
پیشنهاد ایالن ماسک برای تقسیم درآمد با کاربران توییتر

توییتر، تبلیغاتی را در کنار پاســخ های داده شــده به توییت ها 
نمایش خواهد داد و بخشی از درآمد آن را با نویسنده پیام، تقسیم 
می کند. به گزارش ایِبنا، البته برای این که کاربری واجد دریافت 
سهمی از درآمد تبلیغات باشد، باید مشترک سرویس "توییتر بلو" 
باشــد که هزینه اشتراک ماهانه آن هشــت دالر است. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، ایالن ماسک درباره میزان درآمد تبلیغاتی که 
این شــرکت شبکه اجتماعی تقسیم خواهد کرد، توضیحی نداد. 
مالــک میلیاردر توییتر در تالش برای افزایش اشــتراک "توییتر 
بلو" اســت و همزمان، تالش می کند آگهی دهندگانی که پس از 
خرید توییتر توســط او، تبلیغات در این پلتفرم را متوقف کردند 
را برگرداند.بیش از ۵۰۰ آگهی دهنده از زمان خریداری شــدن 
توییتر توسط ایالن ماسک در اکتبر گذشته، هزینه در این سایت 

شبکه اجتماعی را متوقف کرده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با حضور در شــهر جدید پرند، دســتور افتتاح رسمی و بهره برداری همزمان از ۱۰ هزار واحد مسکونی را که ۶ هزار و ۸۳۸ واحد آن در شهر 
جدید پرند احداث شده است، صادر کرد. به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه مصادف با روز میالد امیرالمومنین علی )ع( و در چهارمین 
روز از دهه مبارک فجر انقالب اســالمی، با حضور در شــهر جدید پرند دستور افتتاح همزمان ۶ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی و ۲۹ پروژه خدماتی و عمرانی 
روبنایی و زیربنایی مرتبط در این منطقه را صادر کرد. در این مراسم همچنین حدود ۳ هزار و ۱۶۲ واحد مسکونی روستایی نیز به شکل همزمان در سراسر 
کشــور افتتاح خواهند شــد. بخش قابل توجهی از واحدهایی که امروز افتتاح شدند، واحدهای طرح مسکن مهر هستند که بیش از ۱۰ سال در تکمیل و 
بهره برداری از آنها تاخیر ایجاد شــده بود، اما در یکســال گذشته با پیگیری های صورت گرفته و اقدامات جهادی دولت و وزارت راه و شهرسازی، در دست 

اقدام گرفته و تکمیل شده اند.

www.sobh-eqtesad.ir

افتتاح همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حضور رئیسی

info@sobh-eqtesad.ir

صفری خبر داد؛
افزایش ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماه 

نخست امسال
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از رشد ۱۸ درصدی 
صادرات غیر نفتی کشورمان در ۱۰ ماه نخست سال جاری به میزان 
۴۵ و نیــم میلیارد دالر خبر داد. به گزارش ایلنا، مهدی صفری در 
رابطه با تاثیرگذاری تقویت دیپلماســی اقتصادی بر توسعه روابط 
تجاری با کشــورها و افزایش میزان صادرات و ارزآوری برای ایران 
اسالمی، گفت: کل صادرات غیر نفتی کشورمان در ۱۰ماه نخست 
ســال جاری به میزان ۴۵ و نیم میلیارد دالر رســیده که نســبت 
به سال گذشــته ۱۸درصد رشد داشته اســت. چنین دستاوردی 
در تاریخ حوزه دیپلماســی اقتصادی کشــورمان بی سابقه است. 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به تالش 
های صورت گرفته برای گســترش روابط اقتصادی با کشــورهای 
همسایه در راستای تحقق سیاست همســایه محوری، اظهار کرد: 
خوشــبختانه با اقدامات صــورت گرفته حدود ۴۲ درصد رشــد 
صادرات با کشــورهای همسایه را داشــته ایم که قابل تامل است. 
وی با اشاره به اینکه کشــورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، هند 
و غیره از جمله کشورهای هدف برای صادرات محصوالت ایرانی و 
توسعه همکاری های اقتصادی است، ادامه داد: می توان اذعان کرد 
اکنون با بیش از ۳۵کشــور فعالیت مستمر تجاری انجام می شود. 
صفری در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای حضور ایران در بازار 
کشــورهای آفریقایی، افزود: هم اکنون با رایزنی های انجام شــده 
با ۴الی ۵ کشــور جدید تعامالت اقتصادی آغاز شده است. معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه بر اساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته بازارهای جدیــدی در چین برای 
محصوالتی مانند مرکبات، لبنیــات، آبزیان، زعفران و غیره ایجاد 
شده است، اظهار کرد: امیدواریم در سال آینده شاهد رشد اقتصادی 
خوبی در این حوزه ها باشیم. همچنین در حوزه صادرات شیالت در 
سال جاری ۶۷درصد رشد وجود داشته که ۹۴درصد آن مربوط به 
حضور در بازارهای جدید کشور چین است. وی در ادامه این گفتگو 
با انتقاد از توان بهره گیری از ظرفیت حوزه حمل و نقل کشــورمان 
برای صادرات، ادامه داد: به عنوان مثال همه می خواهند به صورت 
ســنتی از پل آستارا که ساخته زمان جنگ جهانی دوم است عبور 
کنند که توان عبور ۲۵۰ الی ۳۰۰ دستگاه در روز را دارد. با تالش 
های صورت گرفته پل دوم تا یک ماه دیگر به نتیجه می رســد لذا 
راهداری باید برای ایجاد راه موقت دسترســی به این پل، ســریعا 
اقدام کند که توان عبور ۸۰۰ الی یک هزار دستگاه اضافه می شود.
صفــری با تاکید بر اینکه برای صادرات محصــوالت ایرانی باید از 
ظرفیت حوزه حمل و نقل ریلی استفاده شود، افزود: به عنوان مثال 

اکنون فقط از یک سوم ظرفیت راه آهن آستارا استفاده می شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه برای 
توسعه تعامالت با کشورهای حاشیه خزر باید از ظرفیت های بندر 
انزلی و بندر امیرآباد اســتفاده شود، اظهار کرد: البته تعداد کشتی 
ها کم است اما باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد. هر چند ۵ الی 
۶ کشــتی خریداری شده که پس از عبور از فصل سرما به امکانات 
حمل و نقل دریایی در خزر افزوده می شود. وی در خصوص برنامه 
ریزی های انجام شده در وزارت امور خارجه برای استفاده از ظرفیت 
بازارچه های مرزی، ادامه داد: برای تعامل اقتصادی در استان های 
شرقی باید از مرزهای اینچه برون و سرخس استفاده شود. همچنین 
باید یادآور شد بازارچه مرزی با ترکمنستان دو سال بسته بود اما با 
رایزنی های صورت گرفته مجددا بازگشــایی و فعال شده است. در 
این میان بازارچه های مرزی جدیدی نیز در دستورکار است که به 
عنوان مثال بازارچه پیشین آماده شــده و در حال واگذاری غرفه 
ها هســتند. صفری در رابطه با اهمیــت افزایش تعداد رایزن های 
اقتصادی و بازرگانی، افزود: تعداد ۳۵ پســت جدید اخذ شــده لذا 
۳۵ رایزن اقتصادی آموزش دیده اند و به زودی به کشورهای هدف 
اعزام خواهند شــد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: در ۹۰ درصد سفارتخانه های جمهوری اسالمی خارج 
کشــور رایزن اقتصادی به عنوان دیپلمات داریم اما رایزن بازرگانی 
نهایتــا ۳۵ نفر هســتند که تاکنون ۲۵ نفر آنها اعزام شــده و ۱۰ 
نفــر دیگر باقی مانده اند. وی با بیان اینکه ظرفیت اقتصادی ایران 
گسترده است لذا اعداد مذکور مربوط به رایزن ها ناچیز است، ادامه 
داد: این مهم در حالیست که در برخی کشورها باید ۲ الی ۳رایزن 
حضور داشــته باشــند مانند عراق که باید در بصره، بغداد و اقلیم 
کردســتان یا در چین باید در گوانجو، شانگهای و پکن رایزن های 
جداگانه فعالیت کنند.در این راستا هماهنگی کامل میان وزارتخانه 

های امور خارجه و صمت در این راستا وجود دارد.

سـرمقـاله

اسالمی در تشریح آخرین وضعیت نیروگاه های هسته ای عنوان کرد؛
نامه اعتراضی ایران به آژانس

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: امروز دیگر قطار )هسته ای( ایران در حرکت است. نامه اعتراضی 
ایران به آژانس/ســند جامع سازمان نمایشی نیست . به گزارش ایلنا، محمد اسالمی جمعه شب در 
برنامه صف اول، ضمن تبریک ایام دهه فجر و میالد علی )ع( با تشریح پیشرفت و توسعه انرژی هسته 
ای نسبت به قبل از انقالب گفت: ظرفیتی که در بخش هسته ای ایجاد شده ابتدا در دانشگاه تهران 
و راکتور ۵ مگاواتی بوده است. در سال۱۳۴۶ که کار ساخت این راکتور آغاز شد، کشور دنبال احداث 
نیروگاه ها برای ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای بود و تعدادی قرارداد هم منعقد اما با پیروزی انقالب 
این قراردادها متوقف شد. بعد از انقالب کار ساخت یک راکتور تحقیقاتی هم به دلیل تامین نشدن 
سوخت متوقف شد. وی ادامه داد: زمانی که نوبت نصب تجهیزات این راکتور فرا رسید، نیروهای ایرانی 
را بیرون کردند و اجازه ندادند انتقال دانش برای ماهیت فناوری راکتور صورت گیرد و نیروهای انسانی 
آن زمان در خاطراتشان اینها را گفتند؛ یعنی در این حد مصمم بودند که هیچ فناوری به ایران منتقل 
نشــود اما ما این راه ســخت پر مزاحمت و با تخریب های بسیار را طی کردیم. اسالمی با بیان اینکه 
همه سرفصل های انرژی اتمی به تنهایی توسط یک کشور انجام نمی شود و این زنجیره بین کشورها 
و شرکت ها تقسیم شده است گفت: ولی ما با همکاری و درون زایی و همت نسل جوان در سازمان 
انرژی اتمی تا به امروز از استخراج و اکتشاف معدن گرفته تا رسیدن به کیک زرد و ساخت سوخت 
برای نیروگاهها را توسط نیروی ایرانی ساختیم. البته عناصری خرید شده است اما امروز ظرفیت کشور 
به گونه ای است که همه این فرایندها را پوشش می دهد و این کلیدی ترین و راهبردی ترین برش 
از فناوری هســته ای ایران است که ایران به لطف الهی به آن رسیده است و عصبانیت آنها از همین 
موضوع است و این از برکات انقالب وبه ویژه خون شهیدان هسته  وی ادامه داد: ما امروز خودمان را 
در یــک تراز برتر آوردیم و کل فرایند از دانش فنی و تجهیزات تا فوت کوزه گری اش را با تجارب و 
ظرفیت هایی که ایجاد شده، به دست آوردیم و اینها یک ظرفیت قدرت ساز است. امروز دیگر قطار 
)هسته ای( ایران در حرکت است و فقط بلیطش در دست آنهاست. رییس سازمان انرژی اتمی تصریح 
کرد: به لحاظ ابزاری ساخت و ذخایر سوخت هسته ای هم قدرت است و هم ارزش اقتصادی و ارزش 
افزوده باالیی برای کشور دارای این ظرفیت تولید می کند. همین فرانسه که مسبب خیلی از فشارها به 
کشور ماست ۷۵ درصد برق خود را از انرژی هسته ای تولید می کند. اسالمی ادامه داد: در کشورهایی 
که دارای منابع اورانیوم هستند؛ از جمله در آفریقای جنوبی و کانادا و کشورهای دیگر، شاهدیم که 
قدرتهای هسته ای بر این کشورها تسلط دارند و این حقیقت امروز است. وی درباره وضعیت نیروگاه 
های هسته ای در کشور گفت: ما یک نیروگاه فعال هزار مگاواتی و سه نیروگاه در دست ساخت داریم؛ 
نیروگاه دوم و سوم در جوار نیروگاه اولی است و نیروگاه جدیدی هم در دارخوین و یک نیروگاه ۱۰ 
هزار مگاواتی هم در دســت مطالعه و بررسی داریم. طبق سند راهبردی که در سازمان انرژی اتمی 
هدف گذاری شده است، ۵۰ میلیارد دالر برای تامین برق هسته ای تا ۲۰ هزار مگاوات را در دست 
اجرا و برنامه ریزی داریم. رییس سازمان انرژی اتمی درباره وضعیت تولید رادیوداروها در کشور گفت: 
تا ۱۰ ســال پیش عمده رادیوداروها برای تشخیص بوده است اما حاال بخش درمانی رادیوداروها هم 
فعال شده و ما از ۱۰ سال پیش به این سمت رفتیم. با خودکفا شدن در انواع ایزوتوپ ها سعی می 
کنیم در این حوزه فعال شــویم. اسالمی درباره ساخت پروژه بیمارستان البرز گفت: امیدواریم ایبن 
بیمارستان تا سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد و همچنین مرکز تترا )بزگترین مرکز تولید رادیودارو( 
در دســت ساخت است. رییس ســازمان انرژی اتمی درباره تولیدات این سازمان در حوزه کشاورزی 
اظهار کرد: برای باغهای زیتون و نخلســتان های خرما و مگس مدیترانه و کرم گلوگاه انار که با افت 
کشهای شیمیایی مشکالت و آفتهایشان قابل حل نبود، با پرتودهی هسته ای این مشکالت حل شد. 
مثال توانســتیم باالی ۹۷ درصد، تهاجمی شــدن مگس مدیترانه را کنترل کنیم. با یک همت عالی 
در نیروهای سازمان در این بخش با فناوری ماکرو ویو توانستیم سامانه ای برای آفت کشی حبوبات 
)اولین و کوچکترین سامانه برای آفت کشی حبوبات( طراحی کنیم. وی در ادامه درباره ضرورت تهیه 
و تدوین ســند راهبردی در سازمان انرژی اتمی گفت: رســیدن به ۲۰ درصد از تولید برق کشور از 
طریق هسته ای را در این سند داریم. این سند در بخش پرتوها نیز محیط زیست، پزشکی و سالمت، 
امنیت غذایی و آب و خاک را در برمی گیرد.رییس سازمان انرژی اتمی، خودکفایی برای ساخت انواع 
تجهیزات در صنعت هسته ای را از دیگر برنامه ها و اهداف سند راهبردی دانست و گفت: طبق ضوابط 
پادمان همه کشورها حق دارند فناوری هسته ای داشته باشند تا از حوزه هسته ای صلح آمیر خارج 
نشــوند. ایران نیز عضو پادمان و عضو ان پی تی و متعهد به آنها اســت. اسالمی خاطرنشان کرد: ما 
ســه درصد ظرفیت هسته ای دنیا را داریم اما ۲۵ درصد بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 

از ایران انجام می شود. حتی یک مورد هم نبوده که بگویند ما از مسیر صلح آمیز انحراف داشته ایم.

بورس می تواند یکه تاز همه بازارها شود

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی 
دامغان افتتاح شد

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در فضای مجازی قانونمند می شود

۱۸ کیلووات ساعت به تولید برق کشور اضافه می شود. نیروگاه خورشیدی پاسارگاد دامغان با ظرفیت ۱۰ 
مگاوات امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی دامغان افتتاح شد/ 
۱۸ کیلووات ساعت به تولید برق کشور اضافه می شو. به گزارش ایلنا، نیروگاه خورشیدی دامغان در دو فاز 
۲ و ۸ مگاواتی در یک زمین به مساحت ۲۰ هکتار احداث شده که ساالنه ۱۸ میلیون کیلووات ساعت به 
برق کشور اضافه می کند. با افتتاح این نیروگاه، نسبت به تولید برق معادل حرارتی، ساالنه به میزان پنج 

میلیون لیتر مصرف آب صرفه جویی می شود

بانک حق ندارد برای وام بخشی از حساب را مسدود کند

افزایش ۱۳۰ درصدی فرصت های شغلی بانک مرکزی کانال فردایی موثر راه می اندازد
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 آگهي مزایده فروش 
آگهي مزایده فروش 21 دستگاه اتوبوس O355 درون شهری متعلق به 

شهرداری صدرا )1401-27(

شهرداري صدرا در نظر دارد فروش 21 دستگاه اتوبوس O355 درون شهری متعلق به شهرداری صدرا )طبق مشخصات 
قيد شده در اسناد مزايده( را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط، 
دع��وت ب��ه عمل مي آيد در صورت تماي��ل پس از چاپ آگهي نوبت دوم از تاريخ 23/ 11/ 1401 جهت خريد اس��ناد تا 
ساعت 14 روز شنبه مورخ 06/ 12/ 1401به آدرس: شهرصدرا، بلوار پاسداران، ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد 
امور قراردادها مراجعه نمايند. در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 07136414414 آماده پاسخگوئي مي باشد.

1-  مبلغ برآورد پايه: 55.500.000.000 ريال
2- مبلغ تضمين ش��ركت در مزايده 2.775.000.000 ريال مي باش��د كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 

3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.
3-  مراجعه متقاضيان به امور قراردادهاي شهرداري صدرا و دريافت فيش خريد اوراق مزايده و واريز مبلغ 2.000.000 

ريال به حساب100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق مزايده .
4- به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
6- هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
8-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است .

9- شروع فروش اسناد مزايده به متقاضيان از تاريخ 23 / 11 / 1401 و آخرين مهلت فروش اسناد به متقاضيان ساعت 
14 روز شنبه مورخ  06 / 12 / 1401 مي باشد.

10- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات و تحويل به واحد حراست شهرداري صدرا بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري 
صدرا تا ساعت 12روز يكشنبه مورخ  07 / 12 / 1401 مي باشد.

11- بازگش��ايي پاكت ها رأس س��اعت 15 روز يكشنبه مورخ 07 / 12 / 1401 در ساختمان مركزي شهرداري انجام مي 
پذيرد.

نوبت اول: 16 / 11 / 1401

نوبت دوم: 23 / 11 / 1401

بهزاد پرنیان-شهردار صدرا
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گزیده خبر

سرلشکر سالمی:
عملیات مردم یاری سپاه ادامه خواهد داشت

فرمانده کل ســپاه در سفر به خوی، بر امدادرســانی  سپاه تا تثبیت کامل 
شرایط و رفع مشکالت مردم در مناطق زلزله زده تاکید کرد و  گفت: عملیات 
مردم یاری ســپاه ادامه خواهد داشت. عملیات مردم یاری سپاه ادامه خواهد 

داشــت . به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر حسین سالمی  فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی صبح امروز)شــنبه( به منظور بازدید از  مناطق 
زلزله زده وارد فردوگاه خوی شــد تا با حضور در مناطق زلزله  زده در جریان 
آخرین وضعیت مردم و نحوه امدادرسانی به زلزله زدگان قرار گیرد. فرمانده 
کل سپاه بالفاصله به مناطق آســیب دیده از زلزله رفت و در جریان میزان 
خسارت و نحوه امدادرسانی نیروهای سپاه به مردم زلزله زده قرار گرفت. وی 
با حضور در چــادر زلزله زدگان ضمن گفت گوی رودررو با مردم در جریان 
مشکالت آنان قرار گرفت و به نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا)س( مستقر 
در منطقه دســتور داد تا اسکان، تغذیه، درمان و سالمت مردم را با جدیت 
دنبال کنند. فرمانده کل ســپاه در دیدار چهره بــه چهره با  زلزله زدگان بر 
امدادرسانی  ســپاه تا تثبیت کامل شرایط و رفع مشکالت مردم در مناطق 
زلزله زده تاکید کرد و  گفت: عملیات مردم یاری ســپاه ادامه خواهد داشت. 
سرلشکر ســالمی با حضور در چند چادر زلزله زدگان در جریان مشکالت 
آنان قرار گرفت و به فرماندهان ســپاه حاضر در منطقه دســتور داد سریعا 
مشکالت این خانواده ها برطرف شود. در حاشیه بازدید فرمانده کل سپاه از 
یکی از چادرها، جوانی با اشــاره به اینکه در زلزله جهیزیه اش آسیب دیده 
اســت و قرار بوده که به زودی مراسم جشن ازدواج شان را برگزار کنند، از 
سرلشکر سالمی درخواست مســاعدت کرد که فرمانده کل سپاه به سردار 
حزنی دستور داد یک سری جهیزیه به این جوان تحویل شود.  براساس این 
گزارش،  از همان ساعات اولیه وقوع زلزله، ارسال تجهیزات سنگین مهندسی 
از قبیل بیل بکهو به همراه هشــت دستگاه کمپرسی و خودروهای سنگین 
مهندسی در دستور کار سپاه قرار گرفت و هم اکنون نیز بخش قابل توجهی 
از ادوات مهندســی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)س( نیروی زمینی سپاه در 
عملیات امدادرســانی و مردم یاری به هم میهنان زلزله زده در شهرســتان 

خوی حضور دارند
ناقضان روزمره حقوق بشر؛ مدعیان دروغین آن هستند

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ناقضان روزمره  حقوق بشــر، مدعیان 

دروغین آن هستند. ناقضان روزمره حقوق بشر؛ مدعیان دروغین آن هستند
به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی در حســاب شــخصی خود در توییتر نوشت: 
متحد راهبردی آمریکا و شــریک اروپا در غرب آسیا، رژیمی است که طبق 
آمار وزارت بهداشت فلسطین، ۲۲۴ فلسطینی خاصه ۵۳ کودک را در سال 
۲۰۲۲ به قتل رســاند، ۱۰۵۰۰ نفر را زخمی کرد و ۱۷۱ مرتبه امدادگران 
و آمبوالنس هــای آنان را هدف حمله قرار داد.ناقضان روزمره حقوق بشــر، 

مدعیان دروغین آن هستند.
امیر سرتیپ آذریان:

ارتش با پشتیبانی از ملت، نام خود را در تاریخ جاودانه کرد
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شــرق ارتش: گفت: ارتش با پشتیبانی از 
اســالم و ملت ایران نام خود را در تاریخ جاودانه کرد و باعث تثبیت انقالب 

اسالمی شد.ارتش با پشتیبانی از ملت، نام خود را در تاریخ جاودانه کرد
به گزارش ایلنا، امیر ســرتیپ رضا آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال 
شــرق ارتش در نشست بصیرتی ویژه طالب مدرســه علمیه ثقلین که به 
مناســبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی در مشهد برگزار شد، با بازخوانی 
پیــام امــام خمینی)ره( به ارتش در ســال ۱۳۵۶ مبنی بــر منع ارتش از 
برادرکشــی در راستای پیشــبرد منافع اجانب، گفت: ارتش با پشتیبانی از 
اسالم و ملت ایران، نام خود را در تاریخ جاودانه کرد و باعث تثبیت انقالب 
اســالمی شد. وی افزود: افراد مؤمن و انقالبی در ارتش کم نبودند آن ها بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی دفاع مقدس را هدایت و فرماندهی کردند که از 
آن جمله می توان به سپهپد شهید علی صیاد شیرازی اشاره کرد که رابطه 

تنگاتنگی با مراجع عظام در قم داشتند

مجموعه های سوخته نمی توانند برای مردم خط سیر تعیین کنند

نماینده پیشــین مجلس گفت: با اسم عوض کردن نمی شود به 
مردم آدرس غلط داد؛ مردم االن هوشــیارتر از این داســتان ها 
هستند. برخی آدرس غلط می دهند و می خواهند چهره جدید 
بسازند، همین کارشان نشانه ضعف است. شما مگر مشکلی دارید 
که پوست می اندازید و چهره تان را عوض می کنید؟ بنابراین فکر 
می کنم که اقبال بسیار بسیار ضعیف تری در پیش دارند. دولت و 
مجلس فعلی باید متوجه شده باشند که چقدر اقبالشان در بین 
مردم ریزش کرده اســت. مجموعه های سوخته نمی توانند برای 
مردم خط ســیر تعیین کنند/ با اسم عوض کردن نمی شود به 
جامعه آدرس غلــط داد غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده 
پیشــین مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در پاسخ به  تشــکیل حزب جدید در جریان اصولگرایان به نام 
جمعیت اعتالی نهادهای مردمی انقالب اســالمی و اینکه این 
حزب دارای چه اهدافی است، گفت: با جبهه هایی که یک شبه 
بــا اهداف خاص و در نزدیکی انتخابات ایجاد می شــوند تا یک 
موضوعی را به سرانجام برسانند، قطعا مشکالت سیاسی کشور 
حل و فصل نخواهد شد و تا مشکالت سیاسی حل و فصل نشود، 
مشــکالت اقتصادی و اجتماعی هم سروسامان نخواهد گرفت. 
وی افزود:  بزرگترین مشکل کشور نداشتن احزاب قوی است. تا 
زمانی که تحزب راه نیفتد ما دچار همین نقصان ها و مشــکالت 
و گرفتاری ها هســتیم. من نمی گویم تشکیل جبهه ها بد است، 
اگر در خالء وجود احزاب، این گروه ها و جناح ها و دسته بندی ها 
شکل بگیرد، اشکال ندارد. بخشی از جامعه متعلق به آنها بوده و 
ما بدخواه و کم بین نیستیم. حتما هم بیاید، تشکیل بشود و کار 
کند. اما موضوع کشور گره خورده به این مسائل نیست. اتفاقا این 
جناح های یک شبه چون ریشه ندارند، خیلی زود خشک شده و 
برچیده می شوند. این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: صدها 
جبهه به این شــکل، در این ۴۷ سال تشکیل شد و بعد اثری از 
آن پیدا نشد. خوبی حزب این است که پاسخگوی کسانی هستند 
که به آن رای دادند و تابع حزب هســتند، شعار آن حزب شبانه 
تغییر نمی کند، ریشه دار است. شما می دانید که نگاه اقتصادی، 
اجتماعی، مذهبی و سیاسی  احزاب چیست اما درباره گروه ها و 

جناح های یک شبه، شما چیزی نمی بینید.

ربیعی:

بازگشت به ارزش های اولیه انقالب موجب خروج از بن بست ها خواهد شد
 انجمن های محلی می توانند پلی میان خواسته های مردم و دولت 
باشند. ســخنگوی دولت دوازدهم گفت: بازگشت به ارزش های 
انقالب موجب خروج کشــور از بن بست ها خواهد شد. به گزارش 
خبرنگار ایلنا، علی ربیعــی در افتتاح مرکز آموزش و کارآفرینی 
انجمــن محلی جوادیه، افتتاح این مرکز بــا ایام والدت حضرت 
امیرالمومنین )ع( و دهه فجر انقالب اسالمی را به فال نیک گرفت 
و گفت: انقالب اسالمی دستاورد ملت بزرگ ایران است. آن جنبش 
عظیم اجتماعی حاصل تالش های روشنفکران دینی وملی و آحاد 
مختلــف جامعه بود.وقوع انقالب برخالف نظریه های سیاســت 
زده غیرعلمی والقایی ،یک پدیده براساس قوانین اجتماعی بود، 
به نحوی که رژیم شــاه پایان یافته بود وبراســاس قوانین علمی 
ســقوطش قطعی بود،همچنــان معتقدم  میتوان با توســل به 
آرمان های امام راحل، بسیاری از مشکالت را حل کرد. این استاد 
دانشــگاه از آزادی، جمهوریت و اسالمیت ،استقالل  حق انتخاب 
ملت به عنوان اصــول اصلی انقالب یاد کرد و گفت: معتقدم که 
بازگشت به ارزش های اولیه انقالب موجب خروج از بن بست هایی 
اســت که اینروزها با آن مواجه هستیم. وی بر ضرورت توجه به 
نهادهای مدنی و محله گرایی تاکیــد کرد و افزود: اکنون جامعه 
میان تهی شده و مردم احساس تنهایی بیشتری می کنند وتصور 
آنها منجر به فردگرایی منفی می شود،در یکی از پژوهش هایی که 
انجام دادم به دنبال بررســی رابطه اعتیادوفقر با حاشیه نشینی 
بودم  که در نتایج تحقیقات متوجه شدیم که ناامنی روانی وحس 
رهاشدگی و ناامیدی وحس تنهاشدن تاثیر بیشتری برآسیبهای 
اجتماعــی  دارد. ربیعی اظهار کــرد: نهادهای مدنی، خیریه ها و 
انجمن های محلی می توانند به عنوان میانجی های اجتماعی پناه 
مردم و پلی میان خواست های مردم و دولت قرار گیرند. ربیعی به 
تاریخچه تشکیل انجمن محلی جوادیه جنوبغرب تهران در سال 
۱۳۲۷ اشــاره کرد و گفت: مرحوم جواد فردانش موسس محله 
جوادیه تهران در آن ســال با همراهی اهالی محله این انجمن را 
تاســیس کرد و عمده فعالیت آن را رفع نیازهای محله قرار داد 
که به طور نمونه می توان به ســاخت چندین مدرسه و حمام در 
محله جوادیه اشاره کرد. این استاد دانشگاه باتاکید بر محله گرایی 
 احیای ارزش های محله داشتن و  مفهوم بچه محلی ،از جوادیه به 
عنوان یک فرهنگ و منش یاد کرد و گفت: شــکل گیری محله 
جوادیه حاصل ســکونت مهاجرین نسل اول شهر تهران است که 
ترکیبی از قومیت ها و فرهنگ ها با یک همزیستی مسالمت امیز 

است که چسب اصلی آن معرفت، مردانگی و روح جمعی همکاری 
در بچه های جوادیه است. من همواره به بچه جوادیه بودن افتخار 
کرده ام و معتقدم که به گسترش فرهنگ محله محوری و فداکاری 
برای هم محله ای، در سطح کالن نیاز داریم. وی با تاکید براینکه 
به دنبال ایجاد خیرهای کوچک، خیرهای جمعی بزرگی بوجود 

خواهد آمد، اظهار کرد: بارها شاهد بودیم که برخی گرفتاری های 
بزرگ که بنظر می رســید حل شدنی نیست، با در کنار هم قرار 
گرفتن وبرداشــتن گام های کوچک به راحتی حل شده است. در 
واقع با باز کردن گره های کوچک شرایطی پیش آمده که گره های 
بزرگ حل شــدنی شده است.حتی در سطح خرد منجر می شود  

که فرد به زندگی عادی خویش بازگشته و از آسیب های اجتماعی 
رها شود،است. در پایان این مراسم از برخی خیرین محله جوادیه 
بــا اهدای لوح تقدیر به عمل آمد. گفتنی اســت مرکز آموزش و 
کارآفرینی انجمن محلی جوادیه با مشــارکت خیرین محلی و با 

هدف توانمند سازی اهالی محله ایجاد شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، خواسته درستی است، گفت: روند اجرای این 
طرح حتما به اطالع مردم رسانده می شود. احمد وحیدی در گفت و گو با ایسنا، درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: 
جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا 
آنچه انجام می شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود. وی ادامه داد: منطق کامال درستی است که دارایی های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، 
خیلی مهم و ارزنده بوده و همه باید از آن استقبال کنند. البته بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است. وحیدی با بیان اینکه 
روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطالع مردم رسانده می شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی 

و غیردولتی باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. حتما مولدسازی با اطالع رسانی عمومی انجام می شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: بر اساس طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی از این پس تبلیغات نامزدها در فضای مجازی قانونمند شده از سوی دیگر در حوزه تخلفات انتخاباتی نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است.

محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جزئیات طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بعد از ابالغ سیاست های مقام معظم رهبری 
در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اصالح قانون انتخابات، این اولین بار است که مجلس تا این مرحله رسیده و در تالش است قانون انتخابات مجلس را اصالح کند. طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس ۷۷ ماده دارد که در این طرح به موارد متعددی پرداخته شده است. نقش احزاب در انتخابات مجلس پررنگ تر می شود وی در ادامه 
اظهار کرد: در این طرح  به نقش احزاب در انتخابات پرداخته شده است تا در تعرقه های رای لیست ائتالف ها نیز قرار بگیرد. در حوزه قانونمند کردن تبلیغات نامزدها 
در فضای مجازی تدابیری اندیشیده شده است. تا به امروز تبلیغات نامزدها در فضای مجازی غیر قانونی بوده است اما بر اساس این طرح تبلیغات نامزدها در فضای 

مجازی قانونمند خواهد شد.

وزیر کشور :

 روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطالع 
مردم رسانده می شود

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی:

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در فضای 
مجازی قانونمند می شود



مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن در گفتگو با ایِبنا:
جبران زیان شرکت های خودروساز با واگذاری

مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن گفت: بهترین روش فروش خودرو در شرایط فعلی 
عرضه آن در بورس کاال است. بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن؛ در 
گفتگو با خبرنگار ایِبنا بیان کرد: هم اکنون با توجه به وضعیت صنعت خودرو بهترین 
روش برای فروش آن عرضه در بورس کاال است، البته این انتخاب دارای ایراداتی است، 

اما برای وضعیت کنونی صنعت خودرو بهترین انتخاب است.
وی ادامــه داد: عرضه خودرو قاعدتا باید در شــبکه فروش صــورت بگیرد، اما فروش 
اینترنتی یا قرعه کشی بازار را متالطم کرده بود و به دنبال آن رانتی ایجاد می شد که 
شرکت ها ضرر می کردند، در این شرایط بورس توانست راه حلی ایجاد کند، مسئوالن 
بورس و وزیر اقتصاد نیز نظر بر این داشتند که عرضه خودرو در بورس کاال ادامه پیدا 
کنــد. ثبات در حوزه قیمت ها با عرضه خودرو در بــورس کاال مدیرعامل گروه بهمن 
خودرو در پاسخ به این پرسش که چه عواملی منجر به کاهش قیمت خودرو می شود؟ 
بیان کرد: از اصلی ترین مواردی که باعث کاهش قیمت خودرو می شــود تولید است و 
وزارت صمت باید موانع را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد تا تولید ادامه پیدا کند. 
البته عرضه خودرو در بورس کاال و حذف قیمت گذاری دســتوری می تواند ثباتی در 
حوزه قیمت ه وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو تصدی گری دولت است، 
بیان کرد: باید تصدی گری به خود ســهامداران شرکت های خودروسازی واگذار شود، 
چون بخش خصوصی بر اســاس منافع خود و حفظ بازار اقداماتی را انجام می دهد که 
منجر به ایجاد تعادل می شود. علیمرادلو با بیان اینکه بهترین واگذاری های می تواند در 
قسمت زیرمجموعه خودروسازی ها اتفاق بیفتد، گفت: بنا بر عقیده خودم موافق نیستم 
که ســهام خودرو های ۵ الی ۶ درصدی ایران خودرو و ۱۶ درصدی سایپا، عرضه شود 
بلکه مشکل اصلی، سهام هایی است که خود شرکت ها درون آن سرمایه گذاری دارند 
کــه در صورت واگذاری آن ها، هم قــدرت بخش خصوصی افزایش پیدا می کند و هم 
پول به خود شرکت ها باز می گردد و شرکت ها می توانند با این واگذاری بخشی از زیان 

خود را جبران کنند.
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گزیده خبر

جزئیات نرخ سود جدید تسهیالت بانکی
بر اســاس مصوبه اخیر ابالغ شــده شــورای پول و اعتبار، سود 
تســهیالت بانکی که پیش از این ۱۸ درصد بــود با پنج درصد 
افزایش به ۲۳ درصد رســید، اما سود )کارمزد( تسهیالت قرض 
الحسنه و تسهیالتی مانند ازدواج تغییری نخواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، دوشنبه گذشته )دهم بهمن ماه( نرخ سود تسهیالت بانکی 
ابالغ شد که بر اساس آن نرخ سود تسهیالت بانکی از ۱۸ درصد 
سود ابالغ شده در مصوبات قبلی به ۲۳ درصد رسید. در بند )ب( 
این مصوبه آمده است که »نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ 
سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / 
موسســه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین 
می شــود«. در همیــن مصوبه بانک مرکزی بــه تخلفات برخی 
بانک ها در این زمینه طی ســال های گذشــته اشاره کرده است: 
»طبق بخشــنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، 
برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش ها 
و شــیوه هایی خاص و نامتعارف، از نرخ های ســود تسهیالت و 
نرخ های سود علی الحساب ســپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
 تخطی نموده اند. همان گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده 
اســت، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد 

سیاســت گذاری های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به 
اهــداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبرو گردد. عالوه 
بر این، چنین اقداماتی ســبب باال رفتن هزینه تمام شده پول در 
مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سالمت مؤسسات 
اعتباری محســوب می شــود«. یکی دیگر از مفاد مورد اشاره در 

این مصوبه که درباره تســهیالت بانکی اســت، وثایق مجاز برای 
اعطای تســهیالت بانکی به مردم است. برخی بانک ها برای ارائه 
تســهیالت مرابحه یا حتی دیگر انــواع آن، اقدام به بلوکه کردن 
بخشی از تسهیالت یا دریافت مبلغی از مشتری برای بلوکه شدن 
در حســاب وام گیرنده می کنند که البته به دفعات در سال های 

گذشــته این اقدام از ســوی بانک مرکزی به عنوان تخلف مورد 
اشــاره قرار گرفته اســت. این بار در مصوبه شورای پول و اعتبار 
که به همه بانک های دولتی و خصوصی ابالغ شــده، آمده است 
که این اقدام تخلف محســوب شده و ممنوع است. در این بند از 
مصوبه مذکور پس از برخوردهای پیش بینی شــده برای تخطی 
بانک ها از نرخ ســود اعالم شده، آمده است که »ضمناً بر رعایت 
مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ /۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر 
ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت به 
هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیالت و نیز مسدود نمودن بخشی از 
تسهیالت اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵ /۰۱ 
مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای 
تضمین تسهیالت اعطای خود بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی، 
مجدداً تآکید می گردد«. با توجه به هشدارهای داده شده در این 
مصوبه و برخوردهای پیش بینی شــده که شامل بررسی مجدد 
صالحیت مدیران بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی، ارجاع 
موضوع به هیأت انتظامی بانک ها، لغو تاییدیه صالحیت حرفه ای 
مدیران و... است، باید دید آیا این رویه در بانک هایی که تا کنون 
از این شیوه برای تسهیالت دهی به مشتریان استفاده می کردند، 

تغییر خواهد کرد؟

براســاس موافقت شورای پول و اعتبار، از فردا )یکشنبه ۱۶ بهمن ماه( مرکز مبادله ارز و طال به جای بازار متشکل ارزی فعالیت 
خود را به صورت رســمی از ســر خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، همانطور که رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه دو هفته گذشته، 
دوم بهمن ماه از راه اندازی بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته دیگر خبر داده بود، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره موافقت 
با فعالیت مرکز مبادله ارز و طالی ایران به جای بازار مشتکل ارزی گواه از اجرایی شدن همین وعده دارد. این بدان معنی است 
که از فردا یکشنبه ۱۶ بهمن ماه مرکز مبادله ارز و طال به صورت رسمی فعالیت خود را در راستای ساماندهی و توسعه بازار در 
حوزه ارز و طال آغاز خواهد کرد که در زمینه ارز شــامل اســکناس و حواله خواهد شــد. محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت وگوی تلویزیونی اخیر 
خود در این زمینه گفته بود که بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شد و در سامانه ای که تحت عنوان ناخدا طراحی شده، اگر کسی بیماری در 
خارج از کشور دارد یا شرکت هواپیمایی و آژانس گردشگری به ارز نیاز دارد، در بازار مبادله ارز و طال و البته تحت نظارت در قالب سامانه ناخدا نیازش تامین خواهد 
شد. وی البته در این گفت وگو اطمینان داد که هیچ مشکلی برای تامین نیاز ارزی کشور در حوزه تجاری و غیرتجاری وجود ندارد چرا که بخش زیادی از منابع ارزی 
بلوکه شده ایران به گفته فرزین آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. البته سامانه ناخدا در کنار مرکز مبادله ارز و طال با عنوان سامانه نظام مدیریت 
خدمات ارز به ایران از فردا راه اندازی می شــود و قرار اســت ارز خدماتی و غیربازرگانی را که مصارف ۳۸ گانه از جمله ارز درمانی، ارز ماموریت، امور دانشجویی، اعزام 
برای شرکت در مسابقات، زیارتی و سیاحتی و غیره دارد، تامین کند که البته هر یک از این مصارف نیازمند شرایط و ضوابطی است که متقاضیان آن باید داشته باشند 

که مشمول این نوع از ارز خدماتی شوند.

براســاس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابالغ شد نرخ سود تسهیالت )به غیر از تسهیالت ترجیحی و 
قرض الحسنه( حداکثر ۲۳ درصد اعالم شده و هیچ بانکی حق ندارد در زمان اعطای تسهیالت بخشی از آن را به عنوان سپرده 
و وثیقه نقدی مســدود کند. به گزارش ایسنا، براســاس مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی از این به بعد نرخ سود 
تسهیالت حداکثر ۲۳ درصد خواهد بود و بانک ها حق ندارند با روش های مختلف و از طریق ابزارهایی که برخی از آنها پیش از 
این استفاده می کردند سود باالتر را از مشتری برای اعطای تسهیالت دریافت کنند. یکی از مهم ترین بندهای مصوبه اخیر شورای 

پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیالت و شرایط آن این بود که بانک ها نمی توانند سپرده ای از مردم به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت دریافت کنند و قبل یا بعد از 
اعطای تســهیالت نباید بخشــی از آن را به همین عنوان مسدود کنند. این یعنی اگر بانکی برای اعطای تسهیالت از مشتری بخواهد بخشی از آن را به عنوان وثیقه 
نقدی در حساب سپرده خود بلوکه )مسدود( کند یا آنکه از مشتری بخواهد که قبل از دریافت وام بخشی از آن را در حساب سپرده خود واریز کند تا بانک آن را بلوکه 
کرده و نهایتا تسهیالت درخواستی مشتری را به او پرداخت کند این مساله مصداق بارز تخلف محسوب شده و براساس این مصوبه برخورد های گوناگونی در انتظار 
این بانک و مدیران آن است. براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پرونده بانک یا موسسه متخلف را با قید تسریع و خارج از نوبت در هیات انتظامی 
بانک ها رسیدگی خواهد کرد و در صورت تخطی از مفاد بخشنامه صالحیت حرفه ای مدیرعامل، تمامی اعضای هیات مدیره و یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف 

در کمیسیون احراز و تاییدیه صالحیت حرفه ای آنها لغو خواهد شد.

بانک حق ندارد برای وام بخشی از حساب را مسدود کندآغاز به کار مرکز مبادله ارز و طال

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم ساالنه در آذرماه

اطالعــات منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی حاکــی از آن 
ــهریور  ــد در ش ــه از ۵۹.۳ درص ــورم دوازده ماه ــرخ ت ــه ن ــت ک اس
ــاه امســال کاهــش  ــه ۴۰.۶ درصــد در آذرم ــاه ســال گذشــته، ب م
پیــدا کــرده اســت. بــه گــزارش ایســنا، دولــت ســیزدهم از ابتــدای 
ــت- ــوان یکــی از اولوی ــه عن ــورم را ب ــرل ت ــاز فعالیــت اش، کنت آغ

ــرار داده اســت. در   هــای جــدی خــود مطــرح و مــورد پیگیــری ق
ــای  ــک مرکــزی اعــالم کــرده اســت کــه مجموعه  ــه بان ــن زمین ای
ــایی  ــرای شناس ــف ب ــای مختل ــات در حوزه  ه از سیاســت  ها و اقدام
و کنتــرل عوامــل موثــر بــر تــورم تدویــن و مــورد پیگیــری و اقــدام 
ــن  ــی از ای ــا یک ــی تنه ــد نقدینگ ــرل رش ــه کنت ــه ک ــرار گرفت ق
ــت، کاهــش کســری  ــوازن بودجــه دول ــراری ت اقدامــات اســت. برق
بودجــه بــا مدیریــت همزمــان هزینه  هــا و درآمدهــا، اصــالح نظــام 
ــی  ــارات تورم ــت انتظ ــا، مدیری ــرازی بانک  ه ــش نات ــی و کاه بانک
ــور و  ــات در کش ــا و خدم ــه کااله ــد و عرض ــش تولی ــت بخ و تقوی
ــتور  ــه در دس ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــره از جمل غی
ــیزدهم  ــت س ــه کار دول ــاز ب ــان آغ ــت. در زم ــه اس ــرار گرفت کار ق
ــه شــهریور مــاه ســال گذشــته  ــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی ب ن
ــا کاهــش ۱۸.۷ واحــد درصــدی  ــه ب ــود ک ــادل ۵۹.۳ درصــد ب مع
بــه ۴۰.۶ درصــد در دوازده ماهــه منتهــی بــه آذرمــاه ســال جــاری 
ــه نقطــه  ــورم نقطــه ب ــرخ ت ــد حرکتــی ن رســیده اســت. البتــه رون
متاثــر از اجــرای تکلیــف قانونــی صــورت گرفتــه از ســوی مجلــس 
شــورای اســالمی، مبنــی بــر اجــرای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا 
و حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی و آثــار تورمــی آن طــی ماه هــای 
ــز  ــد نی ــن رون ــه ای ــود ک ــده ب ــودی ش ــرداد صع ــا م ــت ت اردیبهش
ــال  ــاه س ــد و در آذرم ــی ش ــان نزول ــا آب ــهریور ت ــای ش طــی ماه ه
جــاری بــا افزایــش ۰.۹ واحــد درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل بــه 
ــزی  ــک مرک ــده از بان ــه ش ــزارش ارائ ــید. در گ ــد رس ۴۵.۲ درص
درایــن بــاره آمــده اســت کــه در خصــوص برداشــت های مســتقیم 
دولــت از منابــع بانــک مرکــزی بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم، 
ــتر  ــکا بیش ــه ات ــزی از جمل ــک مرک ــت و بان ــه دول ــف رابط بازتعری
ــه و  ــد خزان ــاب واح ــدن حس ــی ش ــپرده ای و عملیات ــع س ــه مناب ب
ــرار  ــتور کار ق ــه در دس ــردان خزان ــر از تنخواه گ ــتفاده محدودت اس
ــک  ــات بان ــص مطالب ــات، خال ــن اقدام ــه اســت. در نتیجــه ای گرفت
ــان  ــال در پای ــارد ری ــزار میلی ــی از ۳۶.۹ ه مرکــزی از بخــش دولت
شــهریور مــاه ســال گذشــته بــه منفــی ۲۷۲.۷ هــزار میلیــارد ریــال 
ــان دهنده  ــه نش ــه ک ــش یافت ــال کاه ــهریورماه امس ــان ش در پای
ــه  ــت. در زمین ــزی اس ــک مرک ــت و بان ــی دول ــه مال ــود رابط بهب
ــت هزینه هــا و کســب درآمدهــای  ــی و مدیری ــاط مال ــت انضب رعای
ــز  ــت نی ــی دول ــه تحــوالت وضــع مال ــرد شــش ماه ــدار، عملک پای
نشــان می دهــد  کــه در شــش ماهــه اول ســال جــاری درآمدهــای 
عمومــی دولــت از رشــد ۵۹.۲ درصــدی برخــوردار بــود؛ حــال آنکــه 
ــا رشــد ۳۰.۷ درصــدی مواجــه  ــا ب ــت تنه ــای جــاری دول هزینه ه
ــا  شــده اســت. در نتیجــه ایــن اقدامــات، کســری تــراز عملیاتــی ب
ــرمایه ای  ــی و س ــراز عملیات ــری ت ــدی و کس ــش ۱۹.۶ درص کاه
ــش  ــدی در ش ــش ۱۰۱.۷ درص ــا کاه ــت( ب ــه دول ــری بودج )کس
ماهــه اول ســال همــراه شــده اســت. در ایــن بــازه زمانــی همچنیــن 
ــی  ــار پول ــد آث ــه واج ــزی ک ــک مرک ــردان بان ــتفاده از تنخواه گ اس
ناشــی از عملیــات مالــی دولــت اســت، بــا کاهــش قابل توجــه ۹۱.۶ 
درصــدی نســبت بــه شــهریورماه ســال گذشــته همــراه شــده اســت. 
ــت  ــه کار دول ــی از زمــان شــروع ب ــه پول ــار مشــهود پای ــر رفت تغیی
ســیزدهم را بــه طــور عمــده می تــوان ناشــی از روابــط ســالم بانــک 
ــن  ــورم و همچنی ــرل ت ــن کنت ــوان ضام ــه عن ــت ب ــزی و دول مرک
ســخت گیــری مقامــات در پولــی کــردن کســری بودجــه و حتــی 
تاکیــد بــر تســویه تنخــواه دولــت قبــل دانســت. دولــت ســیزدهم 
در شــروع بــه کار خــود بــا کســری بودجــه ســنگین ناشــی از عــدم 
تحقــق منابــع پیــش بینــی شــده در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ مواجــه 
بــود. عــالوه بــر ایــن، تســویه ۵۵ هــزار میلیــارد تومــان تنخواهــی 
کــه دولــت قبــل از بانــک مرکــزی بــرای هزینه هــای خــود دریافــت 
کــرده بــود بــه دولــت ســیزدهم موکــول شــد. در ایــن شــرایط کار 
دولــت ســیزدهم بــرای جلوگیــری از وخیــم تــر شــدن رشــد پایــه 
پولــی ســخت تر شــده بــود. بــرای حــل شــکاف عمیــق میــان منابــع 
و مصــارف و در نهایــت جلوگیــری از پولــی شــدن کســری بودجــه، 
ــت ســیزدهم از  ــت. دول ــرار گرف ــدام عمــده در دســتور کار ق دو اق
ــه کار  ــا ب ــرل هزینه ه ــرای کنت ــود را ب ــالش خ ــام ت ــو تم ــک س ی
ــای اساســی کشــور  ــا اولویت ه بســت و در تخصیــص بودجــه صرف
را در نظــر گرفــت. عــالوه بــر کنتــرل هزینــه هــا، دولــت ســیزدهم 
بــا پیگیــری سیاســت هایی موفــق شــد در ماه هــای باقــی مانــده از 
ســال ۱۴۰۰ منابــع خــود را بــه مقــدار چشــمگیری افزایــش دهــد 
تــا مانــع رشــد پایــه پولــی از ناحیــه کســری بودجــه شــود.  هرچنــد 
متاثــر از اجــرای تکلیــف قانونــی صــورت گرفتــه از ســوی مجلــس 
شــورای اســالمی، مبنــی بــر اجــرای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا 
و حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی و آثــار تورمــی آن، رونــد حرکتــی 
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در چهــار مــاه ابتدایــی ســال جــاری بــا 
رونــد افزایشــی مواجــه شــد و تــا تیرمــاه ادامــه یافــت بــا ایــن حــال 
ــه  ــای اولی ــت ماه ه ــس از گذش ــت پ ــار می رف ــه انتظ ــه ک همانگون
اجــرای طــرح و فروکــش شــدن آثــار تورمــی آن، تــورم نقطــه بــه 
نقطــه در مردادمــاه و شــهریورماه امســال بــا کاهــش همــراه شــد. 
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گزیده خبر

بازتعریف مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کلید خورد
مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس با 
بیان اینکه مجموعه ، برنامه های توســعه ای شــرکت های بین المللی را 
مورد بررســی و مطالعه قرار داده است، گفت: نتایج این مطالعات اکنون در 
مرحله امکان سنجی اقتصادی است و در نظر داریم برمحور این مطالعات و 
با نیازســنجی داخلی و بازارسنجی صادراتی، صنعت پتروشیمی را از حالت 
خوراک محوری به سمت بازار محوری سوق دهیم. بازتعریف مسیر توسعه 
صنعت پتروشیمی کلید خورد/ آغاز حرکت به سمت بازارمحور. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، رشــید قانعی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
مطالعات انجام شــده بر روی برنامه توســعه ای و عملکردی شرکت های 
بزرگ دنیا مانند باسف، بازل و سابیک نشان می دهد که رویکرد این شرکت 
ها توســعه حوزه صنایع تکمیلی و پایین دست صنعت پتروشیمی متمرکز 
شده است. وی با اشاره به اینکه اطالعات به دست آمده در اختیار هلدینگ 
خلیج فارس قرار گرفته اســت، افزود: این مطالعات که برای انجام آن زمان 
قابل توجهی صرف شده است، بر لزوم توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی 
صنعت پتروشــیمی تاکید دارد. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی خلیج فارس با اشاره به اینکه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده صنعت پتروشیمی و حرکت به سمت توسعه صنایع تکمیلی و پایین 
دستی اقدامات مهمی انجام شده است، گفت: یکی از کارهای صورت گرفته 
تشــویق و تسریع حضور شرکت های دانش بنیان در این زنجیره و استفاده 
حداکثری از توانمندی آنهاســت. وی ادامه داد: به این منظور اخیراً تفاهم 
نامه ای میان هلدینگ خلیج فارس با معاونت علمی ریاســت جمهوری به 
منظور ارتقای زنجیره ارزش پتروشــیمی و با محوریت ایجاد صندوق خطر 
پذیر حوزه پتروشــیمی به امضا رســید. این صندوق از تقویت فعالیت های 
دانش بنیان حمایت می کند. دســتیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در 
توسعه صنایع دانش بنیان و پایین دستی پتروشیمی بیان کرد: همچنین در 
24 تا 26 بهمن ماه قرار است که نمایشگاهی با محوریت ساخت داخل در 
جزیره کیش برگزار شــود. وی با اشاره به شعار سال و توجه ویژه هلدینگ 
خلیج فارس به تقویت همکاری ها با دانش بنیان ها و توسعه پایین دستی 
افزود: نمایشــگاه ساخت داخل امسال متفاوت از سال های قبل خواهد بود. 
چراکه به طور ویژه توســعه پایین دستی صنعت پتروشیمی را مورد توجه 
قرار داده است. پیش بینی ما این است که در زمینه توسعه صنایع تکمیلی 
و پایین دســتی تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی با دانش بنیان ها در 

حاشیه نمایشگاه امضا شود.
قرارداد طرح توسعه میدان گازی کیش امضا می شود

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت علی)ع( و دهه فجر، قرارداد 900 
میلیون دالری فاز اول طرح توسعه میدان عظیم گازی کیش با حضور وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا می شود. قرارداد طرح توسعه 
میدان گازی کیش امضا می شود. به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت ایران، 
شنبه، ۱۵ بهمن ماه با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
قرارداد طرح توســعه فاز نخســت میدان گازی کیش امضا می شود و طرح 
نگهداشت و افزایش تولید میادین اسفند و سیوند نیز به بهره برداری می رسد.

میدان گازی کیش، یکی از بزرگترین میادین گازی کشور است و میزان گاز 
درجای این میدان برابر با ۵6 تریلیون فوت مکعب اســتاندارد است که در 
صورت توسعه کامل، توانایی تولید ۱20 میلیون مترمکعب در روز گازخام را 
خواهد داشت.  طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار فاز برنامه ریزی شده 
است و در حال حاضر پس از پارس جنوبی بزرگترین طرح گازی کشور است.
قرارداد فاز اول توســعه فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی 
و ســاخت تاسیسات دریایی ایران منعقد خواهد شد. با اجرای این طرح که 
مشتمل بر احداث یک خط لوله 32 اینچ زیردریایی به طول 200 کیلومتر از 
جزیره کیش به عسلویه توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی 
ایران و تکمیل ۱4 حلقه چاه توســط شــرکت ملی حفاری ایران است، 28 
میلیون مترمکعب در روز گاز خام و یازده هزار بشکه در روز میعانات گازی 
از جزیره کیش به پاالیشگاه های سایت یک عسلویه منقل شده و گاز پاالیش 
شده به شبکه گاز سراسری کشور اضافه خواهد شد.  مبلغ این قرارداد 900 
میلیون دالر و مدت زمان اجرای آن ۱4 ماه است. همچنین به طور همزمان 
بهره برداری از طرح نگهداشــت و افزایش تولید میادین اسفند و سیوند با 
ســرمایه گذاری بالغ بر ۱۱0 میلیون دالر به صورت رسمی آغاز خواهد شد.  
در این میادین که از سخت ترین میادین دریایی کشور از نظرعملیات است 
مجموعاً ۱2 حلقه چاه حفاری و تعمیر شــده است که در مجموع منجر به 
تولید ۱6 هزار بشکه در روز نفت خواهد شد.  الزم به ذکر است که 84 درصد 

ساخت کاال و تجهیزات این طرح ایرانی بوده است.
بیش از ۴۰ درصد سدهای کشور پر شده است

وزیر نیرو با بیان اینکه پرشدگی سدهای کشور به بیش از 40 درصد رسیده 
که با ذوب برف ها میزان پرشدگی سدها بهبود پیدا می کند، گفت: اگر روند 
بارش ها در ماه های آینده به گونه ای باشــد که عقب ماندگی در استان های 
مرکزی نیز جبران شــود، سال خوبی را از نظر وضعیت منابع آبی در پیش 
خواهیم داشت. بیش از 40 درصد سدهای کشور پر شده است . به گزارش 
ایلنا از وزارت نیرو، "علی اکبر محرابیان" وزیر نیرو در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با آخرین وضعیت ســدهای کشور گفت: در 
نیمه جنوبی کشــور بارش ها بیش از حد معمول و نرمال کشور اتفاق افتاده 
اما در نیمه شمالی کشور به ویژه در استان های مرکزی، تهران، قزوین، قم، 
همدان، البرز و ســمنان میزان بارش ها نســبت به سال های گذشته کمتر 
بوده اســت. محرابیان در ادامه میزان پرشدگی ســدهای کشور را بیش از 
40 درصد اعالم کرد و افزود: البته طبیعی اســت که به خاطر نوع بارش ها 
که عمدتاً به صورت برف بوده و در سرشاخه ها هنوز ذوب نشده، این میزان 
ذخیره را داشــته باشیم که امیداوریم با ذوب برف ها میزان پرشدگی سدها 

بهبود پیدا کند.

۹۱۰ هزار خودرو تحویل مردم شد

مدیرکل دفتــر صنایع خودروی وزارت صمت ضمن تشــریح آخرین 
وضعیت تولید خودرو و اشــاره به رشد 20 درصدی تولید، پیش بینی 
کرد که تا پایان سال ۱.2 میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود.

عبداهلل توکلی الهیجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین 
وضعیت تولید خودرو در کشــور، اظهار کرد: در ۱0 ماهه ســال جاری 
994 هزار و ۱۵6 دســتگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل 20 درصد افزایش را نشان می دهد.مدیرکل 
دفتــر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: همچنین عالوه بر این 
تعداد تولید خودرو، تعداد ۱0۵ هزار و ۷96 دستگاه از خودروهای ناقص 
تولیدی ســال ۱400 نیز تکمیل و در مجموع، تحویل خودرو در سال 
جاری نســبت به مدت مشابه ســال قبل، به میزان 32 درصد رشد را 
نشــان می دهد. رشــد ۱۵ درصدی تولید خودروی سواری. وی افزود: 
در ۱0 ماهه ســال جاری حدود ۷۵2 هزار دستگاه خودروی سواری در 
کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد 
را نشان می دهد. مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت ادامه داد: 
همچنین طی این مدت حدود ۱00 هزار دستگاه خودروی وانت تولید 
شــده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۵۱ درصد رشد برخوردار 
بوده است. توکلی الهیجانی اظهار کرد: در ۱0 ماهه امسال حدود 2800 
دســتگاه خودروی َون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
2۷۷ درصد رشــد را نشان می دهد. وی افزود: در این مدت حدود 200 
دســتگاه مینی بوس و اتوبوس نیز تولید شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال بیان گر رشد 4۵ درصدی است. توکلی الهیجانی تصریح 
کرد: در ۱0 ماهه ســال جاری حدود 26 هزار دســتگاه انواع خودروی 
سنگین در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵۱ 
درصد رشد را نشان می دهد. وی گفت: همچنین طی این مدت حدود 
3۷3 هزار دستگاه انواع موتورسیکلت تولید شده که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال از 89 درصد رشد برخوردار بوده است.

افزایش ۱۳۰ درصدی فرصت های شغلی
فرصت های شغلی مرتبط با تولید انرژی پاک، از 6 میلیون کنونی 
به نزدیک به ۱4 میلیون شغل تا سال 2030 می رسد که بیش از 
نیمی از این مشاغل مربوط به تولید خودروهای برقی، صفحه های 
فتوولتاییک خورشــیدی، نیروگاه های بادی و پمپ های حرارتی 
اســت. افزایش ۱30 درصدی فرصت های شغلی مرتبط با تولید 
انــرژی پاک. به گزارش ایلنا، مدیریــت کل امور اوپک و روابط با 
مجامع بین المللی انرژی وزارت نفت طی گزارشــی به بررســی 
تحوالت تولید فناوری انرژی پاک و راهبردهای صنعتی کشورها 
در این زمینه پرداخته است، اگر کشورها بخواهند تعهدات اقلیمی 
و انــرژی خود را به طور کامل پیاده کننــد، فرصتی در بازارهای 
جهانی برای تولید انبوه فناوری های کلیدی انرژی پاک به ارزش 
ساالنه حدود 6۵0 میلیارد دالر )بیش از سه برابر کنونی( تا سال 
2030 وجود خواهد داشــت. فرصت های شغلی مرتبط با تولید 
انرژی پاک، از 6 میلیون کنونی به نزدیک به ۱4 میلیون شــغل 
تا ســال 2030 خواهد رســید که بیش از نیمی از این مشاغل 
مربــوط به تولید خودروهــای برقی، فتوولتاییک خورشــیدی، 
نیروگاه های بادی و پمپ های حرارتی اســت، همچنین با توسعه 
گذار به انرژی های پاک بعد از سال 2030، رشد صنعتی و اشتغال 
بیشتر می شود. تمرکز زنجیره عرضه ی انرژی های پاک، می تواند 
مخاطراتی برای ساخت فناوری ها و تأمین مواد معدنی آنها ایجاد 
کنــد. چین اکنون بر تولید و تجارت بیشــتر فناوری های انرژی 
پاک در جهان تســلط دارد. سرمایه گذاری چین در زنجیره های 
عرضه انرژی پاک به کاهــش هزینه های فناوری های کلیدی در 
سراســر جهان منجر شده و مزایای متعددی برای گذار به انرژی 
پاک به همراه داشــته است، اما تمرکز جغرافیایی در زنجیره های 
تأمین جهانی چالش هــای بالقوه ای را ایجاد می کند که دولت ها 
باید به آن بپردازند. اکنون حداقل ۷0 درصد ظرفیت تولید جهانی 
فناوری های تولید انبوه انرژی باد، باتری ها، الکترولیزرها، صفحات 
خورشیدی و پمپ های حرارتی، در سه کشور بزرگ تولیدکننده 
متمرکز شــده است و چین در تولید همه  این فناوری ها، پیش رو 
است. توزیع جغرافیایی استخراج و تولید مواد معدنی حیاتی نیز، 
با توجه به تمرکز معادن آنها در مناطق خاصی از جهان، بســیار 

محدود اســت. برای مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو به تنهایی 
۷0 درصد کبالت جهــان را تولید می کند، یا بیش از 90 درصد 
لیتیوم جهان تنها در سه کشور تولید می شود. تمرکز در هر نقطه 
از یک زنجیــره  عرضه )تأمین(، کل زنجیــره را در برابر حوادث 
خواه ناشــی از انتخاب های سیاستی  یک کشور، بالیای طبیعی، 
اشتباهات فنی یا تصمیم های شرکت باشد، آسیب پذیر می کند. 
فرآیند گذار به انرژی پاک ســخت تر و گران تر شد جهان اکنون 
شاهد مخاطرات ناشــی از زنجیره عرضه محدود انرژی های پاک 
است که سبب افزایش هزینه های فناوری آنها در سال  های اخیر 
شده و فرآیند گذار به انرژی پاک در کشورها را سخت تر و گران تر 
کرده اســت. افزایش قیمت های کبالت، لیتیوم و نیکل منجر به 
افزایش ۱0 درصدی قیمت جهانی باتری  ها در ســال 2022 شد. 

هزینه تولید توربین های بادی در خارج از چین، بعد از ســال ها 
روند کاهشی، در اثر افزایش قیمت های مواد اولیه از جمله فوالد 
و مس طی دوره نیمه اول ســال 2020 تا نیمه نخســت 2022 
دو برابر شــده است. روند مشــابهی را می توان در زنجیره عرضه 
فتوولتاییک های خورشــیدی نیز مشاهده کرد. دولت ها در حال 
رقابت برای شکل دهی به آینده تولید فناوری انرژی پاک هستند. 
کشورها در حال تالش برای افزایش تنوع و انعطاف پذیری زنجیره 
عرضــه انرژی پاک و رقابت در زمینه ایجاد فرصت های اقتصادی 
بزرگ هســتند. اقتصادهای بزرگ با وضع قوانین و حمایت های 
دولتی، ترکیبی از اقدام های اقلیمی، امنیت انرژی و سیاست های 
صنعتــی را در برنامه های کالن خود قــرار داده اند. قانون کاهش 
 )REPowerEU( در آمریکا، طــرح بازیابی قدرت اروپا )IRA( تورم

و بســته سیاستی هدف کاهش انتشــار ۵۵ درصد اتحادیه اروپا 
)Fit for ۵۵(، برنامه تحول ســبز ژاپن GT(، طرح تشویقی تولید 
فتوولتاییک های خورشــیدی و باتری هــا در هند و تالش چین 
بــرای تحقق اهداف جدیدترین برنامه پنج ســاله و حتی فراتر از 
آن، از جملــه برنامه  های اقتصادهای بزرگ جهان برای حضور در 
بازار انرژی های پاک است. کشــورهایی که راهبردهای صنعتی 
انرژی پاک خود را به درســتی انجام دهند، سود سرشاری کسب 
خواهند کرد. ســرمایه گذاران و توسعه دهندگان پروژه ها به دنبال 
سیاست هایی هستند که در بازارهای مختلف، مزیت رقابتی ایجاد 
کرده و از این رو به سیاست های حمایتی دولت ها واکنش مناسب 
نشان خواهند داد. فقط 2۵ درصد پروژه های ساخت نیروگاه های 
خورشــیدی اعالم شده در سطح جهان، در مرحله  ساخت یا آغاز 
عملیات اجرایی هســتند. این عدد بــرای باتری های خودرو های 
برقــی و الکترولیزرها به ترتیب، حــدود 3۵ درصد و کمی کمتر 
از ۱0 درصد اســت. چین با ســهم 2۵ درصد در کل طرح های 
تولید فتوولتاییک  خورشــیدی و 4۵ درصد در پروژه های تولید 
باتــری  که در مرحله پیاده ســازی نهایی قرار دارند، بیشــترین 
ســهم را دارد. در اروپا و آمریکا، کمتــر از 20 درصد پروژه های 
احداث کارخانه های تولید باتری ها و الکترولیزرهای اعالم شده، در 
مرحله ســاخت قرار دارند. مدت زمان نسبتاً کوتاه حدود یک تا 
ســه سال به طور متوسط برای راه اندازی امکانات تولید، به معنای 
گسترش سریع اجرای طرح های انرژی پاک در کشورهایی با بستر 
مناسب است. چین، غول تازه تولید انرژی های نو. برای تقویت و 
تنوع بخشی زنجیره عرضه انرژی پاک، به تالش های بیشتری نیاز 
است. چین، بیشترین طرح های توسعه ظرفیت اعالم شده تا سال 
2030 را برای ساخت تجهیزات فتوولتاییک خورشیدی )حدود 
8۵ درصد ماژول ها و سلول های خورشیدی و 90 درصد ویفرها(، 
تجهیزات نیروگاه های بادی در خشکی )8۵ درصد پره ها و حدود 
90 درصد برج ها و ناســل ها ـ محل قرارگیری تجهیزات دوار( و 
قطعات باتری های خودروهای برقی )98 درصد آندها و 93 درصد 

مواد کاتدیک( دارد.

انتقــال آب از خلیج فــارس به صنایع 
اجرایی می شود/ شــروط رشد تولید 
قائم مقــام وزیر صمت گفــت: انتقال 
آب از خلیــج فارس با هــدف تامین 
آب شرب مناطق کمتر برخودار و آب 

بخش صنعــت در نیمه مرکزی، نیمه 
جنوبی و نیمه شــرقی کشور اجرایی 
می شــود. به گزارش خبرگزاری مهر، 
مهدی نیــازی با بیان اینکه امســال 
شرایط تولید در مقایسه با سال گذشته 
بسیار مطلوب بود، اظهار کرد: در نیمه 
نخســت سال همه شــاخص هایی که 
توسط مراجع رسمی کشور مانند مرکز 
آمار، بانک مرکزی، مراکز پژوهشــی، 
مرکــز پژوهش های مجلــس و مراکز 
پژوهشــی بانک مرکزی منتشــر شد، 
نشان دهنده رشــد همزمان و متوازن 
در کل بخش های تولید بود. قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 
حوزه صادرات و تجــارت خارجی هم 
شرایط بسیاری خوبی را طی کردیم با 
وجود اینکه چالش های بسیار زیادی در 
داخل و خارج وجود داشت. فرماندهان 

و افسران جنگ اقتصادی در این مدت 
توانســتند نتایج بسیار درخشانی را به 
جای گذارند که البتــه در دیدار اخیر 
تولید کنندگان با مقام معظم رهبری، 
رهبری از تولیدکننــدگان تقدیر کرد 
و نمایشــگاهی هم که در حاشیه این 
دیدار برگزار شد و گوشه ای از اتفاقات 
و محصــوالت مهمــی که بــا رویکرد 
فناوری و نوآوری و تعمیق عمق ساخت 
داخل و حرکت به ســمت اســتقالل 
صنعتی کشــور تولید شده بود توسط 
تولیدکننــدگان در این نمایشــگاه به 
استحضار ایشان رســید و مورد اقبال 
قرار گرفت. نیازی با بیان اینکه استمرار 
این روش، نیازمند الزاماتی است، گفت: 
تأمین زیرســاخت ها شــاید مهم ترین 
مساله باشــد به لحاظ برنامه راهبردی 
برای رشــته فعالیت ها برنامه مشخص 

شــده که در حوزه هــای مختلف چه 
اهدافی تولیدی را بتوانند برنامه ریزی 
و محقق کنند که توســط بخش های 
مختلف وزارت خانه با همکاری بخش 
خصوصی و فعاالن ایــن حوزه تهیه و 
تنظیم شد.وی اضافه کرد: مانع زدایی 
از فعالیت هــای تولیــدی و صادراتی 
که از مهم ترین مســائلی است که در 
فرمایشــات اخیر و دیــدار اخیر مقام 
معظم رهبری روی این موضوع اذعان 
جدی شــد بحث تأمین زیرساخت ها 
که در حوزه انرژی اعــم از آب، برق و 
گاز است؛ موضوع مهمی است که باید 
در اختیــار بخش تولید قرار بگیرد این 
موضوع هم برای اســتمرار تولید و هم 
برای ســرمایه گذاری آتی که این هم 
مورد تاکید قرار گرفت یکی از الزامات 

بسیار مهم و حیاتی است.

انتقــال آب از خلیج 
صنایع  بــه  فــارس 
شــود می  اجرایــی 

وزیر نیرو رفع نارســایی و تنش آبی در مناطق مختلف کشــور را از ماموریت های ویژه وزارت نیرو برشمرد و گفت: در این زمینه 
برنامه ریزی الزم صورت گرفته و الزم است با شناسایی مسائل، مشکالت و راهکارها در جهت رفع نیازها گام برداشت. رفع نارسایی 
و تنش آبی مناطق مختلف کشور در دستور کار است. به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "علی اکبر محرابیان"  با اشاره به سرعت گرفتن 
طرح ها و پروژه های عمرانی در کشــور گفت: طرح تصفیه خانه فاضالب در این منطقه طی دوماه آینده تکمیل می شود و در این 
زمینه اعتبارات مورد نیاز به پروژه تزریق خواهد شد. وزیر نیرو همچنین با اشاره به افتتاح و بهره برداری از پست 63 کیلوولت سرخه، افزود: امید است به دنبال توافق نامه 
وزارت صمت و شرکت شهرک های صنعتی عملیات اجرایی پست دائمی و ثابت آغاز شود. محرابیان با تاکید بر اینکه برای طرح های آبرسانی به شاهرود اعتبارات الزم 
تخصیص داده می شــود، تصریح کرد: در این زمینه پیگیری های الزم برای انتقال آب از ســد کالپوش به شاهرود به عنوان سدی عظیم و تکمیل شده انجام می شود. 
امید است این طرح با اقدام جهادی تکمیل و به سرانجام برسد، چرا که با تامین آب شرب مستمر و پایدار همراه است. محرابیان اضافه کرد: تا زمان تحقق این مهم با 
بهره مندی از سایر روش ها برای تامین آب شرب شهرستان شاهرود اقدام می شود، در همین راستا پروژه های رفع تنش آبی به صورت اضطراری مدنظر قرار می گیرد. 
وزیر نیرو روند تامین نیاز آب صنعت را با بهره مندی از ظرفیت دو تصفیه خانه در این منطقه مثبت ارزیابی کرد و افزود: انتظار است از طریق بازچرخانی پساب بهداشتی 

همه نیاز صنعت در شهرک صنعتی و صنایع بزرگ استان از جمله صنعت فوالد مرتفع شود.

 /

۱8 کیلووات ساعت به تولید برق کشور اضافه می شود. نیروگاه خورشیدی پاسارگاد دامغان با ظرفیت ۱0 مگاوات امروز با حضور 
وزیر نیرو به بهره برداری رسید. نیروگاه خورشیدی ۱0 مگاواتی دامغان افتتاح شد/ ۱8 کیلووات ساعت به تولید برق کشور اضافه 
می شو. به گزارش ایلنا، نیروگاه خورشیدی دامغان در دو فاز 2 و 8 مگاواتی در یک زمین به مساحت 20 هکتار احداث شده که 
ساالنه ۱8 میلیون کیلووات ساعت به برق کشور اضافه می کند. با افتتاح این نیروگاه، نسبت به تولید برق معادل حرارتی، ساالنه 

به میزان پنج میلیون لیتر مصرف آب صرفه جویی می شود  و همچنین 6 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی خواهد شد.  همچنین از 
ورود ساالنه ۱4 هزار تن گاز گلخانه  ای جلوگیری می کند و نقش ویژه ای در حفظ محیط زیست خواهد داشت. برای احداث این نیروگاه خورشیدی که اقدامی موثر در 
بهره گیری از ظرفیت های انرژی خورشیدی در استان سمنان است، پنج میلیون و هشتصد هزار یورو سرمایه گذاری شده است. نیروگاه خورشیدی پاسارگاد دامغان، با 
استفاده همزمان از پنل های بایفیشیال و سامانه ردیاب خورشیدی در ماه های گرم سال، نسبت به نیروگاه های مشابه  40 در صد بیشتر انرژی تولید می کند. گفتنی 
است یکی از ویژگی های انحصاری این نیروگاه استفاده از سیستم ربات اتوماتیک شستشوی پنل ها با طراحی صد درصد داخلی که باعث صرفه جویی بیش از 40 متر 
مکعب آب مور نیاز جهت شستشو آنها می شود که برای اولین بار در ایران توسط شرکت های دانش بنیان اجرا شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگارد عملیات 
اجرایی فاز نخست )2مگاوات( این پروژه را در مردادماه ۱400 و فاز دوم )8 مگاوات( را در اردیبهشت ماه ۱40۱ آغاز کرد و در آذرماه ۱40۱ این پروژه به اتمام رسید

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی دامغان افتتاح شدرفع نارسایی و تنش آبی مناطق مختلف 
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گزیده خبر

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
تشکیل سازمان بازرگانی برای بخش خصوصی مبهم است

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران خاطر نشان کرد: هدف از 
تشکیل، شرح وظایف و اتفاق هایی که قرار است با تشکیل سازمان بازرگانی 
در تجارت و بازرگانی ما ایجاد شــود برای بخش خصوصی شفاف و روشن 
نیست. تشکیل سازمان بازرگانی برای بخش خصوصی مبهم است/ تاسیس 
وزارت معقول تر بود. امیرهوشنگ بیرشک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت تشکیل سازمان بازرگانی 
زیر نظر ریاست جمهوری را تایید کرد به نظر شما چرا دولت الزام ایجاد این 
سازمان را احساس کرد؟ گفت: هدف از تشکیل، شرح وظایف و اتفاق هایی 
که قرار اســت با تشکیل این ســازمان در تجارت و بازرگانی ما ایجاد شود 
برای بخش خصوصی شــفاف و روشن نیســت. وی ادامه داد: امیدواریم که 
نقاط مبهم آن هر چه زودتر برطرف شود؛ آن زمان است که می توان درباره 
چرایی تشکیل آن اظهار نظر قطعی کرد. در حال حاضر به بخش خصوصی 
اعالم کردند که قرار است سازمان بازرگانی متشکل از نهادها و سازمان هایی 
که در وزارت صمت و کشــاورزی فعالیت های بازرگانی می کنند ایجاد شود. 
این ســازمان ها عبارتند از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان، سازمان 
توسعه و تجارت، شرکت پشــتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به 
گفته نائب رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق ایران؛ هدف از تشکیل 
ســازمان بازرگانی از سوی دولت برای بخش خصوصی کنگ و مبهم است. 
بیرشک در پاسخ به این پرسش که بارها نسبت به بزرگ  شدن دولت انتقاد 
وارد شده است آیا وزارت صمت و بخش بازرگانی وزارتخانه کشاورزی توان 
مدیریت بازرگانی را نداشــت که دولت الزام ایجاد یک سازمان جدید را در 
دستور کار خود قرار داد؟ افزود: به نظر می رسد دولت نمی خواهد با این اقدام 

خود را بزرگ کند

مواد اولیه از نیما خارج نمی شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تکذیب خروج گروه ۲۲ از سامانه 
نیمــا، گفت: مواد اولیه به هیچ وجه از نیما خارج نمی شــوند. به 
گــزارش ایلنــا از وزارت صمت، »ســیدرضا فاطمی امین« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در جریان ســفر یک روزه خود به استان 
اصفهان در نشســتی با فعاالن اقتصادی این اســتان حاضر و به 
گفتگو و تبادل نظر با این افراد پرداخت. وی در پاســخ به گالیه 
ای از اجرا نشدن توافق صورت گرفته در موضوع اوراسیا در بهش 
پوشــاک گفت: این توافقنامه هنوز نهایی نشده و نیاز به مصوبه 
مجالس کشــورهای عضو دارد. وی ادامه داد: البته نباید تا زمان 
اجرایی شدن آن صبر کنیم و از همین اآلن باید کار را آغاز کنیم. 
روسیه از کشورهای تحریم کننده این کشور واردات ۹۰ میلیارد 
دالری داشــته است و اکنون این بازار در مقابل ایران قرار گرفته 
اســت. وزیر صمت با اشاره به واردات ۵ میلیارد دالری روسیه در 
کاالی کفش افزود: نکته مهم این اســت که ترکیه و آذربایجان 
عضو این اتحادیه نیستند و همین موضوع فرصت مناسبی را پیش 
روی ما قرار می دهد. وی در خصوص گالیه برخی فعاالن اقتصاد 
از ابالغ شرایط جدید ارزی در ثبت سفارش گفت: این شرایط در 
ظاهر باری را روی صنعت پ تولید وارد می کند اما نکته مهم این 

است که مانع ثبت سفارش های هیجانی و بی خودی می شود.

فاطمــی امین با بیان اینکه نظام مالی ما بانک پایه اســت ادامه 
داد: ســرمایه بانک ها باید به بخش سرمایه در گردش وارد شود 
و به همین دلیل اســت که ۷۰ درصد تبصره ۱۸ را به سرمایه در 
گردش و ۳۰ درصد باقی را به بنگاه های کوچک اختصاص داده 
ایم. وی ادامه داد: پرداخت تسهیالت به حساب فروشنده را دنبال 
می کنیم و بانک مرکزی قول اجرایی شــدن آن را داده است تا 

کســی که وام می گیرد منابع بانکی آن مبتنی بر صورت حساب 
الکترونیک به حساب فروشنده واریز شود. این موضوع از انحراف 
منابع جلوگیری می کند و در کنار تامین مالی زنجیره ای از جمله 
اقدامات جدید در تسهیالت خواهد بود. وزیر صمت همچنین با 
اشــاره به صحبت های یکی از حضار در خصوص منتفی شــدن 
احداث قطار ســریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت: این موضوع 

منتفی نشــده است. وی با بیان اینکه در موضوع تشکیل سرمایه 
در بخش ساختمان وضعیت خوبی نداریم ادامه داد: اما در بخش 
ماشین آالت که می شــود بخش تولید با گزارش بانک مرکزی 
در ۶ ماهه امســال ۱۵ درصد رشد داشته است که رکورد ۸ ساله 
محســوب می شــود. فاطمی امین افزود: در کالن کشور بخش 
صنعت و معدن ۴.۹ درصد و شــرکت های بزرگ بورسی در آذر 
ماه نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ درصد رشد داشته 
داشت، این آمار رشد سرمایه گذاری از آمار رشد تولید نوید بخش 
تر است چرا که در سالهای آتی به تولید بیشتر منجر می شود و 
نشان دهنده امید به بهبود وضعیت است. وی در خصوص افزایش 
قیمت فوالد همزمان بــا افزایش قیمت دالر گفت: علت افزایش 
قیمت فوالد قطع گاز بود که در دو ماه گذشته یک چهارم سهمیه 
گاز صنعــت فوالد به آن تخصیص یافت. وزیر صمت در خصوص 
مشکل تامین مواد اولیه توســط کارگاه های کوچک گفت: این 
شــرکت ها می توانند در قالب تعاونی هــای تامین نیاز که کد 
بورســی می گیرند، مواد اولیه را تامیــن کنند. وی در خصوص 
کاهش تقاضا در بخش لوازم خانگی گفت: برای حل این معضل 
ارائه تسهیالت در قالب وام و خرید قسطی و کارت اعتباری را در 

کنار بازارهای صادراتی پیش بینی کرده ایم.

در آستانه دهه مبارک فجر و برای اولین بار در کشور به همت تالشگران کارگاه نورد ۶۵۰ و با همکاری سایر بخش های کارخانه، 
تیرآهن H۲۲ برای اولین بار در کشور در ذوب آهن اصفهان،تولید شد. به گزارش ایلنا، علیرضا مهرابی قائم مقام مدیر مهندسی 
نورد ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر گفت : در آســتانه دهه مبارک فجر و برای اولین بار در کشــور، محصول H۲۲ به همت 
تالشــگران کارگاه نورد ۶۵۰ و با همکاری ســایر بخش های کارخانه در اولین مرحله به تولید نرمال رسید و یک محصول ارزش 
افزای دیگر به ســبد محصوالت ســاختمانی ذوب آهن اصفهان اضافه شــد. وی افزود : طراحی کالیبر، تراش غلتک و تامین قطعات و تکنولوژی های مورد نیاز برای 
تولید H۲۲ طی ۹ ماه آماده سازی شد و به دلیل اینکه از تجهیزات تولیدی H۲۰ در فرایند تولید محصول جدید استفاه کردیم،هزینه های تولید کاهش یافت. قائم 
مقام مدیر مهندسی نورد شرکت با اشاره به اینکه تناژ تولید H۲۲ به حدود ۶۵۰ تن در شیفت می رسد، اظهار داشت : این محصول جدید در حد وسط H های سایز 
پایین و سایز باال تولیدی کارخانه قرار می گیرد و این موضوع استراتژیک بودن آن را دو چندان می کند. این مقام مسئول خاطر نشان کرد : بحمد ا... تجربه و دانش 
تالشگران ذوب آهن اصفهان تاحدی ارتقاء یافته است که محصوالت استاندارد تولیدی این کارخانه عظیم در همان فرایند اولیه، به صورت نرمال و بدون مشکل تولید 
می شوند. فرزاد اکبریان سرپرست خدمات فنی تولید مهندسی نورد شرکت نیز در ادامه گفت : تولید مقاطع H در ذوب آهن اصفهان ]کلیک و کشیدن برای جابجایی[ 
با اســتحکام و ایمنی پیوند خورده اســت زیرا بنیان تولید آنها بر اساس استفاده از نرم افزارها و استانداردهای روز دنیا می باشد و این گونه است که برند با )اطمینان 

بسازید( تا آن سوی مرزها زبانزد می باشد.  

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یازدهم بهمن ماه ، در روز اول کاری در مسئولیت جدید، ضمن گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک 
فجر پیروزی انقالب اسالمی، گفت : با توان و همت مسئولین و کارکنان می توانیم این مجتمع عظیم صنعتی را به رونق اقتصادی 
، تولید و توســعه برســانیم . به گزارش ایلنا، مهندس مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یازدهم بهمن ماه ، در روز اول 
کاری در مسئولیت جدید، ضمن گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر پیروزی انقالب اسالمی، گفت : با توان و همت مسئولین 

و کارکنان می توانیم این مجتمع عظیم صنعتی را به رونق اقتصادی ، تولید و توسعه برسانیم . وی که از آذر ماه سال جاری به عنوان رئیس هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان فعالیت می کند، افزود : این شرکت، که با همت بی نظیر و ستودنی سرمایه های انسانی که امروز پیشکسوت صنعت فوالد هستند تاسیس شده نماد صنعت 
فوالدکشور است و هر صنعتی پس از ذوب آهن اصفهان در کشور موفق عمل کرده ، از نیروهای توانمند این شرکت که همچون یک دانشگاه ملی ، خدمت به صنعت 
کشور را در اولویت قرار داده ، بهره مند بوده اند. مهندس کوهی ، بروزرسانی پروژه های جاری را یکی از برنامه های اصلی در کوتاه مدت ذکر کرد که در بهره وری و 
آینده شرکت تاثیر بسیاری دارد و افزود : اصالح ساختار مالی از جمله دیگر اولویت هاست که مرحله اول آن با افزایش سرمایه اخیر انجام شد و با حمایت سهامداران 
محترم مراحل بعدی نیز انجام خواهدشد . وی با اشاره به اینکه ، تدوین برنامه ای کامل و مناسب برای سال آینده در اولویت می باشد ، گفت : سهامداران محترم به 

واسطه اعتبار نام ذوب آهن ، سرمایه خود را وارد بورس کرده اند و توقع سودآوری دارند که این مجموعه بزرگ باید آن را محقق سازد .

ذوب آهن اصفهان پیشران تولید و توسعهتیرآهن H۲۲ در ذوب آهن اصفهان تولید شد
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گزیده خبر

ایِبنا بررسی کرد؛
کاهش گام به گام نقدینگی مضر با بکارگیری اوراق گام

به گفته یک کارشناس حوزه بازار سرمایه تامین سرمایه از طریق اوراق گام 
خاصیــت ضد تورمی دارد. به گزارش خبرنگار ایِبنا، دولت ســیزدهم برای 
کاهش تورم در جامعه و تســهیل تامین ســرمایه برای واحد های تولیدی 
اقــدام به اســتفاده از اوراق گام در بورس کاال کرده اســت که طبق گفته 
حمیــد آذرمند مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، امســال 
حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معامالت بورس کاال با ابزار های اعتباری 
مانند اوراق گام تامین مالی می شود. گفتنی است که استفاده از اوراق گام، 
روش های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را توسعه می دهد و در این راستا 
بانک مرکزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها جهت تضمین اوراق 
بدهی منتشر شده توسط شــرکت ها در بورس مجوز می دهد. اوراق گام از 
ایجاد نقدینگی مضر جلوگیری می کند! مهدی بیات منش کارشناس بورس 
کاال در گفتگو با خبرنگار ایِبنا بیان کرد: هدف استفاده از اوراق گام جلوگیری 
از ایجاد نقدینگی مضر اســت؛ به عنوان مثال؛ شرکتی از روش گرفتن وام 
برای تامین سرمایه استفاده می کند در این جا ممکن است تسهیالت صرف 
افزایش تولید نشــود و به مصرف شخصی مانند خرید خانه اختصاص یابد، 
پس استفاده از اوراق گام باعث افزایش تولید به صورت غیر تورمی می شود.

بیات منش اوراق گام را روغن چرخ های تولید دانســت و گفت: اگر شرکتی 
بخواهد از ســایر روش ها مانند فروش ســهام و گرفتن وام با پرداخت سود، 
تامین سرمایه کند باید هزینه بیشتری را نسبت به تامین سرمایه از طریق 
اوراق گام بپردازد، پس می توان گفت؛ تامین مالی از طریق اوراق گام به جز 
پرداخت کارمزد به بانک، هزینه ای ندارد. وی تاکید کرد: سرعت باال در تامین 
مالی از دیگر مزایای این اوراق است، اما اگر تامین سرمایه بخواهد از طریق 
وام صورت بگیرد مراحل قانونی آن زمان بر است، همچنین اعتبار تامین این 
روش نسبت به ســایر روش ها مانند وام باال است. صرفه جویی در زمان به 
کمک اوراق گام. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار 
ایِبنا گفت: صدور مجوز  اوراق گام به صورت کلی  و یکجا انجام می شود، پس 
نیازی به انتشار اوراق برای هر پروژه یا شرکت نیست که این امر در زمان نیز 
صرفــه جویی می کند. همچنین روش تامین مالی از طریق اوراق گام باعث 
افزایش نقدینگی نمی شود چون با پس دادن اولین زنجیره قرض، نقدینگی 
از بین می رود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در سازوکار اوراق گام، 
ســرمایه از بخش های کم بازده گرفته می شود و به بخش های پر بازده داده 
می شود. پس قسمتی از مشکل سرمایه در گردش واحدها با استفاده از این 
اوراق رفع خواهد شد. دارابی تشریح کرد: هم اکنون موضوع اوراق گام باعث 
تامین زنجیره اعتبار می شــود اما تامین سرمایه به روش استقراض از بانک 
مرکــزی نقدینگی ایجاد می کند و این نقدینگی به صورت پایدار در اقتصاد 
باقی می ماند. اوراق گام در ژاپن و آلمان نیز استفاده می شود. این کارشناس 
بازار سرمایه گفت: کشورهای مختلف به دو دسته بانک محور یا بازار سرمایه 
محور تقسیم می شوند، اقتصادهایی مانند ژاپن و آلمان بانک محور هستند 
که می توان نمونه استفاده از اوراق گام را در این کشورها مشاهده کرد. دارابی 
بیان کرد: تامین سرمایه از طریق اوراق گام برای بانک نیز بهتر است چون در 
آن قیمت، تعداد و میزان بدهی مشخص است. با نظر به صحبت کارشناسان 
می توانیم بگوییم که تامین سرمایه از طریق اوراق گام خاصیت ضد تورمی 
دارد و در ایــن روش، زمــان و هزینه کمتری مصرف می شــود، بنابراین با 
توجه به مالحظات تورمی کشــور و نیاز سرمایه در گردش باالی واحدهای 

اقتصادی، اوراق گام یک ابزار ضروری محسوب می شود.
روش افتتاح حساب وکالتی برای خرید خودرو

ایران خودرو دو بانک پاسارگاد و رفاه کارگران را به فهرست بانک های عامل 
برای افتتاح حساب وکالتی و یا وکالتی کردن حساب اضافه کرد. به گزارش 
ایِبنا از ایران خودرو؛ در پی الزام به ایجاد حساب وکالتی برای متقاضیان خرید 
خودرو به منظور فراهم کردن امکان خرید خودرو توســط مشتریان واقعی، 
عالوه بر بانک های ملی، ســپه، ملت، تجارت و صادرات، دو بانک پاســارگاد 
و رفاه کارگران نیز خدمت افتتاح حســاب وکالتی و یا وکالتی کردن حساب 
قبلی برای شرکت در طرح فروش ایران خودرو را ارایه می کنند. بر اساس این 
گزارش، متقاضیانی که در بانک های یادشــده دارای شماره حساب هستند، 
می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی بانک ها نسبت به وکالتی کردن حساب 

خود و یا افتتاح حساب وکالتی اقدام کنند. کد خبر : ۱۴۶۲۹۹

کارشناس بازار سرمایه؛

بورس می تواند یکه تاز همه بازارها شود
کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه می تواند جایگاه خود 
را پیــدا کند و به جایگاهی بازگــردد که یکه تاز تمامی بازار ها 
باشد. به گزارش ایِبنا،  بورس در هفته دوم بهمن روندی کامال 
متفاوت نسبت به هفته های گذشته گرفت. در روز های ابتدایی 
هفته ای که گذشت سرمایه در ادامه روند منفی هفته پیش از 
آن، با لباسی قرمز به استقبال سهامداران آمد و هرچه به سمت 
آخر هفته حرکت کردیم، این رنگ جای خود را به سبزپوشی 
ســهام مختلف داد. هنوز شوک ناشی از نامه شورای رقابت در 
خصوص ممنوعیت عرضه خودرو هــای تولید داخل در بورس 
خالی نشده و سهام خودرویی روند مشخصی به خود نگرفته اند. 
افت و خیز این ســهم ها در بازار منجر به ایجاد رکود و کاهش 
ارزش معامالت خرد شــده است. البته در هفته گذشته خروج 
پول از سهام پاالیشگاهی به دلیل نرخ نیمایی ارز و زمزمه های 
افزایش نرخ خوراک نیز مزید بر علت شده تا بورس نتواند روندی 
منطقی را به خود بگیرد. با تصمیم بانک مرکزی از روز سه شنبه 
۱۱ بهمن نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی افزایش یافت؛ بر 
همین اساس، نرخ سود تسهیالت بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود 
ســپرده های بانکی سه ساله ۲۲ و نیم درصد شد. پیش از این و 
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های 
بانکــی ۱۸ درصد بود که البته بــا توافق ضمنی بانک مرکزی 
و بانک هــا در ماه های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رســیده بود. 
رئیس کل بانک مرکزی از همان روز های نخست ورود به بانک 
مرکزی اعالم کرده بود: از ابزار نرخ ســود بانکی حتماً استفاده 
خواهم کرد. مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو 
بــا فارس، درباره این اقدام بانک مرکزی می گوید: مصوبه اخیر 
شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده و تسهیالت 
بانکی به نوعی بر گروه بانکی اثرگذار است کما اینکه جذابیت 
ایــن اقدام حداقل به صورت روانی در معامالت هفته جاری در 

گروه بانکی مشخص بود. وی ادامه داد: از طرفی در شرایط فعلی 
اقتصاد و با توجه به تورمی که در کشــور وجود دارد، جذابیت 
بانک ها در این تورم و با افزایش نرخ سود در مقوله جمع آوری 
منابع باال نخواهد رفت. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
تنها بازاری که می تواند در شرایط فعلی و حتی با افزایش نرخ 
ســود بانکی از ارزش دارایی ها صیانت کند بازار سرمایه است. 
دانشی با اشــاره به بی مهری های صورت گرفته نسبت به این 
بازار، تصریح کرد: با هر رشد بورس، هزاران نقطه مقاومت برای 
آن ترســیم می شود که به معنای واقعی اجحاف در حق بورس 

تلقی می شــود. وی افزود: بازار سرمایه می تواند جایگاه خود را 
پیدا و احقاق حق کند و به جایگاهی بازگردد که یکه تاز تمامی 
بازار ها باشد، چرا که تنها بازاری که به اصطالح معمول از تورم 
و نرخ دالر جامانده همین بورس است.  افت شاخص کل بورس 
در هفته دوم بهمن  شــاخص کل بورس در روز شنبه افتی ۱۱ 
هزار و ۸۷۲ واحدی داشت تا این روند در روز یکشنبه با کاهش 
۵۷ هــزار و ۸۹۳ واحدی ادامه پیدا کند تا رکورد ریزش بورس 
در دو سال گذشته شکسته شود. روز دوشنبه نیز بازار سهام با 
نزول ۲ هزار و ۵۱۱ واحدی همراه شــد. اما در روز ســه شنبه 

روند بورس تغییر کرد و شاخص کل به میزان ۱۶ هزار و ۸۷۲ 
واحد رشد کرد. این مساله در معامالت روز چهارشنبه نیز ادامه 
داشــت تا شــاخص کل بورس افزایش ۶۹۳ واحدی را در روز 
پایانی هفته داشته باشد. شاخص کل بورس در هفته گذشته با 
کاهش ۵۴ هزار و ۷۱۱ واحدی در ســطح یک میلیون و ۴۴۷ 
هــزار و ۲۴۴ واحدی آرام گرفت و بازدهی منفی ۳.۴ درصد را 
برای ســهامداران به ارمغان آورد.  کاهش شاخص کل هموزن 
بیشتر از شــاخص کل بورس. شــاخض کل هموزن در هفته 
دوم بهمن ماه کامال متناســب با شاخص کل حرکت کرد. این 
شاخص در روز شــنبه ۸ هزار و ۹۲۰ واحد افت کرد و در روز 
یکشنبه و دوشنبه نیز به ترتیب با کاهش ۱۹ هزار و ۵۶۰ واحد 
و ۵ هزار و ۳ واحد روبرو شد. شاخص کل هموزن بازار سرمایه 
در روز های سه شنبه و چهارشنبه مطابق با کلیت بازار با رشد 
همراه شــد و به ترتیب با افزایش ۶ هزار و ۴۰۲ واحدی و هزار 
و ۵۱۷ واحدی توانســت بخشی از نزول ابتدای هفته را جبران 
کند. شــاخص کل هموزن در پایان هفته با کاهش ۲۴ هزار و 
۹۳۴ واحدی در ســطح ۴۸۷ هزار و ۵۵۷ واحدی قرار گرفت. 
بازدهی این شاخص منفی ۴.۸۷ درصد بوده است. کاهش ارزش 
کل معامالت بازار سهام. در هفته دوم بهمن ماه میانگین ارزش 
کل معامالت با افت ۳۱ درصدی نســبت به هفته پیش از آن 
به ۴۳ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت خرد 
نیز با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به هفته پیش از آن به ۶ هزار 
و ۷۰۹ میلیارد تومان رســید. بی اعتمادی سهامداران به بازار 
سرمایه که ناشی از ریسک های بیرونی وارد شده به بورس است، 
علت کاهش ارزش معامالت در هفته گذشته بوده است. به نظر 
بسیاری از کارشناسان تنها راه حل رونق در بازار سرمایه ترمیم 

اعتماد سهامداران به بازار سهام است.

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: براساس قانون اساسی بزرگترین مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسالمی است اما در 
حال حاضر مراجع مختلفی وجود دارد که با اختیاراتی که در دست دارند می توانند به جای مجلس قانون گذاری کنند در حالی 
مسئولیتی در این باره ندارند. جلسه سران قوا، اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برد/ برای مولدسازی دارایی ها نیاز به نهادسازی 
نبود علیرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مصوبه ســران قوا درباره مولدســازی دارایی های دولت اظهار 
داشــت: مشکل بزرگ این است که گمان می رود، برای حل مشــکالت در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی اصرار بر نهادسازی وجود دارد و بر 
این باور هستند که این مشکالت به واسطه نهادسازی حل و این بزرگترین خطای راهبردی محسوب می شود. وی ادامه داد: براساس قانون اساسی بزرگترین مرجع 
قانون گذاری مجلس شورای اسالمی است اما در حال حاضر مراجع مختلفی وجود دارد که با اختیاراتی که در دست دارند می توانند به جای مجلس قانون گذاری کنند 
در حالی مسئولیتی در این باره ندارند. از جمله این نهادسازی اینکه مجموعه ای تحت عنوان سران قوا است که شاید تحت شرایطی موجودیت آن ضرورت داشته باشد، 
اما قرار نبوده که مادام العمر به جای نهادهای قانونی تصمیم بگیرد و فراتر از آن نهادهای قانونی، قانون گذاری کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این موضوع اصل 
تفکیک قوا را زیر سوال برده  است. قوه مجریه درخصوص مصوباتی که اختیارات آن بر عهده قانون گذاری است توسط قوه مقننه نظارت و کنترل می شود. همچنین 

مرجع دیگری تحت عنوان قوه قضائیه تعریف شده که انجام درست وظایف این دو قوه نظارت می کند. 

وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی این موضوع را در دستورکار دارد که از طریق یک کانال اطالع رسانی داخلی مرجعیتی برای فعاالن 
بــازار و فعاالن اقتصادی ایجاد کند و رئیس کل بانــک مرکزی به طور ویژه بر روی موضوع کار می کند. توضیح وزیر اقتصاد درباره 
اثرگذاری یک کانال اســتانبولی در بازار ارز ایران/ بانک مرکزی کانال فردایی موثر راه می اندازد . به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چطور یک نفر در استانبول می تواند نرخ ارز 

را در ایران را تغییر دهد و وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی در داخل کشور نمی تواند از همین طریق افزایش نرخ ارز را مدیریت و مهار کند، گفت: آن موضوع 
تنها یک مثال بود و من در آن برنامه تلویزیونی آن مورد را برای مثال عنوان کردم که کانال هایی هستند که در ترکیه در نرخ ارز مداخله دارند که یکی از آنها این مورد 
بوده است.  وی ادامه داد: بانک مرکزی این موضوع را در دستورکار دارد که از طریق یک کانال اطالع رسانی داخلی مرجعیتی برای فعاالن بازار و فعاالن اقتصادی ایجاد 
کند و رئیس کل بانک مرکزی به طور ویژه بر روی موضوع کار می کند. به گفته وزیر اقتصاد، در مجموع چند کانال فردایی هم داریم که به طور موثر پیشروی بازار 
هستند و فعالیت این کانال ها مثل روز برای فعاالن اقتصادی روشن است. خاندوزی افزود: یکی از مسائلی که منتقدین پیش از این درباره امتیاز ویژه و امضای طالیی 
در حوزه حسابرسی مطرح می کردند، این بود که در آیین نامه صالحیت حسابرسان رسمی کشور برای مدیران دولتی که ۱۰ سال و بیشتر در حوزه های مشخصی سابقه 

دارند، این اختیار داده شد که این افراد بدون گذراندن آزمون بتوانند حسابدار رسمی شوند. 

توضیح وزیر اقتصادجلسهسرانقوا،اصلتفکیکقوارازیرسوالمیبرد

بانکمرکزیکانالفرداییموثرراهمیاندازد
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گزیده خبر

توافق انصاراهلل و عربستان برای تمدید آتش بس در یمن

دولت نجات ملی یمن وابسته به انصاراهلل اعالم کرد، در مذاکرات با عربستان 
که با میانجیگری عمان و سازمان ملل در حال انجام است، پیرامون تمدید 
آتش بس سازمان ملل که اوایل ماه اکتبر ۲۰۲۲ میالدی منقضی شده بود، 
توافق شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالعزیز 
البکیر، وزیر مشــاور دولت نجات ملی یمن در صنعا در توییتی نوشــت: در 
مذاکرات یمن و عربستان با میانجیگری عمان و سازمان ملل توافقاتی صورت 
گرفت و درخواســت های صنعا از جمله پرداخت حقوق و تمدید آتش بس 
پذیرفته شــد. وی در ادامه نوشــت: نتیجه طی روزهای آینده اعالم خواهد 
شــد تا پاسخ قانع کننده ای به کسانی باشــد که مردم ما را به دلیل انتظار 
برای دریافت حقوق مسخره می کنند. عمان میان عربستان که ائتالف نظامی 
عربی را رهبــری می کند و جنبش انصاراهلل نقش میانجی را ایفا می کند تا 
برای تمدید آتش بس شش ماهه سازمان ملل در یمن توافقی حاصل شود و 
به این ترتیب مسیر برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ یمن 
هموار شود؛ جنگی که طبق اعالم ســازمان ملل بدترین بحران انسانی در 
جهان را در یمن به وجود آورده است. یک منبع نزدیک به انصاراهلل یمن ۱۱ 
ژانویه سال جاری میالدی اعالم کرد، عمان توانسته مسائل مورد اختالف در 
پرونده انسانی را حل کند؛ مسائلی که مانعی در برابر تحقق هرگونه پیشرفت 
از جمله توافق بر سر تمدید آتش بس است. هانس گروندبرگ، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور یمن هم دوم اکتبر سال گذشته میالدی بابت 
عدم توافق دولت مســتعفی یمن و انصاراهلل برای تمدید و توسعه آتش بس 
ســازمان ملل در یمن ابراز تاسف کرده و گفته بود، به تالش هایش در این 
زمینه ادامه می دهد. انصاراهلل اوایل اکتبر سال گذشته میالدی اعالم کرد که 
مذاکرات برای تمدید آتش بس با توجه به شرط این جنبش مبنی بر پرداخت 
حقوق کارکنان دولتی از محل درآمدهای نفت و گاز استان های تحت کنترل 

دولت مستعفی یمن، به بن بست رسیده است.

هشدار حماس به واشنگتن 

ســخنگوی جنبش حماس به واشــنگتن نســبت به خاموش کردن شعله 
انتفاضه فلسطینی ها در کرانه باختری و قدس هشدار داد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس 
در مراسمی در شــهر غزه در حمایت از مسجداالقصی و مقاومت فلسطین 
گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل با تجاوزات مکرر خود در کرانه باختری و قدس 
به دنبال انفجار اوضاع اســت. وی درباره موضع واشــنگتن درباره افزایش 
تنش ها در کرانه باختری گفت:  تالش هــای دولت آمریکا برای پایان دادن 
به انتفاضه مســلحانه در کرانه باختری موفق نخواهد شد. جوانان انقالبی به 
جنگ تا زمان تحقق اهداف خود ادامه می دهند. قاسم تأکید کرد: گردان های 
عزالدین القســام، شاخه نظامی حماس شمشــیر و سپر ملت فلسطین در 
کرانه باختری خواهند بود. مقاومت در کنار اسرای فلسطینی است. مقاومت 
در غزه تحوالت را پیگیری می کنــد. جوانان انقالبی به مقاومت خود ادامه 
می دهند و فلســطینی ها در مســجداالقصی مانعی در برابر طرح های رژیم 
صهیونیستی برای یهودی ســازی قدس و مسجداالقصی هستند. از سوی 
دیگر منابع فلسطینی از شهادت یک جوان به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی 
در جنــوب نابلس خبر دادند. اخیرا درگیری ها میان نیروهای اســرائیلی و 

جوانان فلسطینی در کرانه باختری افزایش یافته است.
انصاراهلل:

 تنها چاره جهان ایجاد نظام بین المللی چندقطبی به جای 
جنایت های آمریکاست

رهبــر انصاراهلل یمن بر ضرورت پایــان دادن به هژمونی آمریکا و ایجاد یک 
نظام بین المللی چند قطبی تاکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش 
به پرواز بالــون چین در حریم هوایی آمریکا در توییتی نوشــت: آمریکا از 
ورود بالــون چینی به برخی از مناطق خود امتناع می ورزد اما در عین حال 
به ســربازان خود اجازه می دهد حاکمیت کشورها را زیر پا بگذارند و حتی 
آنها را اشغال کنند. وی در ادامه نوشت: آمریکا انجام اقدامی از سوی خود را 
مشــروع می داند و انجام همان اقدام از سوی طرف دیگر را محکوم می کند. 
جهان چاره ای جز این ندارد که به جای جنایات و تروریسم مستمر آمریکا به 
دنبال نظام و جهت گیری های بین المللی چندقطبی باشد. در پی پرواز بالون 
چینی در حریم هوایی آمریکا که پنتاگون هدف از آن را جاسوسی می داند، 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور رسما به چین اعالم کرد، سفرش به 
این کشور را به تعویق می اندازد که قرار بود طی روزهای آینده صورت گیرد.

حزب اهلل: آمریکا آتش بحران در لبنان را برافروخت

رئیس فراکســیون حزب اهلل لبنان تأکید کرد کــه تصمیم آمریکا برای تضعیف 
مقاومت لبنان آتش بحران را در این کشور برافروخت. به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه العهد، محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان 
گفت: دشــمنان ما تالش می کنند از بحران ریاســت جمهوری لبنان در جهت 
روی کار آمدن رئیس جمهوری استفاده کنند که سیاست هایشان را اجرا کرده و 
طرحشان را برای تنگ کردن عرصه بر مقاومت تکمیل کند. وی گفت: ما کسی 
نیستیم که کشور را به تعطیلی می کشاند بلکه کسانی که پول ها و بانک های لبنان 
را تصرف کرده و با محاصره و تحریم و سیاست هایشــان دنبال ســلطه بر لبنان 
هستند کشور را به تعطیلی کشانده اند و مانع رسیدن برق و کمک های دیگر به 
لبنان می شوند. برخی می گویند دیگر تحمل بحران را نداریم، این باعث ناامیدی 
مردم می شــود و به نفع طرح دشــمن است. ما اطمینان داریم که مردم با ما در 
جنگ شریک هستند و اراده ما یکی است. کسانی که می گویند مقاومت کشور را 
به مکانی که می خواهد می برد ما می گوییم که مقاومت به آرمان ها و گزینه های 
مردم وابســته اســت. وی گفت: بحرانی که اکنون از آن رنــج می بریم به دلیل 
سیاست های اشتباه دولت های قبلی نیســت بلکه تصمیم آمریکا برای تضعیف 
مقاومت و ســرنگون کردن آن آتش این بحران را برافروخت. آمریکا به این دلیل 
این کار را کرد که مقاومت طرح عادی سازی فراگیر در منطقه را ناکام گذاشت و 
سال ۲۰۰۶ بر دشمن اسرائیلی پیروز شد. آن ها بعد از اینکه در به حاشیه راندن 
مقاومت شکست خوردند برای تضعیف پول ملی لبنان و افزایش قیمت دالر تالش 

کردند و مسئولیت هر اتفاقی را بر دوش مقاومت گذاشتند.

پنتاگون از رصد یک بالون دیگر چینی اینبار بر فراز آمریکای التین خبر داد
پنتاگون از رصد یک بالون دیگر چینی اینبار بر فراز آمریکای التین خبر داد 

وزارت دفــاع آمریکا از رصد یک بالون تجسســی چینی دیگــر، این بار بر فراز 
آمریکای التین خبر داد. به گزارش ایســنا، پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون به 
شــبکه خبری ســی ان ان گفت: گزارش هایی از گذر یک بالون بر فراز آمریکای 
التین دریافت کرده ایم. بررســی های ما نشــان می دهد کــه این هم یک بالون 
تجسسی چینی است. پیشتر پکن اعالم کرده بود که بالون اول که بر فراز آمریکا 
مشاهده شد، ماهیت غیر نظامی داشته و برای تحقیقات علمی استفاده می شود.  
سخنگوی پنتاگون همچنین درباره ارسال موشکهای جدید با برد ۱۵۰ کیلومتر 
به اوکراین گفت: وقتی بحث نقشــه های عملیاتی اوکراین مطرح باشد تصمیم 
گیری به خودشــان مربوط میشــود. ما در تمام این مدت سعی داشتیم به آنها 
کمک کنیم تا توانایی هایی را کســب کنند کــه اثرگذاری آنها را در میدان نبرد 

افزایش می دهد.

ایندین اکسپرس:

هند واردات نفت از روسیه را جایگزین آمریکا کرد
در ۸ ماه نخســت ســال ۲۰۲۲، هند ۶.۸ درصد افزایش 
واردات نفت را به ثبت رسانده و بیشترین رشد واردات نفت 
این کشور از روسیه بوده است.  به گزارش خبرنگار اقتصادی 
به نقل از ایندین اکســپرس، آمارهای موجود حاکی از آن 
است که هند در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲ نسبت به سال 
۲۰۲۱، معــادل ۶.۸ درصد افزایش واردات نفت را به ثبت 
رسانده اســت. در این بین این کشور واردات نفت خود از 
روسیه را به شدت افزایش داده است و به جای آن واردات 
نفت از آمریــکا و نیجریه را به میزان قابل توجهی کاهش 
داده است. در سایه تحریم های غرب علیه روسیه به خاطر 
درگیری نظامی این کشور با اوکراین و اعمال تخفیف چند 
ده دالری روی قیمت هر بشکه نفت روسیه، پاالیشگاه های 
هندی، واردات نفت از روسیه چندین برابر کرده اند. در بازه 
زمانی آوریل تا نوامبر ســال ۲۰۲۲، هنــد واردات نفت از 
روســیه را از ۳ میلیون تن در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به 
بیش از ۲۸ میلیون تن رسانده است. البته واردات نفت هند 
در این بازه زمانی از سال ۲۰۲۲ از عربستان، عراق و امارات 
نسبت به سال ۲۰۲۱ تغییر چشمگیری را به ثبت نرسانده 

است. کد خبر ۵۶9۶۸۰7

منابع آگاه گزارش دادند که تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر "تنبیه" عربســتان در پی اعالم ســازمان نفتی "اوپک +" 
درخصوص کاهش سطح تولید خود، دیگر وجود خارحی ندارد. به گزارش ایسنا، منابع متعدد در دولت آمریکا و کنگره به شبکه 
"سی ان ان" گفتند، چند ماه از قول جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا می گذرد که گفته بود عربستان را مجازات می کند و این 
کشور متحمل "عواقبی" خواهد شد اما دولت وی نه تنها هیچ قدمی برای مجازات ریاض برنداشته بلکه تغییر چشمگیری نیز در 
موضع واشنگتن در قبال عربستان دیده نمی شود. با وجودی که تقریبا یک ماه از تشکیل دور جدید کنگره می گذرد اما هنوز دولت هیچ برنامه ای برای بررسی روابط 
عربستان و آمریکا به کنگره ارائه نکرده است، در حالی که تا چند ماه پیش کاخ سفید دائما اعالم می کرد که نقطه نظرات کنگره در چنین ارزیابی ای کلیدی خواهد بود.

یکی از مقامات دولت آمریکا به سی ان ان گفت که مقامات از ارزیابی مجدد این روابط اجتناب می کنند، زیرا می دانند که بازگرداندن روابط بین دو کشور به مسیر اصلی 
به نفع ایاالت متحده است. به نظر می رسد عدم پیگیری این وعده های بایدن برخی از قانونگذاران کنگره را ناامید کرده است زیرا آنها نگران هستند که رهبری عربستان 
پس از اقدامش پیرامون کاهش سطح تولید »اوپک +«، بدون پرداخت بها گام های دیگری بردارد. علیرغم تنش های جدی در روابط ایاالت متحده و عربستان که گاه 
در معرض دید عموم قرار گرفته است، این واقعیت غیرقابل انکار است که حفظ روابط صمیمانه با عربستان همچنان برای منافع امنیتی ایاالت متحده ضروری است.

پیش از این جو بایدن، عربستان را به دلیل تصمیم به کاهش تولید نفت به »عواقبی« تهدید کرد.

رئیس مجلس علیای پارلمان روسیه امروز )شنبه( تاکید کرد، مسکو عمیقا از سری اعتراضات اخیر در شمال اروپا که در جریان 
آن قرآن را آتش زده اند، نگران اســت و از قانون گذاران اروپایی می خواهد تا علنا مســئوالن هتک حرمت قرآن را محکوم و آنها را 
مجازات کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولنتینا ماتوینکو، رییس مجلس علیای پارلمان روسیه در پستی 
در تلگرام نوشــت: سناتورهای روسیه از قانون گذاران اروپایی می خواهند تا به صورت علنی اقدامات تندروها و افراطگرایان را به 

عنوان تجلی عدم تحمل مذهبی محکوم کنند و اقدامات الزم را برای حفاظت از حق آزادی مذهبی مسلمانان و نمایندگی از مذهب شان انجام دهند و همچنین عامالن 
این هتک حرمت را به سزای عملشان برسانند. وی افزود: اعضای مذاهب مختلف روسیه و نه تنها مسلمانان عمیقا نسبت به این هتک حرمت قرآن در اروپا شوکه و 
متعجب شده اند. در همین حال، عدم یک واکنش مناسب به این اقدامات افراطگرایان از سوی دولت ها و پارلمان های کشورهای اروپایی به شدت ناراحت کننده است.

۲۱ ژانویه سال جاری میالدی، راسموس پالودان، راستگرای افراطی سوئدی-دانمارکی و رهبر حزب راست افراطی "استرام کرس" یک نسخه از قرآن را در دانمارک 
و ســوئد و در اعتراض به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ســوزاند. اعتراض مشابهی نیز توسط یک سیاستمدار راست افراطی و رهبر گروه اسالم هراسی 

در هلند انجام شد.

آیا بایدن از قول خود درمورد »تنبیه« عربستان صرف نظر 
کرده است؟

روسیه از قانون گذاران اروپایی خواست عامالن آتش  زدن 
قرآن را مجازات کنند
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در اواســط ماه ژانویه دمای شهر »یاکوتْســک« واقع در شرق سیبری به 
منفی ۵۰ درجه سلســیوس رسید. این شهر سردترین ماه سال را در ماه 
ژانویه تجربه می کند؛ با این حال یاکوتسک در هشتمین جایگاه فهرست 
ســردترین مکان های جهان قرار دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، 
»یاکوتســک« در حدود ۴۵۰ کیلومتری مدار شمالگان واقع شده است و 
امســال در ماه ژانویه ســرما را برای مدت طوالنی  تجربه کرد. »نمی شود 
با ســرما مبارزه کرد. یا باید خودتان را با آن وفق بدهید و لباس مناســب 
بپوشید یا رنج بکشید.« این ها جمالت یکی از شهروندان »یاکوتسک« در 
گفت و گویی با »رویترز« در ماه ژانویه ۲۰۲۳ است، درحالی که دو شال، 
دو جفت دســتکش، چندین کاله و روپوش بر تن داشــت. سرزمین های 
جنوبگان و یوکان در کانادا، از جمله ۱۰ مکانی هستند که تاکنون به عنوان 
ســردترین نقاط کره زمین شناسایی شــده اند. ۱. فالت شرقی جنوبگان، 
جنوبگان. در ماه اوت ســال ۲۰۱۰، دمای منفی ۹۵ درجه سلسیوس در 
فالت شــرقی جنوبگان واقع  در ســردترین قاره جهان به ثبت رسید. این 
دما رکورد قبلی ســردترین دما در این منطقه زمستانی که از سال ۱۹۸۳ 
تاکنون شکســته نشــده بود را تغییر داد. با این حال، این دما که عالوه بر 
اســتفاده از دماسنج های روی زمین، با استفاده از حسگرهای راه دور و از 
طریق ماهواره اندازه گیری شــده است، اغلب به عنوان رقیبی برای رکورد 
رســمی که قبال به ثبت رسیده اســت، در نظر گرفته نمی شود. ۲. پایگاه 
وســتوک، جنوبگان. پایگاه وســتوک که زمانی در صدر این فهرست قرار 
داشــت و همچنان از نظر بسیاری به عنوان ســردترین مکان کره زمین 

شناخته می شود.

۳ سکانس در ســریال امام علی)ع( بازی کردم و در یادها ماندم. 
آتش تقی پور از هنرمندان پیشکسوت عرصه نمایش و تصویر، از 
مسووالن تلویزیون می خواهد به هنرمندان به چشم فرزند خود 
نگاه کنند و در این مســیر حتی فرزند ناخلفشان را دور نیندازند. 
ایــن بازیگر قدیمی در گفت وگویی با ایســنا که به بهانه روز پدر 
و ســالروز والدت حضرت علی )ع( انجام گرفت، از حفظ حرمت 
ها توســط جوانان در قبال بزرگترها، خواسته اش به عنوان یک 
پیشکسوت از مسئوالن و راه های خلق آثار ماندگار در تلویزیون 
سخن می گوید. تقی پور ابتدای صحبتهایش را اینگونه آغاز می 
کند: ممنون از اینکه به یاد من بودید. من خودم پدر هستم و سه 
فرزند بزرگ کرده ام. خیلی خوشــحالم کردید از اینکه زودتر از 
فرزندانم به من این روز را تبریک گفتید. من هم این روز بزرگ را 
به همه پدران تبریک می گویم. او ســپس درباره اینکه این روزها 
مشغول چه کاری اســت؟ اظهار می کند: ما سریال »اپیدمی« را 
داشتیم که ۱۰ قسمت از آن روی آنتن رفت و حدود ۱۹ قسمت 
باقی مانده اســت که احتمال دارد به همیــن زودی از تلویزیون 
پخش شــود. فعال در حال حاضر کار خاصی ندارم البته صحبت 
هایی برای یکی دو سریال تلویزیون شده است اما هنوز به قطعیت 
نرســیده اند. کار تئاتر هم فعال انجام نداده ام. خودم سانسورچی 
خودم هســتم تقی پور درباره کیفیــت کارهای تلویزیون چنین 
تصریح می کند: به نظرم آنطور که باید و شاید روی کارها سرمایه 
گذاری نمی شــود و از طرفی هم به برخی چهره ها اهمیت داده 

نمی شود که بتوانند راحت حرفشان را بزنند.

سردترین نقاط زمین

گفت وگو با آتش تقی پور

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آبشار بیشه لرستان

ایتالیایی ها، شاعران خودروسازی دنیا
همه ما حداقل یک بار آن داستان تولد برند المبورگینی در خودروسازی ایتالیا را شنیده ایم که انگار کمی اغراق آمیز به نظر می 
رسد اما باید بدانیم که پاسخ گویی نامناسب کارخانه فراری به انتقادات فروچیو المبورگینی از ایرادات موجود در خودروهای فراری، 
جرقۀ تشــکیل کارخانه خودروسازی المبورگینی بود. فروچیو المبورگینی، از بزرگان صنعت در ایتالیا، ۱۵ سال بعد از تاسیس 
کارخانه تراکتورسازی خود، تصمیم به تاسیس یک کمپانی خودروسازی برای تولید خودروهای اسپورت گرفت. از نظر فروچیو، 
خودروهای فراری برای جاده بســیار خشــک و پر سر و صدا بودند. پس یکی از مهم ترین اهداف المبورگینی، تولید خودروهای 
اسپورت خیابانی نرم تر از فراری با طراحی داخلی بهتر بود که با تولد مدل ۳۵۰ در سال ۱۹۶۳، المبورگینی به این هدف دست 
یافت. در کارخانه المبورگینی، اهمیت موفقیت خودرو در مسابقات به مانند فراری نیست و المبورگینی سعی دارد تا خودروهای 
اسپورت و سوپر اسپورتش دل رهگذران در خیابان را بیشتر از تماشاگران در پیست به دست آورند و به همین دلیل، المبورگینی 

بیش از آن که در پیست حضور یابد، در خیابان ها و زیر پای مایه داران دیده می شود.

 نایک، آدیداس و پوما، کدام برند بهترین بازیکنان را دارد؟
به گزارش ایلنا، جدایی اخیر وینیسیوس از نایک ما را به یاد جنگ بی وقفه بین برندهای اصلی ورزشی برای انتقال ستاره ها به 
قلمــرو خــود می اندازد.  تأثیر عظیم فوتبال بر جهان و پیامدهای اقتصادی بزرگ آن، بازیکنان را به مذاکراتی نزدیک به اهمیت 
قراردادشان با باشگاه هایشان سوق داده است. ستاره های فوتبال زیادی وجود دارند، اما کاریزما به طور فزاینده ای کمیاب می شود.  
سه غول تجهیزات ورزشی اغلب برای جذب الماس های بسیار جوان در سرمایه گذاری برای آینده راه اندازی می شوند. بازار نقل 
و انتقاالت بین برندها در سال های اخیر با ارقام نجومی در رقابت شدیدتر افزایش یافته است. در این جهان بازیکنی وجود دارد 
که در برزخ غیرعادی قرار دارد. و این است که ستاره بزرگ شهر منچستر یعنی ارلینگ هالند با هیچ برندی قرارداد ندارد. چند 
ماه پیش، او به رابطه خود با نایک پایان داد و اکنون با برندهایی که به دنبال یک قرارداد تاریخی هستند، بازی می  کند. قرارداد 
بعدی او قطعا بسیار قابل توجه خواهد بود. عالوه بر این، در سال های اخیر برخی از برندها با ارقام کمتر شروع به شرط بندی روی 
فوتبال کرده اند. به عنوان مثال، نیوباالنس )New Ballance( قباًل بازیکنان بزرگی مانند مانه، استرلینگ یا ساکا را جذب کرده، در 

حالی که آندر آرمور )Under Armour( الکساندر آرنولد را با مبلغ چند میلیون دالری خریداری کرده است.

رما می بینی و ره دم زیادت می کنی رددم
تو را می بینم و میلم زیادت می شود ره دم

 
هب سامانم نمی رپسی نمی دانم هچ رس داری

هب ردمانم نمی کوشی نمی دانی مگر رددم
 

هن راه است این هک بگذاری رما رب خاک و بگرزیی
گذاری آر و بازم رپس ات خاک رهت رگدم

 
ندارم دستت از دامن هب زج رد خاک و آن دم هم

هک رب خاکم روان رگدی بگیرد دامنت رگدم
 

رفو رفت از غم عشقت دمم دم می دهی ات کی
دمار از من ربآوردی نمی گویی ربآوردم

 

پیشنهاد

چهره روز

کمی قبل از خوشبختی
کمی قبل از خوشــبختی کتابی اســت که در سال 
۲۰۱۳ توانســت برنده ی جایزه ی خانه ی مطبوعات 
فرانسه شــود. این کتاب، دومین، مهم ترین و موفق 
ترین رمان نویسنده معاصر یعنی انیس لودیگ است.

سطر به سطر کتاب کمی قبل از خوشبختی سرشار 
از احساسی ناب، طنزی لطیف و از همه مهم تر درس 
هایی برای زندگی است که نگاه خواننده به زندگی را 
برای همیشه تغییر می دهد. روزنامه ی معتبر فیگارو 
در مــورد رمان کمی قبل از خوشــبختی چنین می 
گوید: کمی قبل از خوشبختی به کتاب های تصنعی 
که به زور ســعی دارند افکار منفی خوانندگان شــان 
را تغییر دهند، شــباهتی ندارد. مطالعه ی این رمان 
درســت مثل زندگی کردن یک داستان واقعی است. در قسمتی از پشت جلد رمان کمی قبل از 
خوشبختی هم جمله از متن کتاب آمده است: هیچ وقت تسلیم نشو. شاید آن زمان که تسلیم می 
شوی، دو ثانیه پیش از معجزه باشد… خالصه کتاب کمی قبل از خوشبختی: پیرمرد وارد فروشگاه 
می شود. دخترک صندوقدار را گریان می بیند، با او سر صحبت را باز می کند. دختر نمی داند این 
صمیمیت مرد از روی دیوصفتی اوست یا واقعا در این زمانه هم هستند فرشتگانی که در صورت 
انسانی به ما لبخند میزنند؟! داستان با اتفاقات عجیب و غریبی پیش میرود. یک روز پیرمردی که 
به تازگی همسرش او را ترک کرده وارد فروشگاهی می شود و از دخترک تحویلدار می خواهد تا 
با او ناهار بخورد. آمیزه ای از خشم و شرم و عصبیت به خواننده تزریق می شود. چیزی نمی گذرد 
که پیرمرد از دختر جوان که مادر بیست ساله ی یک پسر کوچولوی موطالیی است، می خواهد تا 

تعطیالتش را با پیرمرد و پسرش در انگلستان بگذراند.

محمد بهرامی
از نقاشــان مشــهور ایران: محمد بهرامی از پایه گذاران 
هنرهای گرافیک ایران در ســال ۱۳۰۵ شمسی متولد 
شــد. عشــق و عالقه توام با شــور فراوان به نقاشی نیز 
گویی از بدو تولد با او همراه بود. زیرا که از پنج ســالگی 
شروع به نقاشی نمود. او در حین تحصیل مدتی نیز در 
هنرســتان نقاشی هنرهای زیبای کشــور به فراگرفتن 
نقاشی پرداخت. آنگاه پس از اتمام تحصیالت متوسطه 
دوره دانشکده هنرهای زیبا در رشته نقاشی را طی نمود. 
بهرامی از سال ۱۳۲۵ دارای آتلیه نقاشی بود و سازمان 
هنری مدرن و مجهز »آتلیه فارس« را که نام مشــهور و 
معروفی اســت بنیاد گذاشت. او شاگردان زیادی تربیت 
نموده و هنرمندان بســیاری از آثار بهرامی و ابتکاراتش 
الهام گرفته اند. بهرامی نقاش پرکار رویاست و تاکنون آثار زیادی بر مبنای ادبیات به وجود آورده است. 
او بسیار فروتن است و تا به حال از کارهای خود اکسپوزیسیون مستقلی دایر ننموده است. آثار فراوان 
او را می توان در روی جلد کتابها و در صفحات کتاب و مجالت مشــاهده نمود. امضای بهرامی یکی از 
معروف ترین و شناخته ترین امضاهای نقاشان گذشته و حال ایران است. مهمترین آثار محمد بهرامی 
تابلوهایی اســت که با الهام از شاهنامه فردوسی نقاشــی نموده و در آن حماسه های تاریخ ایران را در 
نهایت جالل و شکوه تصویر نموده است. او در این آثار سبک جدیدی در هنر نقاشی مینیاتور ایران خلق 
نموده اســت. آتلیه آرک )بهرامی( از نخستین آتلیه های طراحی گرافیک در ایران بود. محمد بهرامی 
این آتلیه را در سال ۱۳۲۵ در خیابان الله زار تاسیس کرد. او همزمان با مدیریت این آتلیه، برای ادامه 

تحصیالت آکادمیک به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت. 

فرهنگ

یک کارشناس مسائل دینی در مورد اهمیت آرامش 
روحی و  روانی برای یک انســان گفت: حس خوب و 
آرامش در زندگی، حقیقت مطلوبی اســت که اسالم 
و امیرالمومنیــن)ع( آن را ســتوده و راه هایــی برای 
رســیدن و نزدیک شــدن به آن تعیین کرده است. 
از نظر اســالم حس مثبت و آرامــش، امری واقعی و 
حقیقتی دست یافتنی است. حجت االسالم مصطفی 
پورصدوقی - کارشناس مسائل دینی - در گفت وگو 
با ایسنا در خصوص  بیانات حضرت علی)ع( در مورد 
موانع و عوامل کســب آرامش روحی گفت: سخنان 
زیبا و حکمت آمیز باعث پاکی و صفای روح می شود؛ 
خصوصاً اینکه صاحب ســخن، انسانی کامل و مظهر 
اسم اعظم و جمال و جالل الهی باشد.  وی ادامه داد: در وصف کالم و خطبه های امیرالمومنین)ع( 
این چنین گفته شده اســت. »ابن ابی الحدید« عالم سنی شارح نهج البالغه در وصف خطبه ۲۲۱ 
حضرت علی )علیه السالم( می گوید: »سزاوار است تمام فصحای عرب اجتماع کنند و این خطبه بر 
آن ها خوانده شود و به جهت عظمت آن برای آفریدگار سجده کنند. من به کسی که به همه امت ها 
سوگند می خورد، قسم یاد می کنم که در طول پنجاه سال از عمرم بیش از هزار بار این خطبه را 
خوانــده ام و هیچ زمان نبوده که به هنگام تالوت این خطبه در من اثری از خوف، پند، موعظه و 
لرزش در اندام من حاصل نشــود. آیا این اثر خاص برای عقیده مخصوص من درباره آن حضرت 
است، یا نّیت صالح و یقین ثابت و اخالص محض گوینده این کالم است.« در دل با خدا نه غیر خدا
این کارشناس مسائل دینی خاطرنشان کرد: مشکالت خود را آشکار کردن و شکوه و گالیه و آه و 

ناله نزد دیگران ذلت و خواری به همراه دارد.

راه رسیدن به آرامش در کالم حضرت علی)ع(

شبی دل را هب اتریکی ز زلفت باز می جستم

رخت می دیدم و جامی هاللی باز می خوردم
 

کشیدم رد ربت انگاه و شد رد اتب گیسویت

نهادم رب لبت لب را و جان و دل فدا رکدم
 

تو خوش می باش با حافظ ربو گو خصم جان می ده

چو رگمی از تو می بینم هچ باک از خصم دم رسدم

المبورگینی اوراکو

.حافط
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