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گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 

در صورت ادامه این روند نرخ تورم در ماه های آینده نزولی خواهد بود 

نمایندگان مجلس اروپا  قرار است امروز   به  قطعنامه  درخواست تروریستی اعالم کردن سپاه رأی بدهند

انحراف در توزیع آرد به خط پایان می رسد

هیأت انتخاب چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

 نرخ رشد نقدینگی 
کمتر  از 32 ماه گذشته

 ریسک پرهزینه
پارلمان اروپا

 آغاز فاز دوم مدیریت هوشمند 
توزیع آرد و نان از بهمن 

سینمای ایران چشم انتظار انتخاب های این هفت نفر
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خوی لرزید
زمین لرزه 5.4 ریشــتری 
خــوی  شهرســتان  در 
منجر به مصدوم شــدن 
120 نفــر شــد. ذبیــح اهلل 
کاظمی، فرماندار خــوی گفت: در حادثه 
زمین لرزه ۵.۴ ریشــتری ظهر چهارشنبه 
منطقــه فیــرورق این شهرســتان بیشــتر 
مصدومــان در حیــن خــروج از منــزل به 
صورت جزئی دچار شکستگی و جراحت 
شده اند.وی با اشاره به اینکه در این حادثه 
تاکنون مورد فوتی گزارش نشــده اســت، 
اضافه کرد: تیم های ارزیاب )1۵ تیم( هم 
برای بررسی خسارت ها در شهر فیرورق و 
برخی روستاهای اطراف منطقه زلزله زده 

حضور دارند.

نـــــما

پانزدهمین دوره جایزه ادبی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با استقبال عالقه مندان به کار خود پایان داد
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برآورد رسانه های صهیونیستی از 
عواقب تهدید احتمالی این رژیم 

علیه تأسیسات هسته ای ایران

اوضاع بد دالالن در بازار

 رکورد بازدهی ماهانه بورس 
شکسته شد

 گزارش »ایران« از 
استمرار آلودگی هوا در تهران

بررسی ابعاد مقتدرانه حضور ارتش 
و سپاه در آب های بین المللی

انتقاد ناصر وحدتی،خواننده موسیقی 
از فشار به خواننده ها در فضای مجازی 

برای عدم برگزاری کنسرت

 3 هزار موشک
 پاسخ روزانه 

به تل آویو

 بورس
 خودروی دست دوم 

را هم ارزان کرد

 تداوم 
 روند صعودی
در بازار سهام

 هوای پاک 
فقط در تقویم

در مدار 10 درجه

 حمله به معیشت
 اهالی موسیقی 

 بی تفاوتی یعنی پذیرش / دیکتاتوری در ساحت هنر! / تحریم شیر سماور  و اگزوز خاور توسط فیفا 
چشم بند زیستی  می تواند  مشکل 10 میلیون  ایرانی را حل کند

جاللی که هست، جاللی که باید ... بخوانیدجمعه

در صفحات ایران جمعه بخوانید

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت
www.ketabir.com

مراجعه کنند.
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 ویژه نامهمنت
افغانستان

 مجله
دانشمند

 مجله
بچه های ایران 

حبیب احمدزاده رضا پورحسین روح اهلل سهرابی محمدرضا عباسیان پرویز شیخ طادیمحمدرضا شرف الدینمحمدحسین نیرومند

ســکوت خبــری چهل ویکمین جشــنواره فیلــم فجر در 
کمتــر از دو هفتــه مانــده بــه ایــام برگــزاری ایــن رویداد 
باالخره شکســته شــد و مجتبــی امینی، دبیر ایــن دوره، 
اسامی اعضای هیأت انتخاب را معرفی کرد. البته پیش 

از اعالم رســمی هیأت انتخاب، تنور اخبار جشــنواره در 
خبرگزاری ها گرم تر شــده و اطالعات تازه ای از میزبانی 
عالقه منــدان جــدی ســینما و بلیت فروشــی مردمــی 
منتشــر شد. امســال جشــنواره به تبع ناآرامی های اخیر 

شــرایط متفاوتی را تجربــه می کند اما آن طــور که پرویز 
شــیخ طادی از اعضــای هیــأت انتخــاب بــه »ایــران« 
می گوید مسائل پیرامونی تأثیری بر کیفیت آثار نداشته 
و انتخاب از میان آثار برتر کار چندان راحتی نبوده است. 2
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وزیر نفت:

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

وزیر ورزش و جوانان:

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 رکورد تولید 
و انتقال گاز شکست

330 هزار میلیارد تومان 
برای حقوق بازنشستگان

سرمایه گذاری روس ها 
در ورزش ایران

 برنامه ریزی برای 
سفر گروسی به تهران

 وزیر کشور:

ادعای تحریم سپاه نشانه 
ضعف سیاسی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 کاالبرگ الکترونیکی 
تا پایان سال اجرا می شود

پرسش و پاسخ با  اعضای دولت 

صفحه 11 را بخوانید

اگرچه ساالنه 120 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم برای 
آرد و نــان پرداخت می شــود، اما به خاطــر یارانه ای بودن 
قیمــت آرد خبازی هــا، قبل از حــذف ارز ترجیحی، فاصله 
قیمــت آرد نانوایی هــا و آرد صنــف و صنعت حدود چهار 
برابــر بــود، امــا بعــد از حــذف ارز ترجیحــی، ایــن فاصله 
بــه حــدود 16 برابــر رســیده و ایــن انگیــزه ای قــوی بــرای 
انحــراف آرد یارانــه دار نانوایی ها به ســایر مصــارف ایجاد 
مــی کنــد. حال وزارت امــور اقتصادی و دارایــی قصد دارد 
از طریق مدیریت هوشــمند داده ها و توزیع نان به وســیله 
کارتخوان های هوشــمند در سراسر کشور بر نحوه مدیریت 
آرد و نــان نظارت کند و میزان انحراف آرد یارانه ای از این 

طریق را به حداقل کاهش دهد.

محمــد جالل مشــاور وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
امــور هوشمندســازی مدیریت آرد و نــان در خصوص آثار 
مرحله اول مدیریت هوشمند آرد و نان گفت: مرحله اول 
طرح مدیریت هوشــمند آرد و نان، تکمیل زنجیره داده ها 
در زمینه گندم، آرد و نان بود که به وسیله مدیریت داده ها 
اجرا شــد و از اردیبهشــت ماه ســال  جاری از اســتان زنجان 
شــروع و بــه تدریــج تکمیل شــد، به گونــه ای کــه 76 هزار 
نانوایی در سراســر کشــور به کارتخوان هوشــمند نانوایی ها 
تجهیــز شــدند و در 18 هــزار روســتا کــه معمواًل هر روســتا 
یک نانوایی دارد، نیز این کارتخوان ها نصب شــده اســت. 
در حــال حاضر بــاالی 98 درصد نانوایی های کشــور تحت 

پوشش کارتخوان های هوشمند آرد و نان هستند.

 رهبر معظم انقالب  در دیدار جمعی از مسئولین 
سازمان تبلیغات اسالمی: 

آیت اهلل خامنه ای ضمن قدردانی از اقدامات خوبی 
 که در این سازمان انجام گرفته

بر ضرورت کار  و تالش مضاعف تأکید کردند

 کشور به
همدلی نیاز دارد

2 در آذرمــاه امســال، نرخ رشــد ســاالنه نقدینگی بــه کمترین 
رقم در 32 ماه اخیر رســید. در این ماه و براســاس آمار ارائه 
شده ازسوی بانک مرکزی، رشد 12 ماهه نقدینگی در آذرماه 
امســال به 33.4 درصد رســید، این درحالی اســت که پیش 
از ایــن تنهــا در فروردین ماه  1399 شــاهد نرخ رشــد کمتری 
)33 درصــد( هســتیم و بدیــن ترتیب پــس از 32 ماه رشــد 
این شــاخص مهم اقتصادی به محدوده 33 درصد رسیده 
اســت. یکــی از اقدامات دولــت برای کنترل رشــد نقدینگی، 
کنتــرل ترازنامــه بانک ها بوده اســت به طوری که نرخ رشــد 
مانده تســهیالت اعطایی بانک هــا از 29.5 درصد در 9 ماهه  

1400 به 16.6 درصد در 9 ماهه 1401 رسیده است.
همچنیــن بــا کنتــرل کســری بودجــه و رشــد قابــل توجــه 
درآمدهــای دولت در9 ماهه امســال، میزان تنخواه دریافتی 
دولــت از بانــک مرکــزی به عدد صفــر نزدیک شــده و برای 
اولین بار 3 ماه مانده به پایان سال تنخواه دریافتی پرداخت 
شــده اســت. روند کنترل نرخ رشــد نقدینگــی و کاهش قابل 

توجه کســری بودجه دولت نشــان می دهد در صورت ادامه 
این روند نرخ تورم در ماه های آینده روند نزولی طی خواهد 
کرد و تا پایان ســال آینده نرخ تورم در ســطوح بسیار کمتری 

نسبت به ارقام فعلی خواهد بود.
بررســی روند نرخ رشــد ســاالنه نقدینگی در 16 ماه نخســت 
فعالیت دولت سیزدهم، یعنی از شــهریور 1400 تا آذر 1401 
حاکــی از کاهــش 7.1 واحــد درصــدی این شــاخص اســت. 
درحالی که درشــهریور ماه ســال گذشــته این شاخص 40.5 
درصــد بــود بــا رســیدن آن بــه 33.4 درصــد در آذر امســال 
نرخ رشــد نقدینگی بیش از 7 واحد درصد کمترشــده است. 
همچنین درآذرامســال نرخ رشد ساالنه نقدینگی نسبت به 

ماه قبل از آن )آبان( 1.1 واحد درصد افت نشان می دهد.
درحالی که دولت سیزدهم کار خود را با نرخ رشد بیش از 40 
درصدی نقدینگی آغاز کرد، با تغییر و اصالح سیاســت های 
اقتصــادی توانســت ایــن نــرخ را درپایــان ســال گذشــته بــه 

محدوده 36 درصد برساند.

 امروز در حالی روز ملی هوای پاک اســت که 
پایتخت نشــین ها در این هفته برای ســومین 

روز پیاپی، هوای آلوده تنفس می کنند.
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