
سخنگوی گمرک خبر داد:
افزایش ۱۰ درصدی ارزش تجارت 

خارجی کشور در ۷ ماهه امسال
تهران- ایرنا- ســخنگوی گمرک ایران با بیــان اینکه ارزش تجارت 
خارجی در ۷ ماهه امســال ۱۰ درصد افزایش یافت، گفت: مبادالت 
تجاری کشور در هفت ماهه ســال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن 
کاال و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دالر اســت.به گزارش ایرنا 
از گمرک، »ســید مرتضی عمادی« اظهار داشت: این میزان تجارت 
خارجی، در هفت ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزن ۱۷.۶ درصد کاهش 
داشــته اســت.وی در خصوص میزان صادرات غیرنفتی کشــور در 
هفت ماهه امسال، تاکید کرد: در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزاران 
کاال به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دالر صادر شــده اســت که 
به لحــاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از نظر وزن۱۸.۲ درصد کاهش 
نشــان می دهد.سخنگوی گمرک ایران خاطرنشان کرد: در این مدت 
۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کاال به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون 
دالر وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش 
و ۱۴.۴ درصد افزایش داشــته است.عمادی در خصوص اقالم عمده 
صادراتی به لحاظ ارزشی تصریح کرد: پروپان مایع شده، متانول، بوتان 
مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، 
سایر اوره، شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک 
و فرآورده ها به جز بنزین ۱۰ قلم اول کاالهای صادراتی بودند که ۹/۳۷ 
درصد از وزن و ۹/۴۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت 
را به خود اختصاص دادند.وی گفت: پنج کشور عمده مقصد صادرات 
کاالهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و 
هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دالر، ۴ میلیارد 
و ۲۹ میلیــون دالر، ۳ میلیــارد و ۴۷۶ میلیون دالر، ۳ میلیارد و ۸۱ 
میلیون دالر و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دالر به ۵ کشــور فوق الذکر 
اختصاص داشت.سخنگوی گمرک افزود: ۷۰٫۳ درصد از وزن و ۴/۷۳ 
درصد از ارزش کل کاالهای صادراتی به پنج کشــور فوق صادر شده 
است.عمادی در خصوص اقالم عمده وارداتی در ۷ماهه امسال افزود: 
اقــالم عمده کاالهای وارداتی در این مدت شــامل ذرت دامی، برنج، 
گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب گردان و گلرنگ، 
تراکتورهای جاده ای، ســایر تلفن های هوشمند و شکر تصفیه نشده 

بوده است.
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رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید که با دریافت مصوبه سران قوا، ممنوعیت های واردات ایران در رابطه با کشورهای اوراسیا، لغو خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
علیرضا پیمان پاک در نشست همکاری های تجاری ایران و فدراسیون روسیه، با بیان اینکه سطح مراوادات تجاری در مقایسه با ارتباطات سیاسی ایران و روسیه 
ناچیز است، ادامه داد: چنانچه بتوانیم روی نقاط مشترک کار کنیم و زیرساخت ها را توسعه دهیم، پتانسیل های خوبی برای همکاری وجود دارد. بنابراین در حال 
حاضر مهم ترین مساله، شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های متقابل است.او با اشاره به اینکه در گذشته صادرات ایران به روسیه منحصر به محصوالت کشاورزی 

بود، افزود: امروز، بیش از ۶۰ درصد مراوادت در حوزه کاالهای صنعتی است؛....
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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

یک استثنا برای ممنوعیت های واردات ایران
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بدون ویزا چگونه به قطر سفر کنیم؟
ویزای قطر برای شهروندان ایرانی هنوز لغو نشده و برای ورود به این 
کشــور همچنان باید ویزا دریافت کرد،   جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
قطر شاید تنها فرصتی باشــد که اتباع ایرانی امکان سفر بدون ویزا 
به قطر را داشته باشــند.به گزارش ایسنا، قطر در سال ۲۰۱۷ برای 
شهروندان ۸۰ کشور ویزای خود را لغو کرد، اما در این فهرست نامی 
از ایران آورده نشده است. شهروندان ایرانی برای سفر به این کشور، 
کــه تا کمتر از یک ماه دیگر محل برگزاری مســابقات جام جهانی 
 Visa Upon( فوتبال ۲۰۲۲ است، باید ویزا ورود و یا ویزای فرودگاهی
Arrival( دریافت کنند. هزینه ویزای توریستی قطر در حالت عادی 
۱۰۰ ریال قطری اســت که ۳۰ روز اعتبــار دارد، با این وجود قطر 
شرایطی را در بازه جام جهانی فوتبال فراهم کرده تا اتباع کشورهایی 
که هنوز مشــمول قانون لغو ویزا نشده اند آسان تر به این کشور سفر 
کنند. برای رفتن به جام جهانی و تماشــای مســابقات کافی است 
»هایا کارت« دریافت کرد، فقط  در این صورت است که دیگر نیاز به 
دریافت ویزای قطر نخواهد بود. هایا کارت تنها مختص به تماشاچیان 
مسابقات جام جهانی نیست و تمام مسافران هنگام سفر به قطر در 
دوران جام جهانی فوتبال ملزم به دریافت این کارت هســتند.دولت 
قطر همچنین اعالم کرده است: بر اساس قوانین اداره امور مهاجرت 
این کشور در جریان برگزاری جام جهانی هیچ ویزای توریستی برای 
متقاضیان صادر نمی شود و فقط دارندگان »هایا کارت« و همراهان 
مجاز آن ها می توانند به قطر سفر کنند.دولت قطر شرایطی را فراهم 
کرده تا اگر قبل از شــروع جام جهانی با ویزای توریســتی وارد این 
کشور شده باشید و ویزای شما در خالل برگزاری مسابقات )نوامبر و 
دسامبر(   منقضی شود، ویزای توریستی خود را در داخل این کشور 
به صورت آنالین تمدید کنید و به تماشــای جام جهانی بروید.»هایا/

حایــا کارت« )Hayya card( در واقــع یــک مدل کارت شناســایی 
دیجیتالی اســت که به واسطه آن برای سفر به کشور قطر، تماشای 
بازی ها و همچنین حضور در استادیوم های بازی به مجوز دیگری نیاز 
نیست و حتی امکان استفاده رایگان از حمل و نقل درون شهری در 
روزهای برگزاری مســابقات فوتبال وجود دارد. در واقع، قطر »هایا 
کارت« را به عنوان مجوز ورود به این کشور درنظر گرفته است و همه 
بازدیدکنندگان بین المللی برای ورود به این کشــور و ورزشگاه های 
محل برپایی مســابقات، باید این کارت را همراه خود داشته باشند. 
البته برای تماشــای بازی های به جز هایــا کارت باید بلیت بازی ها 
را هم تهیه کرد.ورود به قطر )برای مســافرانی از ایرانیان، پاکستان 
و ...(، ورود به اســتادیوم به همراه بلیت معتبر مسابقه، دسترسی به 
وسایل نقلیه عمومی در روزهای مسابقه و برنامه ریزی هوشمند سفر، 
از جمله موارد قابل اســتفاده هایا کارت اعالم شده است.هایا کارت 
فقط برای دارندگان بلیت مسابقات جام جهانی و درصورتی که محل 
اقامت رزرو و تایید شده باشد، صادر می شود. همچنین سن متقاضی 
این کارت باید بیشتر از ۱۸ سال باشد. صدور هایا کارت رایگان بوده 
و هیچ هزینه ای برای متقاضی ندارد.برای سفر به قطر در دوران جام 
جهانی ۲۰۲۲ همچنین الزم اســت اعتبار گذرنامه دست کم هفت 
ماه باشد.پیش از قطر، در جام جهانی روسیه مدل مشابهی با عنوان 
FAN ID اجرا شده بود که جایگزین ویزا شد و مجوز ورود به روسیه 
و استادیوم های محل برگزاری مسابقات بود.تیم ملی ایران که یکی از 
۳۱ تیم شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، در تاریخ های 
۳۰ آبان ماه، چهارم و هشتم آذرماه در برابر تیم های ملی انگلستان، 

ولز و آمریکا بازی دارد.

رییس سازمان خصوصی سازی به ایسنا اعالم کرد
جزئیات واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس

رئیس ســازمان خصوصی ســازی توضیحاتی را درمورد واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ خلیج 
فارس ارائه کرد و گفت: ادامه رقابت برای خرید این بلوک به فردا موکول شد.ســین قربان زاده در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به رقابتی که امروز برای خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شکل 
گرفته بود، اظهار کرد: رقابت تنگاتنگ و نفس گیر دو متقاضی خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس که توســط سازمان خصوصی ســازی به مزایده گذاشته شده بود، به روز دوم موکول شد.وی با 
بیان اینکه اهلیت دو متقاضی بلوک مذکور پیش از این تایید شــده بود، توضیح داد: دو متقاضی بلوک ۱۲ 
درصدی هلدینگ خلیج فارس، یعنی شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پاالیشگاه 
نفت تهران امروز رقابت را آغاز کردند. قیمت پایه ۱۳۹۷ تومان بود که در رقابت دو ساعته دو خریدار، تا پایان 
زمان معامالت به قیمت ۱۵۴۸ تومان رسید و ادامه رقابت به فردا موکول شد.رئیس سازمان خصوصی سازی با 
تاکید بر اینکه رقابت بین دو خریدار روز آینده از قیمت ۱۵۴۸ آغاز می شود، گفت: ارزش کل معامله بر اساس 
قیمــت پایه ۱۳۹۷ تومانی حــدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان رقابت به بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد 

تومان رسید؛ بنابراین رقابت فردا از قیمت ۹۱ هزار میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

عشقی:
باید به دنبال راهکارهای تحولی برای کاهش ریسک 

کارگزاران باشیم
رئیس ســازمان بورس گفت: در گذشته مصوبات شتاب زده ای منتشــر می شد که کل صنعت  کارگزاری را 

تا سال های زیادی درگیر می کرد؛ بنابراین بهتر است که هرچه سریع تر خالء های موجود شناسایی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشــقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه ای با اعضای کانون 
کارگزاران در خصوص چالش های این صنعت، اظهار کرد: در زمان رکود و ریزش بازار با مسائل و دغدغه های 
پیچیده تری مواجه می شویم که حل و رفع آنها نیازمند همفکری و همکاری تمامی ارکان ها است. در شرایط 
فعلی و با کاهش ارزش ســهام، ریسک نهادهای مالی افزایش پیدا می کند، بنابراین نیاز به مراقبت و توجه 
بیشتری احساس می شود.عشقی تشــریح کرد: با نزول بازار، صنعت کارگزاری بیش از سایر نهادهای مالی 
صدمه می بیند و با چالش های جدی تری روبه رو می شود؛ متأسفانه تاکنون این ریسک ها به درستی شناسایی 
و احصا نشده و ابزار صحیحی برای پیشگیری از وقوع آن بکار گرفته نشده است.وی افزود: در حقیقت طی 
سال های گذشته تنها بحث مدیریت ریسک تسویه اعتباری کارگزاری ها در جهت بهبود فضای این صنعت 
پیش گرفته شــد و تاکنون تفاوتی میان بزرگ ترین و کوچک ترین کارگزار از نظر فرآیندی به وجود نیامده 
است، که همین مسئله می تواند ریسک صنعت را افزایش بدهد؛ بنابراین باید اقدامات جدی در این خصوص 
شــکل بگیرد. از آنجایی که کانون کارگزاران شناخت موشکافانه و عمیق تری به این صنعت دارد، پیشنهاد 
می شود که ریسک ها را شناسایی و راهکارهای خود را در رفع آنها پیشنهاد کند.رئیس سازمان بورس با اشاره 
به اینکه کانون کارگزاران باید دغدغه های مشترک را برای تصمیم گیری نهایی جمع بندی و پیشنهاد کند، 
گفت: برای پشگیری از وقوع ریسک ، ایده های مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به فعال سازی ترید 
اکانت توسط کارگزاری ها، تقسیم و درجه بندی کارگزاران، ایجاد ضوابط برای عضویت اتاق های پایاپای و… 
اشــاره کرد که هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.وی تصریح کرد: در گذشته مصوبات شتاب زده ای 
منتشــر می شد که کل صنعت را تا ســال های زیادی درگیر می کرد؛ بنابراین بهتر است که هرچه سریع تر 
خالء های موجود شناســایی بشــود و تصمیماتی اجرایی در کانون کارگزاران شکل بگیرد تا به این واسطه 
کارگزاری ها صدماتی را متحمل نشــوند؛ به طور نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون ترید اکانت می تواند 
کل صنعت را متحول می کند.عشــقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ریسک های صنعت 
کارگزاری، بیان کرد: بخشی از ریسک های این صنعت مربوط به نزول بازار سهام می شود و طی دو سال و دو 
ماه گذشته با این روند کاهشی مواجه بودیم؛ از این رو باید به نحوی ترتیب اثر داده شود که تا حد ممکن این 
چالش برای تمامی بخش های بازار سرمایه به حداقل برسد.وی با بیان اینکه اکنون با روزهای دشواری روبه رو 
هســتیم، ابراز کرد: درآمد صنعت کارگزاری از کارمزدهاست و به همین خاطر این صنعت با فشار مضاعفی 
روبه رو اســت. صرف نظر از شرایط فعلی، توســعه بازار و زیرساخت ها هزینه های ثابتی دارد و توسعه الجرم 
باید انجام بشود. کاهش ارزش معامالت انجام این الزامات را دشوار کرده است و کاهش عایدی ها ارکان بازار 
و ســازمان بورس را نیز مبتال می کند. کاهش ارزش معامالت به همه نهادهای بازار فشــار آورده اما باید با 

مدیریت، این دوره را پشت سر بگذاریم.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهر ماه، ۰.۸ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت.به گزارش اقتصاد آنالین، نرخ تورم نقطه ای 
کل کشور در مهر ماه ۱۴۰۱، برابر ۴۸.۶ درصد است که نسبت به ماه گذشته )۴۹.۷ درصد(، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.محدوده تغییرات تورم 
نقطه ای در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۶۸.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۷ درصد برای دهک اول است.همچنین اطالع مذکور 
درمورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نیز بین ۳۴.۲ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۷ درصد برای دهک دهم است.همچنین نرخ تورم ماهانه 
کل کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۳ درصد می باشد که نسبت به ماه گذشته )۲.۲ درصد(، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.محدوده تغییرات تورم ماهانه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲.۲ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم است.همچنین اطالع مذکور درمورد 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نیز بین ۳.۲ درصد برای دهک دهم تا ۳.۷ درصد برای دهک اول اســت.بر اســاس این گزارش، سهم تورم 
ماهانه گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« از کل تورم خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۰.۹۳ درصد می باشد که این عدد، برای دهک 
اول ۱.۳۵ درصد و برای دهک دهم ۰.۵۹ درصد است. سهم تورم ماهانه گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« از کل تورم  خانوارهای کشور در 
مهرماه  ۱۴۰۱ نیز ۲.۰۳ درصد می باشد که از این بین، سهم دهک اول ۱.۳۹ درصد و سهم دهک دهم ۲.۳۸ درصد است.موضوعی که نشان دهنده این 
است که اثرات تورمی گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در دهک های پایین تر جامعه و اثرات تورمی گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 

خدمات« در دهک های باالتر جامعه بیشتر احساس می شود.

وضعیت تامین منابع آبی تهران دچار چالش شــده تا جایی که ســناریوهای 
بدبینانه ای برای هفته های آتی درنظر گرفته شــده است، هرچند پیش بینی 
می شود پاییز را با کمترین چالش پشــت سر می گذاریم اما نمی توان شرایط 
موجود را کتمان کرد و انتظار می رود که مشــترکان با مدیریت مصرف توجه 
بیشــتری به این مساله داشته باشند.به گزارش ایسنا، وضعیت مصرف آب در 
مناطق شهری استان تهران در مقایسه با دیگر استان ها تفاوت معناداری دارد 
و بر اســاس آمارها در سال ۱۴۰۰ یعنی ســال گذشته ۴۷ درصد خانوارهای 
شــهری اســتان تهران در حد الگو آب مصرف کرده اند. بــه همین دلیل ۳۳ 
درصد آب مصرفی شرب خانگی حوزه شهری استان تهران یعنی ۳۲۵ میلیون 
مترمکعــب متعلق به این گروه بوده، این در حالی اســت که به دلیل مصرف 
بهینه آب، ۱۹ درصد آب بهای پرداختی به آن ها تعلق دارد.در همین حال ۴۹ 
درصد خانوارهای شهری استان تهران که حدود ۲.۵ میلیون خانوار را تشکیل 
می دهند، تا دو برابر الگو آب مصرف کرده و ۵۸ درصد مصرف آب یعنی ۵۷۵ 
میلیون مترمکعب و ۵۸ درصد آب بهای پرداختی به آن ها تعلق داشته است. در 
این میان چهار درصد خانوارهای شهری استان تهران نیز که ۱۹۰ هزار خانوار 
را تشکیل می دهند، با مصرف بیش از دو برابر الگو به عنوان مشترکان بدمصرف 
هشت درصد آب شرب کل استان تهران یعنی ۸۱ میلیون مترمکعب را استفاده 

کرده و مشمول پرداخت ۲۳ درصد آب بهای شرب خانگی شهری شده اند.
بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته  چهار درصد خانــوار بدمصرف مناطق 
شــهری استان تهران به تنهایی معادل ۲۵ درصد آب شرب مصرفی ۴۷ درصد 
از خانوارهای در ســطح الگو را مصرف کرده اند و به همین دلیل نیز این گروه 
مشترکان در هفته های اخیر مشمول دریافت اخطار و قطع آب شده اند.آمارهای 
مصرف آب شــرب در بخش روستایی استان تهران نیز از فاصله معنادارتری با 
مناطق روستایی کشور حکایت دارد، چنانچه در بخش روستایی استان تهران 
فقط ۳۴ درصد خانوارها معادل ۶۰ هزار خانوار تا سطح الگو آب مصرف کرده 
و ۱۷ درصد مصرف آب شــرب خانگی روستایی به آن ها اختصاص دارد. این 
در حالی اســت که این گروه چهار درصد کل آب بهای خانگی روســتایی را 
پوشش داده اند.همچنین ۴۹ درصد یعنی ۸۰ هزار خانوار نیز تا دو برابر الگو آب 
مصرف کرده  و ۵۵ درصد آب شرب روستایی را مورد بهره برداری قرار داده اند و 
مشمول پرداخت ۲۵ درصد آب بها بوده اند، اما گروه بدمصرف روستایی که بیش 
از دو برابر الگو آب مصرف کرده اند، ۲۰ هزار خانوار را تشــکیل داده و با سهم 
۱۰ درصــدی به تنهایی ۲۴ درصــد آب را مصرف کرده و ۵۴ درصد آب بهای 
روستایی استان تهران را پرداخته اند.نکته مهم در بخش روستایی استان تهران، 

مصــرف بیش از ۱.۵ برابری ۱۰ درصد خانوار بدمصرف نســبت به ۳۴ درصد 
خانواری است که در سطح الگو آب مصرف می کنند.به طور کلی سال ۱۴۰۰ 
در مجموع در بخش خانگی استان تهران، پنج میلیون و ۴۰ هزار خانوار شهری 
۹۸۳ میلیون مترمکعب آب مصــرف کرده اند و میانگین تعرفه پرداختی آنها 
برای هر مترمکعب آب ۸۸۳۱ ریال بوده، همچنین از ۱۷۰ هزار خانوار ساکن 
در مناطق روســتایی استان تهران، در سال گذشته ۳۲ میلیون مترمکعب آب 
شــرب را مصرف کردند و متوســط آب بهای پرداختی آن ها نیز ۶۴۸۷ ریال 
بوده اســت.آنطور که مسووالن اعالم کرده اند، مخازن سدهای پنجگانه تهران 
نسبت به ســال  گذشــته ۸۲ درصد کاهش یافته و  تامین آب در تهران در 
پاییز امســال دشوار خواهد بود.این در شــرایطی است که ابتدای مهرماه وارد 
سومین سال تنش آبی پیاپی شدیم، حجم مخازن در پایان شهریور ماه ۴۱۴ 
میلیون مترمکعب بوده و در شهریور سال ۱۴۰۰ این عدد معادل ۵۰۳ میلیون 
مترمکعب ثبت شده است که اختالف آن حدود ۸۹ میلیون مترمکعب کسری 
مخزن را نشــان می دهد، بدین معنا که از یک ســال پر تنش  آبی با کسری 
قابل توجه مخازن ســدها وارد سال آبی جدید شدیم.در سال آبی گذشته ۱۵ 
درصد ورودی به ســدها نسبت به سال قبل کاهش داشته، در خصوص میزان 
بارش ها نیز باید گفت که در انتهای ســال آبــی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰میزان بارش 
ها ۲۰۷.۵ میلی متر بارندگی ثبت شــده اســت، در متوسط بلندمدت  میزان 
بارش ها به طور میانگین ۲۸۱ میلی متر ثبت شده که در مقایسه با سال آبی 
گذشته ۲۵ درصد و نســبت به متوسط بلند مدت ۲۶ درصد کاهش را نشان 
می دهدبر اســاس آخرین آمار تا یازدهم مهرماه نیز حجم مخازن سدها  ۳۸۵ 
میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال قبل که ۴۶۷ میلیون مترمکعب 
بوده  ۸۲ میلیون متر مکعب کاهش یافته اســت.آن طور که ارسطویی، مدیر 
دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران به ایســنا گفته در تمام سدهای تحت پوشــش به ویژه سامانه شرق با 
کاهش در ورودی مخازن سدها مواجه هستیم، در مجموع شرایط برای هر پنج 
ســد زیر حد نرمال و کمتر از میانگین اســت و تمام سدها شرایط مشابهی را 
نسبت به سال های قبل از نظر کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه می کنند.
وی با بیان اینکه در ســدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به ترتیب 
با کاهش حجم ۲۴، ۷، ۶، ۱۶ و ۲۸ میلیون مترمکعبی نســبت به ســال قبل 
مواجه هســتیم، اظهار کرد: پیش بینی  بارش ها نیز تا نیمه دوم آذر ماه کمتر 
از میانگین و زیرنرمال اســت و همانطور که شاهد هستیم تا کنون بارشی نیز 
اتفاق نیفتاده ضمن اینکه سازمان هواشناسی نیز افزایش دمای بین نیم تا یک 
و حتی دو درجه را نیمه دوم آذرماه پیش بینی کرده است البته این مساله در 
مناطق مختلف کشــور متفاوت بوده اما آنچه مسلم است در مهر و آبان بارش 
ها کمتر از میانگیــن خواهد بود و این روند نیز تا ۱۵ آذرماه همراه با افزایش 

میانگین دما ادامه خواهد داشت.

حق خوری بدمصرف ها!

تهران در بن بست کم آبی

یک تغییر در قرارداد تسهیالت بانکی

برداشت از حساب و اموال بدهکاران بانکی
مردم سرگردان آنتی  بیوتیک   در داروخانه  ها ؛

دارویار نیامده دست به دامن 
واردات دارو شد

معاون وزیر صمت:

اجرای کاالبرگ منتفی نشده است

نائب رئیس انجمن داروســازان ایران گفت: » طرح دارویار به خوبی اجرا نشده و حتی عکس عمل کرده است. 
این طرح اگر درســت اجرا می  شــد، صنعت ما را از ارز دولتی آزاد می کرد و دیگر کارخانه  ها معطل ارز دولتی 
نمی  ماندند و با ارز نیمایی، که به وفور وجود دارد کارشان انجام می شد. متاسفانه قیمت گذاری درست انجام نشد 
و با اعتراضات، فوری متوقف شــد. طرح دارویار به جــای اینکه کمبودهای دارویی را دو ماهه برطرف کند این 
کمبودها را تشــدید هم کرده است.«آیدا صالحی: مشکل همیشگی کمبود دارو اینبار برای بیماری های ساده و 
فصلی مانند سرماخوردگی فراگیر شده است. این معضل حاال وارد فاز جدید قرص ها و شربت های آنتی بیوتیک، 
به خصوص برای کودکان شده است. خانواده های ایرانی که بیمار دارند در داروخانه های کشور سرگردان هستند 

و دغدغه ی پیدا کردن داروهای نسخه ....

گروسی: 

ایران موظف به ارائه توضیحات درباره برخی 
سایت های اعالم نشده، است

مرکز آمار گزارش داد؛

 فشار سنگین تورم خوراکی ها بر دهک های پایین تر
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ادامه مداخله راب مالی در امور داخلی ایران
نماینده آمریکا در امور ایران با تکیه بر ادعاهای بی اســاس علیه کشورمان به دخالت در امور داخلی ایران پرداخت.به 
گزارش ایســنا، راب مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در پیامی در صفحه توئیتر خود بخشــی از مصاحبه 
اخیر خود با شبکه فرانس۲۴ را منتشر کرد که در آن ادعاهای نخ نما علیه ایران را تکرار می کند.وی در این گفت وگوی 
تلویزیونی به ســوالی درباره اظهارات وزیر امورخارجه ایران که گفته بود »آمریکا برای از ســرگیری مذاکرات برجامی 
پیامی به تهران فرستاده است و برای حصول توافق عجله دارد« پاسخ می دهد و ادعا می کند که چنین چیزی صحت 
ندارد.مالــی در پیام توئیتری خود نیز با تکیه بــر ادعاهای اخیر درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی با افراد حاضر در 
ناآرامی های جاری در ایران و همچنین اتهامات اثبات نشده استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه در حمالت علیه 
اوکراین نوشت: پیام ما به ایران روشن است به کشتار مردم پایان دهید و ارسال پهپادها به روسیه را متوقف کنید.دولت 
و مقامات آمریکایی در هفته های اخیر و همزمان با بروز ناآرامی ها در برخی شهرهای ایران به شدت تالش کرده اند به 
بهانه های مختلف و از هر طریقی که می توانند به ناآرامی ها در ایران دامن بزنند و از اغتشاشــات در کشورمان و ایجاد 
خشونت حمایت کرده اند. این در حالی است که آنها با ادعای حمایت از حقوق مردم ایران کماکان به تحریم های ظالمانه 

خود علیه ایران ادامه می دهند.

آیت اهلل رئیسی در پیامی به همتای ترکیه ای خود؛
ایران و ترکیه زمینه های فراوانی برای  

گسترش مناسبات همه جانبه دارند
تهــران- ایرنا- رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارســیدن روز 
ملــی جمهوری ترکیه به رئییس جمهور این کشــور تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو کشــور 
مســتقل و مخالف یکجانبه گرایی و با دارا بودن روابط همسایگی 
کهن، زمینه های فراوانی برای گســترش مناســبات همه جانبه دارند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی روز شــنبه در پیامی به رجب طیب اردوغان با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری ترکیه 
به وی و مردم این کشــور اظهار داشــت: بی شک اراده جدی دو کشــور برای اجرای کامل برنامه جامع بلندمدت 
همکاری، چشــم انداز روشــنی برای تحکیم پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشترک دو کشور ترسیم می کند.۲۹ 
اکتبر مصادف با ۷ آبان ماه یادبود اعالمیه جمهوری ترکیه در ســال ۱۹۲۳ اســت و به عنوان روز ملی جمهوری 

ترکیه نامگذاری شده است.

گزیده خبر
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛

 استیضاح به صالح نیست
تهران- ایرنا-نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکــه وزیر صمــت صادقانه و بدون حاشــیه کار 
می کند،اظهار داشت: متقاضیان استیضاح باید بخ وزیر صمت فرصت بیشتری 
دهند تا بتواند برنامه های خود را اجرایی و عملیاتی کند.محمد حسن آصفری 
در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد طرح استیضاح وزیر صمت گفت: 
فاطمی امین از جمله وزیرانی اســت کــه تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان 
دارد و اقدامات خوبی هم در بخش صنعت و معدن انجام داده اســت .نماینده 
مــردم اراک وزرات خانــه صمت را چند وجهی خوانــد و گفت: فاطمی امین 
یــک وزراتخانه ای چند وجهی را مدیریت می کند که بخش های مختلف این 

وزراتخانه پیش از این تعطیل بودند و کارآمدی چندانی هم نداشتند.

فاطمی امین منشا تحوالت در وزارت صمت است
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در 
گذشته بخشــی از وزرات صمت تعطیل و نیمه تعطیل بود و اقدامات مطلوبی 
در ایــن وزراتخانه صورت نمی گرفت، اما با ورود فاطمی امین به این وزراتخانه 
تحوالت خوبی شروع شده است و برای نتیجه رساندن  این برنامه نیاز به زمان 

دارد و الزم است  به وی زمان داده شود تا خروجی اقداماتش  را ببینیم.

استیضاح فاطمی امین به صالح صنعت، تولید و بازرگانی نیست
آصفری بیان داشــت: در شرایط فعلی استیضاح فاطمی امین به صالح صنعت، 
تولید و بازرگانی نیســت هر چند استیضاح حق قانونی مجلس است ، اما باید 
فرصت بیشتری به وی داده شود، اگر وزیر صمت تغییر کند اتفاق خاصی در این 
حوزه رخ نمی دهد چون هر فردی که بخواهد با مسائل مختلف این وزراتخانه 
در حوزه  صنعت و معدن ، اعداد و ارقام در این بخش آشــنا شود یکسال طول 
می کشــد و عمر دولت و مجلس هم به پایان می رسد و اتفاق خاصی در این 

بخش رخ نمی دهد.

فاطمی امین بدون حاشیه و صادقانه کار می کند
وی  تاکید کرد: متقاضیان استیضاح  به فاطمی امین فرصت بیشتری دهند تا 
وی بتواند برنامه های خود را اجرایی  و عملیاتی کند و معتقدم که فاطمی امین 
از وزرای خوب دولت ســیزدهم است که بدون حاشیه و صادقانه کار می کند ، 
انتظاراتــی در حوزه تغییر مدیریتی در این وزراتخانــه از وی داریم  البته این 
دلیل نمی شود که وی استیضاح شود.نماینده مردم اراک با اشاره به مشکالت 
صنعت خودرو گفت: مشکالت بخش خودرو فقط مربوط به وزرات صمت نیست 
صندوق های بازنشستگی هم سهامدار صنعت خودرو هستند که الزم است در 
این وضعیت آنها هم به وزرات صمت کمک تا مشــکالت این حوزه حل شود.
آصفری با بیان اینکه انتقادهای جدی نســبت به حوزه مدیریت صنعت خودرو 
داریم، اظهار داشت: وجود نهادهای مختلف در این صنعت، ساماندهی این بخش 
را با مشــکل مواجهه کرده است اما مقصر اصلی عدم ساماندهی صنعت خودرو 

،فاطمی امین نیست.

درخواست ادعایی وزیر خارجه اوکراین از امیرعبداللهیان
وزیر خارجه اوکراین با اشاره به تماس تلفنی وزیر خارجه ایران 
عنوان کرد که از همتای ایرانی خود خواسته تا فورا به آن چه 
ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین 
خوانده، پایان دهد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایســنا،  
دیمیتری کولبا،  وزیر خارجــه اوکراین روز جمعه در توییتی 
نوشــت: امروز تماس تلفنی از سوی حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران دریافت کردم که طی آن از ایران خواســتم 
تا فورا ارســال تسلیحات به روســیه که از آن ها برای کشتن 
غیرنظامیان و نابود کردن زیرســاخت های حیاتی در اوکراین 
استفاده می شود را متوقف کند.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان روز دوشنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به 
ســوالی در ارتباط با ادعای رسانه های غربی در مورد استفاده 
از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و همچنین همکاری های 
نظامی تهران و مســکو تصریح کرد: روابط ایران و روسیه در 
زمینه های مختلف رو به رشــد است و یک رابطه همه جانبه 
است. این روابط مبتنی بر منافع و مصالح دو کشور و همچنین 
مبتنی بر چارچوب های قانونی اســت و متعارض با هیچ روند 
بین المللی نیست. در این مسیر کشورها آزاد هستند که روابط 

خود را مبتنی بر منافع و مصالح دو طرف به پیش ببرند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: روابط ایران و روسیه علیه 
هیچ طرفی نیست. ناقض هیچ رویکرد و چارچوب بین المللی 
نیز نیســت و ما در این زمینه مرعوب برخی از جوســازی ها 
نمی شــویم.کنعانی در همین چارچوب گفت: کارزار رسانه ای 
غرب و آمریکا در ارتباط با مناســبات و روابط ایران روســیه 

کارزاری است ناظر بر دستیابی به اهداف خاص سیاسی. این 
کارزار رســانه ای در راســتای فرافکنی در مورد نقش مخربی 

است که این کشورها خود در جنگ اوکراین ایفا می کنند.
وی ادامه داد: رفتار ایران سازنده و مسئوالنه است و به عنوان 

کشــوری مستقل روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله 
روســیه به پیش می برد و ما مرعوب جوســازی و کارزارهای 
رسانه ای غربی نمی شویم.سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاســخ به ســوال دیگری مبنــی بر اینکه چــرا ایران در 

اعالم موضع در رد ارســال پهپاد به روســیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین تاخیر داشــته است، گفت: ما تاخیری در این 
زمینه نداشــتیم و بارها دیدگاه خود را در مورد جنگ جاری 
در اوکراین اعالم کرده ایم. مواضع ما صریح و روشــن اســت. 
متاســفانه آمریکایی ها و اروپایی ها بــا اقدامات تحریک آمیز 
خودشان منجر به ایجاد شرایطی شدند که به جنگ انجامید 
و اکنون نیز با گسترش اطالعات غلط، ایران را متهم می کنند 
که از یک طرف درگیری ها در این جنگ حمایت می کند. در 
صورتیکه ما بارها اعالم کرده ایم ما یک طرف جنگ در بحران 
اوکراین نیستیم.وی تاکید کرد: ما صادر کننده تسلیحات به 
هیچ کدام از طرف ها در این جنگ برای جنگ نیستیم. روابط 
ما با دو کشــور اوکراین و روسیه دوســتانه بود. متاسفانه در 
نتیجه فضاسازی ها و جوسازی های غلط دیگران اوکراین اقدام 
به کاهش سطح روابط با ایران کرد ولی علی رغم این موضوع 
این روابط برقرار اســت و ما آمادگی داریم که به پایان یافتن 
این جنگ کمک کنیم. طرف هایی که ایران را متهم به حمایت 
از یــک طرف جنگ در این بحران می کننــد در واقع با یک 
کارزار رسانه ای رفتار فرافکنانه ای نسبت به اتهامات و رفتارهای 
خود دارند؛ چرا که خود آنها اقدام به ارســال میلیاردها دالر 
تسلیحات به یک طرف جنگ کرده اند، ادعاهایی که آنها علیه 
ایران مطرح می کنند یک اتهام زنی بی حاصل اســت. ما این 
اتهامات بی حاصل را مردود می شماریم و نمی پذیریم و بارها 
مواضــع و دیدگاه های خود را در مــورد بحران اوکراین اعالم 

کردیم.
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گزیده خبر

باالخره وام فرزند کارت پایان خدمت 
می خواهد یا نه؟

درحالیکه طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت فرزند 
نیازی به داشــتن کارت پایان خدمت پدر نیست، اعالم برخی از متقاضیان 
این وام حاکی از آن است که برخی بانک ها کارت پایان خدمت می خواهند و 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان 
نیز می گوید که وضعیت نظام وظیفه به عنوان »شرط« پرداخت وام ازدواج 
مطرح نیست اما درباره پرداخت وام فرزندآوری پیگیری ها به نتیجه  نرسیده، 
چراکه تصمیم گیری برعهده نظام وظیفه اســت.به گزارش ایســنا، بانک 
مرکزی اواخر تیر ماه ســال جاری بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ کرد که 
در آن پرداخت تسهیالت به مردها مشروط به استعالم وضعیت نظام وظیفه 
عمومی آن ها شــده اســت، زیرا طبق بند ب مفاد مــاده ۱۰ قانون خدمت 
وظیفه عمومی مقرر شده است »دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی، 
صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع 
مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی باشد.این بخشنامه، با واکنش های 
مختلفی از سوی مردم و مسئوالن مواجه شد که محسن دهنوی، یک عضو 
هیئت رئیســه مجلس به عنوان یکی از منتقدین، این بخشنامه را ناعادالنه 
خواند و اعالم کرد که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده تا در اســرع وقت 
این بخشــنامه لغو خواهد شد.پس از این، بانک مرکزی بخشنامه را متوقف 
کرد تا با قید تســریع موضوع در کمیســیون های تخصصی بررسی شده و 
پس از هماهنگی الزم با ســازمان نظام وظیفه، بخشــنامه اصالحی، جهت 
اجرا به شــبکه بانکی ابالغ شود.با گذشت بیش از یک ماه از رسانه ای شدن 
این بخشــنامه، رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد که »طبق 
هماهنگی بــا بانک مرکزی به مشــموالن غایب، تســهیالت بانکی تعلق 
نمی گیرد«.همچنین، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان نیز به تازگی گفته که در حال حاضر دیگر وضعیت 
نظام وظیفه به عنوان »شرط« پرداخت وام ازدواج مطرح نیست و بسیاری از 
بانک ها این وام را به افرادی که سربازی نرفته باشند نیز پرداخت می کنند 
امــا در خصوص پرداخت وام فرزندآوری هرچه پیگیری کردیم به نتیجه ای 
نرسیدیم، چراکه تصمیم گیری بر عهده نظام وظیفه است.در این بین، اعالم 
برخی از متقاضیان وام فرزند به ایســنا نیز حاکی از آن اســت که برخی از 
بانک ها پرداخت این وام را مشروط به داشتن کارت پایان خدمت پدر فرزند 
کرده انــد. بدین منظور، اظهارات برخــی از متقاضیان وام فرزند که بانک از 

آن ها برای پرداخت این وام، کارت پایان خدمت خواسته، آورده شده است.
در این زمینه، یکی از متقاضیــان وام فرزند می گوید» همه کارهای بانکی 
را انجــام دادم ولی بانک، کارت پایان خدمت می خواهد«.به گفته متقاضی 
دیگر، »از تمام بانک ها پرسیدم می گویند که باید کارت پایان خدمت داشته 
باشــی«.عالوه بر این، پدر فرزندی می گوید کــه برای وام فرزند اقدام کرده 

اما چون کارت پایان خدمت نداشته است، وام فرزندش را حذف کرده اند.
همچنیــن، یک متقاضی وام فرزند اینگونــه توضیح می دهد که »نوبت وام 
او رســیده و برای تحویل مدارک به بانک رفته اما از او کارت پایان خدمت 
خواسته و اعالم کرده اند این موضوع دست بانک نیست و بانک مرکزی گفته 
برای تکمیل پرونده وام باید کارت پایان خدمت داشته باشند«.این در حالی 
اســت که رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه به ایســنا اعالم کرد که از 
نظــر بانک مرکزی هیچ نیازی به ارائه کارت پایان خدمت برای دریافت وام 
فرزندآوری نیســت و بانک ها نباید از متقاضیان درخواست ارائه کارت پایان 
خدمت کنند.بنابراین، آنطور که برخی از متقاضیان وام فرزند و سازمان نظام 
وظیفه عمومی و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان می گویند، برخی از بانک ها 
همچنــان برای پرداخت وام فرزند، کارت پایان خدمت می خواهند و تعیین 
تکلیف دریافت کارت پایان خدمت برای پرداخت تسهیالت فرزند به تصمیم 
نظام وظیفه بستگی دارد.البته، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تا ۱۲ مهر 
ماه سال جاری تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان موفق 

به دریافت این تسهیالت شدند.

بررسی طرح مطالعاتی گردشگری، تفریحی و 
فراغتی در شهرجدید مهستان

در نشســتی که با حضور عباس مصطفوی مشــاور مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید،عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران 
شهرجدیدمهستان برگزار شد، طرح مطالعاتی مجموعه گردشگری، تفریحی 
و فراغتی در شهرجدیدمهســتان بررســی گردید.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت عمران شهر جدید مهســتان؛ در این نشست ظرفیت های سایت 
گردشگری، تفریحی و فراغتی واقع در شمال غرب شهرجدیدمهستان جهت 
اجرایی شــدن موضوع مورد بررسی قرار گرفت و بر تکمیل روند طراحی و 
همسویی آن با سیاست ها و تأکیدات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید در خصوص لزوم پیش بینی آغاز اجرای مجموعه های چند کارکردی 
علمی، فرهنگی، ورزشــی و تفریحی )باغ کتاب( در شهرهای جدید، تاکید 
شد.در ادامه پس از بازدید میدانی از سایت، پیشنهاداتی در راستای ارتقاء و 

بهره وری بیشتر مطرح گردید ..

 تمام پروژه های عمرانی شهر نهاوند
 فعال است

همدان- مجید ملکیان: شهردار نهاوند گفت: با پیگیری های انجام شده و با 
وجود محدودیت منابع مالی شهرداری، تمام پروژه های عمرانی شهر نهاوند 
فعال است.مجید یوســفی نوید اظهار کرد: منابع مالی محدود و درآمدهای 
پایین شــهرداری نهاوند مانع از پیشــرفت پروژه های عمرانی نشده و بدون 
تعطیلی فعالیت های عمرانی انجام شده اســت.وی افزود: پروژه های پارک 
بادام، الین کندرو ســرگل زرد، میدان قیصریــه، جدول گذاری ها و نهضت 
آســفالت ادامه دارد و تا پایان فصل کاری و مناسب بودن شرایط آب و هوا 
ادامه خواهد داشت.یوسفی نوید تصریح کرد: آب نمای میدان آزادی)قیصریه( 
در حال انجام اســت و بــه زودی به اتمام می رســد و کارگاه های تولیدی 
شــهرداری، جداول و کفپوش جهت اســتفاده در مناطق و معابر در اختیار 
نیروها قرار داده اســت.وی خاطرنشان کرد: استفاده از منابع و ماشین آالت 
شهرداری در پروژه های عمرانی هزینه ها را کاهش و سرعت پیشرفت را در 
آن ها افزایش می دهد و تولید آســفالت در نهاوند تاکنون بی ســابقه بوده و 
برای نخستین بار بعد از سال ها، تمام درخواست های شهروندان برای آسفالت 
پیگیری و انجام شــده اســت و این عملیات همچنان ادامه دارد.شــهردار 
نهاوند ادامه داد: به زودی شــاهد انقالبی دیگر در تولیدات جدول، کفپوش 
و پیاده روســازی خواهیم بود و تمام مشکالت در پیاده روها و معابر برطرف 
می شــود و می توانیم با این تولیدات شاهد ایجاد منابع درآمدی پایدار برای 

شهرداری باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
آغاز گام دوم نهضت مسکن در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: در هفته جاری مرحله دوم طرح نهضت ملی مســکن 
در شهرهای جدید را با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد آغاز می کنیم که سیاست جدید، ساخت 
مسکن با تراکم پایین خواهد بود.علیرضا جعفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به دنبال 
اجرای ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که در خردادماه شروع شد، 
چهارشنبه هفته جاری عملیات ۱۰۰ هزار واحد گام دوم نهضت ملی مسکن در شهرهای 
جدید را با دستور رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی آغاز می کنیم.وی افزود: با توجه به 
اینکه طرح نهضت ملی مسکن، متقاضی محور است در این مرحله پروژه ها را در شهرهایی 
که متقاضیان واجد شــرایط ثبت نام کرده و به مرحله افتتاح حساب رسیده اند کلنگ زنی 
می کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: درخصوص ۱۰۰ هزار واحد مرحله ی اول 
در بحث آماده ســازی زمین به پیشــرفت بیش از ۶۰ درصد رسیده ایم و در حوزه ساخت 
مسکن هم به باالی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته ایم.جعفری با اشاره به سیاست 
جدید وزارت راه و شهرســازی به منظور احداث مســکن با تراکم پایین گفت: با توجه به 
این موضوع امیدواریم دوره ساخت را کاهش دهیم که در کاهش هزینه تمام شده مسکن 

تاثیرگذار خواهد بود. همچنین هرچه سریعتر واحدها به متقاضیان تحویل داده می شود.

حجم نقدینگی از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
گذشت

بررســی روند حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است 
که در این مدت حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شــده 
به عبارت دیگر، حجم نقدینگی در این مدت نسبت به سال قبل ۳۳.۶ درصد بیشتر شده 
است.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور 
ماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رســیده اســت.این در حالی است که این رقم در 
مدت مشابه ســال قبل، ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.در این بین، بررسی 
روند حجم نقدینگی از ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریور ماه حاکی از آن است که در 
این مدت حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است.در 
شــش ماهه سال گذشته، حجم نقدینگی از ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه به 
۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده و در این مدت حدود ۵۷۷ هزار میلیارد 

تومان حجم نقدینگی زیاد شده است.

در شهریور ماه
بیش از ۹۰ درصد چک ها وصول شدند

در شهریور امسال بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک مبادله  شد که نزدیک به ۹۲ درصد 
این چک ها وصول شده است.به گزارش ایسنا، طی شهریور ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک 
بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۳۵۱ هزار میلیارد ریال مبادله شــد 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۹ درصد و ۳.۴ درصد کاهش 
نشان می دهد.طبق اعالم بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در 
شــهریور ماه به ترتیب ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد وصول شــده است.درصد تعداد و 
مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل از آن )مردادماه( به ترتیب معادل ۹۰.۹ درصد 

و ۸۸.۶ درصد بوده است. 

»تمام مسئولیت  های این معضل متوجه معاونت دارویی وزارت بهداشت است«

مردم سرگردان آنتی  بیوتیک   در داروخانه  ها ؛دارویار نیامده دست به دامن واردات دارو شد
نائب رئیس انجمن داروســازان ایران گفــت: » طرح دارویار به 
خوبی اجرا نشــده و حتی عکس عمل کرده است. این طرح اگر 
درست اجرا می  شد، صنعت ما را از ارز دولتی آزاد می کرد و دیگر 
کارخانه  ها معطل ارز دولتی نمی  ماندند و با ارز نیمایی، که به وفور 
وجود دارد کارشان انجام می شد. متاسفانه قیمت گذاری درست 
انجام نشد و با اعتراضات، فوری متوقف شد. طرح دارویار به جای 
اینکه کمبودهــای دارویی را دو ماهه برطرف کند این کمبودها 
را تشدید هم کرده است.«آیدا صالحی: مشکل همیشگی کمبود 
دارو اینبار برای بیماری های ساده و فصلی مانند سرماخوردگی 
فراگیر شــده اســت. این معضل حاال وارد فاز جدید قرص ها و 
شــربت های آنتی بیوتیک، به خصوص برای کودکان شده است. 
خانواده هــای ایرانی که بیمــار دارند در داروخانه های کشــور 
سرگردان هســتند و دغدغه ی پیدا کردن داروهای نسخه خود 
را دارند.بررســی میدانی خبرنگار »خبرآنالین« در داروخانه های 
شــهر تهران نشــان می دهد که داروهای آنتیبیوتیک همچون 
کواموکسی کالو و سفیکســیم ۱۰۰ برای کودکان و همچنین 
شربت دیفین هیدرامین، استامینوفن، بُُرم هگزین، ایبوبروفن، با 
کمبود مواجه است. یک متصدی داروخانه می گوید: »این مشکل 
پیش از شــیوع ویروس آنفوالنزا و ســرماخوردگی در کشور هم 
وجود داشته و داروهای آنتیبیوتیک به صورت قطره چکانی توزیع 

می شده است.«

او همچنین عنوان می کند که: »دارو های خارجی از این 
نوع هم چند ماهی است که وارد نمی شود.«

درهمین باره ســید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان 
ایــران در گفت و گو با »خبرآنالیــن« درخصوص علت افزایش 
قیمت بی رویه داروها، بیان می کند: »مشکل کمبود داروها برای 
نوع داخلی اســت، البته افزایش قیمــت دارو واقعا الزم بود ولی 
دیرهنگام انجام شد. ما یک افزایش قیمت با اجرای طرح دارویار 
داشتیم و خیلی از شرکتها به افزایش قیمت اعتراض داشتند. اگر 
ما همان زمان افزایش قیمتها را اعمال می کردیم، االن با کمبود 
داروها مواجه نمی شدیم. کارخانه ها زیانده بودند و نمی توانستند 
تولید کنند. از ســویی چون کارخانه های ما عمدتا سهامی عام 
هستند، باید به ســهامداران پاسخگو باشد. دولت در مهر ماه با 
افزایش قیمت ها موافقت کرد و ما دو ماه مرداد و شــهریور را از 
دســت دادیم. در آن زمان کارخانه ها تولید نکردند یا تولیدشان 
کم شد. نتیجه این کاهش تولید هم در آبان ماه خود را نشان داد. 
این قطعا یک سوتدبیری بود که باید زودتر پیشگیری می شد. اگر 
واقعا افزایش قیمت نیاز نبود، چرا در مهر ماه با آن موافقت شد و 

اگر الزم بود چرا زودتر انجام نشد؟«

از تاخیر در واردات تا مالیات بر ارزش افزوده و گرانی دارو
حاال کمبود دارو به خصوص آنتی بیوتیک سبب شده دولت یک بار 
دیگر دســت به دامن واردات شــود، پدرام پاک آیین، سخنگوی 
وزارت بهداشت، روز گذشته از واردات ۵۰ تن انواع آنتی بیوتیک 
خبــر داد. نایب رئیس انجمن داروســاران ایــران در واکنش به 

واردات دارو عنوان می کند: »اکنــون واردات دارو همانند نوش 
دارو بعد مرگ ســهراب است. دولت باید زودتر با واردات جبران 
می کــرد. برای این کار هــم دو ماه تعلل کردن و دو هفته پیش 
وزارت بهداشــت موافقت کرد هشت قلم آنتیبیوتیک به صورت 
فوریتی وارد کشــور شــود. حال اینکه آنتی بیوتیک وارد کشور 
و از گمرک خارج شــود و به دســت مردم برسد، زمان طوالنی 
برای آن صرف می شــود. کمبود دارویی عمدتا داروهای داخلی 
است و داروهای معمولی مثل شربت سرماخوردگی،سرفه، تببر 
و آنتی بیوتیک که سال هاســت در ایران تولید می شــوند. علت 
اصلی، کمبود مواد اولیه نبوده زیرا بســیاری از شــرکت ها مواد 
اولیه داشــتند اما تولید نکردند. چراکه با قیمت آنتی بیوتیک ها 
مشــکل داشــتند. پیش از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بود و ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده، عدد بزرگی نبود اما زمانی که ارز 
ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی شــد، ایــن ۹ درصد مالیات عدد 
قابل توجهی شــد. ۱۵ درصد تقریبا قیمــت دارو را گرانتر کرد. 
به همین خاطر بسیاری از شرکت ها اصال توان مالی خرید مواد 
اولیه را نداشتند. آنچه اخیرا سندیکای تولیدکنندگان دارو گفته 
اســت این بود که ۶۰۰ میلیون دالر مواد اولیه در گمرک هست 
ولی ما نمی توانیم خرید کنیم.«درباره این که برخی شرکت های 
تولید کننده دارو علیرغم وجود مواد اولیه اقدام به تولید نکردند 
همایون ســامه یح نجف آبادی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با »خبرآنالین« می گوید: »متاسفانه شایعه ای شده 
و خبری به گوش شرکت های داروسازی و توزیع دارو رسیده که 
مواد اولیه گران و یا واردات آنها کم شده است. بعضی شرکت های 
توزیع، دارو را در کارخانه ها نگه داشتند و حتی کارخانه هایی که 
مواد اولیه داشتند به خاطر اینکه تغییر قیمت ایجاد خواهد شد از 
تولید دست نگه داشتند و در نهایت باعث ایجاد معضل شده اند. در 
نهایت کسانی هستند که جهت سو استفاده های مالی به مسئله 

کمبود دارو دامن می زنند. با وجود اینکه بودجه های ریالی برای 
واردات مواد اولیه زیاد داده شده است اما همچنان توانایی واردات 
نیست. متاسفانه آن ۹ درصد خدمات و تعرفه های گمرکی که به 
دارو تعلق گرفته و خود وزارتخانه هم پیشــنهاد داد ولی مجلس 

قبول نکرد این مسئله را بغرنج ترکرد. «

دارویار، هیزمی بر آتش کمبود داروها
طرح دارویار که از سیاســت های کلی نظام سالمت بود، مطرح 
شده بود که بیمار هزینه های بیشتر از گذشته پرداخت نمی کند 
و حتی برخی اقالم به دلیل تعهد سازمان بیمه گر، کاهش می یابد. 
اما این طرح که آمده بود از مشکالت پیشگیری کند، حال هیزمی 
بر آتش کمبود داروها است.فاطمی تصریح کرد: » طرح دارویار به 
خوبی اجرا نشــده و حتی عکس عمل کرده است. این طرح اگر 
درست اجرا می شد، صنعت ما را از ارز دولتی آزاد می کرد و دیگر 
کارخانه ها معطل ارز دولتی نمی ماندند و با ارز نیمایی، که به وفور 
وجود دارد کارشان انجام می شد. متاسفانه قیمت گذاری درست 
انجام نشد و با اعتراضات، فوری متوقف شد. طرح دارویار به جای 
اینکه کمبودهــای دارویی را دو ماهه برطرف کند این کمبودها 
را تشــدید هم کرده است.«عضو کمیســیون بهداشت مجلس 
درهمین باره می گوید: »دارویار با اطمینان از اینکه سازمان برنامه 
و بودجه تامین بودجه می کند برای این طرح، باالخره شروع شد 
ولی متاسفانه االن با این مشکل مواجه ایم که داروها و شربت های 
آنتی بیوتیک کودکان که قبل از این به صورت فراوان در دسترس 
مردم بود االن دیگر موجود نیست و آنتی بیوتیک های دیگر منع 

فروش شده است.«

چتر حمایتی بیمه کجاست؟
با شروع طرح دارویار قرار بود بیمه ها چتر حمایتی خود را باالی 

ســر مردم باز کنند، اما حاال خبری از آن ها نیست، درهمین باره 
فاطمی از خلف وعده بیمه ها به خصوص تامین اجتماعی گالیه 
می کند: »قرار بود دولت و ســازمان برنامه و بیمه ها به خصوص 
بیمه تامین اجتماعی در اختیار داروخانه ها بگذارد اما االن ســه 
ماه از اجــرای طرح دارویار می گذرد. تامین اجتماعی حتی یک 
ریال هم بابت طرح دارویار به داروخانه ها پرداخت نکرده اســت. 
مســئله های که بیشتر ما را نگران میکند این است که حتی اگر 
کمبود دارویی هم برطرف بشــود، شاید دیگر داروخانه ها نسخه 
تامین اجتماعی را قبول نکنند، همچون بسیاری از بیمارستان ها 
کــه امروزه قبــول نمی کنند. اگــر این اتفاق همه گیر شــود و 
تمام بیمارســتان ها و ۱۴ هزار داروخانه اطالع بدهند ما دیگر 
نســخه تامین اجتماعی قبول نمی کنیم، این همه بیمه شده به 
داروخانه هــا مراجعه می کنند و به آنها بایــد بگوییم که دارو را 
آزاد حساب می کنیم. آن وقت مردم می مانند و قیمت های گران 
داروها. قیمت  داروها نسبت به سال گذشته، همین موقع، تقریبا 

دو برابر شده است.«

استعفا و درخواست رسیدگی جمعی
در کشــمکش واردات، کمبود وگرانــی دارو بهرام دارایی رئیس 
ســازمان غذا و دارو و معاونت وزیر اســتعفا داد و محمود بیگلر 
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران جانشــین او شــد. درهمین خصوص نائب رئیس 
انجمن داروسازان خواستار رسیدگی دو موضوع از رئیس سازمان 
غذا و دارو شــد: »ما انتظار داریم از رئیس جدید سازمان غذا و 
دارو که دارو بیشــتر تولید شود و یا با واردات به موقع نیاز بازار 
برطرف بشود. خواسته بعدی اینکه پیگیر مطالبات داروخانه ها از 
بیمه باشند. هیچ جایی نیست که اول بخش خصوصی هزینه را 
بدهــد و بعد دولت آن را پرداخت کند. بخش خصوصی هم یک 
توانی دارد و اگر نتوانــد ادامه بدهد مردم با یک افزایش قیمت 
زیاد مواجه می شوند. االن مردم متوجه افزایش قیمت نیستند و 
داروخانه دارد از جیب خودش پرداخت می کند. و اگر داروخانه ها 
بخواهند لغو قرارداد کنند و فاکتور را به مردم بدهند که از تامین 
اجتماعی بگیرند. این نظم به هم میریزد.«همچنین نجف آبادی، 
عضو کمیسیون بهداشــت مجلس تاکید می کند: »هنگام بروز 
یک مشکل، مدیر مربوطه نمی تواند مسئولیت آن را نپذیرد تمام 
مســئولیت های این معضل به معاونت دارویی وزارت بهداشت و 
درمان بازمی گردد که تدابیر الزم را اندیشــه نکرده است. قطعا 
مجلس شورای اسالمی این موضوع را از وزارت بهداشت و درمان 
پیگیری می کند. معموال تغییر قیمت ها به اینصورت بود که یک 
هفته ای دارو نبود و توزیع نمی شد و بعد یک هفته تغییر قیمتها 
میامد و داروها فراوان وارد داروخانه ها می شــد ولی هم اکنون نه 
تغییر قیمتی هســت و نه دارویی. سیستم نظارتی وزراتخانه در 
کارخانه ها و شــرکت های توزیع متاسفانه ناقص هست. قطعا در 
بعضــی زمان ها این داروها به وفور وجود دارد اما گاهی به خاطر 
سواســتفاده مالی، دارو در ســطح داروخانه ها توزیع نمی شود و 

مشکل گسترده تر خواهد شد.«

رئیس ســازمان توســعه تجــارت می گوید که با 
دریافت مصوبه ســران قوا، ممنوعیت های واردات 
ایران در رابطه با کشــورهای اوراســیا، لغو خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک در نشست 
همکاری های تجاری ایران و فدراسیون روسیه، با 
بیان اینکه ســطح مراوادات تجاری در مقایسه با 
ارتباطات سیاسی ایران و روسیه ناچیز است، ادامه 
داد: چنانچه بتوانیم روی نقاط مشترک کار کنیم 
و زیرساخت ها را توسعه دهیم، پتانسیل های خوبی 
برای همکاری وجود دارد. بنابراین در حال حاضر 
مهم ترین مساله، شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های 
متقابل است.او با اشاره به اینکه در گذشته صادرات 
ایران به روســیه منحصر به محصوالت کشاورزی 
بــود، افزود: امــروز، بیش از ۶۰ درصــد مراوادت 
در حوزه کاالهای صنعتی اســت؛ چنانکه دارو از 
جمله داروهای ضدســرطان در فهرست کاالهای 
صادراتی به روسیه قرار گرفته و قرار است در حوزه 
صادرات توربین نیز قراردادهایی منعقد شــود. در 
عین حال، قرار اســت این همکاری ها به حوزه های 
دیگــر از قبیل تجهیزات صنعتی، صنعت هوایی و 
کشتی ســازی هم تسری پیدا کند و در این زمینه 

توافقاتی نیز شکل گرفته است.پیمان پاک در ادامه 
به برگزاری یک رویداد تجاری در مسکو با حضور 
قطعه سازان ایرانی اشاره کرد و گفت: طی سه روز 
برگزاری این نمایشگاه، به میزان ۷۰۰ میلیون یورو 
موافقت نامه میان فعاالن اقتصادی ایرانی و روسی 
منعقد شــد که اگر ۲۰ درصــد از این رقم نیز به 
قرارداد منجر شود، دو برابر صادرات ایران در حوزه 
قطعه خواهد بود.او با اشــاره به ضرورت برگزاری 
نشســت های تخصصی و رویدادهای نمایشگاهی 
برای آشــنایی دو طرف بــا ظرفیت های یکدیگر، 
عنوان کرد که ارتباطات نرم افــزاری نیز در زمان 
و هزینه صرفه جویی خواهد کرد. رئیس ســازمان 
توســعه تجارت در ادامه، توافقــات صورت گرفته 
میان دو کشــور برای صادرات تجهیزات پزشکی، 
ونتیالتور و سایر تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل 
از ایران به روســیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
بــرای آنکه همکاری های اقتصادی شــکل بگیرد، 
زیرســاخت ها باید توسعه پیدا کند. بر این اساس، 
یکی از اقدامات صورت گرفته، توافق برای پوشش 
بیمه ای مراودات از طریق صندوق ضمانت صادرات 
ایران و صندوق اگزیار روســیه است. در این توافق 

مقرر شده است که صندوق ضمانت صادرات، تاجر 
ایرانی را اعتبارســنجی کند و صندوق اگزیار نیز 
اعتبار تاجر روس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در 
مرحله بعد، قرارداد همکاری فعاالن اقتصادی ایرانی 
و روسیه بیمه می شود.پیمان پاک همچنین ایجاد 
کریدور سبز میان ایران و روسیه را از دیگر اقدامات 
زیرساختی برشمرد و گفت: کریدور سبز به صورت 
پایلوت برای ارتباط گروه های بالغ ایجاد شده تا با 
کمترین معطلی و ارائه حداقلی اسناد کاالهای خود 
را ترخیص کنند.او در ادامه به زیرساخت های مالی 
ایجاد شــده میان دو کشور اشاره کرد و گفت: قرار 
است صندوق هایی ایجاد شود که تسهیالتی در حد 
یوزانس و سرمایه گذاری، اعتبار خریدار و فروشنده 
و مشارکت در تولید ارائه کند.بر اساس اعالم سایت 
اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت، برقراری 
تجارت آزاد میان ایران و کشــورهای حوزه اوراسیا 
را نویدبخش آینده ای روشــن برای تجارت در این 
منطقه توصیف کرد و گفت: گروه های کاالیی برای 
قرارگرفتن در فهرست تجارت آزاد، تقریبا مشخص 
شــده است و مقرر شده که ۹۰ درصد کد تعرفه ها 
صفر شود. همچنین مصوبه ای از سران قوا دریافت 
کرده ایم کــه ممنوعیت های وارداتــی ایران برای 
اوراســیا لغو شود. بنابراین پیش بینی  می شود که 
فهرست کاالهای مشمول تجارت آزاد میان ایران 
و اوراسیا اواخر آذرماه میان وزرای این کشورها به 

امضا برسد.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
یک استثنا برای ممنوعیت های واردات ایران

شرکت نمایشگاه  بین المللی استان اصفهان در نظر دارد دو دستگاه خودرو سواری را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1401/08/3 
لغایت 1401/08/11 به واحد مالی و قراردادهای شرکت واقع در اصفهان، خیابان عالمه امینی شرقی، 

روبروی خیابان فردوس ساختمان مرکزی شرکت نمایشگاه، طبقه دوم مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزایده به واحد حراست مرکزی شرکت: 1401/08/14

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

آگهی تجدید مزایده خودرو
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گزیده خبر

سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گفت:
 نمایشگاه،مظهر تکنولوژی های به روز 

و نوین است
علیرضا کشانی در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان در گفت 
و گو اختصاصی با  کارشــناس خبر شرکت  با اشاره به ادغام علم و صنعت 
گفت:خوشبختانه درعرصه صنعت دستاورد های خوبی طی سال های گذشته 
تاکنون کســب شده اســت، و این را می توان حاصل ادغام دانش و صنعت 
دانست.وی همچنین تصریح کرد: امروز ما در تامین وتجهیزقطعات توانسته 
ایم به خودکفایی کامل برســیم به طوریکه تمام وسایل و امکانات صنعت 
برق در داخل کشــور تولید و ساخته می شــود.وی در ادامه افزود:صنعت 
بــرق می تواند نیازهای این حوزه را در کشــور برطرف کند و دیگر نیاز به 
تامین قطعات یا تجهیزات از خارج از کشــور نداریم.کشانی در ادامه متذکر 
شــد:برخی از تکنولوژی های روز صنعت برق نیزتوسط مهندسان ایرانی در 
حال ساخت است و می توان این نوید را داد که صنعت برق در بخش تولید 
و توزیع دارای کیفیت خوبی در ارائه خدمات اســت.وی در بخشی دیگر از 
صحبت های خود با بیان اینکه مردم در تابستان توانستند, مدیریت مصرف 
داشــته باشند، گفت:خوشــبختانه با مدیریت مصرفی که از سوی مردم به 
عنوان مشــترک انجام شد توانستیم پیک تابستان را به خوبی و با کمترین 

مشکل پشت سر بگذاریم.

عملیات اجرایی گازرسانی به ۲ روستای 
کوهستانی بخش الریجان آمل آغاز شد

کلنــگ آغاز عملیات اجرایی طرح گازرســانی به ۲ 
روستای الســم و زیار در بخش الریجان شهرستان 
آمــل با اعتبار بیش از ۹۰ میلیــارد تومان به زمین 
زده شد. "محمدحسن یحیی نژاد" مدیر مهندسی 
و اجرای طرحهای شرکت گاز مازندران با اظهار این 
که طی کمتر از یکسال گازرســانی به این ۲ روستا به بهره برداری خواهد 
رســید، گفت: یکهزار و ۱۰۰ خانوار این ۲ روستا از نعمت گاز بهره مند می 
شــوند.وی با توضیح این که ۴۵ کیلومتر شــبکه گذاری باید در این طرح 
عملیاتی شــود، ادامه داد: از ۵۵ روستای بخش الریجان واقع در جاده هراز 
آمل، شهر رینه و چهار روستای این بخش از نعمت گاز به روش سی ان جی 
برخوردارند و  شــبکه گذاری داخلی ۱۸ روستای این بخش کوهستانی نیز 
اجرا شــده است.مدیر مهندسی شرکت گاز مازندران با ذکر این نکته که در 
حال حاضر شــبکه گاز به دورترین و صعب العبورترین نقاط استان رسیده 
است، گفت: اکنون عملیات گازرسانی ۱۵۰ روستای مناطق کوهستانی در 

حال اجراست.

پدافندغیرعامل راهبردی برای پیشگیری 
از آسیب پذیری زیرساخت  ها است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، از برگزاری برنامه های 
مختلف این شرکت در هفته پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب پذیری، 
تداوم فعالیت های خدمت رسانی به مشترکان برق استان خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی با اعالم 
این که پدافندغیرعامل، آمادگی برای مواجهه با بحران های مختلف اســت 
گفت: برق به عنوان یکی از زیرســاخت های اصلی زندگی امروز شهروندان 
در همه جنبه های جامعه تاثیرگذار اســت و تدوام ارائه برق به مشترکان در 
شرایط مختلف وظیفه اصلی صنعت برق می باشد که باید با اقدامات بنیادی، 
زیربنایی و پیشگیرانه پایداری آن را حفظ کرد.مهندس جوادی هفته پدافند 
غیرعامل را برای ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی و ستادی شرکت توزیع 
نیروی برق بسیار مهم دانســت و افزود: در این هفته برنامه های مختلف و 

متنوعی برای آشنایی بیشتر همکاران با پدافندغیرعامل اجرا خواهد شد.

 ساخت نیمکت خورشیدی 
در دانشگاه صنعتی قم

نیمکت خورشــیدی توسط ســید محمد محسن 
میرصانع دانشــجوی و با راهنمایــی دکتر حیدری 
از اســاتید هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم ساخته 
شــد. این نیمکت یک سازه مستقل که از صفحات 
خورشــیدی با موادی ضد زنگ ساخته شــده است و به وسیله یک پایه به 
زمین متصل می شــود. اجزای اصلی این نیمکت خورشــیدی شامل پنل 
خورشــیدی، شارژر کنترلر که تنظیم کننده ولتاژ یا جریان خروجی از پنل 
خورشــیدی میباشد، اینورتر و المپ ال ای دی است. این نیمکت عالوه بر 
فضایی برای اســتراحت امکان شارژ دو عدد المپ ال ای دی، دو عدد تلفن 

همراه و یک لپتاپ را فراهم نموده است.

شهردار گرگان:
 بهره گیری از اصول پدافند غیرعامل در 

حفظ امنیت شهر الزامی است
گرگان-عاطفه سیاه باالیی-شهردار گرگان از الزامی بودن بهره گیری از اصول 
پدافند غیرعامل برای حفظ امنیت شهر سخن گفت.سید محمدرضا سیدالنگی 
در جلسه بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور مدیران شهرداری گرگان 
گفــت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بــر برنامه ریزی و آمادگی 
بــرای حفظ ایمنی کامل، باید با رعایت پدافنــد غیر عامل در اقدامات اجرایی 
خود، همیشــه راه حلی برای استمرار خدمت رســانی به مردم داشته باشیم.
ســیدالنگی با بیان اینکه نیروهای شهرداری همیشه در کانون اتفاقات در خط 
مقدم حوادث قرار دارند افزود: شــهرداری یک نهاد خدمتگزار است که با تک 
تک مردم ارتباط دارد و از شــما مدیران شهری می خواهم با همکاری یکدیگر 
در راســتای موفقیت مجموعه گام برداریم.وی در ادامه ضرورت بهره گیری از 
شــاخص های پدافند غیرعامل در اجرای پروژه های شهرداری، خرید اموال و 
المان ها در راستای کاهش خسارت وارده به بیت المال را الزامی خواند.معاون 
خدمات شهری شهرداری گرگان نیز در این جلسه گفت: شهرداری بعنوان دبیر 
پدافند شهری در برنامه هایی همچون طرح جامع پدافند غیرعامل پیشرو است.
احمد ساالری افزود: ایمن سازی مراکز حیاتی و حساس، توسعه نیروی انسانی 
متخصص، افزایش و تقویــت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات، فرهنگ 
ســازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آســیب 
پذیری و به حداقل رســاندن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های 

حیاتی و حساس از جمله اهداف پدافند غیرعامل است.

رشد هفتگی نفت در واکنش به چشم انداز 
کمبود عرضه

قیمت نفــت روز جمعه تحت تاثیر گســترش محدودیت های کووید ۱۹ در 
چین، حدود یک درصد کاهش یافت اما تحت تاثیر نگرانی های عرضه و آمار 
اقتصادی بهتر از حد مطلوب، موفق شد رشد هفتگی رقم بزند.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۱۹ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش یافت 
و در ۹۵ دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۱۸ ســنت معادل ۱.۳ درصد کاهش، در ۸۷ 
دالر و ۹۰ سنت در هر بشــکه بسته شد.بهای معامالت بنزین آمریکا حدود 
ســه درصد کاهش یافت در حالی که بهای معامالت دیزل حدود پنج درصد 
صعود کرد و به باالترین حد از اواســط ژوئن رسید.تحلیلگران شرکت مشاوره 
انرژی ریتربوش اند آسوشیتس اظهار کردند معامالت دیزل همچنان قویترین 
عملکرد را در بازار کاالهای انرژی داشــته و در آستانه منقضی شدن قرارداد 
نوامبر در روز دوشــنبه، فروشندگان اندکی وجود دارند.بهای نفت برنت برای 
کل هفته حدود دو درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود سه درصد، رشد 
هفتگی ثبت کرد.کمیسیون ملی سالمت چین روز جمعه اعالم کرد چین ۲۷ 
اکتبر، ۱۵۰۶ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ گزارش کرده که در مقایســه با 
۱۲۶۴ مورد در روز قبل، افزایش داشته است.صندوق بین المللی پول انتظار 
دارد رشــد اقتصادی چین امســال به ۳.۲ درصد آهسته شود که ۱.۲ درصد 
کمتر از پیش بینی آوریل این سازمان است. اقتصاد چین سال میالدی گذشته 
۸.۱ درصد رشــد کرده بود.استفن برنوک، تحلیلگر شرکت پی وی ام اویل در 
این باره گفت: پیش بینی بهبود خرید نفت توســط چین با توجه به ابهاماتی 
که در خصوص سیاســت کووید صفر پکن وجود دارد، دشوار است.با اقدامات 
محرک مالی که چین انجام می دهد، شــرکت پتروچاینا اعالم کرد تقاضای 
چین برای سوخت پاالیشی و گاز طبیعی، در سه ماهه چهارم بر مبنای ساالنه 
و همسو با احیای اقتصادی پیش بینی شده، رشد خواهد کرد.رشد اقتصادی 
در دو اقتصاد بزرگ جهان، مانع کاهش بیشتر قیمتهای نفت شد. تحلیلگران 
اظهار کردند بهبود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم که روز 

پنج شنبه گزارش شد.

سود و زیان همسویی مواضع تهران-مسکو چیست؟

تحریم های ایران و تداوم روزهای طالیی صادرات نفت روسیه
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: روس ها برای حل مشکالت 
خودشان از ما اســتفاده ابزاری می کنند و در نهایت با اروپا و 
امریکا صلح خواهند کرد و ما تکلیف مان شــخص نیست که 
چگونه این ضرر و زیــان را جبران کنیم به همین جهت باید 
این مسئله کالبدشکافی شود و بدانیم تصمیماتی که می گیریم 
در بلندمدت چه ضرر و یا سودی برای ما دارد.میرقاسم مومنی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تحریم های جدید 
علیه ایران و باز شــدن بیشــتر راه ها برای نفت و گاز روسیه 
در بازارهــا اظهار داشــت: به دلیل حمله روســیه به اوکراین 
ســخت ترین تحریم های تاریخ علیه این کشــور اعمال شده 
اســت. ایران نیز  ۴۰ سال اســت که با انواع مختلف تحریم ها 
مواجه بوده، هرچه فشار تحریم ها بیشتر می شود مواضع ایران 
و روسیه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فنی به هم 
نزدیک می شود تا راهکارهایی پیدا کنند که بتوانند تحریم ها 
را دور بزنند و یا فشــار آن را کــم کنند. وی افزود: روس ها به 
هرحال بر اساس منافع خودشان سعی می کنند با اروپا و امریکا 
کنار بیایند، چون روسیه قدرت بزرگ جهانی است، عضو دائم 
شورای امنیت ســازمان ملل اســت و نفوذ سیاسی و قدرت 
نظامــی دارد. اروپائی ها می توانند راهکارهایی پیدا کنند که با 
این کشــور صلح کنند و یا به خاطر وابستگی هایی که اروپا به 
اقتصاد تولید انرژی روســیه دارد، همچنین به دلیل مبادالت 
تجاری با هم کنار می آیند، اما آنچه مشــخص نیست تکلیف 
ایران اســت، هزینه هایی که ما بابت تحریم و یا همســویی با 
روســیه می دهیم چطور جبران می شود؟ روس ها در قبال این 

حمایت چه پیشنهاداتی دارند و ما به لحاظ اقتصادی، سیاسی 
و فنی چه مابه ازایی خواهیم داشــت؟ این نقطه هنوز شفاف 
نیست و باید روش شود.این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: 
از زمان شــوروی سابق همواره اختالفات و جنگ هایی با اروپا 

داشته اند اما همیشه راهکارهایی برای برون رفت پیدا کرده اند، 
خلیج خوک ها در آستانه جنگ اتمی بود اما اتفاق نیفتاد زیرا 
راهکارهایی پیدا شد و مشکل حل شد، اکنون مسئله اوکراین 
زیاد پیچیده نیســت، مسئله بده بستان هایی است که امریکا و 

روسیه و غرب به دنبال این هستند که منافع خود را تضمین 
کنند، مسئله اینکه اگر قرار باشد ما تمام قد کنار روسیه بمانیم 
آیا ســودی حاصل خواهیم کرد؟ دوستی با روسیه ارزش این 
همه خسارت، تحریم و تبلیغات ضد ایرانی را دارد؟ وی تاکید 
کرد: روس ها برای حل مشکالت خودشان از ما استفاده ابزاری 
می کنند و در نهایت با اروپــا و امریکا صلح خواهند کرد و ما 
تکلیف مان شخص نیست که چگونه این ضرر و زیان را جبران 
کنیم به همین جهت باید این مســئله کالبدشــکافی شود و 
بدانیــم تصمیماتی که می گیریم در بلندمــدت چه ضرر و یا 
سودی برای ما دارد.مومنی خاطرنشان کرد: اکنون مشکل ما 
این است که مسئولین اوکراین به دنبال قطع رابطه سیاسی با 
ایران هستند، کشورهای G۸ ادعا کرده اند که به خاطر پرونده 
کمک های ایران به روســیه و نقض قوانین شورای امنیت در 
خصوص ارائه تســلیحات نظامی؛ باید ســفرای ایران را اخراج 
کنند، همین مســئله سوژه تبلیغاتی جهان علیه ایران شده و 
احساســات عمومی را علیه ما تحریک کردند و این به لحاظ 
بین الملل روی وجهه کشور ما تاثیر می گذارد. وی یادآور شد: 
ایران باید این مســائل و از جمله کمک پهبادی به روسیه را با 
مستندات شفاف سازی کند، چون از کنار تبلیغات نمی توان به 
راحتی عبور کرد، ما باید شفاف باشیم که در کنار روسیه چقدر 
هزینه می پردازیم و مابه ازای آن چه چیزی دریافت می کنیم و 
اگر اینگونه هم نیست باید ثابت کنیم، تداوم وضع موجود جایز 
نیست، در هر حال روس ها عالقه دارند ما در کنارشان باشیم تا 

فشار بیشتری را به اوکراین وارد کنند.

غول های انرژی جهانی شــامل اکسون 
موبیل و شورون، با بهره بردن از افزایش 
قیمت گاز طبیعی و ســوخت که تورم 
را در سراســر جهان افزایش داده است، 
سود سه ماهه هنگفتی را گزارش کردند 
و باعــث تجدیــد درخواســت ها برای 
دریافت مالیات بیشتر از این شرکت ها 
شدند.به گزارش ایسنا، چهار شرکت از 
میان پنج شــرکت نفتی بزرگ جهان، 
نتایج مالی را گزارش کرده اند که نشان 
می دهد مجموعا ۵۰ میلیارد دالر درآمد 
خالص کســب کرده اند که تحت تاثیر 
افزایش قیمت هــا در بازارهای جهانی 
پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین 
بوده است.سود هنگفت این شرکت ها، 
باعث تجدید درخواست سیاستمداران 
و گروه های مصرف کننده برای دریافت 
مالیات بیشــتر از این شرکت ها شد تا 
از این طریق حمایــت مالی از مصرف 
کنندگان و کســب و کارها و اقتصاد از 
انرژی محتمل فراهم  باالتر  هزینه های 
شود.پی یر بروبر، مدیر مالی شورون در 
مصاحبه ای با رویترز هشدار داد دریافت 
مالیــات از تولید، تنها باعث کاهش آن 
می شود.این شرکت سود ۱۱.۲ میلیارد 
دالر را گزارش کرد که دومین سود باال 
محسوب می شــود. با این حال، تولید 
جهانی شورون از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون در مقایســه با یک سال 
پیش، کاهش پیدا کرده و شرکت های 

نفتــی آمریکایی دیگر اعــالم کرده اند 
که تولید در مناطق بزرگ نفت شــیل 
ضعیف شــده اســت.جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا که اوایل امســال گفته 
بــود اکســون از خدا هم بیشــتر پول 
درمی آورد، ماه جاری به شــرکت های 
نفتی گفــت: اقدام کافی بــرای پایین 
بردن هزینه های انرژی انجام نداده اند.

پنج شنبه گذشته، ساعاتی پس از این 
که شرکت شل سود ســه ماهه ۹.۴۵ 
میلیارد دالر را گزارش کرد و سود نقدی 
خود را به میزان ۱۵ درصد افزایش داد، 
بایدن اعالم کرد این شــرکت از ســود 
خــود سوءاســتفاده کرده اســت. این 
اظهــارات وی در واکنش به اظهارنظر 
مدیرعامل اکسون موبیل بود که گفته 

بود دادن سود به ســهامداران، مشابه 
پایین آوردن قیمتها برای خانواده های 
رئیس  شــارما،  نیست.الوک  آمریکایی 
نشســت اقلیمی COP۲۶ گفت: دولت 
ریشی سوناک، نخســت وزیر انگلیس 
بایــد دریافت مالیــات از درآمد اضافی 
شــرکت های نفت و گاز را تمدید کند.

بن فان بردن، مدیرعامل شــرکت شل 
اظهار کرد: صنعت انرژی باید آماده شود 
و قبول کند که با مالیات های باالتر برای 
کمک به بخشهای آسیب پذیر اجتماع 
روبرو خواهد شد. شل بیش از ۹ میلیارد 
دالر درآمد در ســه ماهه سوم داشت و 
در مسیر شکســتن رکورد سود ساالنه 
۳۱ میلیارد دالر اســت که در ســال 
۲۰۰۸ ثبت کرده بود.اکســون موبیل 

که بزرگترین شرکت نفتی آمریکاست، 
حدود ۲۰ میلیارد دالر درآمد خالص در 
سه ماهه منتهی به ســپتامبر گزارش 
کرد که فراتر از انتظارات بود و از رکورد 
قبلی که سه ماه پیش بر جای گذاشته 
بود، عبور کرد.اکسون در مجموع درآمد، 
پرچمدار پنج غول نفتی بود و در ســه 
ماهه ســوم، دو برابر شرکت های شل و 
توتال انرژیز درآمد داشت. سهام اکسون 
به مدت چند سال ارزش پایین تری در 
مقایسه با سهام این شرکت ها داشت اما 
در ســال ۲۰۲۲ با وجود این که تعهد 
مشــابه رقیبان اروپایی بــرای افزایش 
هزینــه در تجدیدپذیرها انجــام نداد، 
بهبود یافته اســت. شــرکت بریتیش 
پترولیــوم کــه پنجمین غــول نفتی 
اســت، هفته جاری نتایج مالی خود را 
اعالم می کنــد.دارن وودز، مدیرعامل 
اکسون موبیل گفت: جایی که دیگران 
در مواجهه با ابهامات و کندی تاریخی، 
عقب نشینی کرده و تعدیل کردند، این 
شرکت به جلو حرکت کرد و به سرمایه 
گــذاری ادامه داد.طبق آمار موسســه 
رفینیتیو آیکان، ســهام پنج غول نفتی 
امســال مجموعا حداقــل ۲۹ درصد 
بازدهی داشته است. اکسون با افزایش 
۸۶ درصدی پیشتاز بوده است در حالی 
که بازدهی شــاخص اس اند پی ۵۰۰، 
بر مبنای ساالنه، منفی ۱۹ درصد بوده 

است. 

غول های نفتی 50 میلیار دالر 
پول پارو کردند

به تازگی از سوی برخی کارشناسان اعالم شده که مخازن گاز 
اروپا برای زمســتان امسال ۱۰۰ درصد پر شده و قیمت گاز 
سقوط کرده است، موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند 
زمستان نســبتا بدون مشکلی را امسال برای اروپایی ها رقم 
بزند و از سویی دیگر هنوز پنجره برای صادرات گاز مایع ایران 
به این قاره در ســال های آینده باز است.به گزارش ایسنا، در 
مدت یک سال گذشته، جریان صادرات گاز از روسیه بیش از 
۸۲ درصد کاهش پیدا کرد. در واقع، در ژانویه ســال ۲۰۲۱، 
عرضه از ســوی روســیه، حدود ۴۰ درصد از گاز مصرفی در 
اروپا را تشکیل می داد. در حال حاضر، این رقم به ۱۰ درصد 
رســیده است.روسیه از زمان حمله نظامی به اوکراین، عرضه 
گاز بــه اروپا را به میزان قابــل توجهی کاهش داده و کاهش 
تحویل گاز با تعطیلی خط لوله نورد اســتریم ۱ به آلمان، به 

اوج خود رسید. روســیه اوایل ماه میالدی جاری اظهار کرد 
که مسیر صادرات گاز اصلی تا زمانی که تحریمهای بازدارنده 
تعمیرات توربینهای گاز از ســوی غرب برداشــته نشــوند، 
بازگشایی نخواهد شد. الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه اعالم کرد: انتظار می رود صادرات گاز طبیعی روسیه 
به اتحادیه اروپا، امسال به میزان ۵۰ میلیارد متر مکعب معادل 
یک سوم حجم صادرات ســال گذشته، کاهش پیدا کند.در 
ایــن میان اروپا به نوبه خود به دنبــال متنوع کردن واردات 
گاز از روســیه است و موفق شده است وابسته به گاز روسیه 
را کمتر کند. بر اســاس گزارش اویل پرایس، اورزوال فون در 
الین، رئیس کمیسیون اروپا هفته گذشته در سخنرانی ساالنه 
اتحادیه اروپا، گفته بود سال گذشته ۴۰ درصد از واردات گاز ما 
از روسیه بود و اکنون، به ۹ درصد واردات خط لوله ای کاهش 

پیدا کرده است.نرســی قربان، کارشــناس ارشد حوزه انرژی 
در این رابطه به ایســنا، گفت: اروپا زمســتان سختی خواهد 
داشت اما اینگونه نیست که اروپا به دلیل نبود گاز روس ها از 
بین برود، اروپا از انرژی های دیگری مانند نفت، زغال سنگ 
استفاده خواهد کرد و تا جایی که امکان دارد، نبود گاز روس 
ها را جبران خواهد کــرد.وی با بیان اینکه احتماال نبود گاز 
روســیه در اروپا برای آن ها کشنده نخواهد بود، اظهار کرد: 
زمستان امسال سپری خواهد شد و قطعا تالش خواهند کرد 
دیگر متکی به گاز روســیه به صورت تنها نباشند کما اینکه 
این کار در شــرایط فعلی نیز انجام شده است و برنامه های 
سه تا چهار ســال آینده خود را اینگونه تدوین کرده اند که 
برای LNG  از قطر، برای گاز از آفریقا سناریو طراحی کنند.به 
گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی اجرای این طرح ها سه 
تا چهار سال زمان بر خواهد بود تا به نتیجه برسید اما به هر 
حال این زمستان را خواهند گذراند، با مشکالت اما نه آنطور 
که تمام فعالیت ها متوقف شود.قربان با اشاره به نقش ایران 

در سناریو های تعریف 
شده اروپا، گفت: باتوجه 
به اینکه ایــران دارنده 
دنیا  گاز  ذخایر  دومین 
است و در نتیجه محلی 
که نیاز به گاز دارد، به 
ذخایراطراف خود توجه 
می کند، در حال حاضر 

به دلیل تحریم ها و مســائل دیگر ســرمایه گذاری روی گاز 
ایران محدود بوده و اگر این سرمایه گذاری ها انجام شود بعد 
از برداشــتن تحریم ها می تواند پتانسیلی برای صادرات گاز 
مایع باشــد.وی با بیان اینکه خطوط لوله مشکالت رد شدن 
از کشور های بین مســیر را دارد یا باید از دریای مدیترانه و 
سوریه و یا از گرجستان عبور کند، در نتیجه بیشتر صحبت 
گاز مایع اســت و ایران می تواند مانند قطر پتانسیلی مانند 

قطر داشته باشد.

اروپا زمستان امسال را قسر در رفت؟  

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با اعالم شکسته شدن رکورد تولید فارس با رشد 
۸.۲ درصدی از دســتیابی این شرکت به سود 
تلفیقی ۹۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه فارس 
با حضور ۸۰.۴۵ درصدی ســهامداران در سالن 
اصلی همایشــهای بین المللی برج میالد برگزار 
شد.بعد از استقرار هیأت رئیسه مجمع به ریاست 
بیژن چگنی، مجمع رسما کار خود را آغاز کرد.
دکتر علی عسکری با بیان اینکه هلدینگ خلیج 
فارس گوهری تابنــاک و متعلق به ملت ایران 
اســت، اظهار داشت: شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، شرکتی توسعه گرا، پیشرو و عاملی 
برای توســعه ملی است، این شــرکت در طراز 
جهانی حوزه پتروشــیمی تنها شرکت از ایران 
اســت که در رتبه بندیهای جهانــی رتبه های 
درخشــان کسب کرده اســت.مدیرعامل گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، تصریح کرد: 
افتخار ما این اســت که فــارس متعلق به آحاد 
ملت ایران اســت و ما خادمان ملت، مجاهدانه 
و مخلصانه تالش می کنیم ســود بیشــتری را 
خدمت مــردم تقدیــم کنیــم.وی در ادامه با 
تشــکر از همراهی ســهامداران عمــده، هیات 
مدیره، معاونان خود، مدیران عامل شرکت های 
تابعه و همه همکاران در ســتاد و صف، به ارایه 

گزارشی از عملکرد این شرکت پرداخت و گفت: 
صنعت پتروشیمی از مزیت های ملی ماست و 
به جد معتقدیم با توجه به زمینه هایی بســیار 
مناسب سودآوری در صنایع پایین دستی، این 
صنعت در آینده نزدیک می تواند بسیار موثرتر، 
ارزاورتر و سودآورتر باشد.علی عسکری با اشاره 

به ســخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
کار در صنعت پتروشــیمی، یک جهاد است، 
اظهار داشــت: صنعت پتروشــیمی از ابتدای 
ســال تاکنــون ده میلیارد دالر برای کشــور 
ارزآوری داشــته که از این مقدار چهار میلیارد 
دالر ارزآوری هلدینگ خلیج فارس بوده است. 
وی تصریــح کرد: تولید گــروه در ۳۱ خرداد 
۱۴۰۰ برابــر با ۲۰ میلیــون و پانصد هزار تن 
بود و امسال این رقم به ۲۲ میلیون و دویست 
هزار تن ارتقا یافته کــه باالترین رکورد تولید 
در هلدینگ اســت و رشد ۸.۲ درصدی نسبت 
به سال گذشته داشته است.مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اعالم فروش 
تجمیعی ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی در ســال 
مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ از رشد ۸۶ 
درصدی فروش تجمیعی گروه در یکسال اخیر 
خبر داد.وی همچنین سود تلفیقی گروه را ۹۴ 

هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان اعالم کرد که ۴۱ 
درصد افزایش پیدا کرده و افزود: سود شرکت 
اصلــی نیز به ۵۵ هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
رسید که رشدی ۴۴ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه داشته و در سود خالص شرکت مادر و 
تلفیقی، خوشخبتانه موفق به ثبت رکورد های 
جدید شدیم.وی همچنین از ثبت رکورد جدید 
فروش ۱۴.۵ میلیارد دالری برابر با ۸۷ درصد 
رشــد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد.علی عسکری نتیجه این اقدامات را جهش 
۱۴ پله ای شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس در رتبه بندی جهانــی ICIS اعالم کرد 
و گفــت که امروز این شــرکت در جایگاه ۲۳ 
جهان ایستاده اســت.مدیرعامل گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس از ارتقای دو درصدی 
ســهم این گروه در بازار سرمایه در سال مالی 

منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه فارس:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رکورد تولید، فروش و سودآوری را شکست
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گزیده خبر

   حمایت های امید بخش وزارت صمت
 در منطقه گل گهر

حمایت ها و پشتیبانی های وزارت صمت در راستای رفع موانع تولید و توسعه 
در منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر در یکســال اخیر توانســته موجبات 
اقدامات امیدبخشــی را فراهم کند.توجه ویژه دکتر فاطمی امین وزیر صمت در 
سفر اخیر به شهرستان سیرجان نیز گواه بر این مدعاست که توسعه همه جانبه 
معدنــی و صنعتی منطقه گل گهر در طرح هــا و پروژه های این منطقه مدنظر 
وزارت صمت است تا در کنار تکمیل و سرمایه گذاری این پروژه ها، اشتغال زایی 
در استان و منطقه هم رقم بخورد.نگرش وزارت صمت به بومی سازی در شرکت 
های معدنی و صنعتی کشور ویژه است. وزیر صمت در سفر چندماه گذشته به 
سیرجان یکی از برنامه های خود را رونمایی از تراک شصت تنی که صد در صد 
توسط متخصصان داخلی و با حمایت شرکت صنعتی و معدنی گل گهر  ساخته 
شده است، قرار داد و این اقدام را برای کشور در شرایط تحریم ارزشمند خواند.
این تراک که با عنایت وزیر صمت رونمایی شد در بازارهای بین المللی۶۰۰ هزار 
یورو اســت که با توجه به هزینه ساخت  ۲۰۰ هزار یورویی آن، کاهش ارزبری 
قابل توجهی داشته و از سویی قابلیت رقابت با محصول مشابه خارجی و صادرات 

آن نیز وجود خواهد داشت.

افزایش تولید 5 هزار و ۶۰٩ دستگاهي در مهر ماه سال جاري نسبت به مهر 
ماه سال گذشته 

ادامه روند افزایشي تولید سال ١٤٠١ 
نسبت به سال ١٤٠٠

گروه خودروســازي سایپا در ادامه روند افزایشي تولید در سال جاري نسبت به 
سال گذشته، در ابتداي آبان سال جاري با تولید ۲53 هزار و ٧۶۲ دستگاه خودرو 
نسبت به ابتداي آبان سال گذشته با تولید ۲4٧ هزار و ۶٩٩ دستگاه خودرو به 
میزان ۶ هزار و ۶3 دســتگاه بیشتر تولید کرده است.به گزارش سایپانیوز، گروه 
خودروسازی سایپا در مهرماه امسال 3٩ هزار و ۲٧۲ دستگاه خودرو تولید کرد 
که در مقایســه با مهر ســال گذشــته با تولید 33 هزار و ۶۶3 دستگاه خودرو، 
افزایش 5 هزار و ۶۰٩ دستگاهي را در کارنامه سایپا رقم زد.همچنین گروه سایپا 
در مهرماه بر اســاس تقویم کاري از میانگین تولید روزانه هزار و ٨٧۰ دستگاه 
عبور و در اول آبان موفق به ثبت رکورد تولید هزار و ٩۲4 دستگاه شد.عالوه بر 
این در راستاي برنامه افزایشي تولید که به دستور مدیرعامل گروه در دستور کار 
قرار گرفت، شرکت بن رو در مدت زماني حدود ٧ ماه موفق به ثبت رکورد تولید 
سال قبل شد. بر همین اساس سایت تولیدي بن رو که تولید وانت سایپا ١5١ را 
در دستور تولید دارد، توانست از کل تولید سال گذشته عبور کرده و بالغ بر ۲3 

هزار و 45۰ دستگاه وانت ١5١ تولید کند.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه عنوان کرد؛ 
حفظ روند سودآوری و فروش در شرکت 

عظیم فوالد مبارکه
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: این شرکت در 3 ماهه نخست سال 
جاری ۲۰۶،٩۲۰ میلیارد ریال سود خالص کسب نموده که این رقم در ۶ ماهه 
نخست به 3۲۲،4١4 میلیارد ریال رسیده است که نشان  دهنده حفظ سودآوری 
در حد مطلوب نســبت به رقبای داخلی و خارجی است.مهدی کویتی، معاون 
اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت در شرایط رکودی حاکم بر 
بازار، در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به فروش 3،٩4٧،۲٨٨ تن محصوالت 
فوالدی شده که نســبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ١۰ درصدی داشته 
است.وی افزود: از نظر ریالی نیز درآمد فروش به ٨۰4 هزار میلیارد ریال رسیده 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ شرکت تا 
پایان ســال جاری با فروش ٨،4۰۰،۰۰۰ تــن محصول، درآمدی حدود ۶۰۰،١ 
هزار میلیارد ریال را کســب خواهد کرد که نسبت به سال مالی قبل ١۰ درصد 
افزایش خواهد داشــت.معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: فوالد مبارکه در 3 ماهه نخســت سال جاری ۲۰۶،٩۲۰ میلیارد ریال سود 
خالص کســب نموده که این رقم در ۶ ماهه نخست به 3۲۲،4١4 میلیارد ریال 
رسیده است؛ این روند نشــان دهنده حفظ سودآوری در حد مطلوب نسبت به 
رقبای داخلی و خارجی اســت.وی اذعان داشت: یکی از ویژگی های بارز شرکت 
فوالد مبارکه پرداخت ســود تقســیمی مصوب در کم ترین زمان به سهامداران 
مخصوصاً سهامداران حقیقی است، به طوری که سود سهامداران حقیقی در تاریخ 

۲۰ شهریورماه پرداخت شده است.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران:
فاطمی امین از حامیان اصلی تولید و صنعت 

در دولت سیزدهم است
تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران تأکید کرد: 
فاطمی امین از وزرای باتجربه، متدین، شایسته و حامیان اصلی تولید و صنعت 
در دولت ســیزدهم است.به گزارش ایرنا، »باسم ازدو« در نامه ای به »محمدباقر 
قالیباف« رییس مجلس شورای اسالمی نوشته است: جناب آقای دکتر فاطمی 
امین از وزرای باتجربه، متدین، شایســته و حامیــان اصلی تولید و صنعت در 
دولت بوده و انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران مراتب ســپاس و قدردانی خود 
را از تالش های شــبانه روزی و موفقیت های ایشان در اجرای برنامه های مربوطه 
در راســتای افزایش تولید، صادرات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
می کنیم.نامه ادامه یافت: حضور ایشــان در مقام وزارت را موجب پیشــرفت و 

اعتالی صنعت کشور عزیزمان می دانیم

حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از 
ظرفیت ها منطقه ای می گردد

دکتــر صالحی رئیس هیات مدیره شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو که به همراه دکتر فاطمی نایب رئیس 
و دکتر حیدری مشاور اجتماعی این شرکت در جلسه 
شــورای اداری شهر ستان اردکان حضور یافت با اشاره 
به عمومیت داشتن معضالت و آسیب های اجتماعی در 

جوامع در حال توســعه تصریح کرد: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی 
شــدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد 
توازن در توســعه، تهدیدها را به فرصت تبدیــل کرد.  وی افزود: امروز مدیریت 
جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخصهای حکمرانی شایسته است  . این ویژگی 
می توان راهگشــای بسیاری از مشکالت و نارســایی ها باشد. بنابر این باید از 
ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه 

به جنبه های  فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. 

 ۹۲ درصد صادرات بر پایه محصوالت
 نفتی است

رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطر نشان کرد: ٩۲ درصد محصوالتی که 
به چین صادر می شود بر پایه محصوالت نفتی است که بخش های حاکمیتی 
آن را دنبال می کنند و ٨ درصد باقی مانده که بخش خصوصی دنبال می کند 
محصوالتی چون فرش، خشکبار، زعفران و صنایع دستی را شامل می شود.

مجیدرضــا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، ایران را بازاری 
مناسب برای خودروهای چینی معرفی کرد و افزود: آزادسازی روند واردات 
خــودرو در ایران زمینه ها را برای واردات خودروی چینی فراهم می کند. اما 
ازآنجایی که وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو ســقف قیمتی تعیین 
کرده است این مسئله باعث شد قدرت انتخاب زیادی نداشته باشیم و نتوانیم 
بــه برندهای اروپایی، ژاپنی و کره ای فکــر کنیم.این فعال اقتصادی با بیان 
اینکه بیشــتر خودروهای موجود چینی در رنج قیمت ١۰ تا ۲۰ هزار یورو 
هستند، گفت: به نظر می رســد با این سقف قیمت بخش بزرگی از بازار را 
خودروهای چینی تصاحب کند و این مسئله را نمی توان برای بازار مثبت یا 
منفی ارزیابی کرد.رئیس اتاق مشــترک ایران و چین ابراز کرد: قدرت خرید 
مردم مشخص اســت و بر اساس مناسبات اقتصادی دهه اخیر، توان خرید 
مردم به شدت کاهش پیدا کرد و خرید خودرو ۲۰ هزار یورویی با احتساب 
عوارض و مالیات  اقتصادی نخواهد شــد. اینجا این پرسش مطرح است که 
چند درصد مردم می توانند خودرو با این نرخ خریداری کنند؟وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا واردات خودرو می تواند بازار داخلی را به تعادل برساند؟ 
گفت: به نظر می رسد خودروهایی اروپایی پیشتازی خود را از نظر قیمتی در 
بازار حفظ کنند؛ و بخشــی از طبقه متوسط می توانند با یک میلیارد تومان 
خودروهای چینی خریداری کنند.حریری با بیان اینکه بازار تمایلی به خرید 
خودرو باالتر از یک میلیارد تومان ندارد، گفت: در دوره تحریم شرکت های 
چینی در ایران ســرمایه گذاری کردند و توانستند بخشــی از بازار ایران را 
تصاحب کنند؛ همچنین امکان واردات خودرو چینی نسبت به دیگر کشورها 
هموارتر است چراکه زیرساخت های خدمات پس فروش خودروهایی چینی 
در ایران وجود دارد و آنها چاالک تر می توانند وارد بازار ایران شــوند.به گفته 
ایــن فعال اقتصادی؛ خودروهایی چینی توانســته در دنیا به رتبه های قابل 
قبولی برسد و بخشی از این خودروها استانداردهای اروپا را دریافت کردند. 
اما عوامل دیگری در واردات خودرو به ایران دخیل است و این احتمال وجود 
دارد که خودروهایی که از نظر تکنولوژی از رده خارج هســتند و یا از نظر 
ظاهری قدیمی هســتند در ابتدای کار وارد کشــور شوند. چین در صنعت 
خودرو به موفقیت های قابل توجهی دســت یافته است به ویژه خودروهای 
برقی. این در حالیست که در ایران زمینه ای برای واردات خودرو برقی فراهم 
نشده است.حریری چین را جزو اصلی ترین شرکای تجاری ایران معرفی کرد 
و افزود: چین شــریک اول تجاری ایران و بیش از ١3۰ کشور دنیا محسوب 
می شود و این مسئله به  دلیل تحریم  محقق نشده است بلکه چین توانست 
شــریک اول تجاری بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، عمان، 

قطر و عراق شود.

معاون وزیر صمت:

اجرای کاالبرگ منتفی نشده است
معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمــن تاکید بر اینکه 
کاالبرگ منتفی نشــده درباره شبکه های اجتماعی و اینکه سه 
درصد فروش در این شبکه ها صورت می گیرد و ٨۰ درصد کسب 
و کارها از این شبکه ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده 
می کنند گفت که خسارت کســب و کارها از قطع اینترنت به 
طور دقیق قابل محاسبه نیســت و یکی از راهکارها حمایت از 
کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.به گزارش ایسنا، علیرضا 
شــاه میرزایی -  معاون تجارت و خدمــات وزیر صنعت، معدن 
و تجارت - در نشســت خبری، در پاســخ به نقدی در رابطه با 
قیمت گذاری دســتوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و 
تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کاالی مربوط 
به خود را مدیریت کند؛ مثال تولید و تنظیم بازار کاالی کشاورزی 
به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال های اخیر تعدادی 
کاال بورســی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.وی با 
بیان اینکه اجرای پروژه مردمی ســازی یارانه ها شرایط خاص 
و متفاوت بوده، تصریح کــرد: حتی دولت های قبلی که ادعای 
آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه  را نداشتند. اما 
این دولت جرئــت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقالم 
چهار تا پنج برابر شــد و در این شرایط تصمیم های خاص برای 
قیمت برخی کاالها گرفته شد.شاه میرزایی در ادامه در پاسخ به 
اینکه سامانه جامع تجارت چه زمانی کامل می شود؟ اظهار کرد: 
سامانه ها همیشه رو به رشد هستند و وظایف جدیدی به آن ها 
اضافه می شــود. ضمن اینکه به ســامانه ها به عنوان بخش های 
دولتی نگاه نمی کنیم و بایــد با همکاری بخش خصوصی اجرا 
شوند.وی در پاسخ به سوال ایســنا درباره جدیدترین وضعیت 
شناسه ها نیز گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون شناسه کاال 
و هفت میلیارد کد رهگیری صادر شده است. همچنین در حال 
حاضر ۶35 هزار نفر کد نقش دارند که یعنی می توانند در سامانه 
اطالعات وارد کنند. اجرای شناسه کاال یکی یکی اعالم می شود 
و فعال فقط روی لوازم خانگی و بخشی لوازم یدکی اجباری شده 

که زمان آن ها نیز تمدید شــده اســت. تا زمانی که ٨۰ درصد 
کاالهای موجود کد رهگیری دریافت نکنند، نمی توان اقدام به 

جمع آوری کاالهای بدون شناسه کرد.

3 درصد فروش در شبکه های اجتماعی
معــاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه 3 
درصد فروش در شــبکه های اجتماعی صورت می گیرد، گفت: 
کل فروش دیجیتال ساالنه حدود ١3۰۰ همت است. همانطور 
که بانک ها شبکه خاص خود را دارند و از اینترنت آزاد استفاده 
نمی کنند، در حــوزه تجاری هم باید شــبکه هایی برای زمان 

قطعی اینترنت در نظر گرفته شــود. البته در شبکه هایی بانکی 
گاهی اختالل وجود دارد که باید برطرف شود.به گفته این مقام 
مسئول ٨۰ درصد کسب و کارها در شبکه های اجتماعی حضور 
دارند و به عنوان مکمل یا تبلیغات از آن ها استفاده می کنند. در 
حال حاضر در تجــارت الکترونیک پلتفرم های قوی وجود دارد 
که باید در حوزه رسانه ای هم پلتفرم های مشابهی طراحی شود. 
البته شــبکه های خارجی هم باید حضور داشته باشند تا رقابت 
ایجاد شــود و انحصاری نباشد.وی در پاســخ به سوالی درباره 
خسارت کسب و کارها از قطعی اینترنت نیز گفت:  در این مدت 
کسب و کارها خسارت هایی دیدند، اما برای محاسبه دقیق این 

خسارت ها اول باید مشخص شود ناشی از چه عواملی بوده است. 
مثال ممکن اســت یک روز به دلیل کندی اینترنت و روز دیگر 
بخاطر اختالل در درگاه پرداخت باشــد. در حال حاضر کسب 
و کارهای فیزیکی هم برای فروش مشــکل دارند، اما محاسبه 
دقیق میزان خســارت ها امکان پذیر نیســت. مسئله اآلن این 
است که برای این خسارت ها چه کاری انجام دهیم. دولت یک 
بســته حمایت تدوین کرده، اما وزارت صمت هم حمایت هایی 
در نظر دارد.به گفته این مقام مســئول یک حمایت همیشگی 
صمت 5۰ همت تسهیالت برای کسب و کارهای نیمه فعال یا 
نیازمند احیا اســت که در حال حاضر آسیب دیده ها در اولویت 
پرداخت هستند. همچنین پیشنهاد شده کسب و کارهای بزرگ 
از کوچک یا پلتفرم ها از فروشــگاه ها حمایت تبلیغاتی کنند و 
رسانه ها مثل صدا و سیما به کسب و کارها تخفیف بدهند. یک 
مشــکل هم قدرت خرید مردم است که برای این موضوع مقرر 
شده بانک ها کارت اعتباری تا ١۰ میلیون تومان ارائه کنند و تا 

5۰۰۰ میلیارد تومان قطعی شده است.

کاالبرگ منتفی نشد
وی افزود: کاالبرگ هم یکی از طرح هایی اســت که نیاز کشور 
اســت. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کاالبرگ 
منتفی نشــده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرســتان 

گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

یک مجوز برای کسب و کارهای مجازی کافی است
شــاه میرزایی در پایان گفت که بر اســاس مصوبــه اخیر این 
وزارتخانه تمام واحدها در هر رســته ای بــرای اینکه در فضای 
مجازی فعالیت کنند، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه کســب و 
کارهای مجازی ندارند، بلکه داشــتن مجوز از اتحادیه خودشان 
کافی اســت. کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی هم بر 

آن ها نظارت می کنند.

در جریان سفر هیئت تجاری ایران به 
پاکستان، بر لزوم تدوین دستورالعمل 
دقیــق و کارشناســی دربــاره اجرای 
تهاتــر، تعییــن تعرفه هــا و اصــالح 
روی  شــده  انجام  ارزش گذاری هــای 
کاالهای ایرانی، تاکید شــد.به گزارش 
ایلنا و به نقل از اتــاق بازرگانی ایران، 
هیــأت تجــاری اتاق ایران بــه همراه 
سرکنســول ایران در کراچی با رئیس 
سازمان توسعه تجارت پاکستان مالقات 
کردند. در این نشســت بر لزوم تدوین 
دستورالعمل دقیق و کارشناسی درباره 
اجــرای تهاتر، تعیین تعرفه ها و اصالح 
روی  شــده  انجام  ارزش گذاری هــای 
کاالهای ایرانی، تاکید شــد.در ابتدای 
این نشســت احســان علی مانگی - 
رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان 
-تصریح کرد: ســطح مناسبات تجاری 
بین ایران و پاکســتان مناسب نیست. 
بنابرایــن بایــد راه های جدیــد برای 
توسعه مناســبات پیدا کنیم. به طور 

قطع محصوالت متنوعی وجود دارد که 
می توان روی تولید آنها سرمایه گذاری 
توسعه  باشیم.سازمان  داشته  مشترک 
تجارت پاکســتان زیرمجموعه وزارت 
بازرگانی بوده و دفاتری در شــهرهای 
مهم پاکســتان دارد. مقــر اصلی آن 
در شهر کراچی اســت. اداره نساجی، 
کشاورزی، مواد معدنی، حالل، بازارهای 
بین المللی، اکسپو و تسهیالت تجارت 
و خدمات مدیریــت، فعالیت های این 
سازمان را اداره می کنند. مأموریت های 
اصلی سازمان توسعه تجارت پاکستان 

توســعه تجارت، توســعه محصوالت، 
تســهیل تجــارت و توســعه فناوری 
اطالعات است.احسان علی مانگی گفت 
که این سازمان برای توسعه تجارت روی 
برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تجاری 
متمرکز بوده و در این رابطه بخش های 
مختلف را مورد توجه قرارمی دهند.در 
ادامه فعاالن اقتصادی به بیان سواالت 
و ابهامــات خــود در حــوزه تجارت و 
سرمایه گذاری و چگونگی تسهیل امور 
گمرکــی پرداختند.همچنین حســن 
ایران در کراچی  نوریان، سرکنســول 

به توافقاتی که در نشست این هیأت با 
بانک مرکزی صورت گرفت اشاره کرد 
و یادآور شد: امکان استفاده از مکانیزم 
تعریف شــده در آن نشست برای حل 
ســایر مشــکالت موجــود در بخش 
صادرات و واردات بین ایران و پاکستان 
وجــود دارد.در ادامه بــر لزوم متعادل 
شدن تراز تجاری بین ایران و پاکستان 
تاکید شــد. در حال حاضر تراز تجاری 
بیــن دو کشــور به نفع ایــران مثبت 
اســت به گونه ای که صادرات ایران به 
این کشور حدود دو برابر صادرات آنها 
به ایران برآورد می شــود.ارزش گذاری 
کاالهای ایرانی برای واردات به پاکستان 
موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار 
گرفت. به گفته تجــار ایرانی، در حال 
حاضر قیمت ها کارشناسی شده تعیین 
نمی شود و این موجب باال رفتن مجموع 
ارزش کاالهای ایرانی در بازار پاکستان 
می شود.از آنجا که درباره موضوع تهاتر 
اتاق های بازرگانــی زاهدان و کویته به 
عنوان هماهنگ کننده شناخته شدند، 
تاکید شد که نمایندگان دو اتاق در این 

کمیته ١۰ نفره حضور داشته باشند.

جزییات اجرای تهاتر کاال میان ایران و پاکستان

٧۶ دســتگاه خودروی خارجی به دور دوم مزایده فروش 
اموال تملیکی رفتند که از این تعداد ٧4 دستگاه خودرو به 
ارزش 4۲٨ میلیارد تومان به همراه مالیات بر ارزش افزوده 
به فروش رسید که اســامی آن ها اکنون در پایگاه اطالع 
رســانی جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل مشاهده 
است.به گزارش ایســنا، سرانجام خودروهای خارجی دپو 
شــده در گمرک به مزایده رسید و در این راستا سازمان 
جمــع آوری و فروش اموال تملیکی ١۰4۰ دســتگاه را 
به مزایده گذاشــت. در دور نخســت مزایده ٧۶ دستگاه 
بــه فروش نرفت و باعث شــد دور دوم مزایده نیز برگزار 
شــود.در دور دوم تعداد ٧۶ خودرو عرضه شــد که از این 
تعداد ٧4 دستگاه خودرو به ارزش 4۲٨ میلیارد تومان به 
همراه مالیات بر ارزش افزوده به فروش رسید. بیش از ۲.5 

میلیون نفر در ایام برگزاری مزایده فوق العاده خودروهای 
خارجی شماره 5۶5 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ســتاد( مراجعه کردند و ۲3 هزار نفر برای شــرکت در 
مزایده خودروهای خارجی نیز امضای الکترونیک)توکن( 
گرفتند. برای شــرکت در مزایده فوق العاده شماره 5۶۶ 
نیز ۶5۰۰ نفر امضای الکترونیک جدید دریافت کردند.در 
این راستا اسامی برندگان مزایده و قیمت های پیشنهادی 
برای هر دســتگاه خودرو در ســایت سازمان جمع آوری 
 WWW.TAMLIKI.IR و فروش اموال تملیکی به نشــانی
منتشر شد.مخاطبان می توانند با مراجعه به این سایت به 
قسمت فهرست برندگان مراجعه کرده و گزینه »فهرست 
برندگان مزایده های اموال منقول« را انتخاب کنند. سپس 
نوع فروش را »مزایده« و شماره فروش را »5۶5« انتخاب 

کنند. پس از آن استان های مربوطه در قسمت استان به 
صورت لیســت در اختیار فرد قرار می گیرد. این استان ها 
که خودروهای مذکور در آن ها واقع شده اند شامل تهران، 
آذربایجان شرقی، خوزستان، مازندران، گیالن، هرمزگان، 
بوشــهر و قم می شوند. اگر قیمت پیشــنهادی نفر اول و 
دوم یک خودرو صفر باشــد به معنای آن است که افراد از 
پیشــنهاد خود انصراف داده اند. بنابراین خودروی مذکور 
دوباره به مزایده می رود. همچنین اگر فردی که باالترین 
پیشــنهاد قیمتی را مطرح کرده و برنده نخست است در 
زمان تعیین شده مبلغ را واریز نکند نفر دوم برنده مزایده 
خواهــد بود و چنانچه این فرد نیز در زمان تعیین شــده 
مبلغ را واریز نکند، خودرو از مزایده خارج شــده و دوباره 

به مزایده می رود.

چه کسانی برنده مزایده خودروهای خارجی شدند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، مجلس در ســال های گذشته کنار 
گذاشتن قیمت گذاری دستوری خودرو را در 
گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حاال 
زمان تغییر تصمیم گیری در در این حوزه است.محمدرضا نجفی منش در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین چالش هایی که در تمام سال های گذشته 
برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت گذاری دستوری خودرو است. 
قیمت گذاری که از یک ســو برای خودروســازان مشــکل آفرین شده و از سوی 
دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت های مختلف عرضه شده و در 
نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.وی با بیان اینکه قیمت گذاری 

دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: براوردهای ما 
نشان می دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ١۲۰ هزار میلیارد تومان 
رســیده و نشان می دهد که در این سال ها خودروسازان ایرانی با چه مشکالتی به 
کار خود ادامه داده اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز 
به خودروســازان وارد شــد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو 
ما بارها اعالم کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادالنه برای خودروسازان و 
قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.عضو 
اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار 
داخلــی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی 
به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این 

وجود می توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست های سختگیرانه 
خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.نجفی منش ادامه داد: بر اساس قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی 
که به دلیل قیمت گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. 
یعنی همانطور که مثال قیمت تمام شــده نان همان نرخی واقعی نیســت، وقتی 
خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده اند و از این محل زیانی ١۲۰ هزار 
میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم 
خواهد شــد، بیان کرد: در حال حاضر چیــزی نزدیک به ٨۰ درصد از قطعات به 
کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشــور و از ســوی قطعه سازان خودمان 
تولید و عرضه می شــود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت های موجود با یک همت 
جدی، می توان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور 
مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم ها 

در آینده را نیز به شدت کاهش داد.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

بعد از واردات، گام بعدی در صنعت خودرو چیست؟
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اقتصاد آمریکا ۲.۶ درصد رشد کرد
رشــد اقتصادی ایاالت متحده در ســه ماهه سوم ۲.۶ درصد شد.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس رقم منتشرشده رشد اقتصادی توسط وزارت بازرگانی این کشور، 
اقتصاد ایاالت متحده در سه ماهه سوم سال جاری ۲.۶ درصد رشد کرده است.بازار تخمین زده بود که این رقم پس از کاهش ۰.۶ درصدی اقتصاد در سه ماهه دوم سال، آوریل 
تا ژوئن، به ۲.۴ درصد برسد.در بیانیه این وزارتخانه آمده است که افزایش صادرات منعکس کننده افزایش در کاالها و خدمات بود؛ صادرات کاالها، منابع و مواد صنعتی و کاالهای 
سرمایه ای غیرخودرویی بیشترین سهم را در افزایش صادرات داشتند.تولید ناخالص داخلی فعلی در سه ماهه سوم به ۲۹۱.۲ میلیارد دالر رسید.به گفته این وزارتخانه، شاخص 

تورم ترجیحی فدرال رزرو ایاالت متحده که شاخص قیمت اصلی PCE به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، در سه ماهه سوم ۴.۵ درصد افزایش یافت.

گزیده خبر

بهره برداری از واحد های تولید گلخانه ای 
لیموترش قائم شهر با تسهیالت 300 میلیارد 

ریالی بانک توسعه تعاون 
بهره برداری از واحد های تولید گلخانه ای لیموترش قائم شــهر با تســهیالت 
3۰۰ میلیارد ریالی بانک توســعه تعاون۷۲واحد گلخانه ای تولید لیمو ترش در 
۴3روستای شهرســتان قائم شهر با تسهیالت 3۰۰ میلیارد ریالی بانک توسعه 
تعاون به بهره برداری رســید.معاون توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری توجه به اقتصاد روســتا ها را از سیاست های راهبردی دولت سیزدهم 
اعــالم کرد و گفت: با اختصاص بودجه ۲۰ درصــدی از تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون 
بودجه کشور حمایت عملی دولت از تولید و اشتعال در روستا ها اعالم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران نیز در حاشیه مراسم افتتاح گفت: با 
همراهی سرمایه گذار و اعطای تسهیالت از سوی بانک های عامل، برای ساخت 
و تکمیل این طرح ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده است.وی ادامه 
داد: با بهره برداری از این ۷۲ گلخانه لیموترش برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و 
۱3۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شد.استان مازندران با تولید ۷۲ نوع 
محصول زراعی و باغی ساالنه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی تولید 
می کند.برای بهره برداری همزمان ۷۲ واحد گلخانه ای تولید لیمو ترش قائم شهر 

که در روستای خرماکال این شهرستان برگزارشد.

اولین نشست آموزشی تخصصی مدیران 
ستادی و شعب استانی صندوق تامین 

خسارت های بدنی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، مدیرعامل صندوق 
در این نشســت بر ضرورت توســعه همه جانبه صنعت بیمه با بکارگیری تمام 
ظرفیت های بخش های مختلف کشــور تاکید کرد.مهدی قمصریان با اشــاره 
به این که صندوق تامین خســارتهای بدنی جوان ترین زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اســت تاکید کرد: باید از این ویژگی همزمان با اســتفاده از 
تجارب و تخصص صاحب نظران به عنوان یک فرصت طالیی برای خدمت رسانی 
بهتــر به مردم بهره برد.نقش محوری اجرای جامع قانون بیمه شــخص ثالث و 
همچنین بررسی دقیق و ارزیابی عملکرد اجرایی مدیران ستادی و شعب صندوق 
از دیگر محورهای مورد اشــاره قمصریان در این نشست آموزشی تخصصی بود.
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی توجه به بازیافت خســارت های 
پرداختی از سوی صندوق را گامی مهم در جهت تقویت منابع مالی بین نسلی 
صندوق دانست و با اشاره به هدف گذاری اسناد باالدستی از جمله قوانین برنامه 
توسعه کشور تاکید کرد:  شــاخص های مورد انتظار در فراگیری بیمه تاکنون 
محقق نشــده لذا همه باید تالش کنند تا ضریب نفوذ بیمه در کشــور افزایش 

چشمگیری پیدا کند.

دکتر ابراهیمی: 
تحقق اهداف طرح تحول راهبردی بانک به 

 عنوان دومین پروژه بزرگ بانک سپه 
قطعی است

همایش مدیران ارشد بانک ســپه با محوریت تبیین ابعاد و جاری سازی برنامه 
تحول راهبردی تا افق ۱۴۰۴ و ارزیابی عملکرد شعب با حضور مدیران ارشد بانک 
سپه برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی 
مدیرعامل بانک سپه در این همایش با تقدیر از کارکنان که باهدف کسب رضای 
خدای متعال نمره قبولی در پروژه ملی ادغام کسب کرده و موجبات موفقیت این 
طرح و یکپارچگی بانک سپه شدند، گفت: موفقیت پروژه عظیم ادغام در بانک 
سپه، مرهون تبلور نگاه جهادی و مجموعه ای از اقدامات متکی بر عمل اعتقادی، 
مخلصانه، مجاهدانه و باپشتکار در حوزه های مختلف است.دکتر ابراهیمی با اشاره 
به موفقیت های کسب شده در مدت اجرای پروژه ملی ادغام از مهرماه ۱۴۰۰ تا 
مهرماه سال جاری، موفقیت در این مسیر را امتحان الهی برای مدیران و کارکنان 
بانک ســپه خواند و افزود: تمامی مدیران و کارکنان بانک ســپه در این آزمون 
سخت با فداکاری، اخالص در عمل و تالش مستمر، سربلند شده اند. وی با تأکید 
بر محوریت تبیین ابعاد و جاری ســازی برنامــه تحول راهبردی تا افق ۱۴۰۴ و 
ارزیابی عملکرد شعب در سمینار مدیران ارشد بانک سپه تصریح کرد: طراحی و 
اجرای طرح تحول راهبردی، دومین پروژه کلیدی و امتحان بزرگ برای مدیران 
و کارکنان بانک ســپه است که قطعاً در آن موفق خواهند شد.مدیرعامل بانک 
سپه، ســودآوری، رقابت پذیری، فناوری، افزایش خدمات درآمدی و کارمزدی، 
هوشــمندی بانک، پیشــبرد فروش و بازاریابی، توانمندســازی نیروی انسانی، 
ســازماندهی و آمایش شعب، پایش مستمر مناطق و شعب، ارتباط با مشتریان، 
کنترل تسهیالت و سپرده ها،تمرکز بر حوزه بین الملل، فروش دارایی ها و سالمت 
کارکنان را ازجمله مهم ترین ضرورت ها و اهداف بانک در طراحی و اجرای طرح 
تحول راهبردی عنوان کرد و از مدیران مناطق خواســت تا تمامی امکانات را در 

جهت تحقق اهداف تعیین شده بسیج کنند.

تشریح اهداف و مضامین بانک ملی ایران از 
زبان دکتر فرزین؛ استحکام مالی و رهبری 
بازار مالی و خدمات، دو استراتژی مهم بانک

مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش بررســی عملکرد شش ماه نخست سال 
۱۴۰۱ این بانک، افزایش ثبات و اســتحکام مالی، رهبری بازار مالی و خدمات 
بانکی، توســعه بانکداری شــرکتی و افزایش رضایتمندی ذی نفعان بانک را از 
مهم ترین اهداف و مضامین پیش رو عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزیــن در این همایش که با حضور اعضای هیات 
مدیره، هیات عامل، معاونان مدیرعامل، روســای حوزه هــا، ادارات کل، ادارات 
امور شــعب و شعب مستقل بانک برگزار شد، با بیان اینکه با گذشت یک سال 
از حضور بنده در این بانک، امروز زمان مناســبی برای ارزیابی عملکرد از میزان 
تحقق اهداف، مضامین و راهبردهاســت، گفت: برنامه ریزی تنها تعیین هدف 
نیست و تنها به تالش درونی بستگی ندارد بلکه ضمن تدوین و کنترل اهداف، 
راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی باید نقش عوامل محیطی و شناخت 
بیرونی نیز در نظر گرفته شــوند.وی با تاکید بر اینکه امروز باید سهم بانک ملی 
ایران در فضای رقابتی موجود بازار پولی و بانکی کشــور افزایش یابد، افزود: این 
بانک در سال های گذشته با چالش زیان انباشته مواجه بوده است. اگر بنگاهی 
ســودآوری نداشته باشــد، در درازمدت توان رقابتی خود را از دست خواهد داد 
بنابراین ســودآوری از منظر پایداری برای ادامه فعالیت و نه سهامداری ،هدف 
اصلی ماست.فرزین با اشاره بر مثبت شدن عملیات ریالی بانک در سال گذشته 
تصریح کرد: این یک شــروع خوب بود و امسال ضمن توقف روند زیان دهی، به 

سودآوری بانک می رسیم. 

مروری بر دیدار هادی اخالقی فیض آثار و علی عسکری در حاشیه کیش 
اینوکس

اجرای بزرگترین طرح های هلدینگ خلیج 
فارس با همکاری بانک تجارت

اجرای بزرگترین طرح  های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با همکاری 
بانــک تجارت؛ این ماحصل دیدار مدیران عامل بانک تجارت و گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری کشــور بود؛ دیداری که در آن بــر ارایه خدمات تخصصی 
بانک تجارت در راســتای اجــرای پروژه های این هلدینگ بزرگ کشــور 
تاکید شــد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی فیض آثار 
در دیدار با علی عســکری، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فــارس از آمادگی کامل این بانک برای توســعه هرچه 
بیشتر همکاری های بین دو مجموعه خبر داد و با اشاره به سابقه و کیفیت 
خدمات تخصصی ارائه شده توسط بانک تجارت به صنعت پتروشیمی به ویژه 
شرکت های تابعه پتروشیمی خلیج فارس گفت: افتخار بانک تجارت همکاری 
تنگاتنگ با تمامی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس و مشارکت فعال 

در تمامی طرح های توسعه محور این شرکت  پر افتخار است.

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در نیمه سال ۱۴0۱

»رضا قرائی پور« گفت: نتایج دومین مجمع صف و ستاد بانک نشان می دهد 
که در شاخص های جذب منابع، در پایان ۶ماهه اول سال جاری، ۱۰۰ درصد 
هدف بانک محقق شــده و منابع بانک نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بیش از 
3۷ درصد رشد داشته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دومین مجمع صف و ســتاد بانک با حضور دکتر »ســید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک و ســایر اعضای هیأت رئیسه مجمع برگزار 
شد.»رضا قرائی پور« مدیر امور برنامه ریزی و توسعه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران درباره جزئیات برگزاری این مجمع گفت: مجامع صف و ستاد بانک با 
هدف ارتقا و بهبود عملکرد بانک در شــاخص های برنامه عملیاتی از جمله 
بررسی شــاخص جذب منابع، نسبت مصارف به منابع، نسبت مطالبات به 
مصارف، تعداد و درصد افتتاح حســاب جــاری، درآمد عملیاتی و خدمات 
مشتریان به صورت سه ماهه برگزار می شود.وی اظهار داشت: از جمله مزایای 
برگزاری مجامع صف و ســتاد در بانک، توسعه فرهنگ پاسخگویی در تمام 
الیه هایی اجرایی و مدیریتی بانک اســت.قرائی پور شناســایی و استخراج 
مشــکالت و موانع و همچنین ایجاد سازوکاری برای رفع موانع، مشکالت و 
ناکارآمدی فرآیندهای بانک را از دیگر اهداف برگزاری مجمع صف و ســتاد 
دانست.وی گفت: امکان شناسایی مدیریت شعب استان ها و ادارات کل ستاد 
مرکزی بانک که عملکردی مطلوب داشــته اند و تقدیر از آن ها و همچنین 
الگوســازی استان ها و شــعب موفق، برای ســایر واحدهای بانک از طریق 
برگزاری مجامع صف و ستاد به صورت سه ماهه امکان پذیر می شود.مدیر امور 
برنامه ریزی و توسعه بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: نتایج دومین مجمع 
صف و ســتاد بانک نشان می دهد که در شاخص های جذب منابع، در پایان 
۶ماهه اول ســال جاری، ۱۰۰ درصد هدف بانک محقق شده و منابع بانک 
نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بیش از 3۷ درصد رشد داشته است. خوشبختانه 

از لحاظ اهداف برنامه عملیاتی، این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ رشــد نقدینگــی )دوازده ماهه( از 
۴۰.۵ درصد در پایان شــهریور پارســال به 3۵ درصد در پایان 
شــهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه 
منتهی به شــهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم 33.۱ درصد بوده است. 
این در حالی اســت که نرخ رشــد پایه پولی در پایان شهریور 
۱۴۰۰ رقم 3۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرد: اقدامات انجام شــده در زمینه کنترل رشد 
نقدینگی مشــتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، 
پرهیز از پولی سازی کســری بودجه از طریق هماهنگی میان 
بانک مرکزی و ارکان اقتصــادی دولت، پیگیری برنامه اصالح 
نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی 
به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت 
کاالها و خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی و مواد اولیه و 
واسطه ای الزم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار 
آن در آینــده نقش موثــری دارند.در خصــوص ادعای برخی 
رسانه ها درباره تحوالت تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید 
توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر 
اســاس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور 
ماه ۱۴۰۰ رســید، لیکن به دنبال سیاســت های به کارگرفته 
شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت 
کل های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کاالها و 
خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع 
زمانی به بعد رونــد نزولی به خود گرفت و به رقم 3۸.۷ درصد 
در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ 
واحد درصدی نرخ تورم می باشــد.  هم چنین نرخ تورم نقطه به 
نقطه )تورم نســبت به ماه مشابه سال قبل( با ۸.۱ واحد درصد 
کاهش از ۴3.۷ درصد در شــهریور سال ۱۴۰۰ به 3۵.۶ درصد 
در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف 
قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسالمی، مبنی بر 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی 
و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار 
ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش 
تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می رفت پس 
از گذشت ماه های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی 
آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شــهریور ماه سال جاری 
با کاهش همراه شــده است.  روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه 
همین روند ذکر شده برای تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه بوده 
به طوری که از 3.۹ درصد در شــهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.3 
درصد در اســفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه های فروردین و 
اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر 
از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی 

را تجربه کرد و در ادامه طی ماه های تیر و مرداد با کاهش قابل 
توجه همراه بوده است.  لذا همان طور که اعداد و ارقام گویا است 
برنامه های کنترل تورم از ســوی دولت سیزدهم با شناسایی و 
کنترل عوامل تورم  ســاز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند 
اجرای تکلیف قانونی صورت گرفتــه در خصوص اجرای طرح 
مردمی سازی یارانه ها با توجه به اینکه اصالح اساسی در قیمت 
کاالهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن 
در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شــده و مطابق 
انتظار روند قیمت ها به حالت طبیعی خود بازگشــته است.  لذا 
نمی توان با کتمــان اقدامات دولت، تحوالت در این مدت زمان 
یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت 
به این تحوالت بی تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشــتی، 
جبــران دهک های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده 
که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید 
از دست رفته ناشی از این اصالح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اســاس و تاکید بر هماهنگی بین سیاســت های پولی و 
مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت 
خود، کنترل تــورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود 
مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای 
از سیاســت ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی 
و کنتــرل عوامل موثر بر تورم تدوین و مــورد پیگیری و اقدام 

قرار گرفته که کنترل رشــد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات 
می باشــد.  سایر اقدامات الزم نیز در حوزه هایی مانند برقراری 
توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان 
هزینــه ها و درآمدها، اصالح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک 
ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها 
و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.  
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشــد نقدینگی و پایه پولی و 
نرخ تورم طی یک سال اخیر )از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون( کاهش 
معنی داری را تجربه کرده اند؛ هر چند کماکان در سطوح باالیی 
قرار دارند و الزم اســت با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به 
ســطح مطلوب و هدف گذاری شده خود طی روندی مستمر و 
پایدار کاهش یابند.  نرخ رشــد نقدینگی )دوازده ماهه( از ۴۰.۵ 
درصد در پایان شــهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، 
در شــهریورماه ۱۴۰۱ معادل 3۷.۵ درصد بوده اســت. الزم به 
توضیح اســت که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی 
در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به 
اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک 
مهــر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های 
بانک سپه )به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح 
در بانک ســپه( بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در 
صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی 

)دوازده ماهه( در پایان شــهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان 
شهریورماه ســال ۱۴۰۰ معادل 3۵.۰ درصد خواهد بود.  رشد 
پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم 
33.۱ درصد بوده اســت. این درحالی اســت که نرخ رشد پایه 
پولی در پایان شــهریور ۱۴۰۰ رقــم 3۹.۵ درصد را ثبت کرده 
بود.الزم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد 
نقدینگی مشــتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، 
پرهیز از پولی سازی کســری بودجه از طریق هماهنگی میان 
بانک مرکزی و ارکان اقتصــادی دولت، پیگیری برنامه اصالح 
نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی 
به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت 
کاالها و خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی و مواد اولیه و 
واسطه ای الزم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار 
آن در آینده نقش موثری دارند.همچنین دولت ســیزدهم خود 
را متعهد و ملزم بــه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و 
کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در 
عمکرد شــش ماهه تحوالت وضع مالی دولت به خوبی نمایان 
می باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای 
عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی 
اســت که  هزینه های جاری دولت تنها با رشد 3۰.۷ درصدی 
مواجه بوده است.  در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی 
کســری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و 
ســرمایه ای )کسری بودجه دولت( باعث شده که در این مقطع 
زمانی )شهریورماه سال ۱۴۰۱( استفاده از تنخواه گردان بانک 
مرکزی که واجد آثار پولی ناشــی از عملیات مالی دولت است، 
با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نســبت به شهریورماه سال 
۱۴۰۰ همراه شــود که این نشــان از اهتمــام دولت در جهت 
انضباط بخشــی به سیاســت های مالی دولت و هماهنگی آن با 
سیاســت های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.  
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به 
ســطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند 
و دســتیابی به این هدف را با اولویــت و اهتمام باالیی در کنار 
اهداف دیگری مانند حمایت از رشــد اقتصادی و اشتغال دنبال 
می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی 
مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاســت گذاری و 
اجرای آنها در مجموعه دولت و ســایر ارکان حاکمیت است که 
این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان 
ذیربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز 
با انتشار اخبار، اطالعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، 
مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات 

تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.  

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها 
ابــالغ کرده اســت کــه قراردادهای 
تسهیالت بانکی به صورتی تنظیم شود 
که به بانک ها این اختیار داده شود تا 
در صورت سررســید و عدم پرداخت 
مطالبات مســتقیم بانک از مشتری، 
بدهی از حساب های انفرادی، اموال و 
اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت 
شود.به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان 
می دهد که بانک مرکزی به تازگی در 
بخشــنامه ای به بانک هــا اعالم کرده 
است: از این پس، قراردادهای اعطای 
تســهیالت بانکی را به گونه ای منعقد 

کننــد که مشــتری )حســب مورد 
عامل  فروشــنده،  مســتاجر، جاعل، 
و ...( و ضامــن و یا ضامنین با شــرط 

ضمن عقد به طــور غیرقابل رجوع به 
موسســه اعتباری اختیــار دهند که 
هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس 

از سررسید و در صورت عدم پرداخت، 
از موجودی قابل برداشــت هر یک از 
حســاب های انفرادی مشــتری و یا 
ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد 
آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون  
نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت 
کرده و به حســاب بدهی مشــتری 
منظور کنند.  در ادامه این بخشــنامه 
آمده شــده است: مشــتری، ضامن و 
ضامنیــن در صورت اقدام موسســه 
اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه 
اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب 
می کنند.  گفتنی است که این تغییر 
در قراردادهــای تســهیالت بانکی به 
دادنامــه قطعی دیــوان عدالت اداری 
درباره مفاد آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری موسسات اعتباری )ریالی و 

ارزی( برمی گردد.

یک تغییر در قرارداد تسهیالت بانکی

برداشت از حساب و اموال بدهکاران بانکی

در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی 
از جمله بیمه شــدن اصل و سود ســهام مردم در یک 
ســال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام 
شرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده می شود.به گزارش 
ایسنا به نقل از سازمان بورس، بسته جامع حمایتی بازار 
ســرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده 
عالی مقامات اقتصادی کشــور مطرح شده بود، از امروز 

اجرایی می شود.

این بسته شامل:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر )که حدود ۹۶ 
درصد از تعداد کدهای حقیقی فعــال حاضر در بازار را 
تشکیل می دهند( از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و 

خرید توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد.
سر رســید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد 
خریــد ۲۰ درصد باالتر از ارزش ترکیب ســبد افراد در 

آخرین روز معامالتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و 
بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعالم می کند اعمال 

و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود 
در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد 
ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر 

اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعالم می کند.
)منابع الزم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، 

از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.(
3. تزریــق منابع جدید توســط صندوق های حاکمیتی 
برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ 

مذکور.
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه ســال ۱۴۰۱ به 
صندوق تثبیت از روز شــنبه جمعــاً به مبلغ حدود ۵۰ 

هزار میلیارد ریال.
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت 
اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهادهای 

مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای 
نظامــی و حمایت این نهادها از ســهام ناشــران تحت 
مدیریــت خود و توقف فروش تا زمــان ثبات در بازار، و 
انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید ســهام و انتشــار 

اوراق تبعی حمایتی.
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت 

مدیریت نرخ سود.
همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد 

ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده گذاری مســتقیم سازمان بورس نزد 

صندوق تثبیت.
۸. محدود کردن بخش فــروش بازارگردان ها تا اطالع 

ثانوی.
۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا 

زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
۱۰. بازگشت زمان جلسه معامالتی در فرابورس به روال 

سابق از ساعت ۱3 به ۱۲ و 3۰ دقیقه .

جزئیات بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اعالم شد
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گزیده خبر

نشست سران اتحادیه عرب با محوریت 
ایران

معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کــرد که ایران یکی از محورهای اصلی 
نشســت ســران اتحادیه عرب خواهد بود.به گزارش ایســنا، حسام زکی، 
معاون دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی گفت که مســاله فلسطین و آنچه 
دخالت های ایران در کشــورهای عربی می خواند، محورهای اصلی نشست 
ســران اتحادیه عرب در کشــور الجزایر خواهند بود.بر اساس این گزارش، 

نشست سران اتحادیه عرب قرار است یکم و دوم نوامبر برگزار شود.

آمریکا:
 از هر ابزاری برای مقابله با انتقال 
 تسلیحات ایرانی به روسیه استفاده

 می کنیم
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی فضاســازی ها در خصوص 
انتقال تســلیحات ایرانی به روسیه برای اســتفاده در جنگ اوکراین، گفت 
که کشــورش از هر ابزار ممکن برای مقابله با این روند اســتفاده می کند.به 
گزارش ایلنا، »ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی 
فضاسازی ها در خصوص انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین، گفت که کشورش از هر ابزار ممکن برای مقابله با این روند 
اســتفاده می کند.به گزارش اســپوتنیک، وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
این که ایاالت متحده چگونه تصمیم دارد با انتقال تسلیحات ایران به روسیه 
مقابله کند، گفت: »ما ابزارهایی داریم که فراتر از تحریم ها و سایر اقدام های 
اقتصادی است، قرار است کاری را انجام دهیم که در نهایت به نفع ما باشد 
تا با جریان این فناوری ها از ایران به کشــورها و سازمان های سراسر جهان 
مقابله کرده و از آن جلوگیری کنیم«پرایس در ادامه گفت: »البته قرار نیست 
از قبل اعالم و اطالع رســانی کنیم. اما همانطور که قباًل نشان دادیم، وقتی 
نوبت به مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران می رسد، از تمامی ابزارها 

استفاده خواهیم کرد«.

واکنش ایران به تالش آمریکا برای 
برگزاری نشست ضد ایرانی در شورای 

امنیت
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک 
تاکید کرد: ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن 
نیت می دانیم.به گزارش مهر، نمایندگی ایران به تالش آمریکا برای برگزاری 
نشســت غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داد: به دنبال 
اهداف سیاسی حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی است.نمایندگی دائم 
جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در واکنش به 
اخبار منتشره مبنی بر تالش آمریکا برای برگزاری نشست غیر رسمی شورای 
امنیت این ســازمان در خصوص مسائل داخلی ایران تاکید کرد: با توجه به 
ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای 
آمریــکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حســن نیت می دانیم.

نمایندگی کشورمان خاطر نشان ساخت، براساس گزارش جامعه اطالعاتی 
ایران، آمریکا متهم ردیف اول اغتشاشــات است.نمایندگی ایران در سازمان 
ملل اضافه کرد، ایاالت متحده و متحدانش به طور مداوم از چنین بســتری 
)سازمان ملل( برای پیشبرد برنامه سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین 
بین المللی و منشور ملل متحد. سوء استفاده کرده اند.خاطرنشان می سازد، 
خبرگزاری رویترز بخش مربوط به ارزیابی جامعه اطالعاتی کشورمان از نقش 

آمریکا در اغتشاشات اخیر در جوابیه نمایندگی ایران را حذف کرده است.

نیویورک تایمز: 
بسیاری از بشقاب پرنده ها در واقع زباله یا 

هواپیمای جاسوسی هستند!
مدت هاست که بســیاری از متخصصان حوزه اپتیک می گویند که تصاویر 
ثبت شده توسط خلبانان نیروی دریایی آمریکا نشان دهنده توهمات بصری 
است که باعث شده اشیای معمولی، سریعتر از آنچه حرکت می کنند دیده 
شــوند. مقامات نظامی هم به چنین نتیجه ای رسیده اند.به گزارش ایسنا به 
نقل از وبسایت روزنامه نیویورک تایمز، غیر از تصاویر مثلث های سبز، دیگر 
تصاویر منتشر شــده پنتاگون تاکنون به عنوان موارد نظارتی طبقه بندی 
نشــده اند، اما مقامات پنتاگون باور دارند کــه هیچ کدام از آنها بیگانگان یا 
آدم فضایی نیســتند، بلکه زباله هوایی یا هواپیماهای جاسوسی هستند.در 
یکی از این تصاویر که به GoFast مشهور شده، یک شی با سرعتی بسیار باال 
در حرکت است. اما ارزیابی ارتش آمریکا نشان می دهد که این شی حاصل 
توهم دیداری اســت که از زاویه دید نسبت به سطح آب ناشی می شود. بر 
اساس محاسبات پنتاگون این شیء با سرعتی کمتر از ۵۰ کیلومتر در ساعت 
حرکت می کند.در ویدیویی دیگر که به Gimbal معروف شده، یک شی دیده 
می شــود که چرخیده و یا می پیچد. مقامات نظامــی اکنون به این نتیجه 
رســیده اند که خطای دید باعث شده که این شــی در حال انجام حرکات 
عجیب و غریب دیده شود.البته هنوز برخی تصاویر ذهن تحلیلگران پنتاگون 
را به خود مشغول کرده اند، اما تحلیل گرانی که بر روی این ویدیوها کار کرده 
و با شاهدان عینی گفت وگو کرده اند، می گویند این ویدیوها نشانی از فناوری 

بیگانگان در خود ندارند.

اعتراف مقام سابق کاخ سفید به نگرانی 
 دموکرات ها از نتیجه احتمالی

 انتخابات میاندوره ای
تهران- ایرنا- جن ساکی سخنگوی سابق کاخ سفید درحالی که تنها ۱۰ روز 
به انتخابات کنگره ایاالت متحده باقی مانده، اعالم کرد که دموکرات ها نگران 
نتایج انتخابات میاندوره ای هستند.به گزارش ایرنا از روزنامه نیویورک پست، 
ســاکی روز گذشته در شــبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی گفت دموکرات ها 
نگران هســتند که در روزهای باقی مانده تــا انتخابات میاندوره ای نتایج به 
نفع جمهوریخواهان تغییر پیدا کرده است.سخنگوی سابق کاخ سفید اضافه 
کرد درحالی که نشانه های دلگرم کننده ای از جمله مشارکت زودهنگام در 
رای گیری وجود دارد، نشــانه های دردسرسازی نیز مانند نبود اشتیاق برای 
رقابت های انتخاباتی دیده می شــود. وی درخصوص شرایط آینده توضیح 
داد در صورتی که جمهوریخواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دســت 
بگیرند، تحقیقات و استیضاح های بسیاری را در دستور کار قرار خواهند داد.

آمریکایی ها روز ۸ نوامبر )۱۷ آبان( برای مشارکت در انتخابات میاندوره ای 
بــه نمایندگان حزب مــورد نظر خود رای خواهنــد داد درحالی که حزب 
دموکرات کنترل محدودی را بر کنگره دارد.تکلیف همه ۴۳۵ کرسی مجلس 
نمایندگان و ۳۴ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا در انتخابات ۱۰ 

روز آینده مشخص خواهد شد.

پاشینیان: 
با تمدید حضور صلحبان های روس در 

قره باغ موافقم
نخســت وزیر ارمنستان از آمادگی کشــورش برای امضای سندی به منظر 
تمدید حضور صلحبانان روسیه در منطقه قره باغ خبر داد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
شنبه اظهار کرد، آمادگی دارد در جریان نشستی که روز دوشنبه قرار است 
با الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در شهر سوچی برگزار شود، ســند تمدید حکم نیروهای صلحبان 
روسیه در منطقه مورد مناقشه قره باغ برای مدت ۱۰-۲۰ سال دیگر را امضا 
کند.پاشــینیان خاطر نشان کرد: من رسما اعالم می کنم آماده امضای یک 
ســند در سوچی هستم که به موجب آن حضور صلحبانان روس در منطقه 
ناگورنو-قره باغ به شکلی بی قید و شرط برای مدت ۱۰،۱۵ یا ۲۰ سال دیگر 
تضمین شود. من پیشنهاد می دهم رئیس جمهور روسیه چنین پیشنهادی 

را مطرح سازد، اگر الزم باشد، من چنین پیشنهادی را مطرح خواهم کرد.

پایان ماه ها دشمنی توییتر و ایالن ماسک

خرید جنجالی نهایی شد
منابع آگاه می گویند ایالن ماســک خریــد ۴۴ میلیارد دالری 
شــرکت توییتر را کامل کرده و ثروتمندترین مرد جهان، پس 
از شــش ماه جنگ و جدل عمومی و چالش حقوقی بر سر این 
توافق، صاحب این شبکه اجتماعی شده است.به گزارش ایسنا به 
نقل از بلومبرگ، سهامداران توییتر ۵۴.۲۰ دالر به ازای هر سهم 
دریافت خواهند کرد و توییتر به شــکل یک شرکت خصوصی 
فعالیت خواهد کرد. تکمیل این قرارداد به تمام حواشــی که در 
ژانویه با خرید بی سر و صدای سهام عمده توییتر توسط ایالن 
ماسک، نارضایتی وی از چگونگی اداره توییتر، توافق خرید این 
شــرکت و  ســپس ماه ها اختالف برای لغو این توافق آغاز شد، 
پایان می دهد.ماســک چهارم اکتبر موافقت کرد قرارداد خرید 
توییتر را بر اساس شرایط اولیه ای که توافق شده بود، دنبال کند 
و یک قاضی دادگاه ِدالویر به دو طرف تا ۲۸ اکتبر )ششم آبان( 
مهلت داد تا این توافق را نهایی کنند. ماسک به این مهلت عمل 
کرد و اکنون عالوه بر مدیرعاملی شــرکتهای تســال و اسپیس 
ایکس، توییتــر را هم کنترل می کند. او که بــه طور مرتب از 
توییتر استفاده می کند، آشکارا انتقاداتی مطرح کرده و قول داده 
اســت این پلتفرم را به شکل اساســی تغییر دهد. ارزش سهام 
توییتر دیگر در بازار ســهام نیویورک مبادله نخواهد شد.یکی از 
نخســتین اقدامات ایالن ماسک، تغییرات مدیریتی بوده است. 
منابع آگاه اظهار کرده اند: پاراگ آگراوال، مدیرعامل، ویجایا گاد، 
مدیر امور حقوقی و سیاستگذاری و ند سگال، مدیر مالی توییتر 
که در ســال ۲۰۱۷ به این شرکت پیوســته بود و شون ادگت 
که از ســال ۲۰۱۲ مشاور کل توییتر بوده است، از این شرکت 
می روند. دو منبع آگاه که مایل نبودند نامشان فاش شود، اظهار 
کردند: ادگت از دفتر مرکزی بیرون انداخته شد.مالکیت ماسک 
باعث اختالالت فوری در فعالیت های توییتر خواهد شــد زیرا 
بســیاری از ایده های وی برای تغییر دادن این شرکت، در تضاد 
با نحوه اداره این شرکت در سالهای گذشته است. او گفته است 
می خواهد نســبت به وجود آزادی بیان در این شبکه اجتماعی 
مطمئن شود که احتماال به معنای تسهیل استانداردهای نظارت 
بر محتوا و طرحهای بازگرداندن حسابهای شخصیتهای معروفی 
مانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا است که از این 
پلتفــرم به دلیل نقض مقررات اخراج شــده اند.مهم تر از همه، 
ابتکارهای ماســک ممکن است ســالها تالشی که توییتر برای 
کاهش آزار و اذیت و سوءاستفاده در این پلتفرم انجام داده است 
را باطل کند.با نزدیک شــدن به مهلت تکمیل قرارداد، ماسک 
مهر خود را بر توییتر زد و ویدئویی از خودش پست کرد که وارد 
دفتر مرکزی توییتر شده بود و توصیف پروفایل خود در توییتر 
را به »رئیس توییتر« تغییر داد. وی دیدارهایی بین مهندســان 
توییتر و مدیریت محصول در توییتر ترتیب داد و روز جمعه برای 

کارمندان توییتر سخنرانی کرد. به گفته منابع آگاه، مهندسان 
توییتر از ظهر پنج شــنبه دیگر قادر بــه انجام تغییرات در کد 
نبودند. این اقدام در راســتای اطمینــان از این موضوع بود که 
پیش از نهایی شدن قرارداد خرید، تغییراتی در محصول صورت 
نگیرد.کارمندان توییتر از زمان اعالم توافق خرید در آوریل، خود 
را برای اخراج آماده کرده اند و ماســک ایده کاهش هزینه را در 
دیدار با شرکای بانکی خود برای تامین مالی این قرارداد، مطرح 
کرده است. به بعضی از سرمایه گذاران احتمالی گفته شده است 
ماســک قصد دارد ۷۵ درصد از کارمنــدان توییتر را که اکنون 
حدود ۷۵۰۰ نفر هســتند، اخراج کند و درآمد این شــرکت را 
در مدت سه سال آینده، دو برابر کند.اما ماسک روز چهارشنبه 
کــه به توییتر رفت، به کارمندان این شــرکت اعالم کرد قصد 
ندارد ۷۵ درصد از کارمندان این شــرکت را اخراج کند.ماسک 

در ژوئن پس از توافق خرید توییتر، اعالم کرده بود توییتر باید 
ســالمت خود را پیدا کند که اشاره به کاهش هزینه ها بود. وی 
همچنین گفته بود تنها کارمندان اســتثنایی می توانند از خانه 
کار کنند و بقیه باید در محل کار حاضر شــوند. توییتر یکی از 
نخستین شرکتهای بزرگی بود که به همه کارمندانش قول داده 
بود می توانند برای همیشه دورکاری کنند.توییتر بخشی از کار 
کاهش هزینه ها را برای ماســک انجام داد. این شــرکت در ماه 
مه، روند استخدام را متوقف و چندین دفتر در سراسر جهان را 
کوچک یا تعطیل کرد و برنامه تفریحی ۲۰۲۳ در دیســنی لند 
را لغو کرد.توییتر هفته گذشته پاداش سهام برای کارمندان را با 
انتظار برای نهایی شدن توافق خرید، متوقف کرد. این امر باعث 
نگرانی کارکنان این شرکت نسبت به عدم دریافت پاداش شد. 
بعضی از کارمندان توییتر در حال صحبت و بررسی قوانین کار 

هستند تا مطمئن شوند پاداش درست خود را دریافت می کنند.
از مدتها قبل معلوم بود که آگراوال پس از افتادن کنترل توییتر 
به دست ایالن ماســک، در این شرکت نخواهد ماند. پیامهایی 
که بین این دو نفر در مدت شــکایت منتشر شد، نشان داد که 
در زمان مذاکرات توافق، صحبتهای بحث برانگیزی داشــته اند 
و ماســک بعدا آگراوال را به دلیل این که در ابتدای مذاکرات، 
در تعطیالت هاوایی بود، مســخره کرد. تالشهای جک دورسی، 
مدیرعامل ســابق توییتر برای آشــتی دادن این دو نفر پس از 
توافق، به جایی نرسید.دورســی ۲۶ آوریل در پیامی به ماسک 
گفت: حداقل معلوم شد که نمی توانید با یکدیگر کار کنید. این 
موضوع روشــن اســت.در این بین، گاد بر امور سیاست گذاری 
محتوای توییتر نظارت داشت که ماسک به شدت منتقد آن بود. 
کســب و کار توییتر که عمدتا به تبلیغات نمایش داده شده در 
فید کاربران در شبکه اجتماعی متکی است، از زمانی که ماسک 
در آوریل وارد مذاکره شــد، افت کرده است. این شرکت در سه 
ماهه دوم، نخســتین کاهش فروش سال به سال را از زمان اوج 
بحران پاندمی گزارش کرد و احتماال افت مشــابهی را برای سه 
ماهه سوم گزارش خواهد کرد با این حال این شرکت برنامه ای 
برای گزارش درآمدهایش اعالم نکرده است.ماســک به احتمال 
ساخت یک محصول اشــتراکی برای توییتر به منظور تکمیل 
درآمد تبلیغاتی اشــاره کرده اســت. با این حال، معلوم نیست 
چه محصول یا قابلیتی پولی خواهد شد. توییتر در حال حاضر 
یک محصول پولی به نام »توییتر بلو« دارد که شــامل قابلیت 
ویرایش توییت ارسال شده است. ماسک چندان تحت تاثیر قرار 
نگرفته و در آوریل، در پیامی به یک دوست، توییتر بلو را »یک 
تکه آشــغال« خوانده بود.چشم انداز نظارت کمتر بر محتوا در 
دوران کنترل توییتر توسط ایالن ماسک، باعث نگرانی از وخامت 
دیالوگ در این شبکه اجتماعی شد که سالها تالش این شرکت 
و تیم اعتماد و ایمنی آن برای محدود کردن پستهای خطرناک 
و توهین آمیز را تحلیل می برد. ماســک در یادداشتی به آگهی 
دهندگان، به آنها اطمینان داد قصد ندارد توییتر را به یک جهنم 
تمام عیار تبدیل کند.کارمندان توییتر شش ماه گذشته، اوقات 
دشــواری را سپری کرده اند. بســیاری از آنها از حضور ماسک 
ناخوشنود هستند و برخی از آنها، صالحیت وی برای اداره یک 
شرکت شبکه اجتماعی را زیر سوال برده اند. حمایت وی از نامزد 
سیاســی راستگرای افراطی در تگزاس و اتهامات آزار جنسی از 
سوی یک خدمه پرواز سابق اسپیس ایکس در ماه مه، بسیاری 
از کارمندان توییتر را نگران کرده اســت. در جلســه پرسش و 
پاسخ با ماسک در ژوئن، بعضی از کارمندان توییتر، در کانالهای 
داخلی اپلیکیشن اسلک، ماسک را مسخره کردند. بعضی دیگر 

در فرآیند این قرارداد، ماسک را علنا مسخره کرده اند.

انتخابات پارلمانی اول نوامبر، پنجمین 
فراینــد انتخاباتی از نوع خود در کمتر 
از چهار سال گذشته است که نتانیاهو 
امیدوار است به واسطه آرا رای دهندگان 
به حــزب تحت رهبــری وی، لیکود، 
بتواند بار دیگر فرصت تشــکیل دولت 
را به دســت آورد.به گزارش ایسنا به 
نقــل از یورو نیوز، بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر ســابق اسرائیل که اتهام 
فســاد علیه او مطرح است تالش دارد 
تا در پایان انتخابــات قانونگذاری تازه 
با حمایت راســت افراطی بــار دیگر 
بــه قدرت باز گردد.ایــن انتخابات که 
برخی رســانه های داخلی اسرائیل آنرا 
رفراندومــی در باره بنیامین نتانیاهو و 
بازگشت وی به قدرت توصیف کرده اند 
بر اساس نظرسنجی های اخیر با اقبال 
رای دهندگان به جریان راست افراطی 
نتانیاهو  نیز همــراه خواهد بود.اگــر 
آخریــن نبردهای انتخاباتی خود را در 
قامت »نخست وزیر« انجام داد اما این 
بار در مقام رهبری اپوزیسیون در برابر 
یائیــر الپید، رئیس کنونی کابینه وارد 
کارزار انتخاباتی شــده اســت.آخرین 
لیکود  نظرســنجی ها همچنان حزب 
تحت رهبری نتانیاهو را با کمی بیش 

از ۳۰ کرســی از ۱۲۰ کرسی پارلمان 
باالتــر از حزب »یــش عتید« تحت 
هدایت یائیــر الپید قــرار داده که با 
پیشرفتی اندک انتظار می رود بین ۲۴ 
تا ۲۷ کرسی را از آن خود کند.جدا از 
دو حزب یاد شده، ده ها حزب و تشکل 
سیاســی در این انتخابات مشــارکت 
دارند که آرا و کرسی های تعلق گرفته 
به آنها در تشکیل دولت آینده به ویژه 
برای بنیامیــن نتانیاهو که با حمایت 
احــزاب افراطــی ارتدکس و راســت 
افراطی در صدد کسب آستانه اکثریت 
و ۶۱ کرسی اســت، نقش حیاتی ایفا 
می کند.ائتالف جریان راســت افراطی 
تحت هدایت »بتسلئیل سموتریتش« 
و »إیتمار بن غفیر« در انتخابات سال 
گذشته میالدی تنها ۶ کرسی به دست 

آورد امــا طبق نظرســنجی های اخیر 
ایــن ائتالف ۱۴ نماینــده در پارلمان 
خواهد داشــت و بدیــن ترتیب حزب 
دینی«  »صهیونیسم  افراطی  راســت 
به ســومین نیروی سیاســی در این 
کارزار تبدیل خواهد شــد.بر اســاس 
ارزیابی های صورت گرفته به سفارش 
نتانیاهو  بنیامین  اسرائیلی،  رسانه های 
با جمع آوری آرا جریان راست افراطی 
در آستانه کسب اکثریت قرار می گیرد 
بدون آنکه به آن دست یابد و یا از آن 
عبور کند.یائیر الپید که دارای پیشینه 
روزنامه نگاری اســت در انتخابات سال 
با گردهــم آوردن  گذشــته میالدی 
طیفی ناهمگــون از احــزاب مخالف 
بنیامین نتانیاهو موفق شد وی را که با 
پانزه سال سابقه زمامداری، بادوام ترین 

نخســت وزیر تاریخ اسرائیل محسوب 
می شود از قدرت کنار بزند.این ائتالف 
در حــال حاضــر بر اســاس آخرین 
نظرسنجی ها دســت کم پنج یا شش 
کرسی تا رســیدن به آستانه اکثریت 
فاصلــه دارد و اگــر بخواهد در قدرت 
بماند، باید شــبکه خود را گسترده تر 
کند.یکی از نزدیکان نخست وزیر فعلی 
اســرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت: 
»الپید می داند که به طور مســتقیم 
توان کسب ۶۱ کرسی پارلمان را ندارد 
بنابراین هدف او این است که نتانیاهو 
در کنار متحدانش به این آستانه دست 
پیدا نکنند.«یک استاد علوم سیاسی در 
دانشگاه عبری بیت المقدس می گوید: 
» یائیــر الپید خــود را تنهــا فردی 
می داند کــه توان جمــع آوری آرا در 
برابر نتانیاهــو را دارد. هدف او افزایش 
حمایت از حزب تحــت رهبری خود 
است، اما همزمان باید اطمینان حاصل 
کند که شــرکای بالقــوه اش حداقل 
مقبولیت را برای واجد شــرایط بودن 
برآورده می کننــد.«در نظام انتخاباتی 
احزاب  اســرائیل،  تناسبی موجود در 
باید حداقل ۳.۲۵ درصــد آرا را برای 
انتخاب نمایندگان به دســت آورند.از 
سوی دیگر، احزاب عربی که خصومت 
بیشتری با نتانیاهو دارند، در انتخابات 
پیش رو به صورت پراکنده و در ســه 

بلوک رقابت می کنند.

پنجمین انتخابات پارلمانی در 4 سال؛ 

آیا نتانیاهو به قدرت باز می گردد؟

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایرانیان موظف به ارائه توضیحات درخصوص ذرات اورانیوم کشف شده در برخی سایت های 
اعالم نشده هستند.به گزارش ایسنا،  رافائل گروسی،  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در اظهاراتی درخصوص تحقیقات پادمانی در 
ایران گفت: آن ها )ایرانیان( باید کارهایی که موظف  به انجام دادنش هستند را انجام بدهند. آن ها تعهداتی دارند. این لطف محسوب نمی شود و )این تحقیقات( از روی فشار انجام نمی گیرد. 
اگر چیزی در آنجا وجود دارد که نمی بایست در آنجا باشد، باید درخصوص آن توضیحاتی ارائه دهند.گروسی در ادامه با اشاره به افزایش حمالت شخصی ایرانیان علیه وی عنوان کرد: در 
بازه ای، برخی می گفتند که بنده مشکل اصلی برای برجام هستم. می توانید تصور کنید؟همچنین خبرنگار وال استریت ژرونال در توییتی نوشت که که گروسی در میان صحبت های خود 
اشاره داشته که تغییری در تحقیقات پادمانی آژانس در ایران ایجاد و پیشرفتی حاصل نشده است.پیش از این بهروز کمالوندی تأکید کرده بود: آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی رژیم 
صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می شود، قضاوت و بر اساس آن ها اعالم نظر کند. این نوع قضاوت برخالف اصل بی طرفی و حرفه ای گری است. از آنجایی 
که آژانس تمام مواد هسته ای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی قرار داده است و هیچ اختالف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمی توان نشانه ای 

از وجود مواد هسته ای اظهارنشده تلقی کرد. این نوع نتیجه گیری بر خالف رویه و استانداردهای شناخته شده آژانس حتی با موارد مشابه در کشورهای مختلف است.

وزیر خارجه آمریکا در توییتی با اشاره به تحریم های اعمالی جدید علیه تهران ادعا کرد که ایاالت متحده مخالف آن چه تالش  
ایران برای سرکوب آزادی بیان و تهدید اعضای مطبوعاتی می خواند، است.به گزارش ایسنا،  آنتونی بلینکن،  وزیر خارجه آمریکا 
روز جمعه در توییتی نوشــت: ایاالت متحده تالش های ســران ایرانی برای سرکوب کردن اساس آزادی بیان و تهدید اعضای 

مطبوعاتی را نمی پذیرد. امروز ما نهاد ایرانی ار تحریم کردیم که مسئول گذاشتن جایزه برای مرگ نویسنده سلمان رشدی است.وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که بنیاد ۱۵ خرداد را به دلیل تعیین جایزه چند میلیون دالری برای مرگ ســلمان رشــدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی تحریم کرده 
است.برایان نلسون،  معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم در اطالعات مالی در این باره گفت: ایاالت متحده از عزم خود برای ایستادگی در برابر تهدیدات از 
سوی مقامات ایرانی علیه حق آزادی بیان، آزادی دین و اعتقادات و همچنین آزادی مطبوعاتی جهانی دست نخواهد کشید.وی افزود: این اقدام مجرمانه - که توسط 
ایران تشــویق می شــود - هولناک است. ما خواهان بهبود کامل سلمان رشدی پس از سوءقصد به جان وی هستیم.به موجب این تحریم،  تمامی اموال این بنیاد در 
آمریکا و هر نهادی که تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم این نهاد قرار دارد، بلوکه خواهند شد و هر شخصی که به مبادالت مالی با این نهاد بپردازد، با تحریم های 

آمریکا مواجه خواهد شد.

گروسی: 

ایران موظف به ارائه توضیحات درباره برخی سایت 
های اعالم نشده، است

توییت بلینکن در پی اعمال تحریم  جدید آمریکا 
علیه ایران

اردوغان در آنکارا میزبان سعد حریری بود
رئیس جمهور ترکیه در ساختمان ریاست جمهوری در آنکارا میزبان نخست وزیر پیشین لبنان بود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه در ســاختمان ریاســت جمهوری در آنکارا با سعد حریری، نخست وزیر پیشــین لبنان دیدار کرد.این دیدار به دور از رسانه ها انجام شد.حریری ۲۴ ژانویه گذشته توقف 
فعالیت های سیاسی خود را اعالم کرده و از جریان المستقبل نیز که ریاست آن را بر عهده دارد، خواست همین اقدام را در پیش گرفته و در انتخابات پارلمانی ۱۵ مه گذشته شرکت 
نکند.حریری در آن مقطع زمانی اعالم کرد که این تصمیم را از روی مسؤولیت پذیری گرفته و بر این باور است که با توجه به ناکامی بین المللی، شکاف ملی، بازگشت طائفه گرایی و 

فرسودگی دولت، فرصت مثبتی وجود ندارد.در حالی که دوره ریاست جمهور میشل عون ۳۱ اکتبر جاری به پایان می رسد.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 8 آبان 1401  4 ربیع الثانی 1444  30 اکتبر 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  5031

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

پژوهشــگران به این نتیجه رســیدند که تنها یــک نیم کره از مغز 
می تواند در تشخیص کلمه ها و چهره ها مانند عملکرد هر دو نیم کره 
عمل کند و در واقع اینطور نیســت که اگر نیمی از مغز را برداریم، 
عملکرد آن نصف شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از فیز، افرادی 
کــه در دوران کودکی تحت عمل جراحــی قرار گرفتند تا نیمی از 
مغزشان برداشته شود، هنوز هم می توانند تفاوت های بین دو کلمه 
یا دو چهره را به دقت تشخیص دهند.این پژوهش به منظور بررسی 
انعطاف پذیری و ادراک مغز انجام شد. انعطاف پذیری به چیزی گفته 
می شود که مغز در هنگام آسیب به یک نیم کره می تواند خود را در 
نیمکره ای که آسیبی ندیده است، بازیابی کند.انعطاف پذیری عصبی 
)Neuroplasticity( یا به عبــارت دیگر انعطاف پذیری مغزی، واژه ای 
است که به هر دوی انعطاف پذیری سیناپسی و غیرسیناپسی اطالق 
می شــود و مربوط به تغییرات در مســیرهای عصبی و سیناپس ها 
اســت که در اثر تغییرات در رفتار، مانند آنچه در آســیب جسمی 
ایجاد می شود، به وجود می آید.دانشمندان علوم مغز و اعصاب زمانی 
تصور می کردند که انعطاف پذیری عصبی فقط در دوران کودکی بروز 
می کند، اما پژوهش ها در نیمه دوم قرن بیستم نشان داد که بسیاری 
از جنبه های مغز حتی تا بزرگسالی نیز قابل تغییر یا منعطف هستند. 
با این حال، مغز در حال رشد درجه باالتری از انعطاف پذیری نسبت 
به مغز بزرگساالن را نشان می دهد. انعطاف پذیری وابسته به فعالیت 
می تواند پیامدهای قابل توجهی در رشد سالم، یادگیری، حافظه و 

بهبودی از آسیب مغزی داشته باشد.

پژوهشگران آمریکایی، جوهر زیستی هیدروژلی دوشبکه ای ساخته اند 
کــه می تواند مجاری و رگ ها را در بافت زنده، چاپ ســه بُعدی کند و 
درمانی برای بیماری های قلبی-عروقی باشــد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از ســاینس دیلی، بیماری قلبی-عروقی )CVD( هر بیماری را توصیف 
می کند که بر سیستم گردش خون تأثیر می گذارد. به ویژه بیماری های 
قلبــی، بیماری های موثر بــر عروق مغز و کلیــه و بیماری های عروق 
محیطی در این دســته از بیماری ها قرار می گیرند.رگ های خونی که 
خون، اکسیژن و مواد مغذی را حمل می کنند، می توانند در افراد مبتال 
به CVD، باریک یا مسدود شوند که در نهایت می تواند منجر به مشکالت 
متعددی برای فرد شــود. گفتنی است که بیماری قلبی-عروقی اغلب 
اوقات موجب مرگ می شود.پژوهشگران بیمارستان بریگهام و زنان، چاپ 
زیستی سه بُعدی بافت های عروقی را با نشانه های عملکردی و مکانیکی 
برای رفع این مشکالت بهبود داده اند.این گروه از پژوهشگران، یک جوهر 
زیســتی هیدروژلی دوشبکه ای تولید کرده اند که می تواند با استفاده از 
قابلیت های اتصال عرضــی پلیمرهای طبیعی، مجاری را در بافت زنده 
چاپ کنــد. این مجراها عــالوه بر انقباض عروق قوی، اتســاع عروق، 
نفوذپذیری و عملکرد قابل مقایســه با عروق طبیعی، دارای بسیاری از 
صفات فیزیولوژیکی مهم رگ های خونی هستند. پژوهشگران همچنین 
پتانســیل اســتفاده از این رگ ها را برای آزمایش در مواجهه با ویروس 
کووید-۱۹ خاطرنشــان کردند.دکتر شــرایک ژانگ از بخش مهندسی 
پزشکی بیمارستان بریگهام و زنان و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: 
عروقی که ما چاپ کرده ایــم، دقیقا از مکانیک رگ های طبیعی تقلید 

می کنند.

برداشتن نیمی از مغز، عملکرد 
آن را نصف نمی کند

درمان بیماری های قلبی-عروقی 
با چاپ سه بُعدی رگ های خونی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای اوکراین در حال آتش باری مواضع نیروهای روسیه در اطراف 
شهر خارکیف/ رویترز

کامیون الکتریکی تسال مجوز تولید و تحویل را دریافت کرد
ایالن ماسک چند هفته پیش اعالم کرد تحویل کامیون الکتریکی تسال ِسمی از اول دسامبر شروع می شود و شرکت پپسی اولین مشتری 
سازمانی این خودروساز است که اولین نسخه های ِسمی را تحویل خواهد گرفت. از زمان اعالم شروع تولید و تحویل کامیون تسال، ماسک 
به روزرسانی های بیشتری را نیز در نظر گرفت که مهم ترین آن ها هدف تولید ساالنه ۵۰ هزار دستگاه تا سال ۲۰۲۴ و دستیابی به شعاع 
حرکتی ۸۰۰ کیلومتری با وجود بار و محموله های مختلف اســت.هم اکنون اخبار مثبت بیشتری هم برای تسال وجود دارد زیرا آژانس 
حفاظت محیط زیست آمریکا یا EPA مجوز تولید و تحویل کامیون الکتریکی تسال ِسمی را صادر کرده است. این سازمان اقدام به ارزیابی 
کامیون کالس ۸ تسال کرده و تأییدیه های مربوط به تطابق آن با قوانین و استانداردها را صادر کرده است که این به معنی شروع فروش 
ِسمی خواهد بود. این یک خبر مهم است زیرا برای اولین بار تسال ِسمی توانسته مجوز و تأییدیه تطابق EPA را دریافت کند. مهم تر اینکه 
صدور مجوزهای مربوطه توسط EPA باعث می شود این خودرو مشکلی از بابت حضور در بازار نخواهد داشت.EPA می گوید تسال ِسمی 
۲۰۲۳ در ۲۹ سپتامبر مجوزهای مربوط را کسب کرده و این مجوزها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ معتبر هستند. این بیانیه اندکی پس از صدور 

مجوزهای تولید و عرضه نسخه های گوناگون تسال مدل S، مدل X و مدل ۳ منتشر شده است. 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد روسیه برکنار شد
سرمربی پرافتخار تیم ملی کشتی آزاد روسیه که در بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی را بر عهده داشته 
است، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون کشتی روسیه از هدایت این تیم کنار گذاشته شد.به گزارش ایسنا، جامبوالت تدیف در واکنش 
به برکناری خود از سوی کمیته اجرایی فدراسیون کشتی روسیه، گفت: تصمیم مبنی بر عدم همکاری فدراسیون کشتی روسیه با من 
در روز ۳۰ سپتامبر و تنها از سوی مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه گرفته شد و تصمیم کمیته اجرایی تاثیری در آن نداشت.
وی با دفاع از عملکرد خود در تیم ملی کشتی آزاد روسیه، ادامه داد: آیا کسی درباره شایستگی حرفه ای من و افتخاراتی که طی ۲۰ 
سال هدایت تیم ملی رقم زده ام، سوالی دارد؟ فکرنمی کنم چنین سوالی وجود داشته باشد. وقتی در سال ۲۰۰۱ هدایت تیم ملی را بر 
عهده گرفتم شرایط سختی داشتیم. من و کادرم هر روز و هر سال زحمت کشیدیم تا بهترین ها را انتخاب و آماده کنیم و در حال حاضر 
نیز جوانترین و قویترین تیم جهان را در اختیار داریم.تدیف خاطرنشان کرد: این موضوع را آخرین بار در المپیک و جهانی سال گذشته 
اثبات کردیم. بیش از ۲۰۰ نفر از شاگردان من امروز صاحب ارزشمندترین مدال های جهان هستند. همین افتخارات سبب شد باالترین 

نمره توسط کمیته اجرایی فدراسیون کشتی و شورای کارشناسان وزارت ورزش به کار من داده شود.

 صد بار ز مهرت ار بمیرم
یک رذه دل از تو رب نگیرم

از شهرم ارگ ربون کنی سهل
بیرون مگذار از ضمیرم

کایت تو از من نسزد ش
رگ خار نهی و رگ رحریم

ای کاج! رما نسوختی هجر
دانند هک بندٔه اسیرم

یاد از تن همچو شیرش، ای دل
کم کن، هک هن یوز این پنیرم

من نشکنم این خمار رهزگ
زک عشق رسشته شد خمیرم

پیشنهاد

چهره روز

حمام ها و آدم ها
مجموعه داســتان حمام هــا و آدم ها اثــر میخاییل 
زوشــنکو، نویســنده روس اســت که توسط آبتین 
گلکار ترجمه شده است. این کتاب قبال تحت عنوان 
»طالع نحس« از ســوی نشر کوچک به چاپ رسیده 
بود اما مشــابه بودن نام کتاب با فیلم مشــهور طالع 
نحس، باعث شــد مترجم عنوان کتاب را عوض کند 
و اســم یکی دیگر از داستان های کوتاه این مجموعه 
را به عنوان نام کتاب انتخاب کند. این کتاب شــامل 
۳۵ داستان کوتاه است که عموما تناقض های زندگی 
روزمره در روســیه را هدف قرار داده است. در بیشتر 
داســتان های این کتاب با مردمی روبه رو هستیم که 
بســیار بدبخت و بدشانس هستند و در واقع می توان 
گفت طالع نحسی دارند. طنز موجود در این کتاب به جامعه امروز ما هم نزدیک است و خواننده 
ریزبین می تواند این شــباهت ها را به خوبی درک کند.زبانی که زوشنکو برای نوشتن داستان های 
خود اســتفاده می کند زبان محاوره ی کوچه و بازار اســت و تقریبا در تمامی داستان ها می توان 
چهره قهرمانی غیرعادی را مشــاهده کرد. قهرمانی که کامال یک آدم عادی و متوســط است. از 
سیاست چیزی نمی داند، برای آرمان های واال مبارزه نمی کند و اندیشه های بزرگ نیز در سر ندارد. 
پشت جلد کتاب نیز آمده است:زوشنکو، همانند گوگول، »میان گریه« می خندد، ولی خنده اش 
امیدوارانه اســت و البته امید را هم به طنز می گیرد؛ چنان که خودش می گوید: »ولتر زمانی با 
خنده های خود شــعله هایی را فرونشاند که مردم را در آن ها می سوزاندند، ولی ما با خنده ی خود 
می خواهیم دست کم چراغ کوچکی را روشن کنیم که برخی از مردم در نور آن ببینند چه چیزی 

برایشان خوب است و چه چیزی بد… اگر اینگونه شود، آنگاه می توانیم بگوییم ...

چنگیز جلیلوند
چنگیــز جلیلوند )۶ آبان ۱۳۱۴ – ۲ آذر ۱۳۹۹( دوبلور، 
مدیر دوبالژ، و هنرپیشــه اهل ایران بود.جلیلوند از سال 
۱۳۳۶ مشغول به فعالیت بود و در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشــت. چنگیز جلیلوند 
در ۶ آبان ۱۳۱۹ در شــیراز زاده شــد.او کار هنر خود 
را در ســال ۱۳۳۶ و با تئاتر به همراه ابوالحســن تهامی 
آغاز کرد.چنگیز جلیلوند پس از انقالب ۱۳۵۷ به مدت 
بیست سال در ایاالت متحده آمریکا زندگی کرد و پس 
از آن به ایران بازگشــت و کار دوبله را از سال ۱۳۷۷ سر 
گرفت.وی در چند مجموعهٔ تلویزیونی و فیلم سینمایی 
نیز بازی کرده اســت.صدای جلیلوند قابلیت گویندگی 
به جای شــخصیت های نقش اول با صالبت و تأثیرگذار 
ســینمایی را فراهم کرده بود. او در گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی را داشت و می توانست صداهای 
گوناگونی به وجود آورد. چنگیز جلیلوند در میان دوبلورها به »مرد حنجره طالیی« و »آقای دوبله ایران« 
شناخته می شد.از چنگیز جلیلوند در سال ۱۳۵۷ به عنوان یک دوبلور نمونهٔ جهانی نام برده شد. او به 
جای بازیگران سرشناس خارجی و داخلی بسیاری گویندگی کرده است. وی با تیپ سازی خالقانهٔ خود 
گویندهٔ اصلی نقش های مارلون براندو بود.پرآوازه ترین گویندگی های جلیلوند در فیلم های ســینمایی 
خارجی به جای مارلون براندو، پل نیومن، برت لنکســتر، ماکسیمیلیان شل، ریچارد برتون، پیتر اوتول، 
یول براینر، کلینت ایستوود، دین مارتین، سیلوستر استالونه، لیام نیسون، جانی دپ، رابرت داونی جونیور 
و در فیلم های سینمایی ایرانی به جای محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری، 
سعید راد بودند. چنگیز جلیلوند در ۲ آذر ۱۳۹۹ بر اثر ابتال به ویروس کرونا، در بیمارستان خاتم االنبیا 

تهران درگذشت.پیکر او در ۵ آذر ۱۳۹۹ در قطعهٔ هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

سینما

»کوئنتین تارانتینو« ادعای »کانیه وســت« خواننده 
آمریکایی درباره گرفتن ایده ســاخت فیلم »جانگوی 
آزاده شــده« از وی را رد کرد.به گزارش ایسنا به نقل 
از ورایتی، »کانیه وســت« اعالم کرده بود که او ابتدا 
ایده مشابهی با داســتان فیلم »جانگوی آزاده شده« 
سال ۲۰۰۵ برای موزیک ویدئوی »Gold Digger« با 
حضور »جیمی فاکس« داشته و »تارانتینو« فیلمش 
را بر اساس این ایده ساخته است.»تارانتینو« با حضور 
در برنامه زنده »جیمی کیمل« در واکنش به اظهارات 
»وســت« توضیح داد: »این که کانیه وست ابتدا ایده 
جانگو را مطرح کرده و من گفتم چه ایده  فوق العاده ای 
و باید یک فیلم بر اســاس آن بسازم؛ حقیقت ندارد. 
قبل از اینکه کانیه را مالقات کنم، مدتی ایده فیلم جانگو را در سر داشتم. او می خواست یک نسخه 
ســینمایی از نخستین آلبوم استودیویی اش بسازد و بنابراین قصد داشت کارگردان های بزرگی را 
جذب کند تا فیلم های متفاوتی بر اساس آهنگ هایش را کارگردانی کنند«.این کارگردان ۵۹ ساله 
ادامه داد: »این بهانه ای برای مالقات ما با هم بود و بنابراین با هم آشنا شدیم و واقعاً اوقات خوبی را 
سپری کردیم. وست ایده ای برای یک ویدیوی »Gold Digger« داشت که درباره یک برده آوازخوان 
بود و ایده بسیار بسیار جالبی بود که کاش آن را می ساخت. به هر حال فکر می کنم کانیه وست 
به این ماجرا اشــاره داشته است«.فیلم وسترن »جانگوی آزاده شده« به نویسندگی و کارگردانی 
»کوئنتین تارانتینو« با بازی »جیمی فاکس«، »کریستف والتس« و »لئوناردو دی کاپریو« در سال 
۲۰۱۲ اکران شــد و با بودجه ســاخت ۱۰۰ میلیون دالری به فروش جهانی ۴۲۵ میلیون دالر 

دست یافت.

تارانتینو پاسخ خواننده پرحاشیه را داد
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