
سقف افزایش »شهریه « 
کودکستان ها اعالم شد

معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره الگوی شهریه 
کودکستان ها گفت:  طبق شیوه نامه مربوط، یک نرخ حداکثری 
برای شــهریه تعیین و اعالم شــد که باتوجه به ســنوات سال 
قبل، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اســت؛ به شــرطی کــه نخواهند 
ســاعت  آموزشی شان را کاهش دهند.به گزارش ایسنا، تهرانی 
در نشســت خبری هفته ملی کودک و اعالم فراخوان نقاشــی 
»خانواده من«، به اشاره به تغییر عنوان مراکز تربیتی کودکان 
و مهدهای کودک به »کودکســتان« اظهار کــرد: دوره پیش 
دبســتان را دوره ای نمی دانیم که لزوما بخواهد ماموریت های 
دوره ابتدایی را به دوش بکشــد، بلکه کودکان زیر هفت سال 
هویت، اقتضائات  و شــرایطی دارند که باید ابتدا این اقتضائات 
در آن ها دیده شده و پرورش یابند و سپس برای دوره ابتدایی 
آماده شوند.وی درباره ویژگی ها و شاخص های کودکستان های 
تراز گفت: نیروی انســانی، فضا، امکانــات، برنامه و محتوا جزو 
شاخص هایی است که باید در این راستا مورد توجه قرار بگیرد. 
بالطبع اگر کودکستان ها خودشان را در شاخص های ذکر شده 
به حد استاندارد رســانده باشند، رتبه باالتری خواهند داشت.

معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه معیارها 
و مالک های ما، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درباره 
فضا، تجهیزات و فضای آموزشــی ناظر بــه کودکان زیر هفت 
سال است که در حال تکمیل و ارتقاست عنوان کرد: در نهایت 
این استانداردها به خانواده ها شناسانده و معرفی خواهد شد تا 
بدانند یک کودکســتان مناسب باید چگونه باشد.تهرانی افزود: 
قرار اســت در دوره گذار، مربیان و موسســان آموزش دیده و 
خود را به ســطح درنظر گرفته شــده برای احراز صالحیت ها 
برســانند و گواهی های الزم را کســب کنند.وی درباره الگوی 
شهریه کودکستان ها گفت:  ما باید در تعیین شهریه هم جانب 
خانواده هــا که دریافت کننــده خدمات هســتند و هم جانب 
موسسان که ارائه دهنده خدمات هستند را بگیریم. طبق شیوه 
نامه مربوط، یک نرخ حداکثری برای شــهریه ها تعیین و اعالم 
شــده که باتوجه به سنوات ســال قبل، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 
اســت؛ به شرطی که نخواهند ســاعت آموزشی شان را کاهش 
دهند.معاون ســازمان ملی تعلیم و تربیت کــودک افزود: اگر 
مرکزی بخواهد ساعت آموزشی اش را کاهش دهد، شهریه اش 
نیــز باید به همان میــزان کاهش یابد. ایــن کار به مناطق و 
کارگروه های مناطق و شــورای استان ها سپرده شده است که 
هر استان با توجه به زیســت بوم خودش این موارد را بررسی 
می کند.وی تاکید کرد که دوره پیش دبستانی، دوره ای رسمی 
اما غیراجباری است و کسی حق ندارد به صورت غیررسمی کار 
کند و باید مجوزهای الزم را دریافت کند. اینکه شرط ورود به 
کالس اول را شرکت در دوره پیش دبستانی بدانند، چون هنوز 

شکل اجباری به خود نگرفته، صحیح نیست.
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در حال گسترش توانایی خود برای غنی سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در نیروگاه نطنز است و اکنون قصد دارد فراتر از برنامه ریزی قبلی پیش برود.رویترز 
با اشاره به توقف مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و ایاالت متحده در مورد احیای توافق هسته ای 2۰15 مدعی شد که تهران تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته 

را به جریان انداخته است که طبق توافق 2۰15 استفاده از آن ها برای تولید اورانیوم....
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رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
مصرف غیرطبیعی ِسُرم در کشور 

رییس ســازمان غذا و دارو درباره دالیل کمبود ســرم و همچنین 
کمبود داروهــای آنتی بیوتیک به ویــژه آنتی بیوتیک های مربوط 
به کودکان در کشــور توضیح داد.دکتر بهــرام دارایی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره وضعیت تامین ســرم در کشور و خبرهایی درباره 
کمبود آن، گفت: باید توجه کرد که ما کمبود سرم در کشور نداریم، 
بلکه بیش مصرف سرم داریم. در سال جاری مصرف سرم در کشور 
۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. این اتفاق طبیعی نیست. باید 
پرســید مگر اتفاق خاصی رخ داده کــه این میزان افزایش مصرف 
ســرم را داشتیم؟. البته درست است که گرمای هوا هم اضافه شد،   
اما با این حال میزان مصرف بســیار باال بــود.  وی افزود: آمارنامه 
دارویی نشــان داد که فروش سرم دو برابر شده است؛ چرا باید این 
اتفاق رخ دهد؟. ظاهرا مشکالتی در زمینه تجویز و درمان و بخش 
سرپایی درمانگاه ها وجود دارد. همچنین در اعمال جراحی الکتیو 
و غیر ضروری مانند زیبایــی، اعمال جراحی چاقی، الغری و... که 
با توجه به کاهش کرونا، افزایش یافته اند،  اســتفاده از سرم وجود 
دارد. بنابراین در مجموع میزان مصرف سرم در کشور افزایش یافته 
اســت.دارایی با بیان اینکه ظرفیت تولید سرم در کشور باالست و 
شرکت های تولیدکننده سرم بدون وقفه و بدون تعطیلی به صورت 
سه شیفت کار می کنند، گفت: ما باید این مصرف را مدیریت کنیم. 
همانطور که پیش از این نیــز اعالم کردم در طرح دارویاری بحث 
اصالح الگوی مصرف دارو و تجویز و مصرف منطقی دارو در دستور 
کار اســت. یکی از موارد آن هم شامل همین بحث سرم است که 
بایــد به آن پرداخته و این معضــل را حل کنیم.وی گفت: برای ما 
قابل قبول نیســت که در یــک درمانگاهی ۷۰ نفر در نوبت تزریق 
سرم هستند. یعنی برایشان سرم تجویز شده و در انتظار تزریق سرم 
هســتند. این میزان تجویز و مصرف قابل قبول نیست. باید توجه 
کرد که ما تامین سرم از محل تولید داخل را با حداکثر توان انجام 
می دهیم و حتی از مسیر واردات هم تامین سرم را انجام می دهیم، 
اما مشکل در تولید نیســت و من این وضعیت را به عنوان کمبود 
ســرم تلقی نمی کنم، بلکه بیش مصرف است و باید کنترل شود.   
دارایی درباره بحث کمبود آنتی بیوتیک ها به ویژه آنتی بیوتیک های 
مربوط به کودکان نیز گفت: بحث کمبودی که در آنتی بیوتیک ها 
اتفاق افتاد، به مشــکالتی در مواد اولیه، قیمت گذاری و همچنین 
قیمت مواد جانبی مهم در شــربت های آنتی بیوتیک مانند قیمت 
شــکر، قیمت شیشه جهت بســته بندی و... بوده است که در حال 
حاضر این مشــکالت را رفع کردیــم و تولید کافی آنتی بیوتیک ها 

انجام شده و ان شاءاهلل به زودی این داروها وارد بازار می شوند. طبق گفته های سخنگوی دولت؛
فعال تغییری در واریز یارانه ها ایجاد نمی شود

آنطور که ســخنگوی دولت گفته است فعال تغییری در نحوه واریز یارانه ها ایجاد نخواهد شد و یارانه 
به صورت ماهانه پرداخت می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت 
در نشســت خبری در مورد یارانه ها توضیحاتی ارائه کرد. آنطور که بهادری جهرمی گفته اســت »در 
حال حاضر هنوز زیر ســاخت ها برای اجرای طرح کاالبرگ فراهم نیســت و یارانه ها به صورت ماهانه 
پرداخت خواهد شــد.«بنابراین طبق آنچه که ســخنگوی دولت گفته تا زمانی که زیرساخت ها فراهم 
نشود همچنان هر ماه یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار در موعد بیستم هر 

ماه واریز خواهد شد.

کاالبرگ چه زمانی اجرایی می شود؟
به گزارش مهر، پس از فراز و فرودهای بســیار نهایتاً دولت ســیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و 
تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت که با توجه 
به وضعیت اقتصادی کشور، مقرر شد به منظور جلوگیری از ورود آسیب به معیشت مردم، از خانوارها 
حمایت شود.به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی 
را به ۹ دهک درآمدی بدهد که بر همین اساس قرار شد با اصالح نظام پرداخت یارانه ها، یارانه جدید 
برای ۷2 میلیون نفر )2۳ میلیون خانوار( واریز شــود که برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای 
دهک های بین چهار تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان است.از سویی دیگر نیز قرار بر این بود که از پایان تیرماه 
زیرســاخت اعطای کاالبرگ الکترونیک فراهم شده تا این طرح جایگزین یارانه نقدی شود.در رابطه با 
ســاز و کار اجرای کاالبرگ الکترونیک، رضا فاطمی امین، وزیر صمت گفته بود که »فرد با هر کارت 
بانکی که دارد و می خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و 
بخشی دیگر از یارانه کسر می شود.«با این وجود هنوز زیرساخت های مربوط به کاالبرگ فراهم نشده 
است و دقیقاً مشخص نیســت این سیاست چه زمانی به مرحله اجرا برسد.آخرین اظهارنظر در مورد 
وضعیت اجرای سیاست کاالبرگ مربوط به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می شود که 
در اوایل شهریور ماه گفته بود »در شهریورماه وزارت رفاه پیشنهاد نهایی را که در کل کشور از سوئیچ 
کاالبرگ الکترونیک استفاده کنیم به هیئت دولت می آورد و با تصویب نهایی در ماه های آینده در کشور 

شاهد اجرای آن خواهیم بود.«

فروش ۳ هزار میلیاردی خودروهای تعیین تکلیف شده در 
مزایده سازمان اموال تملیکی

دادســتان تهران گفت: در مزایده ســازمان جمع آوری اموال تملیکی ۹۷۳ دستگاه خودرو به فروش 
رفت که ارزش مالی آن ۳  هزار میلیارد تومان است.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی 
با اشــاره به مزایده انجام شده درباره فروش خودروهای تعیین تکلیف شده در انبارهای سازمان اموال 
تملیکی، بیان کرد: خودروهایی که ســال ها در انبارهای بنادر، گمرکات و ســازمان جمع آوری اموال 
تملیکی چندین اســتان در وضعیت نامناســبی نگهداری می شدند، پس از سفر رئیس قوه قضاییه به 
استان بوشهر و مشاهده وضعیت این خودروها، تعیین تکلیف شدند.وی افزود: جلسات متعددی در این 
رابطه برگزار شــد که در نهایت ۹۸2 دســتگاه خودرو که سال ها در انبارها وجود داشتند و در معرض 
تخریب بودند، تعیین تکلیف شدند.دادستان عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه در برگزاری مزایده ای 
که در تاریخ هفتم مهرماه امسال آغاز شد، پس از بازگشایی پاکت های مزایده بیش از 1۳ هزار نفر در 
آن شــرکت کردند، اظهار کرد: در این مزایده ۹۷۳ دســتگاه خودرو به فروش رفت که ارزش مالی آن 
۳  هزار میلیارد تومان اســت.وی با بیان اینکه مزایده انجام شده بزرگترین مزایده تاریخ سازمان جمع 
آوری اموال تملیکی بود که برگزار شد، گفت: در این مزایده خودروهایی که در معرض تضییع بودند، 
تعیین تکلیف شدند و پس از هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین  گمرک هماهنگی های 
الزم برای شــماره گذاری پالک این خودروها انجام شده است.صالحی با اشاره به اینکه مبالغ حاصله 
از برگزاری این مزایده به حســاب خزانه دولت واریز شده است، تصریح کرد: در این مزایده ۹ دستگاه 
خودرو خریدار نداشت و با توجه به تعدادی از خودروهایی که از گذشته بدون خریدار باقی مانده بودند، 
در مجموع ۶۷ دستگاه خودرو در این مزایده به فروش نرفت که در این رابطه در آبان ماه سال جاری 

مزایده مرحله دوم انجام خواهد شد تا این خودروها نبز به فروش بروند.

رئیس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری ســازمان بورس و اوراق بهادار 
توضیحاتی را درمورد صندوق امالک و مستغالت ارائه کرد.سیاوش پرویزی نژاد 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پذیره نویسی صندوق امالک و مستغالت بازار 
سرمایه اظهار کرد: صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت در دارایی های 
واقعی سرمایه گذاری می کند، در حالی که سایر صندوق های سرمایه گذاری 
در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند. همچنین بر اساس قانون مالیات 
های مستقیم و غیر مســتقیم، کلیه درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری 
معاف از مالیات هستند و بر اساس قانون بودجه، نقل و انتقال امالک به صندوق 
امالک و مســتغالت نیز معاف از مالیات است.وی با بیان اینکه سرمایه گذاران 
عالوه بر اینکه از افزایش قیمت امالک منتفع می شــوند، اجاره های دریافتی 
از مســتاجران هم بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم خواهد شد، 
گفت: این صندوق ها ساختارهای قابل معامله دارند و خرید و فروش واحدهای 
ســرمایه گذاری آن ها از طریق کارگزاری صورت می گیرد. از سوی دیگر به 
دلیل وجود رکن بازارگردان، واحدهای ســرمایه گذاری از نقدشوندگی باالیی 
برخوردار هســتند.رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس 
و اوراق بهــادار ادامه داد: با توجه به اینکــه این صندوق ها مدیر بهره برداری 
دارند، امالک و مســتغالت به صورت حرفه ای مدیریت می شوند. همچنین 
صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت امکان استفاده از تسهیالت بانکی 
را دارند.پرویزی نژاد بر این نکته تاکید کرد که با توجه به روند قیمت مسکن 

در طول ســال ها و دهه های گذشــته انتظار می رود ریسک کمتری متوجه 
دارندگان واحدهای ســرمایه گذار شود.بر اســاس این گزارش، پذیره نویسی 
نخستین صندوق امالک و مستغالت از )سه شنبه 1۹ مهر ماه( کلید می خورد 
و معامالت ثانویه واحدهای ســرمایه گذاری این صندوق پس از اتمام عرضه و 
اخذ مجوز فعالیت صندوق آغاز خواهد شد. بر اساس اطالعیه فرابورس، صندوق 
بازنشستگی کشوری به عنوان عرضه کننده معرفی شده است. همچنین، ارزش 
مبنای هر واحد ســرمایه گذاری 1۰ هزار ریال، تعداد واحدهای سرمایه گذاری 
ممتــاز و عادی 15 میلیــون واحد و حداقل تعداد واحدهای ســرمایه گذاری 
عادی قابل عرضه ۳۰ میلیون واحد عنوان شــده است.فعالیت اصلی صندوق، 
جمــع آوری ســرمایه از ســرمایه گذاران و اختصاص آن بــه خرید و تملک 
دارایی های غیرمنقول موضوع سرمایه گذاری، اجاره دادن امالک و مستغالت در 
تملک، فروش دارایی های غیرمنقول موضوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق های امالک و مستغالت و صندوق های زمین 
و ساختمان و ســرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های ساختمانی پذیرفته 
شــده در بورس است.فعالیت فرعی صندوق نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
رهنی، سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت، سرمایه گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت 
و سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی و دریافت تسهیالت است. صندوق، 

عواید ناشی از این فعالیت را بین سرمایه گذاران تقسیم می کند.

اعالم شرایط سرمایه گذاری در صندوق  امالک و مستغالت

تغییر در شورای عالی مناطق آزاد
نصراله ابراهیمی جایگزین 

سعید محمد شد
سرپرســت جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد منصــوب و ابراهیمــی جایگزین ســعید 
محمد شــد.به گزارش ایســنا، پس از موافقت 
رئیس جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر 
تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، امروز سید 
احسان خاندوزی طی حکمی نصراله ابراهیمی را 
به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویــژه اقتصادی منصوب 
کرد.در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست 
جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت هایی همچون 
معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضاییه، 
معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان 
منطقه آزاد چابهار مشاهده می شود.بر اساس این 
گزارش و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد،   
وی دارای مدرک تحصیلــی دکترای تخصصی 
مدیریت راهبردی از دانشــگاه دفاع ملی است. 
ســعید محمد پیش از این عهده دار مسوولیت 
دبیرخانه شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

تکلیف برنج های باران زده چه شد؟
معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد گفت که اگر برنج های باران زده قابل 
استفاده نباشد باید امحا شود، اما ممکن است در صنایع غیر مصرف انسانی هم قابلیت 
مصرف داشــته باشد که در حال بررسی اســت.به گزارش ایسنا، احسان ساده در جمع 
خبرنگاران گفت: برنج های باران خورده که در اصطالح اســتاندارد گفته می شود دارای 
درجه باالی رطوبت اســت، تاکنون اجازه ترخیص نداشته اســت.به گفته وی اگر این 
برنج ها قابل استفاده نباشد باید امحا شود، اما ممکن است در صنایع غیر مصرف انسانی 
هم قابلیت مصرف داشــته باشــد که در حال بررسی است.ســاده با بیان اینکه صاحب 
کوتاژ بار باید به این مســئله ورود و درخواست بررسی کند، گفت: این فرد باید موضوع 
را در کمیته فنی اســتان مطرح کند تا بررسی شود.وی همچنین با بیان اینکه سازمان 
ملی اســتاندارد به نشــانه گذاری برنج هم ورود کرده، اظهار کرد: اگر روی برنج نوشته 
شــده باشه درجه یک، اما براساس نتایج اســتاندارد درجه ۳ باشد، حتی اگر استاندارد 
باشــد، اجازه ورود به بازار را پیدا نمی کند؛ چون مصداق تقلب در معامله است. بنابراین 
نشــانه گذاری هم جزو موارد استاندارد است.به دنبال بارندگی چهارم مردادماه، گمرک 
زاهدان دچار آبگرفتگی شــد و حجم زیادی از برنج های وارداتی در آب ماند. در اولین 
واکنش به این موضوع، گمرک زاهدان اعالم کرد که از اواخر سال گذشته، ورود کاال به 
این گمرک افزایش یافته اســت؛ به طوری که در حال حاضر حدود 1۴ هزار تن کاال در 
محوطه و در فضای باز تخلیه شــده اســت. گمرک تاکید داشت که به دفعات به وزارت 
صمت و اســتانداری برای محدود شدن ثبت ســفارش به مقصد این گمرک تذکر داده 
یا از انبارهای عمومی که مســئولیت حفاظت کاالهای موجود در این گمرک را داشته 
خواسته تا فضای مناسب برای نگهداری کاال ایجاد کند، ولی هیچ یک توجهی نکرده اند 
و بــا گرفتن تعهــد از واردکننده، کاال را در محوطه نگه داشــته اند.همان زمان انجمن 
واردکنندگان برنج به این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که واردکننده در زمان 
ورود کاال، تابع شــرایط است و مجبور است هر چه حکم شد، بپذیرد ولی این پذیرفتن 

به معنی تائید اهمال مرجع نگهدارنده نیست.

سخنگوی گمرک ایران :

رشد ۵۳۲ درصدی صادرات ایران به عربستان
رئیس سازمان استاندارد:

خودروهای خارجی غیراستاندارد و 
بی کیفیت اجازه واردات نخواهند داشت

بانک ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی دهند!

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود 
کار دست شان داد

رئیس ســازمان ملی استاندارد گفت: خودروی اســتاندارد و باکیفیت پس از تایید صللحیت سازمان ملی 
اســتاندارد وارد کشور خواهد شد و اگر غیر از این باشد برابر با قانون برخورد می کنیم.به گزارش خبرنگار 
مهر، مهدی اسالم پناه در نشست خبری در مورد کیفیت خودروها، اظهار کرد: در مورد خودرو برابر با قانون 
عمل می کنیم و به قانون اتکا داریم. اگر قانون جایی اجرا و یا تدوین اســتانداردی را مورد تاکید قرار دهد 
حتماً عمل می کنیم و قرار هم نیســت جواب هر موضوعی را بدهیم.رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان 
اینکه در کشورهای دیگر رعایت استانداردهای خودروسازی ابتدا درون سازمانی و بعد کشوری است، گفت: 
اســتانداردهای خودروسازی در ایران چندان هم سخت نیست. عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع 
گله مندی های مصرف کننده وظیفه خودروساز است.وی یادآور شد: در حال حاضر 5 خودروی ضعیف و 

غیرایمن دیگر تولید نمی شود.....

نایب رییس اتاق بازرگانی مطرح کرد:

افزایش ۳۰ برابری تقاضا برای خرید فیلترشکن
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

آزادی۱۷۰۰نفر از بازداشتی ها
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گزیده خبر
سخنگوی دولت:

زاهدی وفا تا معرفی وزیر جدید سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

ســخنگوی دولــت اعالم کــرد که سرپرســتی آقای 
زاهدی وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه 
بــه اِذن رهبر انقالب، تا زمان انتخاب وزیر جدید ادامه 
دارد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست 
خبری هفتگی خود در رابطه با آخرین وضعیت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سرپرســتی آقای زاهدی وفا بر وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با توجه به اِذن رهبر انقــالب، تا زمان انتخاب وزیر جدید 
ادامه دارد، گزینه ها در حال بررســی اســت و در روزهــای آینده اعالم خواهد 
شد.سخنگوی دولت در بخشــی از اظهارات خود در این نشست خبری با بیان 
اینکه در آشوب های اخیر، اغتشاشگران به کسب و کارها، اموال عمومی و حتی 
آمبوالنس ها خسارت زیادی توســط آشوبگران وارد شد، افزود: کسانی که جزو 
مباشران، مسببان، مشوقان و حامیان اغتشاشات و ناامنی بودند باید این خسارت 
را جبــران کنند.وی همچنین با بیان اینکه دولت در راســتای کمک به کاهش 
مشــکالت معیشتی و اقتصادی مردم، امسال تالش خود را برای عادالنه سازی و 
متناسب ســازی انجام داده است، تاکید کرد: افزایش ده برابری یارانه ها، افزایش 
حقوق کارگران، بازنشســتگان و معلمان در همین راستا عملیاتی شد.بهادری 
جهرمی اضافه کرد: خوشبختانه دو فوریت آخرین حلقه این زنجیر یعنی الیحه 
متناسب ســازی حقوق کارمندان و بازنشســتگان در مجلس تصویب شد، در 
صورت تصویب الیحه مذکــور، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود و 
حقوق های پایین تر، افزایش بیشتری خواهند داشت.سخنگوی دولت همچنین 
با بیان اینکه ســازوکارهای الزم برای راه انــدازی »خانه ملی گفتگوی آزاد« در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است ادامه داد: در خانه گفتگوی 
آزاد فضایــی آزاد برای مردم خصوصا جوانان به دور از هرگونه محذوریت علمی 
و گفتگویی فراهم می شــود.وی همچنین با اشاره  به تاکید رئیس جمهور برای 
در نظــر گرفتن مکان هایی برای طرح اعتراض یا انتقادات، یادآورشــد: این کار 
در همین روزهای اخیر به مرحله اجرایی رســید، در دانشگاه تهران خانه گفتگو 
تاسیس شد و نخستین نشست آن با حضور ۹۰ نفر از اساتید این دانشگاه و ارائه 
دیدگاه های ۲۰ اســتاد برگزار شد.سخنگوی دولت افزود: این موضوع در دستور 
کار دولت بوده و از هر گونه مشــارکت نخبگانی در این زمینه استقبال می کند 
و همچنین برای اینکه خللی در امور کشــور پیش نیاید وزیر کشور مکلف شد 
تا برای ســاماندهی ، پیشنهادهایی ارایه کند.بهادری جهرمی ادامه داد: دولت با 
برگزاری تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد مربوط به فعالیت احزاب 
و گروه های سیاسی را در آیین نامه مشخص کرده و رئیس جمهور پیشنهادی را 
برای به روزرسانی ســازوکارها مطرح و به شورای عالی انقالب فرهنگی محول 
کرده است.سخنگوی دولت همچنین اعالم کرد: در سال زراعی جاری ۷ میلیون 
و ۱۷۰ هــزار تن گندم به ارزش ۸۳۰۴۴ میلیارد تومان)حدود ۳.۶ برابر ســال 
گذشــته( از کشــاورزان خریداری و پیرو تاکیدات رئیس جمهور و پیگیری های 
وزیر جهاد کشــاورزی، کل مطالبات کشاورزان تسویه و پرداخت شده است.وی 
در بخشی از سخنانش با بیان اینکه کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر پیرو 
ســفر رئیس جمهوری و دستورات و مصوبات برای احیای این کارخانه بزرگ و 
قدیمی صنعتی در حال حاضر جان دوباره گرفت و به صورت ســه شیفته فعال 
شده است، افزود: بیش از ۴۰۰ کارگر کارخانه به کار بازگشته و ۱۰۰ شغل جدید 
نیز با اجرای طرح توســعه در این کارخانه راه اندازی می شود، مطالبات و حقوق 
کارگران در این واحد نیز به روز شــده است.سخنگوی دولت درباره انتشار اخبار 
شــبکه های خبری معاند و اقدام عملی دولت ایران برای برخورد با آنها تصریح 
کرد:بعضی رســانه ها به جای خبر رسانی درســت به مردم محلی برای آموزش 
اقدامات تروریستی و سوءاستفاده از کودکان شده اند. این رسانه ها مورد حمایت 
کشــورهایی هستند که خود در بازنشــر اخبار درگیری های خود جرأت انتشار 
ندارند و این رســانه ها باید پاســخگوی اقدامات تخریبی خود در مراجع قانونی 
باشند و دولت به طور حتم مدافع حقوق مردم خواهد بود.بهادری جهرمی درباره 
کندی اینترنت و فیلتر بودن برخی شــبکه های اجتماعی که در روزهای اخیر 
بسیاری از کسب و کارها دچار زیان شده  اند، یادآور شد: که مسئوالن دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی رصد موضوع را بر عهده دارد و متولی این حوزه است 
و با توجه به رصد به روزی که از شــرایط دارد، تصمیم می گیرد.وی با اشاره به 
دخالت کشورهای غربی در امور کشور و تحریم ها، گفت: در عرصه های مختلف 
شاهد رفتارها و استاندارهای دوگانه از کشورهای غربی بوده و هستیم همانطور 
که دیدیم با آشوب و آشوبگری به نام حمایت از زنان دفاع می کنند، اما در قلب 
اروپا به بانوی ســفیر ایرانی با سالح ســرد حمله می شود و حتی توانایی تامین 

امنیت سفیر ایران را ندارند اما ادعای نسخه پیچی امنیتی می کنند

نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی:
هنوز پولی از سوی کره به 

حساب ایران واریز نشده است 
نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی در مجلس در مورد 
آزادســازی پول های بلوکه شده ایران گفت: تا این لحظه 
هیچ اقدام عملی و عملیاتی رخ نداده است.اقتصادآنالین - 
پرستو بهرامی راد؛ عباس مقتدای خوراسگانی، نایب رئیس 
دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران بیان کرد: تا این لحظه هیچ اقدام عملی و عملیاتی 
رخ نداده است. حرف زیاد گفته می شود و در ادوار مختلف 
وعده هایی داده شــده اســت. اکنون نیز در این وعده ها 
گام های رو به جلویی را مشاهده می کنیم، اما تا زمانی که 
پول بلوکه شــده ایران به حساب کشور واریز نشود، هیچ 
چیز را به عنوان موضوع عملیاتی نباید مطرح کنیم.وی در 
ادامه مطرح کرد: در جلساتی که ما با وزیر امور خارجه و 
معاونین ایشان داشــتیم، این نکته تاکید شد که حقوق 
ملت ایران در باالترین ســطح باید با سرعت از طرف های 
خارجی بازستانی شود و این حق مشروع ملت ایران است.

مقتدای گفت: کره ای ها و برخی کشــورهای دیگر نشان 
داده  اند در بحبوحه مسائل تنش آفرین و تنش زا متناسب 
با مسئولیت و وظیفه ای که داشته اند، عمل نکرده اند و این 
در حافظه تاریخی ملت ایران باقی می ماند. بنابراین بهتر 
اســت که بیش از این به روند بدعهدی خود ادامه ندهند 
و به سرعت پول های بلوکه شــده ایران را که هیچ دلیل 
منطقی و قانونی برای نگهداری و بازداشــت آن ندارند را 
بازگردانند.این نماینده با اشاره به گمانه زنی ها در خصوص 
آزادســازی پول های بلوکه شده، گفت: آنچه که به عنوان 
برخی گمانه زنی ها گفته می شــود، اگرچه نشان می دهد 
مذاکرات گام های رو به جلو داشــته اســت، ولی واقعیت 
آن اســت که من به عنوان نماینده مجلس تا وقتی دولت 
تمام پول کشــورم را دریافت نکنــد، همچنان مطالبه گر 
خواهم بود.مقتدایی اعالم کرد که اگر پول های بلوکه شده 
ایران آزاد شود، بیانگر سه موضوع است و در ادامه گفت: 
نشانه اول این است که مذاکرات توانسته به نتیجه برسد 
و دستگاه سیاســت خارجی و مسئوالن بانک مرکزی به 
وظایف خودشــان به خوبی عمل کرده اند. دومین نشانه 
این است که طرف های مقابل ما متوجه شده اند که هیچ 
مبنای حقوقی و قانونی برای بازداشت اموال ایران ندارند 
و به دنبال آن هستند که از پیگیری حقوقی بعدی ایران 
به نوعی جلوگیری کنــد.در پایان این نماینده بیان کرد: 
نشانه سوم این اســت که طرف های مقابل ایران متوجه 
شده اند که ما در حفظ منافع ملت خودمان جدی هستیم 

و چاره ای جز آزادسازی اموال ما ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

آزادی۱۷۰۰نفر از بازداشتی ها
ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تعداد بازداشتی های ما 
حداقلی است گفت: ۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات آزاد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری خود 
با خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: پیام هفته وحدت، 
کنار گذاشتن اختالفات و دستیابی به وحدت و سیره پیامبر است.

وی در ادامه و با اشاره به فوت مهسا امینی گفت: با خانواده امینی 
ابراز همدردی می کنیم و به همه کسانی هم که مشکالتی برایشان 
پیش آمد و صدمه دیدند، آرزوی رفع مشکل و سالمت داریم چرا 
که حکومت، حکومت اسالمی و رأفت است.ستایشی افزود: به طور 
خاص عرض تسلیت به خانواده های مکرم شهدای مدافع امنیت 
داریم.عــده ای مورد تعرض واقع شــدند در حالی که برای حفظ 
امنیت جــان و مال و ناموس مردم به میدان آمدند. اینها از خود 
مردم بودند که از مردم دفاع کردند.سخنگوی قوه قضائیه با بیان 
اینکه تالش دشــمن، اتهام افکنی، آشوب طلبی و کشته سازی 
اســت، گفت: هدف نهایی دشــمن ضربه زدن به نظام جمهوری 
اسالمی است. اقتصاد و بازار ما ضربه خورد.وی به گزارش سازمان 
پزشــکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی اشاره کرد و گفت: 
یکی از بی نظیرترین و قوی ترین سطح کمیسیون های تخصصی 
و با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران رشــته های مختلف پزشکی 
قانونی و نخبگان در رشته خودشان و با اختصاص وقت موسع و با 
مداقه موضوع را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که رسیدگی 
نشود.ستایشــی ادامه داد: قوه قضائیه محل تظلم خواهی عموم 
افرادی اســت که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه 
ملت کردند باید جبران کنند. هر کدام از شــهروندان که در این 
جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضائیه را ملجا خود بدانند.
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هجمه رسانه ای و سیاسی از 
سوی رســانه های بیگانه و دعوت به آشــوب و اغتشاش یکی از 
بزرگترین ظلم هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا 
استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود. بر خود تکلیف دانستیم 

که قائل به تفکیک متهمین و بازداشت شدگان باشیم.

احکام متناسب با وضعیت بازداشتی ها صادر می شود
ستایشــی ضمن تاکید بر برخورد با عوامل اصلی و زمینه ســاز، 
گفت: نظام جمهوری اسالمی از این افراد نمی گذرد. کسانی هم 
بر اســاس هیجانات به میدان آمدند که مشــمول رأفت اسالمی 
می شوند و احکام متناسب با وضعیت بازداشتی ها صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر رهبری گفت: قبل 
از این فرمایشــات، دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه به کلیه 
واحدهای قضائی کشــور داده شــد. پس از این سخنان هم، قوه 
قضائیه مــواردی را ابالغ کرد.وی با تاکید بر موضوع طبقه بندی 
افراد گفت: اتخاد تصمیم قانونی الزم با رعایت مؤلفه های سرعت 
و دقت انجام خواهد شــد. دادســتان کل کشور هم بخشنامه ای 
را در این راســتا ابالغ و تاکید کرده که اوضاع بازداشــتی ها در 
اسرع وقت، بررسی شــود. اولین نکته ای که در این بررسی باید 
مد نظر قرار بگیرد، طبقه بندی آنها است. کسانی که محرک در 
اغتشاشــات بودند و معترضین را به میدان آوردند با کسانی که 
آمدند و احساســی با موضوع برخورد کردند، تفکیک شوند.وی 
افزود: در تهران در یک بازه زمانی ۴۰۰ نفر دســتگیر شده بودند 

که پس از بررسی ها، بالدرنگ آزاد شدند.

آزادی 1700 نفر از بازداشتی ها در مرحله تحقیقات
ستایشی گفت: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت 
برخورد می شود و تصمیمات دستگاه قضائی، بازدارنده خواهد بود. 
تا ســه روز قبل ۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات آزاد شدند. تعداد 
بازداشتی های ما حداقلی است.وی در پاسخ به این سوال که چه 
اقدامی برای استنکاف وزارت اقتصاد پیرامون مجوزها انجام دادید 
گفت: در جلسه شورای عالی قضائی، همواره رئیس قوه قضائیه بر 
اجرای قانون از مبادی ذی ربط تاکید داشتند و مطالبه جدی این 
بوده که نظارت شود که دستگاه ها تکلیف خود را انجام دهند. در 

همین راستا سازمان بازرســی مکلف به بررسی است و اگر عدم 
اجرای قانون مالحظه شــود، آن را به عنوان ترک فعل بررســی 
کنند.وی افزود: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف بودند 
که یک سال پس از ابالغ قانون، بر اساس مقررات، ثبت درخواست 
و صدور کلیه مجوزهای خود را الکترونیکی و از طریق درگاه ملی 
مجوزهای کشور انجام دهند.ستایشی ادامه داد: از ۴۳ مجوزی که 
بر عهده وزارت اقتصاد بوده سامانه های مربوطه وصل شده است. 
سامانه های تخصصی مربوط به بانک مرکزی هم وصل شده است. 
۱۰۵ مجوز مربوط به راه و شهرسازی هم به درگاه ملی مجوزهای 
کشور متصل شــدند. از ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ۴ مورد وصل نشــده که موضوع در سازمان 
بازرســی در حال بررسی است.وی گفت: نسبت به برخی وزارت 
خانه ها و سازمان ها هم این امر محقق نشده که از سوی سازمان 
بازرسی در حال بررسی است.وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
مزایده خودروهای خارجی از سوی سازمان تملیکی، گفت: شروع 
این موضوع از زمان ســفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر آغاز شد و 
ایشان به صورت میدانی انبارهای محل دپوی کاالهای رسوبی از 
جمله این خودروها بود، بررســی کرد و در راســتای رفع مشکل 
اقداماتی انجام شد.ستایشی ادامه داد: پرونده مربوط به خودروها 
در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب، بررسی شد. خودروهای لوکس در 
هوای بوشهر در شرف از بین رفتن بود و بر همین اساس دستور 
فروش خودروها به سازمان اموال تملیکی داده شد. مزایده خودرو 
تحت نظر نمایندگان صورت گرفت. تعداد خودروها ۱۰۶۲ بود و 
۹۸۲ خودرو در مزایده قرار گرفت و مابقی به علت مشــکالتی از 
جمله تضمین و غیره در مزایده قرار نگرفت. ۳ هزار میلیارد تومان 

رقمی است که نسبت به مزایده پیش بینی می شود.

شناسایی عده ای از عوامل حادثه زاهدان
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص علت اتفاقات 
زاهدان و اینکه چه تعداد کشــته و بازداشت شدند، گفت: مراتب 
تأســف و تأثر خود را از حادثه زاهــدان اعالم می کنیم. به لحاظ 
مطالبه مردم و خصوصاً شهرستان زاهدان این حوادث اخیراً را به 
صورت عمیق، دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می کنیم. 
مطمئن باشید که این بررسی ها تا خشکاندن ریشه های این حادثه 
ادامه دارد.وی افزود: مردم در جای جای این کشــور وجود دارند 
و با تنوع جغرافیایی و مذهبی در کنار هم به صورت آرام و سالم 
و بدون دغدغه زندگی می کنند. قوم بلوچ هم در کشور ما همین 
وضعیت را دارد. بدخواهان در صدد هستند که اتحاد امت اسالمی 
را مورد خدشه قرار دهند. برماست که پاسخ قاطع به معترضین 

به امنیت بدهیم. بخشی از ریشه های وقوع حوادث اخیر زاهدان 
مورد شناسایی قرار گرفت.ستایشی ادامه داد: عده ای از کسانی که 
در این حوادث نقش داشتند، شناسایی شده و مورد تعقیب قرار 
گرفتند. تعدادی ســارق مسلح در این موارد نیز شناسایی شدند. 
عده ای هم دستگیر شدند که اصاًل بلوچ نبوده و برای آن منطقه 
نبودند و تنها لباس بلوچی داشــتند. تعداد بازداشتی ها در حال 
جمع آوری است و ۶ نفر از مدافعان امنیت در این جریانات شهید 
شدند.وی افزود: عده ای هم از مردم در این حوادث کشته شدند. 
با احصا علل و عوامل حادثه، نکات را به عرض مردم می رســانیم.

عده ای هم متواری هستند.وی گفت: شعباتی از بانک ها، ۲۲ باب 
مغازه مردم، خسارت به ۵ مرکز درمانی، تخریب کامل ۲ پاساژ، ۳ 
داروخانه تنها بخشــی از مراکزی است که در زاهدان مورد تعرض 
واقع شدند.ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل پرونده 
مربوط به مافیای چادر مشکی گفت: با بررسی های انجام شده تا 
کنون، گزارشــی مبنی بر داللت بر این موضــوع در قوه قضائیه 

مطرح نشده است.

فایزه هاشمی در بازداشت است
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی در رابطه با وضعیت 
پرونده های فائزه هاشــمی گفت: این فرد فعاًل در بازداشت است. 
پیشینه ای از ســوابق دارد. به موجب دادنامه ای که پیشتر صادر 
شــده بود به تحمل حبس محکوم شده بود. دادنامه دیگری دارد 
که در آذر ۱۴۰۰ به یک ســال حبــس محکومیت حاصل کرد. 
مقرراتی داریم مبنی بر اینکه باید یک مجازات در نظر گرفته شود.
وی افزود: مرجع قضائی یعنی دادگاه تجدید نظر در رابطه با یکی 
از پرونده ها، مشــار الیه را به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم کرده 
بود. اتهام جدید ایشان در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است 
و با قرار بازداشت موقت، در زندان به سر می برد. محکومیت های 
این فرد در شــرف اجرا است.ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در جریان اغتشاشات اخیر در 
کشور و پس از صحبت های رئیس قوه قضائیه در رابطه با برخورد 
با چهره های سرشناس که محرک معترضان بودند، تعدادی از این 
افراد احضار شدند این موضوع صرفاً احضار بوده یا پرونده قضائی 
هم تشکیل شده و به چه تعداد؟ گفت: هر کسی که محرک است؛ 
کسانی که تشــویق می کنند، کسانی که به صورت هدفمند و با 
انگیزه مجرمانه، مبادرت به تشــویق معترضان می کنند و افراد نا 
آگاه را به میدان می آورند، مرتکب افعالی باشند، کسی که محرک 
اســت و شرایط را تســهیل می کند در صورت احراز مجرمیت و 
مرتکبــه، مورد تعقیب قرار می گیرند.وی افزود: اکثر هنرمندان و 

ورزشکاران ما مورد احترام مردم هستند، ممکن است عده ای هم 
باشــند که مرتکب تحریک آشوب شدند، مرجع رسیدگی از آنها 
نمی گذرد.سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه جا برای ندامت این 
افراد وجود دارد گفت: جا برای پشیمانی هست، دیروز هم رئیس 
قوه قضائیه اعالم کرد که جا برای گفتگو باز است اگر ابهامی است، 
مطرح کنند.ستایشــی ادامه داد: زیبنده مردم نیست که افراد به 
نظر شــاخص که اعتماد کردند، این چنین کنند. اگر کسی پای 
رسانه ملی ننشیند و سریال آنها را نبیند، اینها اقبالی ندارند.وی 
ادامه داد: حق مردم ما این نبود که مورد کم لطفی این افراد قرار 
گیرند و این موضوع قابل پذیرش نیست. انشااله برخی ها از کرده 
خود پشیمان شده و از مردم بابت جنایاتی که کردند، عذرخواهی 
کنند. در این رابطه افرادی احضار شدند. در مورد تشکیل پرونده 

هم در آینده اطالع رسانی می کنیم.

جا برای پشــیمانی ســلبریتی ها باز اســت/این افراد 
عذرخواهی کنند

ســخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصــوص برخورد قوه 
قضاییه با چهره های سرشــناس که مردم  را به آشــوب دعوت 
می کردند،ارائه داد.به گزارش خبرنگار مهر، مســعود ستایشــی 
سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه در جریان اغتشاشات اخیر در کشور و پس از صحبت های 
رئیس قوه قضائیه در رابطه با برخورد با چهره های سرشناس که 
محرک معترضان بودند، تعدادی از این افراد احضار شــدند این 
موضوع صرفاً احضار بوده یا پرونده قضائی هم تشکیل شده است؟ 
چه تعداد پرونده تشکیل شده گفت: هر کسی که محرک است، 
کسانی که تشــویق می کنند، کسانی که به صورت هدفمند و با 
انگیزه مجرمانه، مبادرت به تشــویق معترضان می کنند و افراد نا 
آگاه را به میدان می آورند، مرتکب افعالی باشند، کسی که محرک 
اســت و شرایط را تســهیل می کند در صورت احراز مجرمیت و 
مرتکبــه، مورد تعقیب قرار می گیرند.وی افزود: اکثر هنرمندان و 
ورزشکاران ما مورد احترام مردم هستند، ممکن است عده ای هم 
باشــند که مرتکب تحریک آشوب شدند، مرجع رسیدگی از آنها 
نمی گذرد.سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه جا برای ندامت این 
افراد وجود دارد گفت: جا برای پشیمانی هست، دیروز هم رئیس 
قوه قضائیه اعالم کرد که جا برای گفتگو باز است اگر ابهامی است، 
مطرح کنند.ستایشــی ادامه داد: زیبنده مردم نیست که به افراد 
به نظر شاخص که اعتماد کردند، این چنین کنند. اگر کسی پای 
رسانه ملی ننشیند و سریال آنها را نبیند، اینها اقبالی ندارند.وی 
ادامه داد: حق مردم ما این نبود که مورد کم لطفی این افراد قرار 
گیرند و این موضوع قابل پذیرش نیست. انشااهلل برخی ها از کرده 
خود پشیمان شده و از مردم بابت جنایاتی که کردند، عذرخواهی 
کنند. در این رابطه افرادی احضار شدند. در مورد تشکیل پرونده 

هم در آینده اطالع رسانی می کنیم.
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وزیر اقتصاد خبر داد؛
تهیه بسته حمایتی برای جبران 
لطمات وارده به فعاالن اقتصادی

وزیر اقتصاد از تهیه بسته حمایتی 
برای جبران لطمات وارده به فعاالن 
اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت و 
محدودیت های هفته های گذشته، 
خبر داد.به گــزارش خبرنگار مهر، 

احسان خاندوزی در جلسه شــورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی با اشــاره به ناامنی های اقتصادی روزهای 
گذشــته، اظهار کرد: باید لطمات وارد شده طی هفته های 
گذشــته را به رسمیت شناخت. مساله امنیت کسب و کار 
و ســرمایه گذاری نه تنها شاخص های مختلف اقتصادی را 
تحت تأثیر قرار می دهد بلکه معیشــت افراد اعم از فعاالن 
بخش حقیقی اقتصاد، تجار، اصناف و… را نشــانه می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما می خواهیم که اوضاع 
اقتصادی زودتر به آرامش برگردد و از ســویی دیگر لطمات 
وارده به اصناف و… جبران شود که در این رابطه بسته های 
حمایتی از فعاالن اقتصادی تهیه شده که در صورت تأیید 
از سوی مراجع ذی صالح اجرایی می شود.وی گفت: امنیت 
کســب و کار و ســرمایه گذاری مورد تأیید دولت و بخش 
خصوصی اســت و برگشــت آرامش و امنیت به این بخش 

مورد تأیید ماست.

از ریال دیجیتال بانک مرکزی چه خبر؟
پیش از این قرار بود تا پایان شهریور اجرای آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی شروع شود، اما بر اساس تازه ترین 
گفته رئیس کل بانک مرکزی این موضوع احتماال در ماه جاری اجرا خواهد شد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی 
اواسط سال گذشته اعالم کرد که می خواهد رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، افراد 
اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی  دهند و رمز ریال تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل استفاده برای 
سرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی 
رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند پول 
دارای موجودیت هوشمند شود.مسئوالن بانک مرکزی درباره ویژگی های رمز ریال اینگونه توضیح داده اند که 
در رمزریالی که در داخل گوشــی قرار می گیرد، بانک به عنوان شــخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را 
فراهم می کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.البته یکی 
از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در مقایســه با اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم شده است؛ اینگونه 
که طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام بوده و حتی در صورت 
سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.
درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد شد، رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به ایسنا اعالم کرده 
بود که تا پایان شهریور ماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.صالح آبادی ۲۳ شهریور ماه از اجرای 
مرحله پیش آزمایشــی رمز ریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه 
اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عمال 
مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شده است.رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات 
راه اندازی پیش آزمایشی رمز ریال نیز اعالم کرده بود که دو فروشگاه برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند 
و کار در مرحله قبل از آزمایشــی را آغاز کرده اند.اما این مقام مســئول در تازه ترین اظهارات خود اعالم کرده 
که با پایان این مرحله از تست، وارد آزمایش های گسترده تر خواهیم شد که امیدوارم در مهر ماه وارد مرحله 
آزمایشی گسترده تر شویم.باتوجه به اینکه ۱۱ روز به پایان مهر ماه مانده باید دید آیا بانک مرکزی در ماه جاری 

رمز ریال را وارد اجرای آزمایشی می کند یا خیر؟

گزیده خبر

نایب رییس اتاق بازرگانی مطرح کرد:
افزایش ۳۰ برابری تقاضا برای خرید 

فیلترشکن
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشــان کرد: 
افزایــش ۳0 برابــری برای تقاضای فیلترشــکن ها 
در هفته های اخیر را داشــتیم و این فیلترشــکن ها 
می تواند امنیت کاربران و امنیت اطالعات کشــور را 
تحت شعاع قرار بدهند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 

ایلنا، یکصد و سیزدهمین شــورای گفت وگویی دولت و بخش خصوصی با 
حضور احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران 
برگزار شــد.در ابتدای جلسه حسین سالح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی 
با اشــاره به تبعات قطعی و محدودسازی اینترنت بر کسب وکارها، گفت: بر 
اساس سهمی که حوزه آی تی در تولید ناخالص ملی دارد هر ساعت قطعی 
اینترنــت حدود ۱.5 میلیون دالر ضرر اقتصادی برای کشــور به وجود می 
آورد.وی با اشــاره به فلیترینگ گشترده شــبکه  های اجتماعی، خاطرنشان 
کــرد: افزایش ۳0 برابری بــرای تقاضای فیلترشــکن ها در هفته های اخیر 
داشــتیم و این فیلترشــکن ها می تواند امنیت کاربــران و امنیت اطالعات 
کشور را تحت شعاع قرار بدهند.سالح ورزی ادامه داد: اتحادیه فناوران یارانه 
گزارش مفصلی تهیه کرده اســت که مطابق با آن معیشت حدود 9 میلیون 
نفر از جمعیت کشور در غالب فروشگاه های آنالین محصوالت خود را عرضه 
می کردنــد در معرض خطر قرار گرفته اند. بســیاری از فعاالن اقتصادی نیز 
بر این باورند که کســب وکارهای بزرگ نیز دچار آســیب شــدند.این فعال 
اقتصــادی با بیان اینکه تجار و صادرکنندگانی که مشــتری خارجی دارند 
نمی توانند خریــداران خود را ملزم به نصب پیام رســان های داخلی کنند، 
گفت: این مســئله باعث محدودیت شــده اســت و ادامه این اختالل ها و 
عدم اطمینان هــا باعث افزایش مهاجرت نخبگان و اســتارتاپ ها و کاهش 
ســرمایه گذاری در حوزه آی تی می شود.در ادامه نشست خاندوزی با تاکید 
و تاییــد دغدغه های فعاالن خصوصی در فضــای حقیقی و مجازی، تصریح 
کرد: لطمه های که ناامنی های اجتماعی برای این فعاالن ایجاد کرده اســت 
باید به رسمیت شناخته شــود و امنیت کسب وکار و سرمایه گذاری نه تنها 
شاخص های پیشرفت را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه از سوی دیگر معیشت 
خانوارها را به همراه دارد و امیدواریم که این مســائل به ســکون و آرامش 
برگردد و هم درباره ترمیم لطمات به کســب وکارها فکر شود.به گفته وزیر 
اقتصاد؛ ویرایش اولیه جبران خســارت ها به کسب وکارها تهیه شده است و 
به مراجع ذی صالح فرســتاده شده است که اگر تصویب شود می تواند خبر 
خوبی برای فعاالن اقتصادی باشــد و تاکیدی بر امنیت بر فضای کسب وکار 
یکی از موارد مورد توافق دولت و بخش خصوصی اســت.این مقام مســئول 
ادامه داد: مشــارکت دادن بخش خصوصی و تعاون جزو گام های رو به جلو 
است و نباید عقب گرد در این زمینه داشته باشیم و نباید نقش آنها در ستاد 
تنظیم بازار کمرنگ شــود. و اگر قصوری در این زمینه ایجاد شــده باید باز 
گردیم به همان ریل سابق. مگر می شود ستاد تنظیم بازار  تشکیل داد بدون 
نقش آفرینی بخش های خصوصی اصناف و تولیدکنندگان. گفتنی است در 

این نشست ۳ دستور اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.

 این افراد هم مشمول افزایش
 حقوق ها می شوند

عضو هیات رییســه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصمیم 
دولت بر ترمیم حقوق کارکنان و بازنشســتگان لشــکری و کشــوری را 
حرکت خوبی دانســت و گفت: در بررسی این الیحه در مجلس موضوع 
افزایش حقوق مجردها یا متاهل هــای بدون فرزند نیز مورد توجه قرار 
خواهد گرفت.به گزارش ایســنا، کیومرث ســرمدی در رابطه با موضوع 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری و لشکری، بیان 
کــرد: به طــور کلی اینکه دولــت تصمیم به ترمیم حقــوق کارکنان و 
بازنشستگان لشکری و کشوری گرفته، حرکت خوبی است.وی در رابطه 
با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل مجردها یا متاهل های بدون فرزند 
هم می شود؟ گفت: در بررسی این الیحه در مجلس این مساله نیز مورد 
توجه قرار خواهد گرفت.نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی 
عنــوان کرد: نکته دیگر در بحث عائله مندی این اســت که باید بپذیریم 
کســی که مثال دو فرزند دارد و عائله مند است طبیعتا هزینه های او نیز 
بیشتر اســت و اگر ما بتوانیم به لحاظ افزایش هزینه عائله مندی کمک 
کنیم، کار درســتی است و هزینه خانواده هایی که دارای یکی، دو فرزند 
هســتند به طور طبیعی بیشتر از خانواده هایی است که فرزندی ندارند.
ســرمدی در ادامه یادآور شــد: مجلس و بنده هم در تذکری شفاهی به 
این موضوع اشاره کردیم که اختالف ۱0 درصدی با تورم مثال باالی 50 
درصد قابل مقایســه نیست و زندگی را سخت می کند.وی با بیان اینکه 
اصل موضوع که دولت بنا بر ترمیم حقوق و متناسب سازی آن دارد کار 
بســیار خوبی اســت، گفت: اما در الیحه ای که دولت ارائه کرده است، 
اشــکاالتی نیز وارد اســت. مثال اینکه به حقوق بازنشسته ها 900 هزار 
تومان اضافه شود و مابقی به صورت پلکانی باشد، اینها مواردی است که 
مجلس اشکاالتی بر آن وارد می داند که کلیات آن را تصویب کردیم اما 
در صورتی کــه الیحه به صحن علنی مجلس بیاید در مورد جزئیات آن 

حتما نظرات اعمال خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی:
کشورهای همسایه برای تعمیر 

هواپیماهایشان از ما درخواست می کنند
وزیــر راه و شهرســازی گفت: با وجــود تحریم ها، 
به توانی در ســازمان هواپیمایی ایران رســیده ایم 
کــه نه تنها هواپیماها در ایــران را تعمیر می کنیم، 
بلکه بســیاری از کشورهای همسایه متقاضی تعمیر 
هواپیماهایشان توســط ما هستند.به گزارش ایسنا، 

رســتم قاســمی در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز با کمک شرکت های 
دانش بنیان، ســازمان هواپیمایی کشــوری در ایران به توانی رســیده که 
هواپیماهــا را در ایــران تعمیر می کند، بنابراین با وجــود تحریم ها و اینکه 
صنعت هوایی ما در ۴0 سال گذشــته تحریم بوده، صنعت هوایی ایران رو 
به جلو حرکت می کند.وی  در پاســخ به اینکه آیا تحریم ها در صنعت هوایی 
نقش موثری داشــته، گفت: تحریم بدون تاثیر نیســت اما این تحریم ها به 
فرصت برایمان تبدیل شده تا جایی که نه تنها هواپیماها در ایران را تعمیر 
می کنیم، بلکه بسیاری از کشورهای همســایه برای تعمیر هواپیماهایشان 
از ما درخواســت می کنند. حتی همین امروز چنــد هواپیمای خارجی در 

فرودگاه مهرآباد برای تعمیر وجود دارد.

دو نکته در مورد تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده

آخریــن مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات بــر ارزش افزوده پایان 
روز آینده اســت و در این راســتا امکان برخورداری ۱00 دصدی 
بخشودگی جرایم برای افرادی که تا تاریخ مذکور اظهارنامه مالیاتی 
خود را تســلیم می کنند، فراهم می شود.به گزارش ایسنا، آخرین 
مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابســتان امسال، فردا )۲0 مهرماه( 
است. البته آخرین مهلت ۱5 مهرماه بود اما از آنجاکه با روز جمعه 
و اختالالت در شــبکه های ارتباطی مصادف شده بود، این مهلت 
تا فردا تمدید شــد.در این راســتا ادارات کل امور مالیاتی موظف 
هســتند درمورد مودیانی که اظهارنامه مالیــات بر ارزش افزوده 
مربوط به دوره دوم )فصل تابســتان( ســال ۱۴0۱ را تا پایان روز 
چهارشــنبه )۲0 مهرماه( تســلیم کنند، امکان برخورداری ۱00 
درصدی بخوشــدگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر 
برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم 
کنند.مودیــان باید توجه کنند که نرخ مالیات برارزش افزوده کاال 
و خدمات عمومی در ســال ۱۴0۱ همــان 9 درصد و به صورت 
مجموع مالیات و عوارض دریافت می شــود. در صورت ارائه چک، 
چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبلغ باید صفر بوده 
و به باال گرد شــود. مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور 
شده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می شود.مودیان باید در 
صورت ارائه چک تضمینی به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت 
به صدور قبض نقدی از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده اقدام 
و قبض صادر شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارائه 
کنند.همچنین در صورت ثبــت الکترونیکی اظهارنامه به امضای 
دیجیتال یــا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعــد مقرر نیازی به 
مراجعه حضوری جهت ارائه نسخه چاپی به واحدخدمات مودیان 
نخواهد بود.مودیان می توانند بدون مراجعه به واحدهای خدمات 
مودیــان یا بانک، ازطریق ســامانه www.evat.ir اقدام به تکمیل و 
صدور قبض مالیات و عوارض کرده و پس از دریافت شناسه قبض 
 ،ATM و شناسه پرداخت از طریق درگاه های »بانک ملی« شامل
تلفنبانک، اینترنت بانک، POS اقدام به پرداخت مالیات و عوارض 
کنند. بعد از پرداخت قبض مذکور نیازی به ثبت آن در ســامانه 

نیست.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد
 توقیف ۷۶۱ خودرو خارجی بابت

 بدهی مالیاتی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی از توقیف ۷۶۱ خودرو یک شرکت 
واردکننــده خــودرو بابت بدهی مالیاتی بیــش از ۱0 هزار میلیارد 
ریالی و ســیر مراحــل قانونی برای وصول حقــوق بیت المال خبر 
داد.بــه گزارش ایســنا، داود منظور با بیان اینکــه وصول معوقات 
مالیاتــی یکی از برنامه های مهم و اولویت دار نظام مالیاتی اســت، 
گفت: یک شــرکت واردکننده خودرو بیش از ۱0 هزار میلیارد ریال 
بدهی معوقه مالیاتی داشــت که با توجه به احکام نمایندگی صادره 
از قوه قضاییه و با همکاری موثر پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هم 
زمان پس از شناســایی محل اختفای ۷۶۱ خودرو وارداتی توســط 
این سازمان، نســبت به توقیف این اموال اقدام شد و هم اکنون در 
مرحله کارشناســی و مزایده برای اســتیفای حقوق بیت المال قرار 
دارد.طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، وی اظهــار کرد: با توجه به 
تخمین کارشناسان این سازمان، اموال توقیف شده در جهت وصول 
مطالبات مالیاتی مکفی اســت و به زودی فرآیند وصول معوقات یاد 

شده عملیاتی می شود.

رئیس سازمان استاندارد:

خودروهای خارجی غیراستاندارد و بی کیفیت اجازه واردات نخواهند داشت
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: خودروی استاندارد و 
باکیفیت پس از تایید صللحیت ســازمان ملی استاندارد وارد 
کشور خواهد شد و اگر غیر از این باشد برابر با قانون برخورد 

می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اســالم پناه در نشست خبری 
در مورد کیفیت خودروها، اظهــار کرد: در مورد خودرو برابر 
با قانون عمل می کنیم و به قانون اتکا داریم. اگر قانون جایی 
اجرا و یا تدوین استانداردی را مورد تاکید قرار دهد حتماً عمل 
می کنیم و قرار هم نیست جواب هر موضوعی را بدهیم.رئیس 
سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در کشورهای دیگر رعایت 
استانداردهای خودروسازی ابتدا درون سازمانی و بعد کشوری 
اســت، گفت: استانداردهای خودروسازی در ایران چندان هم 
سخت نیست. عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع گله 

مندی های مصرف کننده وظیفه خودروساز است.
وی یادآور شد: در حال حاضر 5 خودروی ضعیف و غیرایمن 

دیگر تولید نمی شود.

کیفیت خودروهای وارداتی باید از ســوی ســازمان 
استاندارد تأیید شود

اسالم پناه در مورد کیفیت خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: 
خودرویی که دارای اســتاندارد باشد و معیارهای کیفی را از 
نظر اســتاندارد رعایت کرده باشــد باید وارد کشور شود.وی 
افزود: ما با جزئیات نام شرکت تولیدکننده و نرخ خودرو و… 
کاری نداریم. تاکید ما بر واردات خودروی اســتاندارد اســت. 
غیر از این باشد برابر با قانون برخورد می کنیم.رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران گفت: در قانون هم ورود ما به این مساله 
صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته اســت و خودروهایی وارداتی 
پس از تأیید صالحیت ســازمان ملی استاندارد اجازه ورود به 

کشور خواهند داشت.

رصد مستمر کیفیت بنزین وارداتی و داخلی
وی در ادامه در مورد کیفیت بنزین های وارداتی و تولید داخل 
و شایعات مبنی بر عدم ورود سازمان ملی استاندارد در بررسی 
کیفیت این محصول، اظهار کرد: برای کنترل، نظارت و پایش 
کیفیت بنزیــن داخلی و وارداتی وظیفه قانونی داریم؛ در این 

رابطه هیچ دری برای ما بســته نیســت و هیچ قدرتی یارای 
مقابله با قانون را ندارد. بنابراین طبق قانون هوای پاک وزارت 
نفت مکلف به رعایت اســتانداردهای بنزنی داخلی و وارداتی 
اســت و باید اســتاندارد ملی یور و5 را با کمک سازمان ملی 
اســتاندارد تدوین کند که البته تدوین و برای اجرا ابالغ شده 
است.رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: اخیراً محموله های 
بنزین وارداتی را به طور کامل کنترل کردیم و در مواردی که 

ایرادات محرز شد، اجازه ورود ندادیم.

رونمایی از سند یکپارچه غذا در آبان ماه
وی در مورد کیفیت محصوالت غذایی نیز گفت: سند یکپارچه 
غذا تدوین شده که ناظر بر اصالت، کیفیت، سالمت و ایمنی 
غذا با هدف بهره مندی آحاد جامعه از غذای سالم کافی، پایدار 

و در سطح مطلوب است.

اسالم پناه افزود: در اولین جلسه شورای عالی استاندارد، این 
سند طرح می شــود و در مرحله بعدی به تصویب می رسد.

وی در مورد اســتاندارد آرد و گندم هــم گفت: در حوزه آرد 
استاندارد اجباری وجود دارد و در مورد استاندارد کشت گندم 
نیز در جلســه شورای عالی اســتاندارد مباحثی مطرح شده 
اســت.معاون رئیس جمهور همچنین بــه حوزه دانش بنیان 
ها اشــاره کرد و افزود: در حوزه استانداردسازی دانش بنیان 
ها در بخش خدمات نانونماد در آبان ماه رونمایی می شــود. 
همچنین استانداردسازی خدمات صنایع هایتک نیز در دستور 
کار است تا از این طریق بازارسازی داخلی و خارجی برای این 

محصوالت راحت تر انجام شود.

کم فروشی محصوالت کاهش یافت
اسالم پناه در مورد کم فروشی نیز گفت: در آخرین رصد این 

سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز 
دارد، مشــخص شد که میزان کم فروشی محصوالت مختلف 
کاهش یافته اســت.وی افزود: از ابتدای امسال طرح کنترل 
و پایش وزنی فرآورده های تولیدی کشــور در سطح وسیع و 
ابتدا از ۱۴ اســتان در محصوالت غذایی و محصوالت مرتبط 
با موضوع یارانه اجرایی شد. در همین راستا با نمونه گیری از 
۳۶5 نمونه برند کاالیی ۴۱.۶ درصد کم فروشــی برای کاالها 
احصا شــد و پایش های انجام شده در قالب خرید از بازار بوده 
اســت.معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در طرح دوم که در 
محل کارخانه های تولیدی اجرایی شــد، گســتردگی کاالها 
بیشتر شــد و در نمونه برداری از ۶99 نمونه برند، کم فروشی 
۳9.۶ درصدی احصا شــد که به نوعی تأیید کننده آمارهای 
مرحله نخست طرح بود.اسالم پناه اضافه کرد: این طرح ادامه 
خواهد داشــت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم 
این طرح هســتیم و قرار است به صورت ماهانه از استان ها به 

سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.

خدمات پس از فروش خودرو اجباری شد
وی در ادامه با بیان اینکه تعداد استانداردهای ملی به ۳۴ هزار 
و ۸00 مورد رسیده است، اظهار کرد: بازنگری استاندارد بنزین 
یورو 5، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت 
کوره، همچنین تدوین ۱0 استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت 
پسماند، به روزرسانی ۱0 استاندارد از استانداردهای ۸5 گانه 
خودرویی و بازنگری اساســی اســتاندارد ملی برنج از جمله 
اقدامات انجام شده در ماههای اخیر است.رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد همچنین در مورد خدمات پس از فروش، تصریح 
کرد: اجباری شــدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه 
اخیر شــورای عالی اســتاندارد به تصویب رسید و در شورای 
بعدی عالی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می شود، 
خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشــمول اســتاندارد 
اجبــاری خواهد شــد.وی در مورد استانداردســازی قطعات 
خودرو، با بیان اینکه مســئولیت کیفیت قطعه با خودروساز 
است، اظهار کرد: خودروسازان تعهد دارند که ۱۶0 استاندارد 
ملی برای فرهست قطعات را رعایت کنند که این استانداردها 

باید به 500 عدد افزایش یابد.
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نفت فرصت افزایش قیمت نیافت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا و افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در چین، به روند کاهشی روز گذشته 
ادامه داد و پایین رفت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۲۷ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۹۵ دالر و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز گذشته یک دالر و ۷۳ سنت کاهش داشت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۰ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به 
۹۰ دالر و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه یک دالر و ۵۱ سنت کاهش پیدا کرده بود.دالر روز سه شنبه که نگرانی ها 
نسبت به رشد نرخ های بهره و تنش های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاران را نگران کرده بود، افزایش یافت. دالر قویتر، تقاضا برای نفت را با گرانتر کردن 
آن بــرای خریــداران غیرآمریکایی، کاهش می دهد.الئل برینارد، از مقامات بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد افزایش نرخ ها تا به این تاریخ، اقتصاد را کند کرده و تاثیر کامل تحکیم 
سیاســت پولی تا ماه های آینده، ملموس نخواهد شــد.تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ Research در یادداشتی اعالم کردند: آمار اشتغال قوی، انتظارات برای افزایش ۷۵ واحدی 
نرخ های بهره در نشســت ماه آینده فدرال رزرو را باال برده و ریســک نزولی شدن تقاضای جهانی برای نفت را افزایش داده است. استمرار سیاست کووید صفر در چین در آستانه 
کنگره حزب کمونیست، هم به تقاضا کمک نکرده است.موارد ابتال به کووید ۱۹ در چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، به باالترین رقم از اوت افزایش پیدا 
کرده است. فعالیت خدماتی چین در سپتامبر در نتیجه محدودیت های کرونایی، برای نخستین بار در چهار ماه گذشته، کاهش پیدا کرد. هزاران مورد ابتال بر اثر زیرسویه بی اف. 
۷ از ابتدای اکتبر در مغولستان داخلی گزارش شده اند و این منطقه به بزرگترین کانون ابتال به کووید در چین تبدیل شده است.اما تصمیم هفته گذشته اوپک پالس برای کاهش 
تولید دو میلیون بشکه در روز از نوامبر که نگرانی ها نسبت به محدودیت بیشتر عرضه را برانگیخته، از قیمت ها پشتیبانی کرده است.تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه در دسامبر و فوریه اجرایی خواهد شد. این بلوک هفته گذشته تصویب بسته جدید تحریم ها علیه روسیه را نهایی کرد که شامل سقف قیمت برای صادرات 
نفت روسیه است.هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند به رویترز گفت: هند دیالوگ مطلوب با روسیه را حفظ کرده و پس از اعالم تغییرات مالکیت پروژه نفت و گاز ساخالین ۱، 
آنچه که پیشنهاد می شود را بررسی خواهد کرد.روسیه روز جمعه فرمانی برای مصادره سهم ۳۰ درصدی شرکت اکسون موبیل در این پروژه و دادن اختیار به یک شرکت دولتی 
برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور سهامداران خارجی از جمله شرکت »او ان جی سی ویدش« هند را صادر کرد.بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه روز دوشنبه اعالم کردند 
آرامکوی سعودی به حداقل هفت مشتری در آسیا اعالم کرده که حجم قراردادی کامل نفت خام را در نوامبر دریافت خواهند کرد. این تولیدکننده با وجود تصمیم اوپک پالس 

برای کاهش تولید، عرضه به مشتریان آسیایی خود را تغییر نمی دهد.

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:
بانوان نقش بزرگی در تصمیم سازی ها دارند

نشســت هم اندیشی بانوان با حضور مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
پیام جوادی، مدیرعامل این شــرکت در این نشســت 
هم اندیشــی با اعــالم این که بانوان نقش ســازنده ای 
در فرآیند خدمت رســانی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان دارند گفت: 
مشــارکت در فرآیند تصمیم گیری و حضــور بانوان در پســت های مدیریتی 
تاثیرگذاری باالیی در توســعه و توانمندتر شدن سازمان ها دارد و خوشبختانه 
پس از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی این حضور بسیار پررنگ تر و موثرتر 
شــده است که این تالش و همت دوشــادوش زنان در کنار مردان از بزرگترین 
دستآوردهای انقالب است.جوادی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
به عنوان یکی از دســتگاه های خدمت رسان پیشرو در فعالیت و مشارکت زنان 
اســت و خوشبختانه هم اکنون ۹۰ نفر از پرســنل این شرکت را بانوان تشکیل 
می دهند که حدود ۵۰درصد از این تعداد بیش از ۱۵ ســال سابقه همکاری با 
مجموعه را دارند و این نشان دهند تجربه فراوان این نیروهای انسانی در شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان عنوان کرد: باتوجه به ماهیت خدمت رسانی شرکت در حوزه تامین برق و 
فعالیت های تخصصی و در شرایط بسیار سخت فعالیت ۹۰ نفر از بانوان در این 
مجموعه از نظر تعدد، عدد باالیی برای این شــرکت است و خوشبختانه بانوان 
شاغل در این شرکت با فعالیت های خود در راستای ارتقای جایگاه شرکت نقش 
به ســزایی دارند و همیشه در همه زمینه ها پیشقدم بوده اند.گفتنی است در این 
نشست هم اندیشی که با حضور رویا قزلباش، معاون فروش و خدمات مشترکین 
و سیدمجتبی سیدی نیا، معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان برگزار شد در بخش پرسش و پاسخ به سواالت بانوان شاغل در این شرکت 
توســط مدیرعامل و معاونان حاضر در نشست پاســخ داده شد و همچنین رزا 
علیزاده، مشاور مدیرعامل در امور بانوان نیز گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام 

شده در حوزه بانوان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ارائه کرد.

پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه 
ریخته گری فوالدسازی

با برنامه ریزی و اجرای تالشــگران ذوب آهن اصفهان، 
فاز اول پروژه تعویض بالــک های کارگاه ریخته گری 
 مداوم بخش فوالدســازی شــرکت به پایان رســید.
سیاوش خواجوی مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن 
اصفهان با اعالم این خبر، گفت: در حدود ســی سال 
پیش با تغییر در ظرفیت کنورتورها و احداث ایســتگاه های جدید ریخته گری 
در بخش فوالدســازی، ظرفیت تولید کارخانــه افزایش پیدا کرد و این موضوع 
شکســتگی هایی را ب ر روی بالک ها ایجاد نمود.  وی افزود: از حدود ۲۵سال 
پیش به تدریج تعمیراتی بر  روی بالک ها و اســکلت فلزی کارگاه شــروع شد 
و تاکنــون  همواره یک گروه اجرایــــی از کارگاه ۵۱ به همراه نفرات مکانیک 
 باالبرهای بخش فوالدســــازی در حال بازدید و تعمیر این بالک ها هســتند.
مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: به دلیل حجم ایرادات 
مشاهده شــده و تعمیرات زیاد بالک ها شرکت مت پروم روسیه، سه مجموعه 
نقشــه و مدارک فنــی تحویل کارخانه نمود. دســته اول نقشــه های مربوط 
بــه تقویت اســکلت فلزی کارگاه ریختــه گری بود که از ســال  ۹۰ تا ۹۲ به 
طور کامال جرا گردید. دســته دوم نقشه های تقویت ســر ستون های کارگاه 
بود که ســال های ۹۴ و ۹۳ اجرا گردید و دســته ســــوم مربوط به تعویض 
کلیه بالک هــــای کارگاه ریخته گری بود. پس از ســــاخت بالک ها توسط 
معاونت توســعه بــه دلیل   تداخل عملیــات تعویض بالک ها بــا روند تولید، 
اجرای این پروژه بر عهده معاونت بهره برداری گذاشــته شــد. خواجوی اظهار 
داشــت: از زمان اتخــــاذ این تصمیم با همکاری مدیریت های فوالدســازی 
و مهندســــی نت، مطالعات وبررســی های الزم جهت انجام عملیات تعویض  
 بالک ها آغاز شــــد و عملیــات اجرایی پروژه در ۹ مرحله برنامه ریزی شــد.

مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از پنجم شهریور ماه، 
عملیات تعویض بالک ها براســاس  برنامه زمانبندی ۲۶روزه و دســتورالعمل 
اجرایــی  مصوب آغاز و پس از اتمام عملیــات تعویض بالک ها قطعات کمکی 

دمونتاژ و شرایط کاری این ناحیه از کارگاه به حالت ا ولیه بازگردانده شد

مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد؛
افزایش 20 برابری حجم طرح های توسعه 

فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این 
شرکت که روز شنبه ۹ مهرماه در سالن مرکز تحقیقات 
این شــرکت برگزار شــد، از افزایش ۲۰ برابری حجم 
طرح های توسعه این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این طرح ها 
که هریک به تنهایی نقش ارزنده ای در توســعه صنعت فوالد کشور ایفا خواهند 
کرد، با قوت در حال پیگیری و اجرا هستند. محمدیاسر طیب نیا خاطرنشان کرد: 
ممکن اســت در جریان اجرای این طرح ها با مشکالت زیادی مواجه شویم، اما 
باید به خاطر داشــته باشیم، با توجه به اینکه دشمنان هرگز نخواسته اند کشور 
ما به لحاظ صنعتی رشد کند، این چالش ها و محدودیت ها همیشه وجود داشته 
و بــرای برون رفت از این وضعیت باید با برنامه ریزی الزم، بیش از پیش آمادگی 
داشته باشــیم؛ چراکه هنر مدیریت، خنثی کردن این چالش هاست.وی با بیان 
اینکه »اقتصاد« مسئله روز کشور است، اظهار کرد: دشمنان پس از گذشت بیش 
از ۴ دهه از پیروزی انقالب اســالمی، به بهانه های مختلف درصدد ضربه زدن به 
کشورمان هستند و ریشه تمامی این دشمنی ها مسائل اقتصادی است.وی با بیان 
اینکه امروز »صنعت«، خط مقدم جبهه اقتصادی کشــور در برابر دشمن است، 
افزود: دشــمن یک روز به حمله سایبری و روز دیگر به حمله رسانه ای متوسل 
می شود و از راه های مختلف به دنبال رسیدن به مقاصد و اهداف شوم خود است؛ 
بنابراین ما در جبهه صنعت کشــور باید همواره هوشــیار باشیم؛ چراکه هجمه 
دشــمنان هیچ گاه کم نخواهد شد.وی با بیان اینکه الگوبرداری از مدل مدیریت 
دفاع مقدس، مکمل نام تجاری فوالد مبارکه است، متذکر شد: سبک مدیریتی 
دفاع مقدس در بحران جنگ پدیدار شــد و به عنوان یک الگوی موفق در اختیار 
ماست؛ بنابراین باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم؛ چراکه به دالیل 
بســیاری ازجمله نامتوازن بودن امکانات و ادوات جنگی و نابرابری پشتیبانی ها 
میان ایران و عراق، نوآوری های زیادی در آن وجود دارد.وی با بیان اینکه سبک 
مدیریت دفاع مقدس، ســبک مدیریت ایرانی-اســالمی است، عنوان کرد: این 
سبک مدیریتی برگرفته از تمدن ایرانی و اخالق اسالمی است که باید به آن باور 
پیدا کنیم؛ چراکه منطبق با فرهنگ ماست و در جای دیگری تبیین نشده است.

پیگیری طرح ضدروسی آمریکا در 
دیدارهای صندوق بین المللی پول

مقامات وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارند در نشست های هفته 
جاری صنــدوق بین المللی پول، درباره طرح اعمال ســقف قیمت 
برای صادرات نفت روســیه بــا مقامات کشــورهای دیگر مذاکره 
کنند.به گزارش ایســنا، جانت یلن، وزیر خزانه داری و والی آدیمو، 
معاون وزیر خزانه داری آمریکا در نشست های هفته جاری صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی که از دوشنبه تا یکشنبه هفته آینده 
در واشــنگتن دی سی برگزار می شــوند، درباره سقف قیمت نفت 
روسیه با وزیران دارایی کشــورهای دیگر گفت و گو خواهند کرد.
اوپک پالس که شامل تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانشان نظیر 
روسیه است، هفته گذشته کاهش تولید دو میلیون بشکه در روز را 
با وجود فشار دولت آمریکا برای افزایش بیشتر تولید، تصویب کرد. 
اما این کاهش تولید هیچ تاثیری در اســتراتژی کشورهای صنعتی 
گــروه هفت برای محدود کردن درآمدهای نفتی روســیه از طریق 
اجرای طرح سقف قیمت برای نفت این کشور نداشته است.یک مقام 
ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد ما چند ماه است که روی 
سقف قیمت کار می کنیم. ما به همکاری با متحدانمان در طراحی و 
نهایی کردن این طرح ادامه می دهیم و این طرح در هر صورت اجرا 
خواهد شد.وزیران دارایی گروه هفت ماه گذشته طرح سقف قیمت 
را تصویب کردند.معاون وزیر خزانه داری آمریکا قرار است روز جمعه 
مقامات کشــورهای دیگر را در جریان تاثیر این تحریمها بر زنجیره 
تامین ارتش روســیه بگذارد. وی با مقامات ارشد ۲۰ کشور حاضر 
دیگر شامل کانادا، انگلیس و اتحادیه اروپا درباره نحوه مضاعف کردن 
این تالشها مشورت خواهد کرد.بر اساس گزارش شبکه خبری سی 
ان بی ســی، یلن قصد دارد از این گروه بخواهد دسترسی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه به سرمایه و تجهیزات نظامی مورد نیاز 

برای ادامه جنگ در اوکراین را محدودتر کنند.

تبیین سه اقدام در حوزه بهینه سازی 
مصرف گاز در بخش خانگی

مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرده که سه 
اقدام برای بهینه ســازی مصرف گاز در بخش خانگی در نظر گرفته 
شده اســت.به گزارش ایسنا، محســن مظلوم فارسی باف امروز در 
میزگــرد علمی ترویجی با عنوان چالش هــای مدیریت تأمین گاز 
طبیعی در ماه های ســرد ســال و راه های برون رفــت از آن درباره 
اقدامات صورت گرفته در حوزه بهینه ســازی مصرف گاز در کشور،  
اظهار کرد: شرکت ملی گاز سه اقدام عملیاتی در حوزه بهینه سازی 
مصرف گاز در بخش مســکن تعریف کرده اســت.وی با بیان اینکه 
اقدام منسجمی میان شرکت های ملی نفت و گاز ایران و بهینه سازی 
مصرف سوخت به عنوان مجری برای تعویض بخاری ها در حال انجام 
اســت، اظهار کرد: در بحث بخاری ها، قرارداد آن کامل شــده و به 
شرکت ملی نفت ایران ارسال کردیم.مدیر پژوهش و فناوری شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه در حوزه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز 
وارد شده ایم، گفت: اخیرا قراردادی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر با 
هدف استفاده از توانمندی این دانشگاه درباره بحث های سایبری و 
پدافند غیرعامل امضا کردیم، در این زمینه مطالعاتی تدوین الگوی 
بومی امن را در دســتور کار داریم.وی افــزود: این برنامه با کمک 

دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان تخصصی انجام خواهد شد.

صادرات ۶ درصدی گاز تولیدی کشور
رییس امور نظارت، اندازه گیری و کنترل کیفیت گاز مدیریت 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: ایران ۲۲ پاالیشگاه 
گازی دارد و روزانه یک میلیارد مترمکعب معادل بیش از ۵۵ 
میلیون بشکه نفت در کشور تولید و ۶ درصد از گاز تولید شده 
در کشور صادر می شود.به گزارش ایسنا، مازیار سیاح نژاد امروز 
در میزگرد چالش های مدیریت تامین گاز طبیعی در ماه های 
ســرد سال با اشــاره به زنجیره تامین گاز طبیعی در کشور، 
اظهار کرد: ایران دارنــده ۱۸ درصد از میادین گازی جهان و 
سومین تولیدکننده گاز جهان است و بیش از ۷۰ درصد از گاز 
تولید کشور در پارس جنوبی تولید می شود.وی با بیان اینکه 
۳۸ هزار کیلومتر خط انتقال لوله گاز در کشور وجود دارد که 
بیش از ۳ برابر قطر کره زمین اســت، گفت: تولید در جنوب 
کشور انجام می شود و مقاصد مصرف گاز در کشور در مناطق 
شــمالی و غربی متمرکز شده است.رییس امور نظارت، اندازه 
گیری و  کنترل کیفیت گاز مدیریت دیســپچینگ شــرکت 
ملــی گاز ایران درباره صادرات گاز  تاکید کرد: ایران شــش 
نقطه واردات و صادرات گاز دارد و به کشورهای ترکیه، عراق، 
ارمنستان، نخجوان و جمهوری آذربایجان صادرات گاز انجام 
می شود.سیاح نژاد با اشاره به میزان مصرف گاز در بخش های 
مختلف، خاطر نشان کرد: صنایع عمده ۱۷ درصد و نیروگاه ها 
آمار از وضعیت گازرســانی باید گفت که اکنون بیش از  ۹۷ کل تولید گاز کشــور را مصرف می کنند. بر اســاس آخرین ۳۰ درصــد و بخش خانگی و تجاری بیــش از ۴۴ درصد از 

درصد شهرها و  بیش از ۹۰ درصد روستاها گازرسانی صورت 
گرفته است.وی با مقایسه وضعیت تامین گاز در سال ۱۳۸۶ 
و ۱۴۰۰ گفت: گازرسانی شهری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰ 
حدود ۶۹ درصد رشــد داشته و گازرسانی به روستاها در این 
مدت هفت برابر شده است.رییس امور نظارت، اندازه گیری و  
کنترل کیفیت گاز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
ادامه داد: در ســال ۱۳۸۶ معادل ۹ پاالیشگاه گازی با تولید 
۴۷۰ میلیون مترمکعب در کشور وجود داشت، تا پایان سال 
۱۴۰۰ تعداد پاالیشــگاه ها به ۲۲ پاالیشگاه با ظرفیت تولید 
۸۵۰ میلیون مترمکعب رســید که بیانگر رشد ۷۰ درصدی 
است.ســیاح نژاد با بیان اینکه مصــرف گاز در بخش خانگی 
در زمســتان به شکل شــگفت انگیزی افزایش می یابد، اظهار 
کرد: در فصل زمســتان و در بخــش خانگی با انفجار مصرف 
گاز مواجه می شویم، برای تامین گاز خانگی مجبور به محدود 
کردن گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع خواهیم بود.وی با بیان 
اینکه میزان مصرف گاز در بخش خانگی در تابســتان ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب بوده و در زمســتان این عدد به باالی ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز می رسد، گفت: ذخیره سازی ها در 
کشور بسیار محدود است. کار گسترده ای در کشور انجام شده 
و درحال حاضر شوریجه و سراجه از نظر خصوصیت مخزن، در 
دسترس بودن و نزدیکی به مقاصد مصرف بسیار مناسب است.

سخنگوی صنعت برق گفت: باز شدن داالن ارتباطی زنگزور، قطعا در روند فعالیت های 
تبادل برق با کشورهای آســیای میانه تاثیرگذار خواهد شد.مصطفی رجبی مشهدی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیــت صادرات برق با توجه به وارد 
مدار شــدن نیروگاه های جدید در کشور اظهار داشت: نیروگاه های جدید قطعا در تراز 
انرژی برق کشور و در نتیجه مثبت شدن روند صادرات برق اثرگذار هستند. با برطرف 
شدن کامل ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، به طور چشمگیر و قابل مالحظه ای 
تغییــرات مهم و اصلی در روند صادرات برق اتفــاق خواهد افتاد.  وی درباره وضعیت 
صادرات برق به پاکستان و افغانستان گفت: صادرات برق و گاز به کشورهای افغانستان 

و پاکستان طبق روال گذشته و بر اساس قراردادهای تهاتر شده ادامه دارد. 

صادرات به پاکستان به 100 مگاوات می رسد

سخنگوی صنعت برق از افزایش صادرات به پاکستان خبر داد و افزود: در آینده نزدیک 
و با تبادل قرارداد جدید میزان صادارات برق به کشــور پاکستان ۱۰۰ مگاوات افزایش 

می یابد.

تاثیر زنگزور بر تجارت برق ایران
وی در ادامــه درباره تاثیر اجرای پروژه زنگزور در آســیای میانــه بر تبادل برق ایران 
با کشــورهای شمال خزر و از جمله ارمنســتان بیان داشت: کشور ارمنستان یکی از 
کریدورهای مهم ارتباطی شمال-جنوب با کشور ما است و صنعت برق و گاز به دلیل 
ارتباط طوالنی مدت با کشــور ارمنستان، از این قاعده مستثنی نیست و تجربه تبادل 
برق به مدت ۲۵ سال و تهاتر گاز و به مدت ۱۳ سال با کشور ارمنستان دارند. باز شدن 

داالن ارتباطی زنگزور، قطعا در روند این فعالیت ها تاثیرگذار خواهد شد.

تامین گازوئیل 52 درصد مخازن نیروگاه ها
رجبی مشــهدی همچنین بــه وضعیت تامین 
ســوخت زمستانی نیروگاه ها اشــاره و تصریح 
کرد: هر ســاله و بــا افزایش مصــرف گاز در 
بخش خانگی مجبور به اســتفاده از ســوخت 
مایع هستیم و امسال هم روند تکمیل مخازن 
سوخت مایع نیروگاهی تاکنون مناسب بوده به 

نحوی که در بخش نفت گاز یا گازوئیل بیش از ۵۲ درصد تکمیل شــده و با ادامه این 
روند انشاهلل بتوانیم تا شروع دوره سرد سال که از ابتدای آذر ماه است مخازن را تکمیل 

کنیم و هیچ مشکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم داشت. 

95 درصد سوخت؛ گاز است
وی تاکید کرد: در حال حاضر در نیروگاه های کشور بیش از ۹۵ در صد از سوخت گاز 

و کمتر از ۵ درصد از سوخت مایع استفاده می کنیم.

سخنگوی صنعت برق:

زنگزورتبادلبرقایرانباشمالخزررامختلمیکند
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دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: متاسفانه عملکرد هندی ها 
در بحث بازاریابی به بندر چابهار و ترانزیت از مسیر ایران آسیب 
زده و با توجه به حجم زیاد بار از هند به ســمت آسیای میانه 
به ویژه روســیه و ارســال حجم قابل توجه بار هند که مربوط 
به کمک های انســان دوستانه این کشور به افغانستان می شود، 
حجم مبادالت با مرجعیت هند از بندر چابهار در قالب صادرات، 
ترانزیت و ترانشیپ بسیار ناچیز است به طوریکه این میزان بار 
هند که از مســیر ایران عبور داده می شــود به 2 الی 3 درصد 

هم نمی رسد.مسعود پلمه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره ورود یک شرکت کشتیرانی به بندرشهید بهشتی چابهار 
به عنــوان اپراتور دوم که در کنــار اپراتور هندی فعال خواهد 
بود، اظهار داشــت: حضور یک شرکت کشتیرانی به عنوان یک 
اپراتور در بنادر سابقه داشته و دارد و معموال شرکت های بزرگ 
کشــتیرانی پکیج و مجموعه ای از تمام فعالیت های لجستیکی 
بنــدر و دریا را در اختیار دارند که یکــی از آنها مبحث پورت 
اپراتوری اســت. وی ادامه داد: به طور قطــع با انتخاب اپراتور 
دوم برای بندر شهید بهشــتی چابهار رونق کسب و کار، ورود 
کشــتی و کاال و کانتینر در این بنــدر افزایش می یابد و وقتی 
یک شرکت کشتیرانی با برنامه منظم در بندری سرمایه گذاری 
می کند، آن بندر یا در ماموریت ها و اهداف کاری آن شــرکت 
قرار گرفته و باعث می شــود کشتی ها و بارهای متعلق به خود 
و شــرکای تجاری خود را از آن بندر عبور دهد یا اینکه اساسا 
در مطالعــات بازار به این جمع بندی می رســند که آن بندر از 
حیث فعالیت های اقتصادی حائز اهمیت است، در نتیجه گوی 
رقابت را از سایر بازیگران می ربایند تا سهم بیشتری از بازار را به 

دست بیاورند. دبیر انجمن کشتیرانی با اشاره به ابهامات ایجاد 
شــده درباره انحصاری شدن فعالیت های بندری تنها برای یک 
شرکت کشتیرانی در بندر مهمی مانند چابهار گفت: معموال این 
اتفاق نمی افتد که وقتی یک شرکت کشتیرانی در یک بندری 
فعالیت می کند باعث شــود که فعالیت ســایر شرکت ها تحت 
شــعاع قرار بگیرد و اساسا در مسیرهای مشخص که فعالیت ها 
تحت عنوان کنفرانس انجام می شــوند معموال شــرکت های 
کشتیرانی همدیگر را یاری و به هم کمک می کنند.  پلمه افزود: 
شرکت های کشــتیرانی معموال در مسیری که فعالیت منظم 
وجود دارد، قبل از رفتن به ســمت فضای رقابتی به مفهومی 
که به طور مستقل کشتی داشــته باشند؛ اشتراکاتی با هم به 
عمل می آورند و از ظرفیت های باقی مانده به یکدیگر سرویس 
اســات ارایه می دهند و در نتیجه با فرض بر اینکه هدف تردد 
بار بین بندر چابهار – هند باشــد و در این مسیر فعالیت منظم 
افزایش پیدا کند، بعید است که اقدامات ضد رقابتی که منجر 
به ترک ســایر بازیگران از این عرصه شود، به اجرا برسد.  وی 
تاکید کرد: در کنار آن باید توجه داشته باشیم که در بازارهایی 

مانند هند شــرکت  های مالک کانتینر که فاقد کشتی هستند 
حضور پررنگ تری دارند. در این شرایط  شرکت کشتیرانی که 
مالک کشــتی است می تواند سرویس حمل و نقلی را با ویژگی 
متصدی حمل دریایی که کشــتی هم در اختیار دارد، به نحو 
مطلوبی به اجرا بگذارد. دبیر انجمن کشــتیرانی درباره دالیل 
انتخاب اپراتور دوم برای بندر چابهار اظهار داشت: واقعیت این 
است که سرمایه گذاری اپراتور و شرکت هندی در بندر شهید 
بهشتی چابهار قابل توجه نبوده و تصورات تجاری که از سرمایه 
گذاری طرف هندی وجود داشت، محقق نشد. بنابراین طبیعی 
اســت که برای رونق حداکثری یک بندر استراتژیک کشورمان 
از ســرمایه گذاری های غیر اســتفاده کنیم که در نهایت سبد 
فعالیت ها متنوع شــود تا امکان پوشش فعالیت های حداکثری 
وجود داشته باشد. پلمه تاکید کرد: شاید یکی از اهداف سازمان 
بنادر این باشــد که با حضور یک رقیــب، فعالیت اپراتوری در 
بندر شهید بهشتی چابهار توسعه پیدا کند و عما طرف هندی 
که می بایست سرمایه گذاری چند صد میلیون دالر را در بندر 

شهید بهشتی به سرانجام می رساند.

گزیده خبر

کاهش فروش جهانی رایانه رکورد زد
بازار جهانی رایانه شخصی در پرتو ابهامات اقتصادی 
و اشــباع محصوالت فروش نرفته، با کاهش شدید 
فروش در ســه ماهه ســوم روبرو شد که چهارمین 
کاهش سه ماهه متوالی بود.به گزارش ایسنا، شرکت 
تحقیقاتی گارتنر اعام کرد فروش جهانی رایانه های 

رومیزی و لپ تاپ در سه ماهه سوم سال 2۰22 در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، به میزان ۱۹.۵ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ثبت 
شده توسط این شرکت در بیش از دو دهه رصد بازار بود. آمار گارتنر مشابه 
آمار شرکت Canalys اســت که آمارهای مشابهی را منتشر کرده و افت دو 
رقمی فروش را نشان داده است.فروشندگان رایانه شخصی و تامین کنندگان 
بزرگ مانند AMD درباره کندی بازار در سال جاری هشدار داده و در دوران 
پساکرونا، بر ضرورت یافتن منابع جدید رشد برای جایگزینی تقاضای مربوط 
 ،Canalys به دورکاری و آموزش آناین، تاکید کرده اند. طبق گزارش شرکت
اگرچه حجم فروش با سطح پیش از پاندمی قابل مقایسه مانده است و آمار 
استخدام مطلوب، تقاضای تجاری مثبت را نشان می دهد اما موانع اقتصادی 
احتماال بر هزینه کســب و کارها و مصرف کنندگان شــخصی برای IT در 
 Canalys سال آینده تاثیر منفی می گذارد.ایشان دات، تحلیلگر ارشد شرکت
در این باره گفت: وخامت ســریع تقاضا در هر دو بخش نشانه نگران کننده 
برای فروشندگان و همچنین ذی نفعان در سراسر زنجیره تامین است. اینتل 
و AMD از ضعف کســب و کار رایانه شخصی خود با چالشهایی روبرو شده 
اند و ســازندگان کوچکتر قطعات رایانه، تولید و پیش بینی درآمدشــان را 
کاهش داده اند. اما بازار احتماال در نیمه دوم سال 2۰23 بهبود پیدا می کند.

محدودیتهای جدید برای تجارت تراشــه و قطعات الکترونیکی که از سوی 
دولت بایدن علیه چین اعمال شده اســت، احتماال روی چشم انداز بهبود 
کسب و کار سازندگان رایانه شخصی تاثیر می گذارد. این محدودیتها برای 
فناوری که شرکتهای آمریکایی می توانند به چین بفروشند حد و مرز تعیین 
می کند و ممکن است به اقدامات تافی جویانه از سوی پکن منجر شود.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، شرکت لنوو بزرگترین سازنده رایانه شخصی جهان 
مانده اما فروش این شــرکت حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده اســت. در 
میان پنج فروشنده بزرگ رایانه شخصی، شرکت هولت پاکارد با کاهش 2۸ 

درصدی فروش در سه ماهه سوم، بزرگترین کاهش فروش را تجربه کرد.

جعفری در نشست با هیات امنای موسسه یونیدرو اعام کرد:
یونیدرو نیاز به نگاه جدید برای افزایش 

اثرگذاری دارد
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد: یونیدرو برای اثرگذاری بیشتر برای 
توســعه بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به نگاه جدید دارد.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در هفتمین نشست هیات امنای 
یونیدرو )موسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو( 
ضمن بیــان این مطلب گفت: این موسســه از زمان تاســیس، اقدامات 
ارزشــمندی همچون ایجاد ارتباط دانشــگاه با صنعــت، آموزش بخش 
خصوصی، برگزاری جشــنواره اینوماین و ایجاد بســتر برای ایده آفرینان 
حوزه معدن و صنایع معدنی، شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها 
انجام داده اســت.وی ادامه داد: ظرفیت این موسسه آموزشی و پژوهشی 
باالست و باید با ایجاد همفکری و عارضه یابی شرایط، فضا را برای ایفای 
نقش بیشتر آن در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به ضرورت ایجاد بستری برای بازدید فارغ 
التحصیان از معادن کشــور برای آشــنایی عملی، تصریح کرد: موسسه 
یونیدرو در این زمینه می تواند ایفای نقش کند و برای دانشــجویان ترم 
آخر در فصول تابســتان، دوره های آموزشــی کاربردی در معادن برگزار 
کند.وی ادامه داد: با توجه به نیاز کشــور به تکنسین هایی در حوزه های 
مختلف معدنی، موسســه مذکور با برنامه ریزی هــای الزم می تواند در 
ایــن زمینه گام بردارد. موضوع دیگر، برگزاری دوره های آموزشــی برای 
مدیریت واحدهای معدنی و صنایع معدنی اســت که در صورت نیاز می 

توان از اساتید خارجی بهره برد.

وعده افتتاح ۳۰ پارک محله ای تا پایان سال 
محقق می شود

سرپرست شهرداری کرج گفت: پروژه تعریض خط ۴ 
حصار هم کارکرد درون شهری دارد و هم به کاهش 
ترافیک حاشــیه شهر و انتقال مسافرین از تهران به 
جاده چالوس کمک می کندمنوچهر غفاری در آیین 
افتتاح پنج پروژه شهری حضور اعضای شورای شهر، 

مدیران شهری و شهروندان به صورت آناین در باشگاه میاد شهرداری کرج 
برگزار شــد، اظهار داشــت: پروژه تعریض خط ۴ حصار از سه سال گذشته 
آغاز شــده است.وی بیان کرد: این پروژه هم کارکرد درون شهری دارد و هم 
به کاهش ترافیک حاشــیه شهر و انتقال مسافرین از تهران به جاده چالوس 
کمک می کند.این مســئول با اشــاره به اعتبار تخصیص یافته برای تعریض 
خط ۴ حصــار توضیح داد: برای این پروژه ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه شــده 
است.سرپرست شــهرداری کرج ادامه داد: توسعه پارک ها در مقیاس محله 
یکــی دیگر از ماموریت های مجموعه مدیریت شــهری اســت، تاکنون ۱۵ 
پارک به بهره برداری رســیده و تا پایان سال وعده افتتاح 3۰ پارک محقق 
خواهد شد.وی یادآور شد: همه توان و تاش همکاران خوب من در مجموعه 
مدیریت شــهری رفع نیازها و جامه عمل پوشــاندن به مطالبات شهروندان 
است و باید بپذیریم بسیاری از مطالبات آنها از سال های گذشته باقی مانده 
اســت.غفاری گفت: کرج با سایر شهرها متفاوت است و توسعه بسیار شتاب 
زده ای داشته وهمین باعث بروز مشکاتی در مناطق مختلف آن شده است 
ولی با این وجود در دو دهه گذشته اتفاقات خوبی در این کانشهر رخ داده 
است.سرپرست شهرداری کرج با اشاره به دالیل عدم آغاز پروژه های عمرانی 
از ابتدای ســال جاری، گفت: ۷۵ درصد بودجه عمرانی تعهد شده اما درصد 
جذب با کندی صورت گرفته که تاش می کنیم این ضعف در شش ماهه دوم 
سال برطرف شود. در سه ماه ابتدایی سال به دلیل مشکات موجود در سامانه 
ستاد بخشی از کار عقب افتاد.وی خاطرنشان کرد: همه مطالبات شهروندان 
صرفا در حوزه عمرانی نیست، معضات ترافیکی و انجام طرح های فرهنگی 
از دیگر خواسته های مهم شهروندان است که باید برای آنها چاره ای اندیشید 
و در این حوزه ها هم اقدامات موثری صورت داد.مراسم افتتاح پروژه تعریض 
خط ۴ حصار، فاز اول بوســتان نیلوفر با اعتبار 3۱۴ میلیارد ریال در منطقه 
شش، بوستان کوهپایه با اعتبار ۵۱۶ میلیارد ریال در منطقه هشت و بوستان 
دریا با اعتبار ۱۱3 میلیارد ریال در منطقه ۱۰ به صورت همزمان و آناین در 

باشگاه میاد شهرداری برگزار شد

تعیین تکلیف واردات موبایل های باالی 
۶۰۰ دالر

به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر به 
ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشخاص تبدیل 
شده است.محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، درباره جدیدترین 
وضعیت تامین ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر گفت: در حال حاضر 
وضعیت تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر به ارز حاصل از 
صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشــخاص تبدیل شده است.

البته به گفته وی این تصمیم مشــکاتی بــرای وارد کنندگان به 
دنبال داشته است؛ از جمله اینکه سال گذشته این موبایل ها با ارز 
نیمایی وارد می شــد و االن بــا ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که 
قیمت آن باالتر اســت. از طرف دیگر تامین این ارز هم مشکل تر 
است؛ چون ارز صادراتی لزوما ارز مورد نیاز در مبدا واردات نیست و 
باید تبدیل به درهم و به دوبی منتقل شود.عالیان در پایان در پاسخ 
به ســوالی درباره وضعیت واردات موبایل باالی ۶۰۰ دالر در برابر 
صادرات خشــکبار نیز گفت: توافقی که صرفاً واردات موبایل باالی 
۶۰۰ دالر را منوط به اســتفاده از ارز حاصل از صادرات خشــکبار 
می کرد، منتفی شد.به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری 
مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشــر شــد، اما چند روز بعد 
این وضعیت به اختال سیســتمی نسبت داده شد و اعام شد که 
ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد.   اما 
این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی اســت، 
اما به دلیل مشکات مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، 
واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق تر طبق 
اعام این انجمن از 2۴ اردیبهشت، واردات موبایل های باالی ۶۰۰ 

دالر تامین ارز نشد.

سخنگوی گمرک ایران :

رشد ۵۳۲ درصدی صادرات ایران به عربستان
ســخنگوی گمرک ایران گفت: بیشترین میزان رشد در صادرات 
مربوط به عربستان با رشد ۵32 درصدی و بیشترین میزان تغییر 
در واردات مربوط به پاکســتان با رشــد 3۵۰ درصدی در ۶ ماه 
نخســت امسال بود.به گزارش ایلنا،  ســید روح اله لطیفی - در 
مورد تجارت ایران با همسایگان گفت: در نیمه نخست امسال، 3۸ 
میلیــون و ۵۶۰هزار تن کاال به ارزش 2۴ میلیارد و ۱۹۸میلیون 
دالر بین ایران و ۱۵ کشــور همسایه ایران تبادل شد که نسبت 
به نیمه نخســت ســال قبل از لحاظ ارزش ۷ درصد رشد داشته 
اســت.وی افزود: با وجود رشد ۷ درصدی در  ارزش  تجارت غیر 
نفتی کشور با کشورهای همسایه، شاهد کاهش ۱۸ درصدی در 
وزن هستیم. صادرات ۶ ماهه  به کشورهای همسایه 2۹ میلیون 
و 2۸۰هــزار تن به ارزش ۱2 میلیارد و 32۷ میلیون و 3۰۴ هزار 
و ۴۴۶ دالر بــود که با کاهش ۱۹ درصدی در وزن با رشــد ۱۰ 
درصدی ارزش همراه بوده اســت. لطیفی ادامــه داد: واردات از 
همسایگان در این مدت نیز ۹میلیون و 32۰هزار تن کاال به ارزش 
۱۱میلیارد و ۸۷۰میلیون و ۵۶۷ هزار و 3۵۵ دالر بوده که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل ۱۴ درصد در وزن کاهش و ۴.۴درصد 
در ارزش افزایش داشــته است.ســخنگوی گمرک ایران تصریح 
کرد: عراق با ۹میلیون و ۸۶۶هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 3۸2 
میلیون دالر)کاهش ۱2 درصدی(، امارات با ۵میلیون و ۷2۱هزار 
تن به ارزش 3میلیارد و ۱۱2 میلیون دالر )رشــد 3۹ درصدی(،  
ترکیه با ۴ میلیون و ۱۰۶ تن به ارزش 2 میلیارد و ۶2۶ میلیون 
دالر)رشد ۱۴درصدی(، افغانستان با یک میلیون و ۵۸2 هزار تن 

به ارزش ۷۹2 میلیون دالر )کاهش 2۱درصدی( و پاکســتان با 
یــک میلیون و 3۱۵ هزار تن به ارزش ۵۶۱ میلیون دالر)رشــد 
3 درصدی(، پنج مقصد اول صادرات کاالی ایرانی به کشــورهای 
همسایه بودند.وی گفت: عمان با یک میلیون و ۵۴۰ هزار تن به 

ارزش ۵۴2 میلیون دالر )رشــد ۹۵درصدی(، آذربایجان با 3۷2 
هزار تن به ارزش 3۶3 میلیون دالر )رشــد ۷2 درصدی(، روسیه 
۶22 هزار تن به ارزش 33۹ میلیون دالر )رشــد 2۵ درصدی( ، 
ترکمنستان با ۶3۱ هزار تن به ارزش 2۰۶ میلیون دالر ) رشد ۴2 

درصدی(،  ارمنستان با ۴2۶ هزار تن به ارزش ۱۷۷میلیون دالر 
)رشد ۱۴ درصدی(، کویت با دو میلیون و 3۵۶ هزار تن به ارزش 
۸2 میلیون دالر )رشد 2۶ درصدی(، قزاقستان با 2۷3 هزار تن به 
ارزش ۷۵ میلیون دالر )کاهش ۶ درصدی(،  قطر با ۴۶۴ هزار تن 
به ارزش ۶۵ میلیون دالر)کاهش ۱3درصدی(، بحرین با ۴ هزار و 
۸۴۷تن به ارزش 3.۹ میلیون دالر )رشد 2۱ درصدی( و عربستان 
۴۷۶تــن به ارزش 2۴۶ هزار و ۵۰۹ دالر )رشــد ۵32درصدی( 
، بــه ترتیب در رتبه هــای بعدی قرار دارند. لطیفــی افزود: در 
واردات ۶ ماهه سال جاری نیز امارات با ۷ میلیارد و 2۰۶ میلیون 
دالر)کاهش یک درصدی(، ترکیه بــا 2 میلیارد و ۶۸۰ میلیون 
دالر ) رشــد ۱۰ درصدی( ،روسیه با ۸۷۶ میلیون دالر )رشد 3۷ 
درصدی(،  پاکســتان با ۴۹۴ میلیون دالر )رشد 3۵۰ درصدی( 
و عمان با 3۶۵ میلیون دالر )رشــد 3۵ درصدی(،  پنج فروشنده 
اول کاالهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.وی تصریح 
کرد: عراق با ۹۰ میلیون دالر )کاهش ۸2 درصدی(، قزاقستان با 
۸۰ میلیون دالر )رشــد ۱۴۸ درصدی(، قطر با 2۱ میلیون دالر 
)رشــد 2۴۸ درصدی(، آذربایجان با ۱۹.۴ میلیون دالر )کاهش 
۱۵ درصدی(،  ترکمنســتان بــا ۱۵.3 میلیون دالر )کاهش 2۹ 
درصدی(، افغانستان با ۱3.۱ میلیون دالر )رشد ۱۰۶ درصدی(،  
کویت با ۵.۱ میلیون دالر )کاهش 2۷ درصدی(،  ارمنستان با ۵ 
میلیــون دالر )کاهش ۶۵ درصــدی( و بحرین با ۸۹3 هزار دالر 
)کاهش 3۰ درصدی( در رتبه هــای بعدی فروش کاال به ایران 

در بین کشورهای همسایه، در نیمه نخست امسال قرار دارند.

وزیر صمت گفــت: تاکنون الــزام عدم تردد 
خودروهای فرسوده نتیجه بخش نبوده است و 
باید تسهیاتی به مالکان خودروهای فرسوده 
داده شــود تا انگیزه الزم برای اســقاط ایجاد 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی )سه شنبه ۱۹ 
مهر ماه( مجلس شــورای اسامی و در جریان رسیدگی به کلیات الیحه دوفوریتی 
الحاق یک تبصره به ماده )۱۰( قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: 
در سازوکار قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۹۷ تصویب و به دالیلی تا امروز 
اباغ نشده است، آمده بود که تولید خودرو به اسقاط آن متصل باشد و همین امر خأل 
قانونی ایجاد کرده بود.وی بیان کرد: در واقع اگر گواهی اسقاط خودرو صادر نمی شد، 

تولید خودرو متوقف می شد که در دو سال گذشته شاهد آن بودیم. ما در این الیحه 
به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر 
به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به 
صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفاً برای اسقاط خودروهای فرسوده 
هزینه شود.وزیر صمت تصریح کرد: از آنجایی که بازیافت، صنعت محسوب می شود 
و زنجیره باید هماهنگ باشــد، برای رفع ابهام آنکه چه نهادی مسئول اسقاط است، 
در قانون تاکید شد مسئولیت آن بر عهده وزارت صمت است، چرا که اگر مسئولیت 
به دســتگاه دیگر داده می شــد، در روند تولید و اسقاط اخال ایجاد می شد.فاطمی 
امین درباره علت اختصاص یک و نیم درصد از تولید به اسقاط خودرو، بیان کرد: بر 
اساس برآوردی که از بازار برای هزینه صدور گواهی اسقاط انجام شد، این هزینه ۵ 

میلیون تومان برآورد شــد که یک و نیم درصد از هزینه تولید بیش از مبلغ گواهی 
اسقاط اســت و این رقم منطقی اســت.وی ادامه داد: اگر 2۰ درصد از قرعه کشی 
خودرو برای کســانی که اســقاط خودرو انجام می دهند لحاظ شود، در واقع عموم 
مردم در قرعه کشــی خودرو دیده نمی شــوند.وزیر صمت اظهار داشت: ما از سال 
۱3۹۰ با یک چالش اساســی مواجه هستیم که کار ویژه ای در حوزه اسقاط خودرو 
صورت نگرفته است. در سال های قبل دولت حمایت می کرد و به افرادی که خودروی 
فرسوده داشتند، تسهیات ارائه می کرد و سال های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم 
و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتماً باید منابعی پیش بینی کنیم 
تا مالکان خودروهای فرســوده با بهره مندی از تســهیات انگیزه الزم برای اسقاط 

خودرو داشته باشند.

فاطمی امین در صحن مجلس:

الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه بخش نبوده است

دبیر انجمن کشتیرانی:

عملکرد اپراتور هندی 
به ترانزیت کشور 
آسیب زد
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آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
رکوردشکنیاستخراجبیتکوین

استخراج بیت کوین افزایش چشمگیری داشته و بر اساس داده های ارائه شده اخیراً به 
۱۳.۵۵ درصد افزایش یافته و به باالترین حد خود یعنی ۳۵.۶ تریلیون هش رســیده 
اســت؛ این رقم بیشترین افزایش را از ماه مه ۲۰۲۱ به ثبت رساند.به گزارش ایسنا به 
نقل از تودی، این افزایش هش فشــار بیشتری بر ماینرهای بیت کوین وارد کرده است 
که به دلیل قیمت پایین ارزهای دیجیتال در تالش برای حفظ ســود خود هســتند.

دانیل فرومکین، کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال اظهار کرد: تحویل اخیر دکل های 
جدید اســتخراج بیت کوین یکی از دالیل اصلی این جهش عظیم است.مزارع بزرگ در 
حال حاضر با وجود بازار نزولی در مقیاس بزرگ در حال گسترش هستند که منجر به 
رقابت فزاینده می شــود.در جریان ادامه بازار نزولی، قیمت دکل های پیشرفته به میزان 
قابل توجهی کاهش یافته و این عامل همچنین به رشــد سریع سختی استخراج کمک 

کرده است.

ورقبورسبرگشت
بازار ســرمایه امروز برخالف روزهای گذشــته روند صعودی داشت و شاخص های این 
بازار سبزپوش شدند.به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس )سه شنبه( با ۹۶۶۲ واحد 
افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحد صعود کرد.شــاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۳۲۰۵ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد ایستاد.در این بازار ۲۰۸ 
هزار معامله به ارزش ۲۴ هزار و ۹۷ میلیارد ریال انجام شد.پاالیش نفت اصفهان، فوالد 
مبارکــه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تهران، 
پتروشــیمی پردیس و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم امروز با ۱۴۲ واحد افزایش در رقم ۱۷ 
هزار و ۹۱۵ واحد ایســتاد.در این بازار ۱۳۸ هزار معامله انجام شد که ۴۹ هزار و ۸۹۸ 
میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، تولید نیروی برق 
دماوند، صنعتی مینو، داروسازی دانا، بهمن دیزل و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

گزیده خبر

در نشست شورای مسکن استان مرکزی با حضور وزیر راه و شهرسازی 
صورت گرفت؛

تشریحجزییاتتسهیالتاعطاییبانک
مسکندرطرحنهضتملی

سرپرســت بانک مسکن در نشست شورای مسکن استان مرکزی که با حضور 
وزیر راه و شهرسازی و برخی مسووالن استانی برگزار شد؛ به تشریح جزییات و 
اقدامات این بانک در حوزه تسهیالت اعطایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت.

به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، مدیران ارشد 
بانک در این نشســت که با هدف پیگیــری تکمیل ۲۵۰ هزار واحد نیمه تمام 
مســکن مهر و حضور در آیین کلنگ زنی آغاز عملیات ساخت۲۰ هزار واحد 
مسکن تک واحدی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد؛ در خصوص 
اقدامات صورت گرفته توسط بانک مسکن در دیگر طرح های مسکن دولت نیز 
توضیحاتی ارایه کردند.همچنین دکتر علی عسکری در حاشیه این نشست در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی، در پاسخ به این 
سوال که نقش بانک مسکن در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن چیست 
و تاکنون، میزان مشــارکت بانک در این طرح در کشــور و در استان مرکزی 
چه میزان بوده است، گفت: نهضت ملی مسکن، طرح بزرگی است که به نیاز 
افراد جامعه برای ایجاد سرپناه پاسخ می دهد.بانک مسکن افتخار دارد در کنار 
ســایر بانک ها در این طرح مشارکت کرده و در این مسوولیت مهم اجتماعی 
سهیم است.وی در ادامه اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر در وبسایت 
ویژه این طرح مربوط به بانک مســکن ثبت نــام کرده اند که باید با مراجعه به 
ادارات کل مسکن و شهرسازی استان ها و دریافت معرفی نامه، به بانک مراجعه 
کنند.سرپرست بانک مسکن تصریح کرد: سهمیه سال جاری بانک مسکن در 
انعقاد قرارداد طرح نهضت ملی مسکن ۲۱۰ هزار واحد است که خوشبختانه با 

وجودی که طرح در حال حاضر مراحل اولیه خود را سپری می کند 

انعقادتفاهمنامهمیانبانکتوسعهتعاونو
صندوقضمانتصادراتایران

محمد شــیخ حسینی سرپرست بانک توســعه تعاون و سید رضا علیخانی 
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

محمد شیخ حســینی سرپرست بانک توســعه تعاون در این جلسه اظهار 
داشــت: همزمانی انعقاد تفاهم نامه با روزهایی که نزدیک مناسبت روز ملی 
صادرات اســت را به فال نیک می گیریم و امید اســت این همکاری موجب 
تسهیل خدمات به تعاونی ها و کارآفرینان صادرات گرا و متقاضیان گردد.شیخ 
حسینی تاکید کرد: طیفی از مشتریان و جامعه هدف بانک توسعه تعاون از 
تعاونی ها و شــرکت های صادرات گرا هستند که با توسعه روابط میان بانک و 
صندوق ضمانت صادرات ایران، این طیف از مشتریان می توانند خدمات بانکی 
و ضمانت نامه ای را با یکپارچگی و سهولت بیشتری دریافت نمایند.وی تصریح 
نمود: گرچه بانک توســعه تعاون طی سال های اخیر ارتباط و تعامل نزدیکی 
با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان دو نهاد همکار دارد، با این 
وجود همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در بسیاری از پرونده های 
تخصصی و به ویژه صادراتی راهگشــا و تســهیل گرایانه است.شیخ حسینی 
گفت: بانک توســعه تعاون از بانک های توسعه ای و تخصصی با رویکرد چند 
منظوره است و گستردگی فعالیت و طیف مشتریان بانک از سایر بانک های 
تخصصی فراتر اســت.وی افزود: بانک توسعه تعاون با ۴۱۶ شعبه و ۳۲ باجه 
دسترســی مناسب جهت مراجعه فیزیکی مشتریان و فعالین اقتصادی را در 
مناطق جغرافیایی سراسر کشور فراهم نموده است.سید رضا علیخانی مدیر 
عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق این راهبرد را در پیش 
گرفته است که ارتباطات با بانک ها را گسترش دهد و ارتباط با بانک توسعه 

تعاون نیز در این مسیر بسیار مهم است.

میزانسپردههایبانکملتبهرقم
بیسابقه863.000میلیاردتومانرسید

بانک ملت، گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان شــهریورماه امســال را 
منتشر کرد که بر اساس این گزارش، مانده سپرده های این بانک در پایان نیمه 
اول ســال به حدود ۸.۶۳۵.۲۸۵ میلیارد ریال افزایش یافته اســت.به گزارش 
روابــط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و ســرمایه نزدیک به 
۲۶۲.۰۴۳ میلیارد ریال از بانک های فعال در بازار ســرمایه کشــور محسوب 
می شــود، در شــهریورماه مبلغی بالغ بر ۳۶.۰۰۸ میلیــارد ریال و در ۶ ماهه 
ابتدای ســال بیش از ۲۲۵.۲۱۵ میلیارد ریال به سپرده گذاران، سود پرداخت 
کرده است.این گزارش حاکی است، درآمد بانک ملت از محل اعطای تسهیالت 
در یک ماهه شــهریور ۱۴۰۱ مبلغی نزدیک بــه ۷۶.۱۷۵ میلیارد ریال و در 
نیمه اول ســال مبلغی حدود ۳۹۱.۹۴۳ میلیارد ریال بوده است.همچنین در 
شهریورماه سال جاری، درآمد ســپرده گذاری وبملت بیش از ۶.۷۹۶ میلیارد 
ریال، درآمد اوراق بدهی این بانک بالغ بر ۵.۱۳۹ میلیارد ریال و درآمد کارمزد 
آن بیش از ۶.۴۰۱ میلیارد ریال گزارش شــده است.درآمد بانک ملت در نیمه 
اول ســال نیز از محل اعطای تسهیالت نزدیک به ۳۹۱.۹۴۳ میلیارد ریال، از 
محل سپرده گذاری بیش از ۴۸.۲۷۷ میلیارد ریال، از محل اوراق بدهی حدود 
۴۷.۱۲۵ میلیارد ریال و از محل کارمزدهای دریافتی بالغ بر ۴۷.۵۳۳ میلیارد 

ریال اعالم شده است.

تمهیداتبانکملیایرانبرایدسترسی
روشندالنبهامکاناتباموهمراهبام

سامانه بام تحت وب و اپلیکیشن همراه بام نسخه اندروید به منظور دسترسی 
کاربران و مشــتریان روشــندل بانک ملی ایران، متناسب سازی شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در ســامانه بام تحت وب، پس از نصب 
برنامه های صفحه خوان توســط کاربران و انجام تنظیمات الزم، تمامی متن 
های موجود در سامانه، فیلدها، ویجت ها و منوها برای کاربر خوانده می شوند.

به عنوان نمونه، یکی از برنامه های کاربردی صفحه خوان »NVDA« اســت 
که پس از نصب در کامپیورتر کاربر و انجام تنظیمات، تمامی متن ها به زبان 
فارسی خوانده می شــوند.همچنین خدمات و منوهای پرکاربرد همراه بام در 
نسخه اندروید نیز جهت دسترسی روشندالن متناسب سازی شده و کاربر به 
منظور فعالسازی امکان خواندن منوها، ویجت ها و فیلدهای این اپلیکیشن از 
طریق گوشــی تلفن همراه خود ابتدا باید اپلیکیشن »e Speak NG« را از 
استورهای اندروید دانلود و نصب کند.سپس با ورود به بخش تنظیمات گوشی 
 text-to- وارد، انتخاب گزینه Accessibility تلفن همراه خود، به منــوی
 ،preferred engine در فیلد e Speak NG انتخاب گزینــه ،speech
انتخاب زبان فارسی در فیلد Language و فعال سازی گزینه talkback و 

یا voice assistant اقدام کند.

خطریبزرگدرکمیناقتصادبریتانیا
موسسه رتبه بندی فیچ نسبت به رکود عمیق تر بریتانیا به دلیل افزایش 
نرخ بهره هشــدار داد.به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، موسسه 
رتبه بندی فیچ هشدار داد که بریتانیا احتماالً به دلیل افزایش نرخ بهره 
از ســوی بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی عمیق تری خواهد 
شد.اکنون انتظار می رود که رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده یک 
درصد کاهش یابد در حالی که کاهش ۰.۲ درصدی برآورد شــده در 
پیش بینی سپتامبر اعالم شــده بود.در همین راستا، فیچ انتظار دارد 
بانک انگلســتان تا دســامبر به نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی و تا پایان سه 
ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به نرخ بهره پنج درصدی برسد که اندکی کمتر 

از برآوردهای بازار است.

جهانواردرکوداقتصادیشدهاست؟
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نســبت به افزایش خطر رکود 
هشــدار دادند.به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، دیوید مالپاس، 
رئیس گروه بانک جهانی، روز دوشــنبه در نشســتی با کریســتالینا 
جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول )IMF( نسبت به افزایش 
ریســک و »خطر واقعــی« رکود جهانی هشــدار داد.در همین حال، 
صنــدوق بین المللی پول پیش بینی کرد که حدود یک  ســوم اقتصاد 
جهان حداقل دو فصل متوالی رشد منفی در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 
را شــاهد خواهد بود و کل این میزان با کاهش رشد اقتصادی معادل 
چهــار تریلیون دالر بیــن ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ از بین می رود.

جورجیوا اظهــار کرد که جهان نمی تواند این تــورم را تحمل کند و 
از اقدام قوی حمایت کرد اگرچه اذعان کرد که تشــدید بیش از حد 
برخی عملکردها به خطرات رکود کمک می کند.وی خاطرنشان کرد: 
حمایت هایی الزم اســت اما این حمایت ها باید به خوبی هدف گذاری 

شوند زیرا اگر اینگونه نباشد به شعله های تورم دامن خواهیم زد.

طالدربرابردالرترمزکشید
قیمت طال امروز سه شــنبه ثابت و نزدیک به پایین ترین ســطح یک 
هفته ای جلســه قبل بود، زیرا دالر قوی تر و چشم انداز افزایش بیشتر 
نرخ ها توســط فدرال رزرو آمریکا جذابیت دارایی های با بازده صفر را 
کاهش داد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و پنج 
دقیقه به وقت شــرقی با ۳.۴ درصد کاهش به ۱۶۶۵ دالر و ۷۰ سنت 
رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۲ درصد کاهش 
به ۱۶۶۶ دالر و ۷۰ ســنت رسید.قیمت ها در روز دوشنبه ۱.۶ درصد 
کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش درصد یک روزه آنها از ۲۳ سپتامبر 

بود.

بانک ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی دهند!

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود کار دست شان داد
ناآگاهی معامله گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت 
گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، قانون جدید چک مصوب سال 
۹۷، وظایفــی را به بانک مرکزی و بانک های عامل محول کرد تا 
ظرف مهلت ســه سال و در سه گام مشــخص )آذر ۹۸( و )آذر 
مــاه ۹۹( و )فروردین ۱۴۰۰( به طور کامل مفــاد این قانون را 
در سیستم بانکی پیاده ســازی کنند.سه قابلیت »اعتبارسنجی 
صاحبان دسته چک«، »برقراری امکان صدور چک الکترونیک« و 
»مسدودی تمام حساب های صادرکننده چک برگشتی« از جمله 
مهمترین تحوالتی بوده است که انتظار می رفت با تصویب قانون 
جدید چک برای مراجعین بانکی در دسترس باشد.اما متأسفانه دو 
مورد فوق یعنی »اعتبارسنجی« و »چک الکترونیک« تا به امروز 
در سیســتم بانکی ناقص اجرا شده است و به عالوه آنکه در حال 
حاضر شاهد آن هستیم که ابعاد مختلف قانون جدید چک برای 
بخش قابل توجهی از جامعه پنهان و ناشــناخته مانده و بسیاری 
از مردم با نوآوری های جدید این قانون حداقل آشــنایی الزم را 
ندارند.اطمینان از آموزش عمومی به مردم در جهت آشــنایی با 
کارکردهــا و مزایای قانون جدید چک، بســیار مهم تر از قوانین 
مکتوب بر روی کاغذ است؛ چراکه بدون اطالع مردم از مفاد این 
قانون، عماًل بســیاری از مزایای قانون چک از بین می رود.اینکه 
کــدام ارگان و کدام نهاد متولی آگاهی بخشــی به مردم در این 
زمینه است، جای سوال اســت! اما الزم است از سه ارگان بانک 
مرکزی، بانک های عامل و صداوسیما، این مطالبه مطرح شود که 
هر کدام در این زمینه چه وظیفه ای را بر عهده خود قرار داده اند؟

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود
با یک حضور میدانی در شعبات بانکی کشور مشخص می شود که 
»مردم«، »اصناف« و »متصدیان بانک ها« در زمینه قوانین حاکم 
بــر نقل و انتقال چک، در هالــه ای از ابهام قرار دارند.آن طور که 
شــواهد میدانی گویای آن است، هم اکنون بسیاری از ذی نفعان 
چک برگشتی در مورد برخی از قوانین جدید چک اطالعات کافی 
ندارند و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق آنها در شعب 

بانکی شده است.
دو مــورد از مهمترین کارکردهایی کــه قانون جدید چک برای 

اشخاص فراهم کرده است، عبارتند از:
1. پرداخت کســری مبلغ چک از ســایر حســاب های 

صادرکننده چک بالمحل
طبق قانون جدید، بنا بر درخواست صاحب چک برگشتی، بانک 
موظف خواهد بود بالفاصله مبالغ موجود در ســپرده بلندمدت، 
کوتاه مدت و حســاب قرض الحسنه متعلق به صادرکننده چک 
بالمحل را ابتدا در همان بانک و سپس از سایر حساب های شخص 

در سایر بانک ها به ذینفع پرداخت کند.

2. پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک
در صورت عدم کفایت موجودی صادرکننده چک در موعد مقرر، 

دارنده چک می تواند از بانک درخواست کند که موجودی حساب 
شخص )ولو کمتر از مبلغ چک( را از بانک اخذ و برای مابقی آن 

گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

بانک ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی دهند!
متأسفانه به دلیل سکوت قانون در مورد اطالع رسانی مفاد قانون 
چک، عملیاتی شــدن دو موضوع باال کــه از مزایای جدی قانون 
جدید چک محسوب می شــود؛ صرفاً در صورت ارائه درخواست 
صاحب چک برگشــتی به شــعبه بانک انجام می شود؛ که البته 
کمتر کسی از مشتریان بانکی از این مفاد قانونی مطلع هستند.

متأسفانه در صورتیکه ذی نفعان چک از حقوق خود مطابق قانون 
جدید مطلع نباشــند، بانک ها نیز بدون کمترین تالش در جهت 
آگاه سازی و تفهیم قوانین جدید طبق روال معمول و سابق خود 

فعالیت می کنند.با مراجعه به شعب بانکی این موضوع به وضوح 
دیده می شــود که حتی برخی پرسنل بانک ها نیز درباره قوانین 
جدیــد چک آگاهی الزم را ندارند و یــا اینکه از ارائه توضیحات 

قانونی الزم به مراجعه کنندگان خودداری می کنند.
هر چند بررسی ها نشــان می دهد سطح آگاهی مشتریان بانکی 
بســیار پایین بوده و به همین دلیل بسیاری از مفاد قانونی رنگ 
اجرا به خود نمی بینند؛ اما پاســخ به چند سوال ساده زیر که در 
ارتباط با تغییرات قانون چک است؛ می تواند سنگ محک مناسبی 
برای تعیین ســطح اطالعات متصدیان بانک ها و مشتریان بانکی 

باشد:
- آیا میدانید دارنده چک برگشتی در هنگام برگشت زدن چک از 

چه حقوقی برخوردار است؟
- آیا میدانید در صورت برگشــت زدن چک، می توانید بالفاصله 

گواهی عدم پرداخت چک حاوی کد رهگیری دریافت کنید؟
- آیا میدانید در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده 
چک، می توانید از بانک بخواهید که موجودی حساب شخص )ولو 
کمتر از مبلــغ چک( را از بانک دریافت و برای مابقی آن گواهی 

عدم پرداخت دریافت کنید؟
- آیا تا بــه حال در ثبت چک های صیــادی جدید )بنفش( در 
سامانه، به مشکل برخورده اید؟ )در ارتباط با سامانه، درج تاریخ و 

مبلغ، ثبت هویت شخص گیرنده چک و …(
- آیا تا به حال قبل از دریافت چک از دیگران، وضعیت اعتباری 

وی را از سامانه استعالم کرده اید؟
به گزارش مهر، هرچند اخیــراً بانک مرکزی در خصوص آگاهی 
مشــتریان بانک ها از رویه هــای مرتبط با قانــون جدید چک، 
اطالعیه هایی صادر کرده است؛ اما به نظر می رسد اینگونه اقدامات 
به هیچ وجه کافی نبوده و بانک مرکزی بایستی با همکاری سایر 
ارگان های متولی به منظور کســب اطالع از میزان آگاهی مردم 
نســبت به مفاد قانون جدید چک، اقداماتی نظیر نظرســنجی و 
بررسی های میدانی را در دستورکار خود قرار دهد؛ چراکه بخش 
قابل توجهی از مفاد قانونی، در صورت عدم اطالع مردم، کارکرد 

خود را از دست می دهد.

در حالیکه بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی 
از وام یا اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی 
را ممنوع کرده است، مشاهدات میدانی از 
برخی بانک ها و گزارش مردم حاکی از آن 
است که برخی بانک ها همچنان با عناوین 
دیگر چون »ضمانت ریالی« بخشی از وام 
یا ســپرده متقاضیان را بلوکه می کنند.به 
گزارش ایســنا، بانک مرکزی روز گذشته 
در بخشــنامه ای بانک ها را از بلوکه کردن 
بخشی از مبلغ وام یا اخذ سپرده به عنوان 
وثیقــه منع کرد . این بخشــنامه که برای 
چندمین بار اعالم می شــود، با واکنش ها 
و سواالتی از ســوی مشتریان همراه شده 
است، چراکه همچنان پاسخ برخی بانک ها 
به متقاضیان دریافت تسهیالت و همچنین 
بررسی های میدانی از برخی شعب بانکی 
حاکی از این اســت که متقاضی باید برای 
دریافت تســهیالت مبلغــی را به صورت 
قرض الحســنه طی مدت مشــخصی نزد 

بانک مربوطه سپرده گذاری کند یا بخشی 
از تســهیالت پرداختی تا پایان تسویه وام، 
نزد بانک بلوکه می ماند.در این زمینه، یکی 
از وام گیرندگان اظهار کرد که از بانکی ۲۰ 
میلیــون تومان وام گرفتــه اما ۲۰ درصد 
از این مبلغ نزد بانک بلوکه شــده اســت.

همچنین، متقاضی دیگری عنوان کرد که 

از یکی از بانک هــا ۶۰ میلیون تومان وام 
گرفته اما ۱۶ درصــد این مبلغ نزدیک به 
۱۰ میلیون تومان، نزد بانک بلوکه شــده 
اســت. نکته حائز اهمیــت در این زمینه 
این اســت که بانک نگه داشتن این بخش 
از وام را بلوکه کردن نمی داند و آن را تحت 
عنوان »ضمانت ریالی« اعالم کرده اســت. 

این در حالی است که بانک مربوطه عالوه 
بر این مبلغ، سفته و یک نفر ضامن نیز از 
متقاضی دریافت کرده است.از سوی دیگر، 
مشــاهدات میدانی از برخی شعب بانک ها 
برای وام دادن بیانگر این است که طی بازه 
سه تا شــش ماهه باید حداقل و حداکثر 
تعیین شــده ای را در بانک سپرده کرد تا 
بتوان وام گرفت. به عنوان مثال، بر اساس 
طرح  وام دهی یک بانک، حداقل باید سه تا 
۱۲ ماه ۱۰ میلیون تومان در حساب پس 
انداز کرد تا بتوان هشــت تا ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت گرفت.البته متقاضیان باید 
بدانند اگر بانک به ســپرده مربوطه ســود 
بپردازد، پرداخت وام از این طریق مشکلی 
ندارد؛ در غیر اینصورت این موضوع تخلف 
است.این موارد اعالمی و مشاهده شده در 
حالی اســت که بانک مرکزی در بخشنامه 
خود به بانک ها اخطــار داده » در صورت 
تداوم تخلفات، مشمول اقدامات نظارتی و 
طرح در هیئــت انتظامی بانک ها خواهند 
شد«.بنابراین، باید دید بخشنامه و اخطار 
دوباره بانک مرکزی چقدر می تواند بانک ها 
را از بلوکــه کــردن بخشــی از وام یا اخذ 

سپرده به عنوان وثیقه نقدی منع کند؟

با وجود ممنوعیت از سوی بانک مرکزی
بلوکه کردن بخشی از وام به روایت متقاضیان

رییس بیمه مرکزی گفت: پارسال بیش از ۲۴ میلیون بیمه نامه 
شــخص ثالث صادر و بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان خسارت 
پرداخت شده  است.به گزارش ایسنا، مجید بهزادپور در همایش 
تجلیل از نمونه های ترافیکی بارومسافر که در شهرک آزمایش 
برگزار شد، اظهار کرد: آمار متوفیان و مصدومان حوادث جاده ای 
و ترافیکی آمار باالیی است و بعضا با تلفات جنگ های اروپا قابل 
مقایســه است. البته در گذشته این آمار بیشتر بود اما با تالش 
دستگاه های مسئول این آمار پایین تر آمده است. حدود ۱۷ هزار 
کشــته و بیش از ۳۶۰ هزار مصدوم آمار تکان دهنده ای است . 
در چهارماهه اول نیز تعداد متوفیان ۱۱ درصد افزایش داشته و 
تعداد مصدومین نیز ۲۰ درصد بیشتر شده است.وی ادامه داد: 
صنعت بیمه هم مانند مجموعه فراجا در بخش امنیت و آرامش 

مردم سهمی دارد. اصلی ترین هدف صنعت بیمه دادن آرامش 
و اطمینان به آحاد مردم است. صنعت بیمه حوزه های مختلفی 
دارد. بــرای مثال حوزه بیمه شــخص ثالث بیش از ۴۰ درصد 
پورتفوی حق بیمه مربوط به آن می شود. در سال ۱۴۰۰ تعداد 
بیمه نامه صادر شــده بیش از ۲۴ میلیون بیمه نامه بوده و یک 
میلیون و ۴۵۷ هزار خسارت ثبت شده  و بیش از ۲۳ هزار میلیارد 
تومان خسارت پرداخت شده اســت. مجموع خسارت هایی که 
توسط صنعت بیمه پرداخت شده بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت.تصریح کرد: به موجب حــق بیمه، ۱۰ درصد حق 
بیمه شخص ثالت برای رسیدگی فوری به مصدومیت به حساب 
وزارت بهداشت پرداخت می شود. این رقم در سال های گذشته 
به ۱۶ هزار میلیارد تومان رســیده است. به غیر از این موارد در 

بعد فرهنگ سازی نیز با شیوه های مختلف در رسانه های مختلف 
با ســاختن ســریال و ... صنعت بیمه  فعال بوده است.بهزادپور 
اظهار کرد: در موضوع حوادث ترافیک مستقیما درگیر هستیم. 
وزارت راه، صمت، قوه قضاییه، وزارت بهداشــت و ... نیز در این 
زمینه درگیرند. این موضوع هم برای کشور بار اقتصادی دارد و 
هم مشکالت اجتماعی جدی در بر داشت. در سال ۱۳۸۶ آمار 
افراد آسیب دیده از این موضوع بسیار زیاد بود. ما از ابتدای سال 
با همکاری خوب با پلیس راهور برای حل این معضل کامال در 
خدمت پلیس هستیم. مجموعه صنعت بیمه به طور مستقیم 
پرداخت هزینه را انجام می دهد اما جان مردم برای ما بســیار 
ارزشمندتر است. ما از رییس پلیس راهور درخواست کردیم که 
اگر می توانیم در هر حوزه ای با پلیس همکاری کنیم.وی درباره 

پروژه های مشترک بیمه 
و پلیــس راهــور گفت: 
با توجه به حساســیت 
هر  بتوانیم  اگر  موضوع، 

چه بیشــتر از تکنولوژی استفاده کنیم تلفات کمتری خواهیم 
داشت. پروژه پرداخت خسارت برخط برای خسارت های کمتر 
از ۲۰ میلیون یکی از طرح های ترافیکی اســت. ســامانه ای در 
بیمه مرکزی نیز انجام شده و قرار است با همین سامانه خسارت 
محاسبه و برای شخص زیان دیده صادر شــود.بهزادپور افزود: 
بحث ارزیابی ریسک و خطر راننده نیز در دستور کار قرار دارد. 
ما با قوه قضاییه نیز کاری مشترک شروع کردیم و امیدواریم این 

طرح نیز منجر به راهکاری مفید شود.

رییس بیمه مرکزی اعالم کرد

پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومان خسارت برای تصادفات
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گزیده خبر

وزیر خارجه هند:
  غرب دیکتاتوری نظامی پاکستان

 را ترجیح می دهد
وزیر خارجه هند، کشــورهای غربــی را به دلیل عدم 
ارســال تسلیحات به این کشــور به باد انتقاد گرفت و 
افزود که آن ها به جای این اقدام، »دیکتاتوری نظامی« 
را ترجیــح می دهند؛ عبارتی که اشــاره آشــکاری به 
پاکستان داشــت.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت 

ایندیپندنت، پس از آنکه سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند دیداری 
دوجانبه با  پنی وونگ، همتای استرالیایی اش در پارلمان استرالیا برگزار کرد، روز 
دوشــنبه طی یک کنفرانس خبری از »روابط دفاعی دیرینه« دهلی نو با مسکو 
حمایت کرد.هنگامی که از جایشانکار پرسیده شد آیا هند درخصوص روابطش 
با روســیه و اتکایش به واردات تسلیحات پس از جنگ در اوکراین تجدید نظر 
می کند یا خیر، پاســخ داد: »همانطور که می دانید، ما در ذخایرمان تسلیحات 
روسی و ساخت شوروی داریم. این ذخایر به دالیل مختلفی رشد کرد؛ البته نه 
فقط به خاطر منافعش، بلکه به خاطر اینکه طی چندین دهه کشــورهای غربی 
تسلیحاتی را به هند ارســال نکردند و در واقع آن ها »دیکتاتوری نظامی« کنار 
ما را به عنوان شــریک ترجیح دادند.«این دیپلمات هندی در ادامه خاطرنشان 
کرد که روســیه به دلیل داشتن ســامانه های دفاعی که از نظر کیفی نسبت به 
دیگران در جهان باارزش هســتند، یکــی از بزرگترین تامین کننده های دفاعی 
هند محسوب می شــود.وی افزود: »من فکر می کنم همه ما در عرصه سیاست 
بین المللــی با هر آن چیزی که داریم مقابلــه می کنیم. ما ارزیابی هایی را انجام 
می دهیــم که منعکس کننده هم منافع آتی ما و هم وضعیت کنونی هســتند. 
روابط با روســیه قاعدتا منافع ما را به خوبــی تامین می کند.«وزیر امور خارجه 
هند این اظهارات را با اشاره به ارسال تسلیحات آمریکا به پاکستان، کشوری که 
متحد غیرعضو ناتو برای واشــنگتن به حساب می آید، ایراد کرد. همچنین، این 
ســخنان او هم زمان با تصویب ۴۵۰ میلیون دالر بسته کمکی دولت جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا برای ارائه جت های جنگنده اف-۱۶ به پاکستان با هدف 
مقابله با تروریسم انجام شد.اظهار نظرات جایشانکار یک هفته پس از آن مطرح 
شد که نسبت به رویه دولت بایدن درخصوص تغییر تصمیم دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر توقف تمامی کمک های امنیتی و دفاعی 
به پاکستان اعتراض کرد و همچنین افزود که »پاکستان شریکی برای مبارزه با 
تروریسم نیست.«سوبرامانیام جایشانکار در قسمت دیگری از سخنانش در رابطه 
با جنگ روســیه – اوکراین تصریح کرد: »هند نســبت به درگیری در اوکراین 
بسیار شفاف بوده است. ما معتقدیم که این جنگ منافع هیچ طرفی را به دنبال 
ندارد؛ نه شــرکت کننده ها و نه در واقع جامعه جهانی. ما عینا مشاهده می کنیم 
که این جنگ تا چه اندازه کشــورهای با درآمد پایین را تحت تاثیر قرار داده و 
چالش هایی را در حوزه ســوخت، غذا و کود ایجاد کرده است.«هنگامی که از او 
ســوالی درخصوص تصمیم این هفته سازمان ملل متحد در رابطه با محکومیت 
اقدام مسکو نسبت به الحاق چهار منطقه اوکراینی به روسیه پرسیده شد، جواب 
مســتقیمی به آن نداد. وزیر خارجه هند در پاسخ گفت: به دلیل دوراندیشی و 
سیاســت هند، ما رای های خودمان را پیشاپیش نمی گوییم.وزیر خارجه هند با 
رد این ایده که تفاوت  نظرها درخصوص روسیه پیمان امنیتی »کواد« را تضعیف 
می کند، گفت: پیمان »کواد« )متشــکل از آمریکا، ژاپن، هند و اســترالیا( یک 
مکانیسمی است که بر روی منطقه هند-آرام جایی که هم گرایی میان شرکای 
آن بســیار محکم است، متمرکز می باشــد.هند چند روز گذشته از رای دادن به 
پیش نویس قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص محکومیت 
»رفراندوم غیرقانونی« روســیه و الحاق مناطق اوکراینی به این کشور خودداری 
کرد. تکرار این اقدام توســط هند و موضع خنثی آن نسبت به حمله روسیه به 
اوکراین، دهلی نو را در کانون توجه قرار داده اســت و در عین حال کشــورهای 

غربی به دنبال آن هستند تا فشاری را در این راستا علیه دهلی نو اعمال کنند.

لهستان از بیم حمله روسیه در حال بازبینی 
پناهگاه هاست

گزارش شــده که لهستان در حال فهرســت بندی پناهگاه های این کشور برای 
مطمئن شــدن از این مســاله اســت که در صورت بروز حمــات هوایی، این 
پناهگاه ها آماده استفاده از سوی مردم هستند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری راشاتودی، این ابتکارعمل از ســوی دولت ورشو در میانه افزایش هدف 
قرار گرفتن سازه های شهری در اوکراین مطرح شده است.پولستات نیوز با اشاره 
به اظهارات معاون وزیر کشــور و دولت لهستان گزارش کرد: بازرسی از ۶۲ هزار 
پناهگاه توسط ایستگاه های آتش نشانی منطقه ای در حال انجام است. این بازبینی 
و بازرسی ها برای این منظور صورت می گیرد که دولت متوجه شود کدامیک از 
آنها تجهیز و قابل اســتفاده اســت. اگر پناهگاهی مناسب نباشد اقداماتی برای 
فهرســت بندی آن صورت می گیرد.اگرچه این ابتکارعمل در زمانی مطرح شده 
که درگیری ها در اوکراین در حال افزایش اســت، اما معاون وزیر کشــور دولت 
ورشو تاکید کرده که لهستانی ها در معرض خطر نیستند.وی ادامه داد: ما عضو 
ناتو و بخشی از اتحادیه اروپا هستیم. اگرچه قویا از اوکراین حمایت می کنیم اما 
در این جنگ شرکت نداریم و لهستان یک کشور امن است. ما برای سناریوهای 
تاریکتر آماده می شــویم. ما به این مساله متعهد هستیم و برای آن زمان آماده 
می شویم اگرچه احتمال کمی برای این سناریوها وجود دارد.معاون وزیر کشور 
لهســتان همچنین اعام کرد، تکمیل ارزیابی پناهگاه ها در کشور حدود دو ماه 
طول می کشــد. ارزیابی این پناهگاه ها در سطح کشور از قبل برنامه ریزی شده 
بود و این یک تصادف بود که این اقدام در همان روزی گزارش شــود که روسیه 
حمات هوایی را به اهداف زیرساختی در کی یف و سایر شهرهای بزرگ اوکراین 

انجام داد. 

ادعای وزیر خارجه فرانسه:
 پنج فرانسوی در ایران بازداشت هستند

تهــران- ایرنا- وزیر امور خارجه فرانســه با طرح این ادعا که 
پنج فرانســوی در ایران بازداشت هستند، گفت: برای آزادی 
بازداشــت شــدگان فرانســوی با همتای ایرانی خود تماس 
خواهد گرفت.به گزارش روز سه شــنبه ایرنــا از خبرگزاری 
فرانســه، کاترین کولونــا در مصاحبه با رادیــو »فرانس انتر« 

درحالی از بازداشــت ۵ فرانسوی در ایران ســخن گفت که پیشتر پاریس تعداد این 
افــراد را ۴ نفر اعام کرده بــود.وی گفت: عصر امروز با وزیر امور خارجه ایران تماس 
گرفته و بار دیگر آزادی سریع ۵ هموطن را که در ایران هستند، درخواست خواهم کر

الپید: 
به توافقی تاریخی با لبنان رسیدیم

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی )سه شــنبه( اعام کرد که 
لبنان و این رژیم به توافقی تاریخی درباره ترســیم مرزهای 
دریایی دســت یافته اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعام 
کرد: لبنان و اسرائیل به توافقی تاریخی درباره مرزهای دریایی 

دست یافتند. فردا کابینه امنیتی و دولت نشستی را برگزار می کنند. پیش نویس توافق 
کاما با اصولی که اسرائیل در زمینه امنیتی و اقتصادی ارائه کرده بود هماهنگ است. 
صحبت درباره یک دستاورد تاریخی است که امنیت اسرائیل را تقویت کرده و میلیادها 
دالر سود اقتصادی دارد و ثبات در مرزهای شمالی را تضمین می کند.پیش از این ایال 
حولتا، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعام کرد که تل آویو از پیش 
نویس نهایی توافق ترسیم مرزهای دریایی راضی است و تمام خواسته های این رژیم 
در آن برآورده شــده است.لبنان نیز اعام کرد که از پیش نویس نهایی توافق راضی 
اســت و این پیش نویس تمام خواسته های لبنان را برآورده می کند و ممکن است به 

زودی به توافق تاریخی منجر شود.

انتقاد مسکو از موضع تل آویو در جنگ اوکراین
روسیه از اظهارات نخســت وزیر رژیم صهیونیستی درباره 
جنگ اوکرایــن انتقاد کرد.بــه گزارش ایســنا، به نقل از 
شبکه خبری المیادین، ســفارت روسیه در اراضی اشغالی 
در واکنــش به اظهــارات یائیر الپید، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی درباره محکومیت حمات روسیه به اوکراین 

اعام کرد: تل آویو حمات تروریســتی کی یف به غیرنظامیان در دونباس و دیگر 
اقدامات جنایتکارانه اوکراین را محکوم نکرد.در بیانیه این ســفارتخانه آمده است: 
حمات روسیه به تأسیســات نظامی و مخابراتی در اوکراین با دقت بسیار باالیی 
صورت گرفت. متأسفانه اسرائیل طی هشت سال حمات تروریستی اوکراین علیه 
غیرنظامیان در دونباس سکوت کرد. باید به قتل خبیثانه داریا دوگینا، روزنامه نگار 
روس و حمله تروریســتی اخیر اوکراین به پل کریمه و دیگر جنایت های هولناک 
اوکراین اشــاره کرد که به خاطر آن ها مجازات نشــده است.یائیر الپید پیشتر در 
توییتی نوشت: من حمله روسیه به غیرنظامیان در کی یف و دیگر شهرهای اوکراین 
را محکوم می کنم و به خانواده های کشته شدگان و ملت اوکراین تسلیت می گویم.

ماه میادی گذشته رسانه های اسرائیلی اعام کردند که شرکت صنایع امنیتی رژیم 
صهیونیستی به ارتش اوکراین سامانه های ضد پهپاد فروخته است.روابط روسیه و 
رژیم صهیونیستی طی ماه های اخیر دچار تنش شده، به ویژه بعد از آنکه مقامات 
رژیم صهیونیستی از جمله الپید مدعی شدند که روسیه مرتکب جنایت های جنگی 

در اوکراین شده است.

لوفیگارو بررسی کرد؛

آیا»ژنرالزمستان«اینبارهمروسیهراپیروزجنگمیکند؟
دمای هوا در فصل زمستان در اوکراین می تواند به ۳۰ درجه 
زیر صفر برسد که به طور جدی امکان مانور ارتش این کشور 
را تحت تأثیر قرار می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از الجزیره، روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« با بیان اینکه زمستان 
ســختی در پیش است، یادآور شد که »ژنرال زمستان« ۴ بار 
در طول تاریخ به نفع روسیه مداخله کرد. ابتدا علیه مغول ها 
و ســپس علیه سوئدی ها و فرانســوی ها و در نهایت در برابر 
آلمانی ها.این روزنامه فرانســوی این ســوال را مطرح کرد که 
آیا زمســتان پیش رو در جنگ اوکراین، بازهم به نفع روسیه 
خواهد بود؟این روزنامه به نقل از »یوهان میشــل« پژوهشگر 
مرکز مطالعات استراتژیک خاطرنشــان کرد که زمستان در 
اوکراین می تواند به ۳۰ درجه زیر صفر برسد که به طور جدی 
امکان مانور ارتش این کشــور را تحــت تأثیر قرار می دهد، و 
اگرچــه به جنگ پایان نمی دهد، امــا آن را پیچیده می کند.

اما برای روسیه، به نوشته این روزنامه - زمستان ممکن است 
به معنای امکان تثبیت جبهه های نبرد باشد و بنابراین مفید 
خواهد بود، به خصوص اینکه آموزش نظامی ۳۰۰ هزار سرباز 
جدید در ابتدای زمستان پیش رو تمام می شود و با ورود آنها 
به ارتش، جبهه روسیه تقویت می شود.یوهان میشل می گوید: 
از نظر استراتژیک، روسیه می خواهد از سقوط سرزمین هایی 
که اخیراً ضمیمه شده اند جلوگیری کند، در حالی که کی یف 

به دنبال بازپس گیری هرچه بیشــتر این اراضی، قبل از اینکه 
زمســتان مأموریت های رزمی را پیچیده کند، اســت.در این 
راســتا، »ادوارد جولی« متخصص تاکتیک های نظامی معتقد 
است که یخبندان یا تغییر زمین یک مزیت استراتژیک است 
و با توجه به اینکه جنگ اوکراین بیشتر زمینی است، ممکن 
است مانند حمله هیتلر در سال ۱۹۴۱، که با یخبندان شدید 
تسهیل شــد، اوکراین نیز از این وضعیت استفاده کرده و به 
حمــات خود ادامه دهد.جولی افــزود که اگرچه یخبندان و 
تگرگ، پیچیدگی های لجســتیکی به همراه دارد و منجر به 
فرسایش زودهنگام تجهیزات و جنگنده ها می شود، همچنین 
استتار بســیاری از یگان ها را غیرممکن می کند، اما می تواند 
عبور از برخی آبراه ها_ که یخ زده اند_ را تســهیل و در نتیجه 
نفوذ به مناطق دشمن را میسر سازد.وی افزود که خطر اصلی 
برای اوکراینی ها نه ســرما اســت و نه یخبندان، بلکه کاهش 
حمایت غرب است، به خصوص که حمایت های ایاالت متحده 
روند باثباتــی ندارد، در اروپا نیز ایــن حمایت ها تحت تأثیر 
مســائل اقتصادی و انرژی قرار گرفته است.اگرچه اروپایی ها 
تاکنــون به حمایت از اوکراین از طریق تحویل تســلیحات و 
تحریم های اقتصادی علیه روســیه ادامــه داده اند، اما برخی 
معتقدند که با فرا رســیدن زمستان پیش رو، این حمایت ها 

کم رنگ شود.

نیویورک- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفت و گوی تلفنی با همتای اوکراینی خود تاکید کرد که واشنگتن سیستم 
های دفاع هوایی پیشرفته به اوکراین ارسال خواهد کرد.به گزارش ایرنا ،کاخ سفید عصر دوشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعام 
کرد جو بایدن در گفت و گوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی با محکوم کردن حمات موشکی روسیه به اوکراین، متعهد شد که به 
حمایت های الزم از اوکراین برای دفاع از خود، از جمله ارســال سیستم های دفاعی هوایی پیشرفته، ادامه دهد.بایدن همچنین 
تاکید کرد که آمریکا در کنار متحدان و شرکایش، به ارائه کمک های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین ادامه خواهد داد و با تداوم تحمیل هزینه ها، روسیه را 
پاسخگوی جنایات جنگی که در اوکراین مرتکب شده است، خواهند کرد.پیش از این نیز، رئیس جمهور آمریکا در پی وقوع انفجارهای مهیب در کی یف پایتخت اوکراین 

و شهرهای اطراف آن، با محکوم کردن این حمات، خواستار توقف آنها شد و گفت که واشنگتن به همراه متحدانش به تحمیل هزینه ها علیه روسیه ادامه می دهد.
صبح روز دوشنبه خبرهای متعددی از وقوع انفجارهای مهیب در کی یف پایتخت اوکراین و شهرهای اطراف آن در رسانه های بین المللی منتشر شد. سامانه های پدافند 
هوایی در بیشتر شهرهای اوکراین فعال شدند و هشدار حمله هوایی در سراسر این کشور اعام شد. مقام های دولتی و منطقه ای از مردم خواستند با توجه به احتمال 
حمات بعدی از پناهگاه ها خارج نشوند.رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه نیز در جلسه شورای امنیت این کشور گفت: حمات موشکی امروز صبح به زیرساخت های 

اوکراین در پاسخ به چندین مورد از اقدامات تروریستی اوکراینی ها و نه فقط حمله شنبه به پل کرچ کریمه بوده است. 

آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادعایی گفت که ایران ســومین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR۶ که اخیراً در نیروگاه نطنز نصب 
شده  بود را فعال کرده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم؛ گزارش محرمانه دیده بان هسته ای سازمان ملل که به مشاهده 
رویترز رســیده است، در ادعایی مطح می کند ایران به سرعت در حال گسترش توانایی خود برای غنی سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای 
پیشرفته در نیروگاه نطنز است و اکنون قصد دارد فراتر از برنامه ریزی قبلی پیش برود.رویترز با اشاره به توقف مذاکرات غیرمستقیم بین 

ایران و ایاالت متحده در مورد احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ مدعی شد که تهران تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته را به جریان انداخته است که طبق توافق ۲۰۱۵ 
استفاده از آن ها برای تولید اورانیوم غنی شده ممنوع شده بود.طبق ادعای این رسانه، در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو آمده است که سومین آبشار از 
سانتریفیوژهای پیشرفته IR۶ که اخیراً در نیروگاه زیرزمینی غنی سازی سوخت )FEP( در نطنز نصب شده ، اکنون وارد جریان شده است.رویترز با نظر به این ادعا بیان می کند 
که این ســانتریفیوژ ها بســیار کارآمدتر از نسل اول IR۱ هستند و ایران آن ها را به ویژه در دو سایت زیرزمینی نطنز و فردو اضافه کرده است.گزارش موقت روز دوشنبه آژانس 
ادعا می کند که ایران همچنین به سرعت، نصب هفت آبشار را تکمیل کرده است که در ۳۱ اوت در مراحل اولیه نصب قرار داشتند. پایان ماه اوت آخرین بازدید بازرسان مورد 
 IR۴ اشاره در آخرین گزارش سه ماهه آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.رویترز همچنین نوشت: طبق گزارش روز دوشنبه آژانس، نصب این هفت آبشار که یکی از آن ها مدل

و مابقی دیگر IR۲m هستند، تکمیل شده است اما هنوز با آن ها غنی سازی نمی شود.

بایدن در گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینی،

 ارسال سیستم های دفاع هوایی پیشرفته به اوکراین
آژانس اتمی: 

ایران در حال گسترش غنی سازی اورانیوم است
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دانشــمندان دانشگاه بازل سوئیس در آخرین یافته های خود اظهار 
کرده اند عملکرد جدیدی از مخچه را کشف کرده اند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از تی ای، ُمخچه)Cerebellum( عریض ترین قسمت پس مغز 
اســت که در حفره جمجمه ای عقبی قرار دارد. مخچه کوچکترین 
بخش پس مغز اســت و در حفره مغزی پســین یعنــی در روبروی 
بصل النخــاع و پل مغزی و در باالی چادرینه مخچه قرار می گیرد. 
مخچه مسئول هماهنگ  کردن حرکات ارادی بدن است.در حالی که 
مخچه در ایجاد ترس نقش دارد، نقش آن در تقویت عاطفی حافظه 
اپیزودیک کمتر مشخص شده اســت. اخیرا محققان دانشگاه بازل 
در مطالعه جدیدشان، نقش بخشــی از مخچه در ذخیره تجربیات 
عاطفی را بررسی کرده اند.حافظه رویدادی یا همان حافظه اپیزودیک 
)Episodic memory( به نوعی از حافظه در انســان اشــاره دارد که 
تجربه های ویژه شــخصی را ذخیره می کند.در یک مطالعه جدید، 
محققان کشف کردند که مخچه نقشی حیاتی در به خاطر سپردن 
تجربیات عاطفی ایفا می کند. محققان با استفاده از رویکرد اف ام آرآی 
یا تصویرســازی تشــدید مغناطیســی کارکردی، کل مغز ۱۴۱۸ 
شرکت کننده سالم را مورد بررسی قرار دادند و سپس خوشه هایی را 
شناسایی کردند که به طور قابل توجهی در طول رمزگذاری حافظه 
تقویت شده تصاویر احساسی منفی و مثبت، فعال شدند.در یک تست 
حافظه که پس از آن انجام شــد، شرکت کنندگان تصاویر مثبت و 
منفی را به مراتب بهتر از تصاویر خنثی به خاطر می آوردند. افزایش 
فعالیت مغز در بخش هایی از مغز که از قبل نیز مهم شناخته شده اند 
با افزایش ذخیره ســازی تصاویر احساســی مرتبط بود. با این حال، 

محققان این مطالعه، عملکرد فعال تر مخچه را کشف کردند.

محققان حشره ای ناشناخته را که در یک کهربا به دام افتاده است، 
کشف کرده اند که قدمت آن را بین ۳۵ تا ۴۷ میلیون سال تخمین 
می زنند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، به لطف یک همکاری 
تحقیقاتی بین المللی به سرپرســتی محققان دانشــگاه گرانادا در 
اســپانیا، گونه ای از حشره که قباًل توصیف نشده بود در یک سنگ 
کهربا کشف شده است و اکنون Calliarcys antiquus نام گرفته است.

آرنولد استانیچک از موزه تاریخ طبیعی ایالتی اشتوتگارت می گوید، 
این حشــره که متعلق به گونه های مگس یک  روزه است، در تکه ای 
از کهربای بالتیک کشف شده است که بین ۳۵ تا ۴۷ میلیون سال 
قدمت دارد.یک روزه ها با نام علمی Ephemeroptera نام یک راسته از 
زیررده بال داران اســت. به خاطر اینکه عمر این حشرات بالغ بسیار 
کوتاه و یک یا دو روز اســت و بیشــتر از ســه روز زنده نمی مانند، 
به آنها یک روزه  می گویند.یک روزه ها حشــراتی با بال های غشایی و 
تعداد زیادی رگ بال هستند و عموما بال های عقبی آنها کوچک تر از 
بال های جلویی اســت. حشرات بالغ در انتهای بدن دارای زائده های 
بلندی هستند و تا قبل از بلوغ درون آب زندگی می کنند و از انواع 
گیاهــان مختلف داخل آب تغذیه می کنند. بدن این حشــرات در 
طرفین دارای زوائد برگ مانندی است که در واقع همان پیوست های 
تنفسی هستند که به وســیله آن اکسیژن محلول در آب را جذب 
می کنند. آنها در انتهای بدن نیز دارای پیوســت هایی هستند.یک 
روزه ها از نظر تغذیه ماهی ها دارای اهمیت فوق العاده زیادی هستند 
و یکی از بخش های مهم در جیره غذایی ماهی ها در آب های شیرین 

هستند.

عملکرد جدید مخچه کشف شد

کشف یک حشره 35 میلیون 
ساله در یک کهربا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ویرانی ایستگاه راه آهن شهر خارکیف اوکراین در اثر حمله موشکی

رنو موبوالیز از کانسپت تک نفره سولو رونمایی کرد
رنو موبوالیز چهارمین برند این گروه خودروسازی فرانسوی محسوب می شود و به دنبال معرفی سرویس های اشتراک خودرویی است؛ به 
عبارت دیگر شما نمی توانید محصوالت این برند را بخرید زیرا فقط از طریق برنامه اشتراکی در دسترس خواهند بود. طبیعتاً این کمپانی 
حمل ونقل اولویت اصلی خود را خودروهای الکتریکی می داند و در نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۲۲ حاضر خواهد بود. یکی از محصوالت 
اصلی رنو موبوالیز در این رویداد خودرویی سدان لیمو خواهد بود.جدیدترین کانسپت این شرکت خودرویی الکتریکی و کوچک است که 
با نام سولو شناخته می شود. سولو تنها ۱.۳۷ متر طول دارد. همان طور که نام کانسپت نشان می دهد، سولو به شکل محصولی تک نفره 
طراحی شده و تنها سه چرخ دارد که دو چرخ در جلو و یک چرخ در عقب نصب شده اند و این چرخ فرمان پذیری را نیز بر عهده دارد. 
ســولو کامســپت را می توان بدون نیاز به گواهینامه راند و حتی نیازی به بستن کمربند ایمنی یا گذاشتن کاله ایمنی نخواهید داشت. 
حداکثر سرعت این وسیله نقلیه کوچک نیز به ۲۵ کیلومتر در ساعت می رسد.کانسپت رنو موبوالیز سولو بدنه ای نامتقارن دارد و از کیسه 
هوا با دکمه پایی اضطراری اســتفاده می کند. زمانی که این دکمه فشــار داده شود سولو سریعاً متوقف خواهد شد. کانسپت موردبحث 

همچنین به صندلی خم شونده مجهز شده که می تواند با خم شدن به سمت جلو فضای بار بیشتری را فراهم سازد. 

بازگشت بنزما به ترکیب اصلی رئال مادرید
کاپیتان فرانسوی رئال مادرید در دیدار برابر شاختار در ترکیب اصلی تیم به میدان خواهد رفت.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، 
پیش بینی می شد که کریم بنزما به خاطر آسیب دیدگی دیدار برگشت برابر شاختار دونتسک اوکراین را از بدهد. کارلو آنچلوتی 
اعالم کرد که کریم بنزما در وضعیت خوبی به سر می برد و در دیدار برابر شاختار به ترکیب اصلی تیم برخواهد گشت.او گفت: بنزما 
در وضعیت خوبی به سر می برد. او در دیدار برابر شاختار در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت. هنوز ترکیب تیم را به صورت 
کامل انتخاب نکرده ام چرا که باید وضعیت تیم را در آخرین تمرین در نظر بگیرم. ما بازی مهمی برابر شاختار داریم. برای قطعی 
کردن صعود خود به پیروزی در این بازی نیاز داریم و به همین خاطر هم برای پیروزی به میدان می رویم.رئال مادرید از سه بازی 
خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۹ امتیاز کســب کرده است و در صورت پیروزی در بازی برابر شاختار صعودش را به 
دور بعد قطعی خواهد کرد.رئال بعد از این بازی باید در ال کالسیکو به مصاف بارسلونا برود و به همین خاطر پیش بینی می شد 

که آنچلوتی برابر شاختار تیم دوم را به میدان بفرستد اما ظاهرا این مربی ایتالیایی چنین قصدی ندارد.

 قلندران تهی رس کاله دارانند
هب رتک یار بگفتند و رببارانند

نظر هب صورت ایشان ز روی معنی کن
هک پشت لشکر معنی چنین سوارانند

تو رد پالس سیه شان نظر مکن هب خطا
هک رد میان سیاهی سپید کارانند

چو ربق همتشان شعله رب تو اندازد
هب پیششان چو زمین خاک شو، هک بارانند

ردین دیار ارگ از شهرشان کنند ربون
هب ره دیار هک رفتند شهریارانند

رمو هب جانب اغیار، ارگ دمد خواهی
بیا و یاری ازیشان طلب، هک یارانند

پیشنهاد

چهره روز

آداب دیکتاتوری
کتاب آداب دیکتاتوری که کتاب هفتم از مجموعه خرد و 
حکمت زندگی است به زبان ساده و با استفاده از مطالب 
واقعی و روانشناسی به مفهوم »کیش شخصیت« و شاید 
مهمتر از آن به جامعه ای می پردازد که گرفتار این مفهوم 
شــده اند.اگر با کتاب های نشر گمان و مجموعه های این 
نشر آشنایی داشته باشــید، احتماالً می دانید که هدف 
آن ها ساختن زمینه ای برای خوانندگان است تا بتوانند به 
زندگی، خوشی ها و مصائب آن بیندیشند. اولین مجموعه 
از کتاب های نشــر گمان تجربه و هنر زندگی نام داشت 
که شامل ۲۲ جلد است و مجموعه خرد و حکمت زندگی 
نیز دنباله ی همین مجموعه اســت که تاکنون ۱۲ جلد 
از آن منتشــر شده اســت. در پشت جلد کتاب، به طور 
خالصه، هدف این کتاب ها چنین بیان شده است:کتاب های این مجموعه نسخه نمی پیچند و سیاهه ای 
از اعمال نیک و بد پیش روی شــما نمی گذارند؛ بلکه می خواهند به فهم بهتر زندگی و پرســش ها و 
تجربه هایمان کمک کنند؛ چراغی بیفروزند تا در این اتاق تاریک زندگی و در لحظات دشــوار، درکمان 
از پرسش های بی پایان انسانی روشن تر شود.کتاب حاضر نیز، با نشان دادن آدابی که دیکتاتورها پیش 
رو می گیرند ســعی دارد درک ما از دنیا را بیشتر کند تا بدانیم آزادی به سادگی به دست نخواهد آمد. 
در قســمت دیگری از متن پشت جلد کتاب آمده اســت:در طول قرن بیستم، صدها میلیون نفر برای 
دیکتاتورهایشــان هورا کشیدند، حتی آن هنگام که در مسیِر بردگی گام می گذاشتند. دیکتاتورها اغلب 
با تصفیه هــای خونین و فریب و تقلب و تفرقه اندازی قدرت را تصــرف کردند، اما در بلندمدت کیش 
شــخصیت کارآمدترین شیوه است. دیکتاتورهایی که دوام آوردند معموالً بر دو ابزار قدرت تکیه کردند: 

کیش شخصیت و وحشت… هر دیکتاتور باید در دل مردمش ترس بکارد....

محمدرضا شفیعی َکْدَکنی
محمدرضا شفیعی َکْدَکنی با تخلص م. سرشک )زادهٔ ۱۹ 
مهر ۱۳۱۸( ادیب، نویســنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه 
تهران و شــاعر اهل ایران است. شفیعی کدکنی در ۱۹ 
مهر ۱۳۱۸ در شهر کدکن از خراسان در خانواده ای اهل 
علم دیده به جهان گشــود. از افراد مهم این خانواده به 
میرزا محمد شفیع کدکنی معروف به میرزای عالمیان، 
وزیر شاه عباس اول صفوی، می توان اشاره کرد. شفیعی 
کدکنی هرگز به دبســتان و دبیرســتان نرفت و از آغاز 
کودکــی نزد پدر خود آ میــرزا محمد )که روحانی بود( 
و محمدتقی ادیب نیشــابوری )ادیب نیشابوری دوم( از 
نزدیکانش به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت )در 
هفت ســالگی تمام الفیهٔ ابن مالک را از حفظ بود(و فقه، 
کالم و اصول را نزد شــیخ هاشم قزوینی )معروف به »فقیه آزادگان«( فراگرفت. اما پس از مرگ شیخ 
هاشم، تا آخرین مراحل درس خارج فقه را نزد سید محمدهادی میالنی خواند و در این دوره با سید علی 
خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسالمی ایران، هم درس بود. او به پیشنهاد علی اکبر فیاض در دانشگاه 
فردوســی مشهد نام نویسی کرد و در کنکور آن ســال نفر اول شد و به دانشکدهٔ ادبیات رفت و مدرک 
کارشناسی خود را در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی، و مدرک دکتری را نیز در همین 
رشــته از دانشگاه تهران گرفت.محمدرضا شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد دانشگاه تهران 
اســت. بدیع الزمان فروزانفر زیر برگهٔ پیشنهاد استخدام وی نوشته بود »احترامی است به فضیلت او«. 
شــفیعی از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث، شاعر خراسانی، به شمار می رود و دلبستگی خود 
را به اشعار وی پنهان نمی کند.شفیعی کدکنی روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۸ تهران را به مقصد ایاالت 

متحده آمریکا ترک کرد. این سفر بازتاب وسیعی در مطبوعات ایران داشت. 

فرهنگ

»گوســتاو کلیمت« نقاش نامدار اتریشــی در سال 
۱۹۰۳ با آثار »ون گوگ« آشــنا شد و برای نخستین 
نقاشی های منظره که خلق می کرد از آثار »ون گوگ« 
الهام گرفت.به گزارش ایســنا، نمایشگاه جدیدی در 
»موزه ون گــوگ« در هلند با عنوان »پســر طالیی 
گوستاو کلیمت: با الهام از ون گوگ، رودن، ماتیس« 
تا ۸ ژانویه ۲۰۲۳ فعالیت خواهد داشت. این نمایشگاه 
پس از آمســتردام به وین )۳ فوریه تا ۲۹ مه ۲۰۲۳( 
خواهد رفت. این نمایشگاه شامل برخی از شاهکارهای 
»کلیمت« اســت که از جمله آن ها به »مارهای آبی 
۲« می توان اشــاره کرد. این نقاشی پس از ۶۰ سال 
نگهــداری در مجموعه های خصوصــی، برای عموم 
مردم به نمایش گذاشــته می شود.»کلیمت« ون گوگ را در ســال ۱۹۰۳ کشف کرد؛ زمانی که 
گروهــی از هنرمندان رادیکال معــروف به »Secession« )که او به تأســیس آن کمک کرده بود( 
نمایشگاهی مبتکرانه در مورد امپرسیونیسم برگزار کردند. این نمایشگاه شش اثر ون گوگ را شامل 
می شــد )پنج اثر در کاتالوگ سال ۱۹۰۳ ثبت شــد، اما کارشناسان اکنون دریافته اند که یکی از 
گل های آفتابگردان با پس زمینه زرد نیز در این نمایشگاه ارائه شده است(. با پایان این نمایشگاه، 
»Secession« تصمیم شــجاعانه گرفت تا اولین موسسه ای باشد که اثر ون گوگ را برای یک موزه 
 »Belvedere« خریداری کند.»دشــت در اوورز« )ژوئیــه ۱۸۹۰( برای مکانی که قرار بود به گالری
تبدیل شــود، انتخاب شد. این نقاشی در نمایشگاه جدید »موزه ون گوگ« غایب است، زیرا برای 
نمایشــگاه مهمی در ماه مه آینده در آمســتردام  امانت داده شــده است. اما زمانی که نمایشگاه 

»کلیمت« به وین منتقل شود، »دشت در اوورز« گل سرسبد خواهد بود.

»کلیمت« زیر سایه »ون گوگ«
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