
۴ فوتی و شناسایی ۳۰۷ بیمار جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۷ بیمار کووید 
۱۹ در کشــور شناسایی شدند و متاسفانه چهار بیمار نیز جان خود 
را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۶ 
مهرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۰۷ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۹ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۵ هزار 
و ۱۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۲۷ نفر رسید.خوشــبختانه 
تا کنون ۷ میلیــون و ۳۲۹ هزار و ۵۴۰ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۱۳۱ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۵۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۱ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و 
۱۰۵ هزار و ۸۸۷ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۳۷۱ نفر ُدز 
دوم و ۳۱ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۴۳۱ نفر، ُدز ســوم و باالتر واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.
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دســتیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی را در داخل تولید می کنیم، اعالم کرد: ۲۲ کشــور درخواست خرید 
پهپادهای ایرانی را دارند.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس که صبح دیروز 
در دانشگاه جامع امام حسین )ع( برگزار شد، گفت: سپاه مردم دار و مردم یار است و تا پایان نیز اینگونه خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: دشمن در حال برنامه ریزی 
است تا بین مردم و نظام و سپاه فاصله بیاندازد. ما باید ضعف ها و کاستی ها را برای مقابله با دشمن و ناکام گذاشتن دشمن برطرف کنیم.دستیار و مشاور عالی فرمانده 

کل قوا با اشاره به جلسه ای که فرماندهان پیش از عملیات والفجر ۸ با امام خمینی )ره( داشتند،....
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دبیر کمیته علمی کشوری کرونا عنوان کرد؛
اپیدمی آنفلوانزا در راه است

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا، با اشــاره به شروع فصل پاییز و 
بازگشایی مدارس، گفت: روند ابتالء به آنفلوانزا در حال افزایش است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبــدا، حمیدرضا جماعتی، با 
اشــاره به برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیته علمی کشوری 
کرونا، اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت کرونا در جهان 
و ایران بررسی شد. در برخی کشورها مانند آمریکا، آلمان، سنگاپور، 
بنــگالدش و هند، موارد ابتالء به کرونــا مقداری در حال افزایش و 
برخــی واریانت های جدید، در حال شــیوع اســت.وی افزود: قباًل 
در برخی از کشــورها مانند آمریکا و آلمان، ســویه BA۴ شایع بود 
که امروزه در بســیاری از کشــورها، BA۵ جایگزین آن شده است. 
واریانــت جدید BA۴.۶ در آمریکا افزایش یافته و حدود ۱۳.۶ موارد 
شناسایی شده مربوط به این زیرسویه جدید بوده است.دبیر کمیته 
 XBB و BF۷ علمی کشــوری خاطرنشــان کرد: واریانت های جدید
به تازگی شناســایی شــده به گونه ای که BF۷ در آمریکا و XBB در 
ســنگاپور، بنگالدش و هند در حال افزایش است و برخی صاحب 
نظران معتقدند که با شناســایی این زیرســویه ها، کرونا به سمت 
SARS COVID تیپ یک یا سه می رود.جماعتی با اشاره به شناسایی 

زیرســویه هــای جدید کرونا، یادآور شــد: خوشــبختانه به دلیل 
واکسیناسیون گسترده در اکثر کشورها به ویژه کشورهای آمریکا، 
ســنگاپور، بنگالدش و هند علیرغم افزایش موارد اومیکرون، هنوز 
هم میزان مرگ و میر، کم است. به عنوان نمونه در سنگاپور، موارد 
جدیــد ابتالء به کرونا، ۹ هزار نفر در یک روز بوده و میزان فوتی، ۲ 
نفر بوده است.وی تصریح کرد: میزان وحشی گری و افزایش مرگ 
و میر واریانت ها و زیرســویه های جدید به دلیل سرایت زایی باال، 
کاهش یافته و از ســوی دیگر به دلیل ایمنی بــدن مردم با ابتالء 
به بیماری و واکسیناســیون، نیز مرگ و میــر بیماران کووید ۱۹، 
کمتر شده است.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: با توجه به 
 ،BQ۱ مطالعات و پیش بینی ها، امکان شــیوع واریانت هایی مانند
BQ۱.۳ ،BQ۱.۱ و XBB که به سرعت جهش پیدا می کنند، در فصل 
سرما و زمستان وجود دارد. این واریانت ها سرایت زایی باال اما مرگ 
و میر بسیار کمی دارند. یکی از ویژگی های این زیرسویه ها این است 
که به رغم عالئم کم و حتی بدون عالمت بودن آنها، ممکن اســت 
عوارض و مشــکالت قلبی، عروقی، گوارشی و استخوانی، عضالنی و 
دیابت بعد از ابتالء به وجود آید.جماعتی با بیان اینکه اســتقبال از 
واکسیناسیون در کشور مناسب بوده است، گفت: میزان تزریق نوبت 
سوم و یادآور واکســن کرونا در کشور ما در هفته های اخیر نسبت 
به روند جهانی، بهتر بوده اســت.وی با اشــاره به شروع فصل پاییز 
و بازگشــایی مدارس، گفت: روند ابتالء به آنفلوانزا در حال افزایش 
اســت. در روزهای گذشته، در بررسی ســاده ای که بر روی ۱۰۰ 
نمونه آزمایشــگاهی از بخش مراقبت های ویژه انجام شده بود، ۳۹ 
مورد ابتالء به آنفلوانزا گزارش شده که این می تواند هشداری برای 
اپیدمی آنفلوانزا در هفته ها و ماه های آینده باشد.دبیر کمیته علمی 
کشوری کرونا خاطرنشــان کرد: توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در فضاهای مسقف، مکان های 
شلوغ، مراکز آموزشی و بخش حمل و نقل عمومی برای پیشگیری 
از ابتالء به آنفلوانزا است. مهم ترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، 
استفاده از ماسک است اما شستشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله 
فیزیکی نیز مهم است.جماعتی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا 
تأثیر زیادی در کاهش بستری شدن در بیمارستان ها و مرگ و میر 
دارد، افزود: توصیه ما این اســت که کــودکان، افراد با بیماری های 
زمینه ای، سالمندان و افراد باالتر از ۶۵ سال و نیز نیروهای بهداشتی 
و درمانی، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.وی به تشابه عالئم آنفلوانزا 
و کرونــا در بیماران اشــاره و تاکید کرد: توصیه ما این اســت که 
همکاران کادر درمانی پس از مشاهده عالئم و برای تشخیص دقیق، 
حتماً تست های تشــخیصی را تجویز و مشخص کنند که بیماری 
فرد، آنفلوانزا اســت یا کرونا چرا که درمــان این دو بیماری، کاماًل 
با یکدیگر متفاوت اســت و در صورت گرفتاری شدید، نیازهای به 
درمان های اختصاصی دارد.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور 
شد: پزشکان و متخصصان توجه داشته باشند که از تجویز بی رویه 
آنتی بیوتیک ها به خصوص آزیترومایسین با توجه به فصل سرما و 
شیوع عفونت های ویروسی از جمله آنفلوانزا، خودداری کنند چون 
آنتی بیوتیک ها تأثیر به سزایی در بهبود شرایط این بیماران ندارند و 
از سوی دیگر، این تجویز و مصرف بی رویه باعث ایجاد مقاومت های 

آنتی بیوتیکی و عوارض در برخی بیماران می شود.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
بازگشت تسهیالت سوخت شده ابربدهکاران با شفافیت

وزیر اقتصاد گفت: شــفافیت درباره ابر بدهکاران بانکی موجب شد تا بسیاری از تسهیالت سوخت شده 
برگردد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »ســید احسان خاندوزی« با 
اشاره به انتشار صورت های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی غیر بورسی در سامانه کدال اظهار داشت: 
سال گذشته در ابتدای دولت سیزدهم که برای نخستین بار صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر 
کردیم برخی ایراد گرفتند که اینها مربوط به دولت قبل است که اعالم شده نه دوره عملکرد خود شما و 

همچنین انتشار این صورت های مالی چه کمکی به مسائل اقتصادی کشور می کند.

آیا امکان جعل کارت  پایان خدمت وجود دارد؟
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از جلوگیری جعل کارت های پایان خدمت با هوشمندسازی این اسناد 
هویتی خبر داد.ســردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال جعل کارت های پایان خدمت از 
سوی جاعالن سندهای هویتی اظهارکرد:  خوشبختانه با هوشمندسازی کارت های پایان خدمت، کفالت و 
دیگر کارت ها و اسناد مربوط به سربازی دیگر موضوعی به نام جعل کارت های مربوط به سربازی نداریم.

وی با بیان آمار جعل فیزیکی این ســند هویتی هم بســیار کم است، اظهارکرد:  جعل، تقلب و دسیسه 
ممکن اســت انجام شود اما مدت هاست که گزارشی در خصوص این کارت ها نداشتیم، ضمن اینکه اگر 
شکل فیزیکی این کارت ها نیز جعل شود، با توجه به هوشمندسازی انجام شده بالفاصله امکان استعالم 
آن وجود داشــته و جعلی بودن این کارت ها مشخص می شود.رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه 
داد: خوشبختانه با هوشمندسازی و ایجاد سامانه بین سازمان وظیفه عمومی فراجا و سازمان های نیروهای 
مسلح، به محض اینکه یک سرباز روز آخر سربازی خود را به پایان برساند، بر اساس مقرراتی که پادگان یا 
سازمان نیروهای مسلح دارند اقدامات الزم را انجام داده و موارد الزم مربوط به خدمت این افراد در سامانه 
ثبت می شــود. همچنین تاریخ مشمولیت، وضعیت خدمت و ... نیز به طورکامل در سامانه های ما وجود 
ندارد.مهری افزود: آنچه که تحت عنوان کارت یا گواهی عرضه می شود، به پشتوانه اطالعاتی است که در 
سامانه وجود داشته و قابلیت استعالم دارد، بنابراین اگر یک درصد هم فردی قصد جعل چنین اسنادی 
را داشته باشد، با توجه به اینکه استعالم انجام می شود، امکان بهره مندی از هیچ خدماتی را پیدا نخواهد 

کرد و عالوه بر آن به دلیل جعل نیز مجرم بوده و به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

بررسی نمودار تغییرات بازار امالک
آبان ۹۹ نقطه جوش بازار مسکن

منحنی ۵۴ ماهه روند رشــد ســالیانه قیمت مسکن شهر تهران نشــان می دهد که آبان ۱۳۹۹ بازار به 
باالترین میزان افزایش قیمت رسیده و در ادامه روند نزولی به خود گرفته است.به گزارش ایسنا، بررسی 
رشــد قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای ســال ۱۳۹۷ تا کنون براساس آمار منتشر شده توسط بانک 
مرکزی، گویای آن است که بازار دو قله قیمتی را در اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ تجربه کرده است. 
در دو مقطع مذکور نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران به ترتیب ۱۱۲ درصد و ۱۱۸ درصد 
بوده اســت.نمودار رشد قیمت مسکن در پایتخت طی ۵۴ ماه گذشته نشان می دهد پس از رشد مداوم 
قیمت ها که آذر ۱۳۹۶ آغاز شــده و تا اردیبهشــت ۱۳۹۸ ادامه یافته بازار در ادامه روند نزولی به خود 
گرفته و مجددا از خرداد ۱۳۹۹ شــروع به صعود کرده اســت. آبان ۱۳۹۹ بازار قله قیمتی ۳۱ ماهه را با 
۱۱۸ درصد رشــد لمس کرده و سپس شــروع به افت کرده است.از طرف دیگر بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و 
فروردین ۱۴۰۱ را می توان نقاط کف بازار به لحاظ شــاخص رشد قیمت دانست که نرخ افزایش سالیانه 
در هر سه ماه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. در ادامه قیمت مسکن تا تیرماه ۱۴۰۱ شیب صعودی گرفته 
و مجددا دچار افت شــده است.مقایسه شاخص رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیز گویای آن است که از 
اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد دو شاخص مذکور روند معکوس داشته اند. بدین ترتیب که نرخ افزایش سالیانه 
قیمت مسکن کاهشی و شیب اجاره بها افزایشی بوده است. شهریور ۱۴۰۱ شاخص سالیانه قیمت اجاره 
در شهر تهران ۴۰.۹ درصد بود که در مقایسه با تیرماه )۴۷.۴( درصد افت ۶.۵ درصد داشته است. میزان 
افزایش سالیانه قیمت نیز ۳۶.۳ درصد اعالم شد که  و به رقم ۴۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

منحنی رشــد ســالیانه در هر دو شاخص قیمت و اجاره بها از تیرماه ۱۴۰۱ روند نزولی به خود گرفته و 
پیش بینی می شود در صورتی که شوکی به لحاظ متغیرهای بیرونی به بازار مسکن وارد نشود این روند 

دست کم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید آمارهای ارائه 
شــده از سوی بانک مرکزی نشــان دهنده بهبود 
وضعیت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما 
برای عبور از تمام این مشکالت باید ارز تک نرخی 
شود.به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
براساس آمارهای شش ماهه ابتدایی امسال که از 
ســوی بانک مرکزی ارائه شده ارز تخصیص یافته 
به کاالهای اساسی حدود دو میلیارد دالر کمتر از 
مدت مشابه سال قبل بوده است که این موضوع به 
خوبی اهمیت و موفقیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را نشان می دهد.وی با بیان این که برای جلوگیری 
از آنکه بالی ارز ترجیحی دوباره بر سر اقتصاد ایران 
نازل شود باید به فرآیند چند نرخی بودن ارز پایان 
داد، گفت: در صورتی که ما بخواهیم سیاست های 
سال های گذشته را ادامه دهیم و بار دیگر به سمت 
ســرکوب نرخ ارز حرکت کنیم احتماال مشکالت 
ادامه خواهند داشت.رئیس اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به مشکالت و بحران هایی که اقتصاد جهانی 

با آنها روبه روست بیان کرد: تحت تاثیر مشکالتی 
که پس از شیوع کرونا به وجود آمد و البته حمله 
روســیه به اوکراین شوک های جدیدی در اقتصاد 
جهانی به وجود آمده که در هفته های گذشته خود 
را نشان دادند.خوانساری با بیان این که تورم مواد 
غذایی در آمریکا رکورد چهار دهه اخیر را شکسته 
توضیح داد: با وجود آنکه ایاالت متحده در ماه های 
گذشته چند بار نرخ بهره را افزایش داد اما باز هم 
شاهد آن هستیم که تورم در این کشور هنوز مهار 
نشــده و این روند در بسیاری از دیگر کشورها نیز 
خود را نشــان داده است.وی ادامه داد: در اروپا نیز 
متوسط نرخ تورم نســبت به ماه قبل ۰.۳ درصد 
افزایش یافته و برای اولین بار از زمان تاسیس این 
اتحادیه نرخ تورم در تعدادی از کشورهای عضو آن 
دو رقمی شده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران به 
وضعیت تورم در اقتصاد ایران اشــاره کرد و گفت: 
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
که ما در سال جاری نیز تورم حدودا ۴۰ درصدی 
خواهیم داشــت و همچنان در میان کشــورهای 

خاورمیانه باالترین تورم را داریم. در حوزه رشــد 
اقتصادی نیز اعــداد برای ایران مثبت شــده اما 
همچنان با برخی کشورهای منطقه فاصله زیادی 
برآوردها  دارد.خوانساری خاطرنشان کرد: آخرین 
نشــان می دهد که میانگین قیمت هر تن کاالی 
صادراتی ایران از ۳۶۳ دالر در ســال گذشــته به 
۴۶۹ دالر در سال جاری رسیده همچنین میانگین 
قیمت واردات نیــز حدودا ۳۳ درصد افزایش پیدا 
کرده است. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم 
که با توجه به برخی محدودیت های ایجاد شــده 
شرایط برای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار که در 
فضای دیجیتال کار می کند دشوار شده و باید برای 
آنکه ضربه مهلکی به این کسب و کارها وارد نشود 

برنامه  ریزی های الزم را در دستور کار قرار داد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز باید تک نرخی شود

سازمان هواشناسی نســبت به فعالیت سامانه 
بارشــی و رگبار بــاران در ۱۲ اســتان و وزش 
باد موقت و خیزش گرد و خاک در ۱۸ اســتان 
هشدار داد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی 
بــا صدور هشــدار زرد رنگ از تــداوم فعالیت 
سامانه بارشی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد 
شدید موقت و کاهش نســبی دما از سه شنبه 
تا چهارشــنبه )۲۶ تا ۲۷ مهرماه( خبر داد.این 
مخاطره جوی روز سه شنبه درگیالن، مازندران، 
گلستان، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی 
و ارتفاعات اســتان های تهــران، البرز، زنجان و 
سمنان و چهارشــنبه در شرق اردبیل، گیالن، 
مازندران، گلســتان، خراسان شــمالی، شمال 
و شرق خراســان رضوی و ارتفاعات سمنان و 
شــمال شــرق تهران پیش بینی می شود.بر اثر 
این مخاطره اختالل در ســفرهای بین شهری 
به ســبب لغزندگی جــاده به ویــژه در عبور از 
گذرگاه های کوهستانی، احتمال صاعقه، احتمال 
آبگرفتگــی معابر، احتمال بــاال آمدن ناگهانی 

ســطح آب رودخانه ها و احتمال خســارت به 
صنعت کشــاورزی مورد انتظار است.ســازمان 
هواشناسی برای جلوگیری از آسیب های ناشی 
از این مخاطره پرهیز از ســفرهای برون شهری 
غیر ضــروری، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و 
جابه جایی عشایر کوچ رو و اتخاذ تمهیدات الزم 
جهت پیشگیری از خســارات باغی و زراعی را 
توصیه می کند.این سازمان در ادامه این هشدار 
از افزایش گرادیان فشــاری، وزش باد شــدید 
موقت، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک و 
احتمال نفوذ گرد و غبار از سه شنبه تا پنجشنبه 
) ۲۶ تا ۲۸ مهرماه( خبرداد.این شــرایط جوی 
روز سه شنبه دراستان های البرز، تهران، خراسان 
جنوبی، خراســان رضوی، خراســان شمالی، 
ســمنان، سیستان و بلوچســتان، شمال شرق 
اصفهان، شــرق و جنوب کرمان، نیمه شــرقی 
هرمزگان، شــمال مرکزی، شــمال قم و یزد، 
چهارشــنبه در خراسان شــمالی، سیستان و 
بلوچستان، خراســان رضوی، خراسان جنوبی، 
سمنان، یزد، شرق و جنوب کرمان، نیمه شرقی 

هرمزگان و شمال شرق اصفهان و پنجشنبه در 
آذربایجان غربی، کردستان،  آذربایجان شرقی، 
اردبیل و زنجان پیش بینی می شــود.بر اثر این 
خاطره احتمال اختالل در تردد جاده ای، احتمال 
سقوط اشــیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به 
ســازه های موقت و شکستن درختان کهنسال، 
کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید و احتمال 
تاخیر در پــرواز مورد انتظار اســت.به توصیه 
سازمان هواشناســی احتیاط در تردد، اجتناب 
از فعالیت هــای فیزیکی در فضــای باز به ویژه 
گروه های حســاس، عدم توقف و پارک خودرو 
در اطراف درختان فرســوده و ســاختمان های 
نیمه کاره، استحکام ســازه های موقت از جمله 
تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها در دستور 
کار قرارگیرد.به گزارش ایسنا،هشدار زردرنگ به 
معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد 
داد که ممکن اســت در سفرها و انجام کارهای 
روزمره اختالالتی را ایجاد کند. این هشدار برای 
آگاهی مردم صادر می شــود تا بتوانند آمادگی 
الزم را برای مواجهه با پدیده ای جوی داشــته 
باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری 
دارد. از ســوی دیگر مســئوالن نیز در جریان 
این هشــدارها قرار می گیرند تا اگر الزم باشد 

تمهیداتی را بیندیشند.

سازمان هواشناسی هشدار داد

رگبار باران در 12 استان

چسبندگی قیمت در بازار ایران

خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسید!
 خریداران ناراضی فیلترشکن به اتحادیه ها مراجعه کنند

ثبت رکود تاریخی تقاضا برای 
خرید فیلترشکن

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

آغاز سوآپ فراورده های نفتی روسیه

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشان کرد: امکان طرح شکایت در اتحادیه های مربوطه باز است 
و خریداران اگر نســبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت 
خــود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی نت ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام 
به بفروش فیلترشکن می کنند.سعید نقوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از افزایش ۳ هزار درصدی 
تقاضا برای خرید vpn خبر داد و افزود: گزارش ها نشان می دهد دامنه جستجوی کاربران ایرانی برای دریافت 
فیلترشــکن یک رکود تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.وی با اشاره به دالیل 

افزایش تقاضا برای خرید vpn، افزود: .....

اگر بخشی از وام بلوکه شد، چه کنیم؟
آمریکا:

 احیای تواق هسته ای در دستور کار نیست
آمار ۶ ماهه نشان می دهد

افغانستان، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران
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گزیده خبر
سرلشکر صفوی خبر داد؛

 درخواست ۲۲ کشور برای خرید 
پهپادهای ایرانی

دســتیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد 
تجهیزات دفاعی را در داخل تولید می کنیم، اعالم کرد: ۲۲ کشــور درخواست 
خرید پهپادهای ایرانی را دارند.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر یحیی صفوی 
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس 
که صبح دیروز در دانشگاه جامع امام حسین )ع( برگزار شد، گفت: سپاه مردم دار 
و مردم یار اســت و تا پایان نیز اینگونه خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: دشمن 
در حال برنامه ریزی اســت تا بین مردم و نظام و ســپاه فاصله بیاندازد. ما باید 
ضعف ها و کاســتی ها را برای مقابله با دشــمن و ناکام گذاشتن دشمن برطرف 
کنیم.دســتیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به جلسه ای که فرماندهان 
پیــش از عملیات والفجر ۸ با امام خمینی )ره( داشــتند، گفت: ما نگرانی هایی 
درباره سرنوشــت عملیات داشــتیم که امام فرمودند خدا فرمانده است و همان 
خدایی که نماز را واجب کرده است، دفاع را نیز واجب کرده است. بروید بجنگید 
و پیروز خواهید شد.سرلشکر صفوی تصریح کرد: ما مطمئنیم که با ملتی متحد 
و فرهنگ ساز پیروز خواهیم شد؛ البته الزمه آن حکمرانی صحیح است. بنابراین 
آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی توانند بر ملت ایران پیروز شوند.وی با بیان اینکه 
پیش از انقالب حدود ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی از خارج، تأمین می شد گفت: 
امروز بیش از ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی را در داخل تولید می کنیم.دســتیار و 
مشاور عالی فرمانده کل قوا در عین حال اعالم کرد: ۲۲ کشور درخواست خرید 
پهپادهای ایرانی را دارند.صفوی با بیان اینکه ارتش آمریکا و ناتو فرماندهی جنگ 
شناختی راه اندازی کرده است گفت: جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، اذهان و 
روایت های حقیقی تاریخی ثبت شده را به انحراف می کشاند و می خواهد جوانان 
ما را از پیشرفت، از هویت اسالمی و ایرانی جدا سازد و جبهه مقاومت اسالمی را 
در برابر نظام سلطه تضعیف کند.سرلشکر صفوی با بیان اینکه دو رخداد عظیم 
پیروزی انقالب کبیر اسالمی و دفاع مقدس، تاریخ ایران، منطقه و جهان را تغییر 
داد گفت: دوران جدیدی آغاز شــده و جابجایی در ارکان قدرت آغاز گشته و ما 
امروزه شاهد نوعی تغییرات بزرگ در فناوری های جدید، در ثروت، قدرت و نظم 
جهانی هســتیم که همه افراد در همه کشورها را عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. این اســتاد جغرافیای سیاســی ادامه داد: آنچه در آینده شاهد آن خواهیم 
بود از آنچه که تاکنون تجربه کرده ایم متفاوت خواهد بود، گرچه مشــابه آن در 
بسیاری از دوره های تاریخی رخ داده است.رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس شهید سلیمانی با برشماری هشت کلید قدرت گفت: فناوری های جدید 
در همه عرصه ها، افزایش ســهم در تجارت جهانی، رقبای جدید قدرت در ابعاد 
اقتصادی و فرهنگی )چین و جهان اسالم(، توان نظامی، حجم ذخایر ارزی، بازار 
و مراکز مالی و حاکمیت پولی از کلیدهای قدرت اســت.وی افزود: بازده و بهره 
وری یا به عبارت دیگر ســرانه تولید افراد که عوامل شکل گیری آن، یادگیری، 
ساخت و اختراع اســت، افزایش قدرت رسانه و تسلط بر افکار و اذهان عمومی 
ملت ها و وجود رهبران قدرتمند و الیق و مردمی متمدن و متحد با فرهنگ غنی 
و هویت و اخالق ممتاز انسانی نیز از کلیدهای قدرت محسوب می شوند.دستیار 
و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه مخابرات در جنگ نقش سلسله 
اعصاب را دارد گفت: داشــتن یک شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه، داشتن 
ارتباطات امن و پایدار همراه با قابلیت ارســال صــوت، ویدئو، متن و تصویر به 
صورت بالدرنگ و هوشمندسازی و امن سازی صحنه نبردهای احتمالی آینده از 
جمله اقداماتی است که باید انجام شود.وی با اشاره به عملیات غرورآفرین نیروی 
زمینی ســپاه علیه تروریست ها در شمال عراق گفت: درود خدا بر فرماندهان و 
رزمندگان نیروی زمینی سپاه که عملیات های توپخانه ای و موشکی دقیقی بر 
علیه مقرهای ضد انقالب مســلح و مراکز فرماندهی تروریســت های مستقر در 
اقلیم عراق انجام دادند و صحنه این عملیات ها را با هواپیمای بدون سرنشین به 
صورت زنده رصد می کردند.صفوی در تشریح پیشرفت های کشور در عرصه های 
مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی و به کارگیری علم و فناوری در نیروهای 
مســلح، به کسب قدرت بازدارندگی و قدرت پهپادی نیروهای مسلح اشاره کرد 
گفت: امروز در نقطه ای قرار داریم که ۲۲ کشور جهان تقاضای خرید هواپیمای 
بدون سرنشین از ایران دارند.سرلشکر صفوی با بیان اینکه برگزاری همایش ملی 
جایگاه علم و فناوری دفاع مقدس در ١٥ آذرماه سال ١٤۰١، بستری علمی برای 
تبیین نقش علم و فناوری در بخش ها و رســته های گوناگون دفاع مقدس است 
گفت: شــما همرزمان قدیمی مخابرات، فرماندهان بنیان گذار شبکه و سیستم 
مخابراتی و ارتباطی دفاع مقدس در این پیش نشست ها و آن همایش علمی که 
برگزار خواهد شــد، آنچه را که در دوران دفاع مقدس عمل کردید را تبدیل به 

مقاله، کتاب، دایره المعارف، فیلم و مستندسازی کنید.

رئیسی در همایش ملی نخبگان:

لزوم حمایت مسئوالن از نخبگان
رئیس جمهور با تاکیــد براینکه نخبه باید از تمامی جهات مورد 
حمایت قرار گیرد و این وظیفه ما مســئوالن است، تصریح کرد: 
امروز شاهد غارت مغزها هستیم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در دوازدهمین همایش 
نخبگان که در سالن اجالس سران برگزار شد، گفت: برای بنده 
توفیقی اســت که در جمع نخبگان حضــور دارم و از نظرات و 
دیدگاه هــای آقایان و خانم ها در این جلســه اســتفاده کردم. 
تقاضایم این اســت که به بیان این دیدگاه ها در این جلســه که 
ســبقه نمادین دارد، بسنده نشود.وی افزود: حتماً این ارتباط از 
بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری و از طریق 
دانشگاه ها، وزرای محترم و خود نخبگان منتقل و پیگیری شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امــروز اراده جدی برای مورد توجه 
قرار گرفتن دیــدگاه نخبگان در دولت وجــود دارد تا در عمل 
ما شاهد یک تحول باشــیم، تصریح کرد: این نگاه تحول گرایانه 
که در نخبگان بیش از دیگران وجود دارد، زمینه بســیار خوبی 
بــرای تحقق ایده دولت به انجام تحول در حوزه های علمی و به 
ویژه در حوزه های عملکردی، است.رئیسی بیان کرد: ایده بنیاد 
ملی نخبگان را رهبری معظم انقالب اســالمی ارائه کردند و به 
دنبال نظر ایشــان این بنیاد شــکل گرفت و گام هایی در جهت 
شناســایی نخبگان و حمایت از آنها شکل گرفت اما آنچه انجام 
گرفت با آنچه باید انجام گیرد تفاوت دارد.وی ضمن تقدیر از تمام 
زحماتی که تا کنون و در ادوار گذشــته انجام شده است، اضافه 
کرد: طبیعتاً با اســتفاده از تجربیات و اندوخته های موجود باید 
گام های نو و بلندی در جهت شناسایی نخبگان و اینکه نخبگی 
در چیست، برداشت.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استعدادهای 
برتــر و نخبگان باید به خاطر این نعمت شــاکر خداوند متعال 
باشند، اولین شکر نعمت این اســت که دارنده نعمت بداند که 
این نعمت از آن خداســت و آن را در مسیری که رضای اوست 
مورد استفاده قرار دهد و همواره خود را مدیون این نعمت الهی 
بداند.رئیســی ادامه داد: شــکر این نعمت آن است که در مسیر 
رضــای خدا از آن بهره بگیرد. خود برتــر بینی از آفات نخبگی 
است و نخبگان باید مراقب این مسئله باشند. نقش والدین، معلم 
و اســتاد در جهت نخبه پروری بســیار اهمیت دارد. دانشگاه ها 
و حوزه هــا در این عرصه نقش مؤثری دارنــد.وی با بیان اینکه 
دانشگاه پیشرو می کوشد نماد و نمود ابتکار و علم افزایی باشد، 
تاکید کرد: در چنین شــرایطی دانشگاه می تواند در این جهت 
نظام مســائل کشــور خود را تعریف کند و برای حل آن راهکار 
بدهد. اما دانشگاه پیرو نگاه می کنند که دیگران چه می خواهند 

و نگاه به درون و توانایی داخلی خود ندارد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه ما نسبت به استفاده از دانش و تجربه دیگران در تمام عالم 
آمادگی داریم، گفت: ما از نگاه های نو اســتفاده می کنیم، اما با 
نسخه های ارائه شده با احتیاط برخورد می کنیم. در سراسر عالم 
میان استفاده از دانش و تجربه دیگران و ارائه نسخه فرق می کند. 
نخبگان ما باید بنگرند که نســخه ها با نیازهای ما سازش دارد یا 
نه.وی با تاکید بر اینکه ما برای اســتفاده از علم و دانش، حد و 
سقف نداریم، خاطرنشان کرد: نخبگان باید مستقل باشند. نخبه 
مستقل می خواهد بیاندیشد و ابتکار داشته باشد و نیاز مردم خود 
را ببیند تا نعمت نخبگی صرف گره گشایی باشد. یک نخبه ممکن 
است تصور کند که وابسته این دولت نیست، اما شاید وابسته به 
دولت دیگری شده باشد.رئیس جمهور افزود: جایگاه نخبگان در 
کشــور ما ارزش و کرامت واالیی دارد و باید این ارزش توســط 
خود نخبگان و دســتگاه ها حفظ شود. حمایت مالی و حقوقی و 
میدان دادن به شکوفایی استعدادها وظیفه مسئوالن و وظیفه ما 
است.وی با بیان اینکه امروز مشکل غارت مغزها را داریم و دشمن 
می خواهد اســتعدادهای ما را غارت کند، تصریح کرد: نخبگان 
ما پیشرانان کشور هستند و دشمن می کوشد این استعدادهای 

ما را غارت کند.رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت فراهم شــدن 
زمینــه برای فعالیت و نقش آفرینی نخبگان، تحقق این امر را از 
وظایف دولت توصیف و تاکید کرد: امروز حدود ۷٤۰۰ شــرکت 
دانش بنیان فعال در کشور داریم اما از نظر کمیت و کیفیت نباید 
به این میزان بسنده کرد.رئیسی افزود: زمینه کار زیادی در کشور 
وجود دارد. در اجرای دســتور مقــام معظم رهبری وظیفه خود 
می دانیم که با همه امکان و توان درخدمت نخبگان، استعدادهای 
برتر، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها باشیم تا این استعدادها رشد کرده 
و زمینه شــکوفایی، کار و تالش آنها فراهم شود.وی با اشاره به 
یکی از سفرهای خارجی خود به یکی از کشورهای همسایه، بیان 
کرد: در یکی از سفرهای خارجی به یکی از کشورهای همسایه، 
»ِســت « کامل اتاق عمل را به آن ها هدیه دادم و گفتم که تمام 
این تجهیزات را در کشــورمان ساخته ایم و اکنون این تجهیزات 
منشأ فعالیت علمی در آن کشور شده است.رئیس جمهور عنوان 
کرد: حضور نخبگان به جای جای کشور جلوه داده و این حضور 
برای ما اهمیت دارد. دولت نقــش هدایت، نظارت و حمایت را 
برعهــده دارد و کار باید به دســت نخبگان و نیروهای در صحنه 
انجام گیرد. ما می توانیم نقش مهمی ایفا کنیم.رئیسی با تاکید بر 

اینکه بودجه های فعلی کشور کفاف اتمام کارهای عقب مانده دو 
دهه قبل را نمی دهد، تصریح کرد: ما حداقل به ٥۰۰ لوکوموتیو 
نیاز داریم و این نیاز جدی و امروز کشــور اســت. امروز ارتباط 
ریلی با کشورهای دیگر را فعال کردیم و راه گذر شمال به جنوب 
در حال ســاخت است و در حال حاضر در صنعت ریلی یک کار 
جدی و قوی انجام می شود.وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان 
حمایــت دولت از نخبــگان را دنبال کند تا نخبه ما احســاس 
نکند که پشتیبانی نمی شــود، افزود: این بنیاد باید پناهی برای 
نخبگان باشد تا مشــکل آنان را به صورت قوی حل کند. بنیاد 
باید به صورت فرا دســتگاهی و فراقوه ای ورود کند و اگر نیاز به 
قانون در این زمینه وجود داشــته باشد، آمادگی داریم الیحه ای 
را با قید فوریت به مجلس ارائه بدهیم.رئیس جمهور با بیان اینکه 
در دنیا از برخی از علوم نخبگان استفاده های نادرست می شود، 
اظهار داشت: ســاخت کالهک های هســته ای در دنیا از سوی 
برخی نخبگان صورت می گیرد و تخریب هایی که در جهان انجام 
می گیرد به دست برخی نخبگان یعنی نخبه وابسته ای که علم و 
دانش او در اختیار قدرت های ســلطه گر قرار گرفته ساخته شده 
است.رئیســی افزود: مهم است که علم در کجا استفاده می شود. 
مثاًل نخبه ما به یک کشــور می رود و کار می کند، مبلغ دریافتی 
مناسبی هم دارد، اما باید ببیند که او در راستای چه اهدافی کار 
می کند. نخبگی اگر در کنار زندگی مردم قرار گیرد، بســیاری 
از گره ها گشوده می شــود.وی با اشاره به اینکه شهید چمران و 
شــهید ســلیمانی نخبه بودند، تاکید کرد: نخبگی این دو عزیز 
در اختیار رفع گرفتاری های ملت قرار گرفت. شــهید سلیمانی 
به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم در دنیا معرفی می شود. عالمه 
طباطبایی یک نخبه است و امروز اساتید بزرگ حوزه های علمیه 
از شــاگردان ایشان هستند. بنده در ابتدای ورود به حوزه علمیه 
قم به محضر ایشان رفتم و تواضع فراوانی هم داشت.رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکه بنیاد ملی نخبگان نباید در هیچ دستگاهی هضم 
شود، خاطرنشان کرد: این بنیاد باید در کنار وزارتخانه ها باشد و 
تاکید بنده بر استقالل بنیاد ملی و معاونت علمی و فناوری است 
و این موضوعی است که باید به صورت ویژه دنبال شود.رئیسی با 
تاکید بر لزوم توجه خاص نسبت به نخبگان، بیان کرد: این عین 
عدالت است. کسی که استعداد برتر دارد باید بهتر آموزش ببیند 
و باید زمینه آموزش او را بیشتر فراهم کرد. توجه به نخبگان عین 
عدالت آموزشــی و به کارگیری بهترین ها است.وی با بیان اینکه 
امروز بسیار مهم اســت که به نیاز کشور توجه شود و در کشور 

افزایش بهره وری صورت گیرد،.
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گزیده خبر

 ایرانسل و سایپا از خودروی متصل 
رونمایی کردند

ایرانســل با حضور در رویــداد فناورانه خودروهای آینــده، ضمن رونمایی 
از خدمــت خودروی متصل، تفاهم نامــه ای را نیز با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و گروه خودروسازی سایپا برای همکاری در این زمینه، امضا 
کرد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، خودروی »شاهین متصل«، جدیدترین 
محصول شرکت خودروسازی سایپا است که از سرویس »خودروی متصل« 
ایرانسل بهره مند شــده اســت.این خودرو، دارای ویژگی هایی مانند ارسال 
اطالعــات مکان یابی، ارتباط با مراکز خدماتی و امدادی در مواقع اضطراری، 
ارســال گزارش دیاگ خودرو به سرور پایش اطالعات و اعالم نتیجه به کاربر 
و... است.در مراسم رونمایی از این خودرو، ایرانسل، ستاد توسعه فناوری های 
حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا، یک تفاهم نامه همکاری در 
زمینه خودروهای متصل نیز امضا کردند.بر اساس این تفاهم نامه که با حضور 
دکتر منوچهر منطقی دبیر و دکتر شهریار زینی مدیر طرح های کالن ستاد 
توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مهندس محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا، مهندس شــاهین عذبی مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع 
خودرو ســایپا و مهندس محسن یوســف پور مدیرکل راهکارهای سازمانی 
ایرانسل امضا شد، ســه طرف، در خصوص ارتقای سطح تعامل فی مابین، با 
هدف ایجاد زیرساخت های الزم، ارتقای فناوری ها و توسعه زیست بوم مرتبط 
با خودروهای متصل، همکاری خواهند کرد.رویداد فناورانه خودروهای آینده، 
امروز و فردا، ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱، با هدف استفاده از ظرفیت شرکت های 
توانمند و دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه در توسعه خودروهای آینده، 
همزمان با ســال »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، در قالب همایش و 
نمایشــگاه، در حال برگزاری است.نشست خبری این رویداد، چهارشنبه ۲۰ 
مهرماه ۱۴۰۱، با حضور دکتر شهریار زینی مدیر طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری هــای حوزه فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مهندس حامد سامانی معاون طراحی مرکز تحقیقات سایپا 
و مهندس محسن یوسف پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل، در محل 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده بود.

همایش ملی نخبگان با حمایت ویژه همراه 
اول برگزار شد 

 دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شــعار »حکمرانی نخبگان، ســرآمدی 
ایران« صبــح دیروز سه شــنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱، با حضــور رئیس جمهور و 
جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور در مرکز همایش های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.  سیدابراهیم رئیسی در این مراسم گفت: 
معتقدیم که جایگاه، کرامت و ارزش نخبگان باید حفظ شــود؛ لذا وظیفه ما 
و نظام حکمرانی حمایت همه جانبه از این قشــر در راســتای شکوفایی هر 
چه بیشتر استعدادهای آنان است.  همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین 
اپراتور تلفن همراه کشــور که در این رویداد با برپایی نمایشــگاهی جانبی 
حضور یافته بود، ضمن معرفی سرویس های حوزه مشتریان، آکادمی همراه و 
پلتفرم های دیجیتال خود نظیر شاد و اوانو در پایان این مراسم نیز با اعطای 
هدایای ویژه به نخبگان و استعدادهای برتر حاضر در همایش، از آنان تقدیر 

و تجلیل کرد.

آمار ۶ ماهه نشان می دهد
افغانستان، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران

در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن 
و تجارت نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته، کشور افغانستان 
بیشــترین حجم سرمایه گذاری را در کشــور انجام داده  و فارس نیز بیشترین سرمایه را 
جذب کرده اســت.به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری 
خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب 
شــده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشــته است.این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه 
گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دالر در این بخش تصویب شــده بود.

به لحاظ تعداد پروژه ها، ســهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده 
اســت. همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، معــدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال 
بهــره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی اســت.در این میــان از بین ۵۲ مورد 
ســرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شــرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ 
شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل )J.V( و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع 

متقابل و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اســاس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشــترین حجم سرمایه گذاری 
خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه های چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه )به 
جز مبلمان( با ۱۲۳.۲ میلیون دالر، اســتخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصوالت 
شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ میلیون دالر بوده است.پنج کشور اول 
از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای  افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون 
دالر، چیــن با ۷۵.۵ میلیون دالر، ترکیه با ۴۴.۸ میلیــون دالر، هند با ۳۳.۸ و امارات با 

۲۰.۹ میلیون دالر هستند.  

فارس صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، اســتان های فارس ۴۱ درصد، خراســان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، 
هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، 
معدن و تجارت را جذب کرده اند.سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها 
اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام شرکت های موجود و 

همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

 بررسی واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس
 به مردم

رییس ســازمان خصوصی ســازی کشور گفت: این ســازمان هم اکنون در حال بررسی 
واگذاری ۲۰ شــرکت دولتی مانند اســتقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی با رویکرد 
مدیریت پاداشــی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، قربان زاده رئیس سازمان خصوصی 
ســازی کشور گفت: سهام تیم های استقالل و پرسپولیس، ســهام ایران خودرو و سایپا، 
شرکت های کشــت و صنعت، سهام عدالت، باقی مانده سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس و شرکت هواپیمایی کیش ایر از جمله شرکت هایی است که واگذاری آن هم اکنون 
در حال بررسی است.وی اضافه کرد: تا کنون ۱۰ درصد سهام سرخ آبی ها واگذار شده و در 
ماه های آینده مجامع واگذاری سهام این تیم ها و برخی شرکت ها برگزار و پس از آن برای 
ارزش گزاری و واگذاری بلوکی انجام می شود.قربانزاده با بیان اینکه تا کنون کشور در در 
واگذاری شرکت های دولتی موفق بودیم، اما چندان در واگذاری به بخش خصوصی واقعی 
بوده است یادآور شــد: رویکرد جدید دولت در خصوصی سازی، مالکیت را پاداشی برای 
مدیریت خریدار قرار می دهیم تا در ازای مدیریت بهره ور، سهام بگیرد و مالک بنگاه شود.

چسبندگی قیمت در بازار ایران

خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسید!
اقتصاد ۲۴ نوشــت:اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ 
میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، 
رئیس کمیته دستمزد کانون شــوراهای اسالمی کار، اعالم کرد و 
گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری 
اســت که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می کند.مســاله فقر و بحران 
اشــتغال در ایران امروز هم، چون گذشته و با وجود منابع طبیعی 
و موقعیت راهبردی و استراتژیک این کشور در خاورمیانه، همواره 
قابل توجه بوده اســت. پژوهش های انجام شده در دهه۹۰ٔ، نشان 
می دهند که خانواده های پرجمعیت ایرانی با وجود داشــتن شغل، 
نمی توانند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده شــان فراهم 

کنند.
ســوءتغذیه کودکانی که با فقر و بحران های آن بزرگ می شوند را 
می توان نه تنها به مشــکالت دوران بزرگسالی شان مرتبط دانست 
که باید تاکید کرد این بحران ها می تواند حتی بر روی نسل های بعد 
نیز تاثیر بگذارد. کما این که بارها کارشناســان تغذیه درباره الگوی 
مصرف اشــتباه تغذیه در کودکان و حتی میانساالن اطالع رسانی 
کرده اند و این روند را برای آینده کشور نیز خطرناک دانسته اند؛ و 
در مورد ایران این اتفاق در حالی رخ می دهد که این کشــور نسبت 
به وســعت دارای منابع انرژی بسیار گســترده ای است و از همین 
طریق نیز پتانسیل های فراوانی برای درآمد زایی دارد، اما متاسفانه 
دامنه فقر در ایران روز به روز در حال افزایش است و جمعیت افراد 
اســتمداد طلب و نیازمند ایران نیز به طبع آن روز به روز بیشــتر 
می شــود؛ کما این که ۷۷.۴ میلیون و یعنــی در حدود ۹۰ درصد 
ایرانیان یارانه بگیر هستند.از سوی دیگر باید توجه کرد که تا آوریل 
۲۰۲۲ )فروردین ســال ۱۴۰۱( قیمت مواد غذایی در ایران نسبت 
به ســال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین دلیل آن 
خشکسالی شدید، تحریم ها، تورم، فساد در برخی از دستگاه ها بوده 
اســت. در اوایل ماه اردیبهشت، دولت جراحی اقتصادی را با هدف 
کمک به مصرف کننــدگان و کاهش قیمت ها اجرا کرد، اما قیمت 
نان و سایر مواد اولیه افزایش یافت و سیاست های به کار رفته تاثیر 
چندانی نداشــت. حتی در این بین ما شــاهد کمبود مواد و اقالم 
ضروری پخت و پز، مانند روغن و شکر، بودیم.بر اساس گزارش ایران 
پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل ســال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ 
درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می کردند. برخی کارشناسان 
تخمین زده اند که حداقل نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر 
خــط فقر زندگی می کنند و با تورمی کــه برای همه کاالها به ۴۰ 
درصد رســیده است دسته و پنجه نرم می کنند. این تورم باالترین 

میزان از سال ۱۹۹۴ است.

خط فقر به 18 میلیون تومان رسید!
حال برای روشــن تر شدن وضعیت ایران به دو مفهوم فقر مطلق و 
نسبی میپردازیم و شــاخصه های آن را در ایران بررسی می کنیم.

فقــر مطلق به وضعیتی گفته می شــود که در آن افــراد از منابع 
ضروری برای ادامهٔ زندگی به کلی محروم هستند و در تداوم زندگی 
دچار مشــکل می شوند. این افراد از تأمین نیازهای اساسی از قبیل 
خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند و معیار برای شناخت این شرایط 
نیز درآمدهای روزانه یک دالر و ۹۰ ســنت یا سه دالر و ۱۰ سنت 
در ســطح جهان است )در ایران درآمد روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومان محاسبه می شود(. در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه دچار فقر 
مطلق است؛ یعنی به ازای هر ۵ نفری که در روز ممکن است از کنار 
شما رد می شود، یک نفر در فقر مطلق به سر می برد و نیازهای اولیه 
اش برطرف نشده است.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شــوراهای اسالمی کار کشــور در همین رابطه و در روزهای 
اخیر، طی گفتگویی خبر داده بود که: »امیِد به خانه دار شدن یک 
کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رســیده است. حاال پوشاک، درمان، 
هزینه های تحصیل و سایر خرج ها را کنار این داده ها بگذارید؛ تورم 
واقعاً بیداد می کند.« این گفته به خوبی نشان دهنده افزایش بیش 
از پیش فقر مطلق در کنار فقر نســبی در ایران و کم شدن امید به 
زندگی در کنار آن اســت.اما فقر نسبی زمانی اندازه گیری می شود 
که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه 
با دیگران و در همان زمــان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف 
فقر نســبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه ای به جامعه دیگر 
متفاوت است. درکل فقر نسبی یعنی حداقل سطحی از توانایی برای 
رســیدن به حداقل های زندگی وجود داشته باشد و این حداقل ها 
مواردی همچون مســکن مناسب، درمان، پوشــاک، و ... را شامل 
می شود.اکنون خط فقر نســبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و 
۲۹۰ هزار تومان رسیده اســت. این خبر را فرامرز توفیقی، رئیس 
کمیته دســتمزد کانون شوراهای اســالمی کار، اعالم کرد و گفت 
که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است 
که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می کند؛ و در این بین »افشــین حق 
پرست« با اشاره به خلق روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی پیش 
بینی کرده بود که خط فقر تا پایان سال به باالی ۱۸ میلیون تومان 

برسد.
این در حالی اســت که اکنون تورم در کشور ما یک بیماری پولی 

خطرناک است که می تواند بنیان اقتصادی را دچار اسیب جدی کند 
و بخشــی از این بحران نیز به دست بانک مرکزی و شبه بانک های 
آن خلق می شود. در ادامه نیز اگر برای این بحران چاره ای اندیشیده 
نشــود، این مســاله به معنای ورشکســتگی اقتصاد و ندانم کاری 
اقتصادی است. حق پرســت در همین باره معتقد است که »عدم 
ارتباط بانکی کشور موجب عدم جذب سرمایه شده و در عین حال 
موفق به جلوگیری از فرار سرمایه معنوی و پولی نیز نشدیم و پول ها 
در حال فرار از کشــور هستند.« او با بیان این که درآمدهای دولت 
طی یک ســال باید هزینه ها را جبران کند، گفت: »متأســفانه سر 
بزرگ هزینه های دولت بر تن نحیف درآمدهای آن سنگینی می کند 

و هزینه های دولت هم قابل کم شدن نیست.«.
اما باالتر رفتن خط فقر و رســیدن بــه ۱۸ ملیون تومان در حالی 
رخ داده اســت که چنــد روز پیش طرح متناسب ســازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک الیحه 
دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، 
قرار اســت دست کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ 
هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در 
نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت 
بــه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل 
دستمزد کارگران هم اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که 
تقریبا یک سوم فاصله خط فقر ۱۸ ملیون تومانی را پر می کند. این 
در حالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، 
عائله مندی، حق مسکن، و بسیاری از انواع مزایای دیگر به ۹ ملیون 
تومان نمی رسد.از طرف دیگر آمارهای جدید حکایت از آن دارد که 
میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه 
رسیده و البته که باید رشد شتابان تورم هم در روزهای اخیر را نیز 
در نظر گرفت که احتمال داده می شــود خط فقر تا آخر سال حتی 
از ۱۸ ملیون تومان نیز فراتر رود و این شــکاف عظیم بین هزینه و 
درآمد خوانوارهای ایرانی روز به روز بیشتر می شود.این شکاف عمیق 
تاثیر بسیاری بر سطح زندگی خوانوارهای ایرانی در ابعدا مختلفی 
مانند مســکن، تحصیل، درمان و. می گذارد و بسیاری از افرادی که 
در فقر نسبی هستند را وارد شیب شدید نمودار فقر مطلق می کند 

و جمعیت این قشر از افراد را افزایش می دهد.

عواملی که باعث تشدید چالش خط فقر شده اند را می توان 
این گونه برشمرد:

• خشک سالی که می توان آن را در نیم قرن اخیر جز بدترین موارد 

پیش آمده در کشــور دانســت که به مدت ۹ ماه از مهر ۲۰۲۰ تا 
خــرداد ۲۰۲۱ به طول انجامید و به تولید محصوالت زراعی لطمه 
فراوانی زد.• تحریم هایی که به شــدت بر روی مواد غذایی وارداتی 
تاثیر گذاشت و همچنین قیمت قطعات و ماشین آالت وارداتی برای 
تاسیســات فرآوری مواد غذایی را افزایــش داد• کاهش ارزش پول 
ایران که قیمت تمام شــده کاالهای وارداتــی را افزایش می دهد.• 
حمله روســیه به اوکراین، یکی از تولیدکنندگان عمده غالت، که 
باعث شد قیمت جهانی گندم در اسفند ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰ درصد 

افزایش یابد.

وعده رئیس جمهوری در 19 خرداد 1401؛ قیمت نان، دارو، و 
بنزین تحت هیچ شرایطی افزایش نمی یابد

ثابــت بودن قیمت اقالمی مانند دارو و نان نشــان از یک اقتصاد با 
ثبات و سالم است که میتواند اقالم ضروری یا به عبارت دیگر حداقل 
نیازهای افراد یک جامعه را بدون مشــکل برطرف کند و جمعیت 
زیــر خط فقر نیز در کمترین تعداد خود باشــد. طبق گفته رئیس 
جمهوری انتظــار می رفت که در ماه های پیش رو خط فقر کاهش 
یافته، قیمت کاالی های ضروروی ثابت باشد و جامعه از حدقل های 
سطح معیشتی برخوردار شود، اما امروزه شاهد افزایش بیش از پیش 
انــواع دارو به علت افزایش تحریم ها هســتیم و این افزایش قیمت 
دارو نمونه کوچکی از عــدم توانایی حقوق کارگران در مقابل خط 
فقر است.اما در این بین قانونی در مجلس شورای اسالمی با عنوان 
)بازگشــت به قیمت های ۱۴۰۰( نیز تصویب شد که بر اساس آن 
دولــت وعده داده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه 
اصالح ارز ترجیحی، قیمت های به شهریور ۱۴۰۰ بازمی گردد که در 

نهایت این اتفاق رخ نداده است.

چسبندگی قیمت در بازار ایران
اما در این بین نکاتی وجود دارد که مانع از انجام این امر می شــود 
هرچند که به صورت مصوبه مجلس تصویب شــده باشــد چرا که 

چنین اتفاقی به لحاظ اقتصادی امکانپذیر نیست. در اقتصاد عنوانی 
وجود دارد به نام »چســبندگی قیمت«؛ یعنی وقتی قیمت کاالیی 
افزایش پیدا کرد دیگر نمی توان قیمت آن را به قبل بازگرداند، مگر 
این که یک شــوک مثبت به اقتصاد وارد شــود. تنها در شرایطی 
امکان بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد که چند اتفاق 
رخ دهد، به نتیجه رســیدن مذاکرات برجام، حل بحران تحریم ها، 
افزایــش ارز در کشــور و ... می توانند از جمله عواملی باشــد که 
دولت بتواند دســت به واردات گســترده کاالها بزند. در حقیقت از 
طریــق واردات بتواند قیمت ها را به گذشــته برگرداند؛ بنابراین به 
نظر می رسد که دولت از وعده بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ 
پشــیمان شده اســت و در تالش برای حذف این تبصره یا اصالح 
آن است.چرا که انتظار بازگشت قیمت ها به شهریور سال گذشته، 
منجر به کسری بودجه، خلق پول جدید و افزایش حجم نقدینگی 
می شود. در همین راستا الیحه اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ با امضای 
رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی ارسال شدو در این اصالح 
الیحه، دولت خواســتار حذف تبصره ای شده که مجلس در بودجه 
امســال گنجاند و طبق آن، دولت مکلف است کاالهای اساسی را 
پس از حذف ارز ترجیحی با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ و به صورت 
کاالبرگ به دست مردم برساند.شرط گذاشته شده توسط مجلس در 
قانون بودجه ۱۴۰۱، اما باعث می شود از دولت سوال کنیم که چرا 
علیرغم الزام در قانون، قیمت های هنوز به شهریور ۱۴۰۱ بازنگشته 
و صعود نجومی داشته و باعث دامن زدن به افزایش فقر در جامعه 
می شود. در عین حال باید توجه کرد که با حذف این شرط، آینده 
وضعیت تورم به خصوص در بخش خوراکی ها مبهم تر از قبل خواهد 
بود.امروز تورم رســمی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ 
درصد و تورم واقعی ســبد معیشــت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد 
است، و مشخص نیست اگر قید و شــرط آزادسازی برداشته شود 
و یا وضعیت تحریم ها به این شــکل ادامه یابد در نهایت این تورم 
چنان بمبی آماده تا کی بــدون انفجار نهایی در اقتصاد ایران دوام 

خواهد آورد.
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گزیده خبر

بازدید دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل 
مُکران از بندر شهید بهشتی چابهار

  به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچستان حسین دهقان دبیر 
اجرایی شورای توسعه سواحل مُکران بمنظور  بازدید از 
زیرساخت های ایجاد شده و بررسی روند توسعه پروژه 
های عمرانی و سرمایه گذاری در سواحل مکران از بندر 
شهید بهشتی چابهار بازدید کرد.حسین دهقان در بازدید از روند پیشرفت پروژه 
های فاز دو طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و پروژه ساخت مخازن نفتی 
و پتروشیمی عنوان کرد: منطقه مُکران، باید به عنوان موتور پیشران توسعه ملی 
تلقی شود چراکه بندر چابهار نقطه اتصال ما به بسیاری از نقاط دنیا بوده که تاثیر 
آن عاوه بر اســتان موجب ارتقاء ســطح تجارت دریایی کشور و منطقه نیز می 
گردد.وی افزود: مشــارکت مردم در فرآیند توسعه منطقه مُکران ضروری است و 
به اســتفاده و آموزش نیروی های بومی در پروژه های جاری تاکید کرد و گفت 
باید فضایی فراهم شود که آحاد مردمی که در این جغرافیا زندگی می کنند، خود 
را در یک سرنوشت مشترک ببینند و برای رسیدن به نقطه مطلوب، وارد میداِن 
پیشرفت و آبادانی شوند.دبیر اجرایی شــورای توسعه سواحل مُکران افزود: باید 

زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در این منطقه فراهم شود.

۴۰۸ خانوار روستایی ایالم امسال از نعمت 
گاز برخوردار شدند

ایام - صمیم نیا-مدیرعامل شرکت گاز استان ایام گفت: ۱۱ روستا با تعداد ۴۰۸ 
خانوار روستایی استان سالجاری از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

محمود کشاورز اظهار داشت: گازرسانی به این تعداد روستا در سطح شهرستان 
های هلیان، چرداول، دهلران، ملکشــاهی، مهران، دره شهر، و ملکشاهی انجام 
شــده است.وی با اشاره به پروژه های گازرســانی روستایی در دست اجرای این 
شرکت در سال جاری افزود: با تدابیر و تمهیدات انجام شده عملیات گازرسانی به 
۳۷ روستای استان در سطح شهرستان های آبدانان، ایوان، چرداول، هلیان و دره 
شهر با تعداد یک هزار و ۴۷۷ خانوار نیز در دست اجراست.مدیرعامل شرکت گاز  
ایام با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۷ درصد جمعیت روستایی 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، یادآور شد: در حال حاضر ۲۶ شهر 
و ۵۲۳ روســتا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.کشــاورز اضافه کرد: سال  
جاری تعداد قابل توجهی از مناطق روستایی استان گازدار خواهند شد که با اتمام 
این پروژه ها، میزان ضریب  نفوذ گاز در روســتاها به ۹۹ درصد می رسد که تقریباً 
پرونده گازرسانی استان برای روستاهای دارای قابلیت گازرسانی بسته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان:
 راه پیشرفت و پیروزی روحیه جهادی است

براســاس اباغ وزارت کشــور مبنی بر تجلیل، تکریم و رفع مشکات و مسایل 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان با خانواده  شــهدای منتسب به صنعت برق اســتان زنجان دیدار کرد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی در این 
دیدار که در قالب طرح سپاس انجام شد، با تاکید بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 
حماسه سازان ۸ ســال جنگ تحمیلی، به خصوص شهدای دفاع مقدس، ترویج 
و تحکیم فرهنگ ایثار و شــهادت را وظیفه تمامی دستگاه های کشور دانست و 
افزود: توسعه و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و تقویت روحیه جهادی راه برون رفت 
از تمامی مشــکات است و باید مردان و زنان ایران اسامی دوشادوش هم برای 
اعتای این مرز و بوم مانند تمامی ایثارگران دفاع مقدس در سنگرهای مختلف 
تاش کنیم.جوادی افزود: دوران دفاع مقدس دانشگاهی بزرگ برای همه ماست، 
تا روحیه جهادی را جایگزین روحیه بی تفاوتی به مشــکات کنیم و بیاموزیم از 

مسوولیت های خود در هر جایگاهی که هستیم شانه خالی نکنیم. 

برگزاری مراسم هفته وحدت در شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

همزمان با هفته وحدت و میاد باســعادت نبی مکرم اسام حضرت محمد)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( مراســم جشنی در نماز خانه شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی ناحیه گنبدکاووس برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان در ایت مراسم که مسوولین منطقه و 
جمعی از علمای شیعه و سنی حضور داشتند حجت االسام و المسلمین فتحی، 
ضمن تبریک  والدت پیامبر)ص( به بیان برخی ویژگی ها و خصوصیات اخاقی 
پیامبر)ص( پرداخته و همگان را به فراگیری  آموزه های دینی  و بکارگیری این 

فرامین در تمامی شئون زندگی دعوت کردند

عملکرد موفق فوالد خراسان در سه حوزه 
تولید، فروش و مالی در سال جاری

مدیرعامل فوالد خراسان از رشد تولید در تمام زنجیره تولید شرکت خبر داد.
مدیرعامل شــرکت مجتمع فوالد خراسان با بیان این که این شرکت در سال 
۱۴۰۱ در تمام زنجیره تولیدی خود شاهد رشد چشم گیر بوده، افزود: باال بودن 
روحیه، تعهد سازمانی و انگیزه کارکنان با توجه به حمایت های هرم مدیریتی 
شــرکت از همکاران خود در جبهه تولید، از مهم ترین دالیل رشد چشم گیر 
تولید در هر ۴ ناحیه اصلی تولید شــرکت بوده است.کسری غفوری، تأمین به 
موقع مواد اولیه و برنامه ریزی و فرصت سازی از توقف های اجباری برای اجرای 
تعمیرات اصولی را از دالیل توفیق این مجتمع بر شــمرد و افزود: از آغاز سال 
جاری در کارخانه گندله ســازی شرکت شاهد بیش ترین رشد تولید بوده ایم 
و با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته، همکاران پرتاش مان موفق شده 
اند بیش از یک میلیون و ۲۷۷۰ تن گندله تولید نمایند.وی افزود: تا نیمه مهر 
امسال همچنین در ناحیه »احیا مستقیم« با ۸ درصد افزایش تولید به تناژ بیش 
از ۶۹۹ هزار و ۴۰۰ تن تولید دست یافتیم و در همین مدت با تولید بیش از 
۵۰۹ هزار و ۲۰۰ تن شــمش فوالدی و ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول نهایی، 
به ترتیب شاهد رشد ۱۰ و ۱۱ درصدی میزان تولید در نواحی »فوالدسازی« 
و »نورد« نسبت به مدت مشابه پارسال بوده ایم.غفوری افزود: امسال در فروش 
محصول نهایی با تناژ فروش قریب به ۲۸۵ هزار و ۳۰۰ تن موفق شــدیم ۱۶ 
درصد رشد فروش را در این زمینه ثبت کنیم.مدیرعامل فوالد خراسان، »تمرکز 
بر فروش داخلی به علت اخذ عوارض فروش صادراتی محصوالت« و »بازاریابی 
در حوزه میلگرد« را دو عامل توفیق شــرکت در حوزه فروش بر شمرد.این در 
حالی است که در حوزه عملکرد مالی، شرکت مجتمع فوالد خراسان توانسته با 
ثبت رقم بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال ناشی از فروش محصوالت خود، 

رشد ۱۰ درصدی را در این حوزه رقم زند.

ضرورت نگاه ویژه حوزه خدمات شهر به 
ساماندهی پسماند، نخاله های ساختمانی و 

سگ های بالصاحب
به گــزارش پایگاه خبری کــرج امروز، جواد 
چپردار در اولین جلسه هم اندیشی روئسای 
کمیســیون های خدمات شــهری شوراهای 
اســامی شــهر و معاونین خدمات شهری 
شهرداری های استان البرز در خصوص اولویت 

برنامه های ســازمان پسماند، وضعیت جاری و واقعیت های این حوزه 
اظهار داشت: ســهم  روزانه تولید زباله کانشهر کرج ۷۰۰ تن است.

وی ادامه داد: هر چند سرانه تولید زباله در این شهر باالتر از میانگین 
دیگر شــهرهای کشور نیست ولی استقرار چهار درصد از جمعیت در 
یک درصد از جغرافیای کشــور و افزایش بی رویه جمعیت در استان 
و سنتی بودن شــیوه های تجمیع، انباشت یا دفن زباله، نیاز به بهره 
مندی از تکنولوژی های نوین در امحای این میزان از زباله و استحصال 
انرژی با حفظ پاکیزگی هوا و محیط زیست به نیازی ضروری تبدیل 
کرده است.رییس کمیسیون سامت، محیط زیست و خدمات شهری 
شــورای اسامی شهر کرج به اســتقرار و تاسیس کارخانه زباله سوز 
اشــاره و افزود: قرارداد با شرکت های مجرب و کارآمد می تواند به این 
ســاماندهی منجر شود که اهتمام استاندار و پیگیری شورای اسامی 
کانشــهر کرج در همراهی و مشارکت سایر شهرهای اقماری استان 
البرز در آینده نزدیک این مهم را محقق می کند.چپردار بیان کرد: در 
جمع آوری، بازیافت و بهره مندی از پســماندهای ساختمانی که در 
شهر کرج میزان تولید و تجمیع  آن تا ۴۰۰ تن در روز می رسد، اقدام 
موثری جز جمع آوری و انباشــت نداشته ایم در صورتی که بازیافت 
نخاله و پســماند ساختمانی تا ۹۰ درصد امکان بهره مندی دوباره از 
این پســماند را ممکن می ســازد که  باعث ایجاد درآمدهای پایدار و 

ساماندهی سیما و منظر شهری می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

آغاز سوآپ فراورده های نفتی روسیه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ایجاد ساخت ۱۰۰ شناور با 
سرمایه گذاری ایرانی خبر داد و گفت: اخیرا با برخی از کشورهای 
همسایه برای توسعه مشترک میادین نفتی وارد مذاکره شدیم و 
با یکی از کشــورها کار مطالعات میادین مشترک را آغاز کردیم.

به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر در حاشیه نشست معرفی 
فرصت های سرمایه  گذاری در پروژه های تامین خدمات شناوری 
مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران با بیان این که 
در حال حاضر حدود ۱۵۰ ســکوی نفتی و گازی در کشور وجود 
دارد که بالغ بر ۱۰۰ شــناور خارجی کار خدمات، پشــتیبانی و 
ســایر امور را انجام می دهند گفت: متاسفانه همه این شناورها و 
خدمه آنها خارجی هستند در همین راستا شرکت ملی نفت ایران 
در امتداد معنویات دولت ســیزدهم، ایجاد اشتغال پایدار و رونق 
کسب و کار تصمیم به ســاخت ۱۰۰ شناور حوزه دریای خلیج 
فارس و خزر را گرفته اســت.وی اضافه کرد: قرار شده مسئولیت 
این کار به ســازندگان و سرمایه گذاران ایرانی به صورت BOO یا 
ســاخت یا عملیات و مالکیت در اختیارشان قرار بگیرد. سرمایه  
گذاری جهت ساخت این ۱۰۰ شــناور یک میلیارد دالر برآورد 
شــده و اکنون حدود ۴۵ شرکت ایرانی متقاضی سرمایه  گذاری 
در این حوزه هستند.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که شرکت های دانش بنیان در این زمینه در اولویت قرار دارند، 
ادامه داد: امتیازاتی را که ما به این ســازندگان و سرمایه گذاران 
می دهیم اینگونه اســت که خرید و دریافت خدمات از آنها را در 
یک بازده ۱۰ ساله تضمین می کنیم.خجسته مهر در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در میدان 
آزادگان گفت: مهم ترین اقدامی که با شــروع دولت سیزدهم در 
این حوزه انجام شــد این بود که این طرح را از حالت رکود خارج 
کردیم و به توسعه این میدان شتاب دادیم.مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران اضافه کرد: ۲۰ حلقه چاه را به تولید آوردیم و ظرفیت 
تولید میدان آزادگان جنوبی به ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و 
یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت سیزدهم در آن برنامه  ریزی 

کرده بود همین مساله بود عاوه بر این به منظور توسعه یکپارچه 
میادین آزادگان شــمالی و جنوبی نیز تکمیــل فاز یک آزادگان 
جنوبی و اجرای فاز دو آزادگان شمالی و جنوبی، تفاهم نامه ای با 
شش شرکت اکتشاف و تولید به امضاء رسید که براساس آن در 
طول هفت سال معادل هفت میلیارد دالر سرمایه  گذاری در این 
بخش صورت خواهد گرفت و ظرفیت تولید به ۵۷۰ هزار بشــکه 
خواهد رسید.وی با بیان این که این نوید را به مردم می دهیم که 
در مورد ساخت و اجرای این پروژه مهم حدود ۲۳ هزار نفر شاغل 
خواهند شد، ادامه داد: خوشبختانه شرکت دشت آزادگان الوند نیز 
در منطقه آزاد الوند نیز به تاسیس و به ثبت رسید و در آینده ای 
نزدیک که بانک مرکزی مجوز ســرمایه  گــذاری برای بانک ها را 

صادر کند وارد فاز مطالعات طرح یکپارچه آزادگان خواهیم شد.

سوآپ فراورده های نفتی روسیه استارت خورد
خجسته مهر با بیان این که همکاری ها با کشور روسیه عمدتا عاوه 
بر توسعه میادین نفت و گازی که اکنون در فرآیند انجام مطالعات 

مهندسی مخزن و مطالعات پایه هستیم شامل سوآپ فرآورده های 
نفتی نیز شده است و ما محموله هایی را در حال دریافت هستیم، 
گفت: قراردادها با برخی شرکت های روسی جهت اثبات فرآورده 
سوآپ به صورت همنام و غیرهمنام شکل می گیرد و کار سوآپ 
را چندین محموله از مبدا ترکمنســتان نیز انجام داده ایم که این 
مساله اقدام خوبی است.وی با بیان این که در بحث گاز و فرآورده 
قائل به تجارت گاز و انواع فرآورده هســتیم و این یک بازرگانی 
ارزشمند بوده که جمهوری اسامی به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خود قادر به انجام آن اســت، اظهار کرد: سرمایه  گذاری بزرگ و 
مهم عاوه بر این که اهمیت راهبردی دارد به دلیل سرمایه بر بودن 
نیاز به کار مطالعاتی نیز دارد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با 
بیان این که کنگره هایی را برای صادرات گاز در نظر گرفته ایم که 
در مرحلــه کار مطالعاتی و مذاکرات اســت، اظهار کرد: اخیرا با 
برخی از کشــورهای همسایه جهت توسعه مشترک میادین وارد 
مذاکره شدیم که با یکی از کشورها نیز مطالعات یکی از میادین 
را آغــاز کردیم.وی در خصوص واردات بنزین نیز گفت: اصوال در 

خصوص فرآورده صرفا سوآپ انجام می دهیم.

صنعت نفت مهمترین اهرم رشد اقتصادی
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران همچنین در ســخنان خود 
در این مراســم با بیان این که صنعت نفت مهم ترین اهرم رشد 
اقتصادی کشــور است و باید پتانسیل های بالقوه در این صنعت 
بالفعل شــود گفــت: آرمان گرایی زمانی نامطلوب اســت که از 
ظرفیت ها اســتفاده نکنیم اگر نتوانیم از ظرفیت های خالی بهره 
ببریم این یک ایراد اســت.وی اضافه کــرد: طرح های صنعت 
نفت درآمدزا و در عین حال سرمایه بر هستند و به طور معمول 
پروژه های اقتصادی ۲۰ ساله تعریف می شود، اما امروز در صنعت 
نفت با طرح هایی مواجه هستیم که ۱۱۰ سال از بهره برداری آنها 
می گذرد چرا که متصل به ذخائر زیرزمینی هســتند و تا زمانی 
که این ذخائر وجود داشته باشند زنجیره این فعالیت ها نیز تداوم 
خواهد داشت.خجســته مهر با اشاره به توسعه آزادگان گفت: فاز 
اول آزادگان شــمالی را شــرکت های خارجی توسعه دادند و دو 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری شد فاز اول آزادگان جنوبی توسط 
متخصصان داخلی توســعه پیدا می کند و اکنون نیز اجرای کار 
شتاب گرفته است. از سال گذشته ۲۰ حلقه چاه را توسعه دادیم 
و ۷۰ درصد ناوگان  حفاری افزایش یافتند.مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران با بیان این که تولید در آزادگان شــمالی و جنوبی به 
۵۷۰ هزار بشکه خواهد رسید، توضیح داد: مطالعات بین المللی و 
تخصصی برای رسیدن به این نقطه را به کار گرفته ایم و نیازمند 
ســرمایه  گذاری هفت میلیارد دالر هستیم. این میزان سرمایه 
به گونه ای برنامه  ریزی شــده که سرمایه گذار ۲.۵ میلیارد دالر 
هزینه می کند و به دلیل این که تولید زودهنگام اســت از محل 
درآمد طرح می توان درآمد سرمایه گذار را تامین کرد.وی با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در حوزه دانشگاهی اظهار کرد: ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان و ۵۵ میلیارد یورو در قالب ۲۲ طرح باالدستی به 

۱۳ دانشگاه واگذار شده است.

وزیر نفت گفت: در ســال جاری تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها و 
خطوط انتقال گاز و ایســتگاه های تقویت فشار صورت گرفته و 
تولید حداکثری گاز از میادین مشترک و مستقل گازی با جدیت 
در حال دنبال شدن است تا در فصل سرما با کمترین مشکل در 
تامین گاز مواجه شویم.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در  جلسه 
علنی سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
انرژی در خصوص ناترازی مصرف گاز در کشور بیان کرد: بیش 
از ۷۰ درصد انرژی کشور به وسیله گاز تامین می شود و از سوی 
دیگر روند شدت مصرف انرژی بیشتر از میانگین شدت مصرف 
انرژی در ســطح جهانی اســت. این روند نیز با رشد اقتصادی 
همخوانی ندارد. در حوزه تامین امنیت انرژی کشــور تراز بین 
عرضه و تقاضای گاز طبیعی یکی از مولفه های کلیدی به شمار 
می رود که امروز در مجلس مورد بحث قرار گرفته است. در بحث 
تولید گاز بیش از ۷۵ درصد تولید گاز خام از میدان پارس جنوبی 
و نزدیک به ۲۰ درصد آن از میادین مستقل گازی و پنج درصد 
آن در میادین مستقل صورت می گیرد.وی اظهار کرد: علی رغم 
اینکه در برنامه ششــم توسعه مقرر شده بود روزانه معادل یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز خام داشته باشیم 
اکنون تولید روزانه ما ۸۵۰ میلیون متر مکعب است. عدم سرمایه 
گذاری در توسعه میادین گازی سبب این عقب ماندگی در تحقق 
برنامه ششم شده است.وزیر نفت تصریح کرد: در فصل تابستان 
پیک مصرف در بخش خانگی ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون متر مکعب 
می باشــد اما در فصل زمستان این رقم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون 

متر مکعب می رسد یعنی چهار برابر مصرف در فصل گرم سال از 
سوی دیگر بیش از ۸۳ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز 
تامین می شود. در حالیکه در سطح جهان تنها ۲۳ درصد سوخت 
نیروگاه ها از گاز تامین می گردد. در بخش خانگی شاهد رشد ۶ 
درصدی مصرف گاز هستیم و در حوزه صنایع ساالنه پنج درصد 
و در بخش نیروگاهی ۶ درصد رشد مصرف گاز داریم. رشد شدت 
مصرف انرژی نسبت به نرم جهانی آن نیز بیش از دو برابر است.

اوجی در ادامه تاکید کــرد: با توجه به عرضه و تولید گاز ما در 
فصل سرد سال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه 
گاز داریم. در شــروع به کار دولت سیزدهم ما در تامین سوخت 
مورد نیــاز نیروگاه ها با چالش هایی مواجــه بودیم که با لطف 
پروردگار و همت نمایندگان مرتفع شد. ناترازی مصرف گاز ۲۴۰ 
میلیون متر مکعب در فصل ســرد سال بود و تعرفه مشترکان 
پرمصرف نیز از ســال ۹۴ تغییری نکرده بود. از همان روزهای 
آغازین اقدامات قابل توجهی انجام شد.وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: در ســال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ میلیــون مترمکعب ناترازی 
داشتیم. به دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز از ترکمنستان 
نداشــتیم. همچنین در شروع کار دولت سیزدهم حدود ۴ هزار 
تانکر از چرخه حمل تانکر ســوخت برای نیروگاه ها خارج شده 
بود، در سال گذشته و بدو شروع فعالیت وزارت نفت، توانستیم با 
تعمیرات و تامین تجهیزات موردنیاز پاالیشگاه ها، خطوط انتقال 
گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه ای که حدود ۷۰۵ 
میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی برای نخستین بار 

برداشت شــد. در سال گذشته و با افزایش تولید گاز حدود ۲۵ 
میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد. در حوزه تقاضا 
نیز مدیریت و بهینه سازی را در دستورکار قرار دادیم، همچنین 
مبحث ۱۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکین پرمصرف در 
دولت تصویب و اجرا شــد.وزیر نفت افزود: از آنجا که در فصل 
ســرد ســال به دلیل تامین نیاز بخش خانگی ناچار به کاهش 
تامین ســوخت نیروگاه ها و اســتفاده از سوخت مایع هستیم، 
در ماه های ابتدای شــروع کار دولت ظرفیت مخازن نیروگاهی 
را نســبت به سال گذشــته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دادیم. در 
ماه های ابتدایی دولت سیزدهم مذاکراتی با ترکمنستان انجام 
گرفت و موفق شدیم ســوآپ گاز را به میزان ۱.۵ تا ۲ میلیون 
مترمکعب انجام داده و واردات گاز را از این کشــور انجام دهیم. 
امســال نیز برنامه های کوتاه مدت مناســبی برای تامین گاز 
موردنیاز کشور در فصول سال داریم تا بتوانیم با کمک مردم از 
این فصل بدون قطعی عبور کنیم.اوجی در ادامه خاطرنشان کرد: 
به زودی برای نخستین بار فاز ۱۱ پارس جنوبی را به میزان ۱۲ 
تا ۱۴ میلیون مترمکعب به بهره برداری می رسانیم. همچنین 
۴ واحد پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به مرحله بهره برداری 
می رسد. در خصوص جمع آوری گازهای مشعل ۲۸ قرارداد به 
امضا رسیده است و پیشنهادهایی برای مصرف بهینه و مدیریت 
تقاضا در قالب بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده است، همچنین افزایش 
قیمت مربوط به مشــترکین پرمصرف در دستور قرار گرفت. در 
این حوزه حدود ۸۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در باالدست 

و پایین دست نیاز داریم. 
اگر این رقم محقق شود 
ظرف ۳ تا ۴ سال آینده 
ناترازی نخواهیم داشت. 

همچنین برای تامین اجرای پروژه ها تاش شــده از توان مالی 
هلدینگ های بزرگ اســتفاده کنیم.وی گفت: مذاکرات خوبی 
با کشــورهایی مانند روســیه برای واردات گاز انجام گرفته که 
امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی در این زمینه به مردم بدهیم. 
اگر حداقل ۱۰ درصد از سقف صندوق توسعه ملی برای توسعه 
میدان های گازی تخصیص داده شــود و همچنین ۱۰۰ درصد 
منابع ماده ۱۲ اختصاص یابد می توان به رفع مشکات این حوزه 
کمک چشمگیری کرد.وزیر نفت اظهار کرد: طبق برنامه ششم 
توسعه باید میزان تولید گاز در برنامه ششم یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون مترمکعب باشد که امروز ۹۷۰ میلیون مترمکعب آن رقم 
خورده که این به دلیل عدم سرمایه  گذاری برای افزایش تولید، 
توسعه معادن و پاالیشگاه ها بوده است ما برای حل این مشکل به 
سمت استفاده از ظرفیت تامین منابع مالی براساس منابع کشور 
حرکت کردیم از هلدینگ های بزرگ اقتصادی مثل خلیج فارس 
و بانک هــا برای انجام پروژه های معادین نفتی و گازی و احداث 
پتروپاالیشگاه ها و اســتفاده از سرمایه  گذاری خارجی استفاده 
کردیم. سال گذشته هفت میلیارد دالر برای توسعه میدان بزرگ 
آزادگان نیــاز بود که بــرای آن از ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی و 

مشارکت ۶ بانک استفاده کردیم.

بررسی ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور

وزیر نفت: تالش می کنیم در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز روبرو شویم
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
با اختالل اینترنتی حتی امکان تماس های تجاری را از 

دست دادیم
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: محدودیت اینترنت در یک ماه گذشته باعث شده نه 
تنها فرایند کسب و کار و تولید دچار اختالل شود بلکه از لحاظ اعتبار حتی تماس تجاری را از 
دست داده ایم.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سالح ورزی در رویداد کیش اینوکس 
٢٠٢٢ با انتقاد از سیاســت گذاری های اقتصادی در کشور گفت: تا زمانی که حقوق مالکیت 
بخش خصوصی را محترم نشمارند و در زنجیره ارزش بین المللی قرار نگیریم، صحبت درباره 
سرمایه گذاری سخت است. وی ادامه داد: در شرایطی که بارها درباره رفع مقررات زائد صحبت 
کرده ایم و نتیجه آن در این سال ها ترقی معکوس بوده، صحبت کردن از سرمایه گذاری بسیار 
سخت است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در مراسم امروز از رونمایی تلویزیون 
اینترنتی کیش اینوکس صحبت شد اما با کدام اینترنت این تلویزیون کار خواهد کرد، اظهار 
داشت: عده ای در این مدت سعی کردند قطع اینترنت و فیلترینگ را به کسب و کار کوچک 
و آنالین شــاپ ها در بستر چند پلتفرم تنزل دهند اما موضوع عمیق تر و قابل توجه تر است.

سالح ورزی با بیان اینکه می دانیم که ۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است و 
 GDP نگاهی به حساب های اقتصاد نشان می دهد فعالیت های خدماتی سهم ۴٠ درصدی را در
دارند، تصریح کرد: اگــر فقط یک درصد از هر کدام بخش ها تحت تاثیر محدودیت و قطعی 
اینترنت کاهش یابد، سهم فعالیت های خدماتی چهار دهم درصد از GDP کمتر می شود. وی 
افزود: واقعیت این اســت که تمام فرایندهای خارج از کارخانه، مسائل ارزی بانک مرکزی و... 
رابطه درهم تنیده ای با اینترنت دارند و محدودیت اینترنت در یک ماه گذشته باعث شده نه 
تنها فرایند کســب و کار و تولید دچار اختالل شود بلکه از لحاظ اعتبار حتی تماس تجاری 

را از دست داده ایم. 

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اعالم کرد
 راه اندازی پرواز مستقیم ایران و آفریق

ا تا سال آینده
قائم مقام باشــگاه تجار ایران و آفریقا می گوید خط هوایی مستقیم ایران با آفریقا تا 
یکســال آینده راه اندازی می شود.به گزارش ایسنا، سید روح اهلل لطیفی در دومین 
نشســت توسعه تجارت ایران و آفریقا با محوریت سنگال اظهار کرد: تجارت ۶ ماهه 
ایــران به آفریقا، یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵٠٠تــن کاال به ارزش ۷۶۱ میلیون و 
۵٠٠ هزار دالر بوده که نســبت به مدت مشابه با رشد یک درصدی در وزن و رشد 
٢۷ درصدی در ارزش همراه بوده است.وی افزود:  از این میزان، یک میلیون و ۳۸٢ 
هزار تن کاال به ارزش ۷۱٠ میلیون دالر صادرات ایران به آفریقا بوده که با رشد ٢۴ 
درصدی همراه بوده اســت. واردات ایران از آفریقا هم ۵۶ هزار تن کاال به ارزش ۵٢ 
میلیون دالر بوده که با رشــد ۶۹ درصــدی در وزن و ۹٠ درصدی در  ارزش همراه 
بوده است.سخنگوی سابق گمرک درباره مقاصد صادرات ایران به آفریقا گفت: هفت 
مقصد اول صادرات ایران به آفریقا به ترتیب آفریقای جنوبی با بیش از ٢۱٠ میلیون 
دالر )رشــد ۱٠٢درصدی(، موزامبیک با ۱۴۵میلیون دالر)رشــد ٢۱۱۹درصدی(، 
نیجریه با ۱۱۵ میلیون دالر )رشــد ۱۶۳درصدی(، غنا با ۷۶.۵ میلیون دالر )کاهش 
۶۶درصدی(،   ســاحل عاج با ۴٠ میلیون دالر )رشــد ٢٠۷ درصدی(، کنیا با ۳۱ 
میلیون دالر )کاهش ۱۸ درصدی( و تانزانیا با ٢۷ میلیون دالر )کاهش ٢۸ درصدی( 
در ۶ ماه نخست امسال بودند.وی افزود:هفت کشور اول فروش کاال به ایران در قاره 
آفریقا نیز  به ترتیب تانزانیا با فروش ۱۴.۵ میلیون دالر، کنیا با ۱٠.۵ میلیون دالر، 
آفریقــای جنوبی ۵.۳ میلیون دالر، غنا با ۵ میلیون دالر، کنگو با ۴.۷ میلیون دالر، 

سیشل با ۳.۳ میلیون دالر و مصر با ۳ میلیون دالر بودند.

گزیده خبر

جعفری تأکید کرد:
 برگزاری دوره های آموزشی گوهرسنگ

 در 31 استان
رییس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر اهمیت اشتغال زایی در طرح توسعه گوهر 
ســنگ کشور، گفت: دوره های آموزشی گوهرسنگ در ۳۱ استان کشور در حال 
برگزاری است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اله جعفری در نشست بررسی عملکرد طرح توسعه 
صنعت گوهرســنگ کشور بر اهمیت اشــتغال زایی این طرح و لزوم استفاده از 
پتانسیل فعاالن بخش خصوصی و حوزه های پایین دست به منظور همفکری در 
توسعه بخش گوهرسنگ کشور تأکید کرد.جعفری خاطر نشان کرد: اشتغال زایی 
در این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و در راســتای آن با سطح بندی 
آموزش می توان موجب ارتقائ دانش و ایجاد انگیزه برای توسعه حوزه گوهرسنگ 
کشور شد.وی تصریح کرد: باید جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه 
را مد نظر قرار داد و در این راستا، اعطای تسهیالت و مشوق ها به سرمایه گذاران 
و حمایت از آنها با تضمین بازار، نقش خود را در بسترسازی توسعه این بخش ایفا 
کنیم.جمشید مالرحمان, عضو هیأت عامل ایمیدرو نیز در این نشست براهمیت 
پیشــتازی و راهبردی بودن طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور تأکید کرد و 
گفت: استفاده از تجهیزات، تکنولوژی و نوع فرآوری متناسب با کشور های پیشرو 
در این حوزه می توان زمینه پیشرفت و حضور بیشتر در بازارهای بین المللی را 

فراهم کند.

 از ارائه ایده تا تجاری سازی محصول 
در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهــن اصفهان،صنعتــی که به واســطه تالش و 
کوشش شبانه روزی کارکنانش سبد متنوع محصوالت 
آن،به پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور رونق خاصی 
بخشیده است،از دهه ۸٠ و بر اساس طرح توسعه کارگاه 
نورد ۶۵٠ و همچنین رصد هوشــمندانه بازار و تدوین 

استراتژی ها،متناسب با نیاز مصرف کننده نهایی،تولید محصوالت صنعتی را از 
مرحلــه ایده تا تجاری ســازی آغاز کرد و روز به روز خانــواده H ها و ریل را به 
عنــوان محصوالت ارزش افزا گســترش داد. در یک جمله می توان گفت،حتی 
تحریــم هم نورد کرد و از آن خودکفایی ســاخت. محصوالتی منطبق با آخرین 
استانداردهای روز دنیا که هیچگاه ذره ای از کیفیت آنها کاسته نشد،را تولید کرد 
تا برند )با اطمینان بسازید( همچنان در اذهان استوار و سربلند باقی بماند. ذوب 
آهــن اصفهان با اولویت تامین نیاز بازار داخل،هم اکنون محصوالتش به بیش از 
٢٠ کشور جهان )همسایه و اروپایی( نیز صادر می شود تا در کنار ارزش آفرینی 
و تامین نیاز داخل،ارز حاصل از صادرات محصوالت این کارخانه عظیم نیز رونق 
بخش اقتصاد کشــور باشــد.علیرضا مهرابی قائم مقام  مدیریت نورد ذوب آهن 
اصفهان در این باره گفت : در دهه ۵٠ و همزمان با راه اندازی بخش نورد در ذوب 
آهن اصفهان،تولید تیرآهن های IPE باسایزهای۱۴و۱۶و۱۸وبعضا٢٠،میلگردهای 
آجدار و ساده از سایز های ۱٠ تا ۳٢، محصول کالف و نبشی ها در سایزهای۴و۵  

و ۶ با روش قدیم )سینوسی( در کارگاه نورد ۳۵٠ تولید می شد. 

در شهریور ماه سال جاری محقق شد:
 رکورد خروج خودرو از ادارات تحویل گروه 

سایپا شکسته شد
  مدیر توزیع محصوالت گروه خودروسازی سایپا گفت: گروه خودروسازی سایپا  
با هدف تسریع و تســهیل در ارسال و تحویل خودروهای تخصیص یافته دارای 
پالک انتظامی به مشــتریان بر اســاس برنامه ریزی مناسب، موفق به شکستن 
رکورد خروج خودرو از ادارات تحویل پس از دو ســال به تعداد ۴۴ هزار دستگاه 
طی شــهریور ماه سال ۱۴٠۱ شد.به گزارش سایپانیوز، رضا اشجعی ضمن اعالم 
ایــن خبر گفت: با توجه به افزایش تولید در ماه های گذشــته و با برنامه ریزی 
های صورت گرفته، ارســال به موقع و همچنین افزایش ظرفیت خروج و تحویل 
خودروها به مشتریان در دستور کار قرار گرفته است.اشجعی با بیان اینکه عالوه 
بر ارسال خودروها به نمایندگی های سراسر کشور، طرح افزایش ظرفیت تحویل 
خودرو به صورت حضوری نیز در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس مراکز 
تحویل حضوری مشتریان در تمامی سایت های تولیدی )سایپا، سایپا سیتروئن، 
زامیاد و پارس خودرو( در طول ایام هفته آماده پذیرش و ارایه خدمات به مشتریان 
حضوری  هستند.او افزود: مشتریان گروه خودروسازی سایپا می توانند در صورت 
تمایــل با هماهنگی نمایندگی محل ثبت نام خود، ضمن اطالع از محل خودرو 
و همچنین تخصیص و تحویل پالک از ســوی پلیس راهور ناجا با همراه داشتن 
مدارک شناسایی معتبر نسبت به مراجعه و تحویل حضوری خودروها اقدام کنند.

پاییز پرتخفیف گروه بهمن
گروه بهمن به بهانه آغاز فصل پاییز از اجرای طرح ویژه پاییز ۱۴٠۱ خبر داد. این 
طرح از تاریخ یکم لغایت یازدهم آبان ماه به مدت ۱٠ روز کاری اجرا خواهد شد. 
این طرح در راستای شعار » ما همواره مراقبتان هستیم« اجرا خواهد شد.در این 
طرح که شامل خودروهای گارانتی و غیرگارانتی بهمن موتور خواهد بود. در طرح 
پاییزی گروه بهمن، خدمات تعمیراتی و قطعات سرویس های ادواری و برخی از 
قطعات مشــمول طرح شــامل باتری، تیغه برف پاک کن، شمع و ترموستات با 
تخفیف به مشتریان ارائه می شــود.در طرح پاییز ۱۴٠۱ اجرت سرویس دوره ای 
برای خودروهــای غیرگارانتی و خودروهای گارانتی خارج از ســرویس دوره ای 
رایگان بوده و اجرت ســرویس دوره ای نقــدی خودروهای گارانتی با ۵٠ درصد 
تخفیف ارائه می گــردد. گروه بهمن به بهانه آغاز فصل پاییز از اجرای طرح ویژه 
پاییــز ۱۴٠۱ خبر داد. این طرح از تاریخ یکم لغایــت یازدهم آبان ماه به مدت 
۱٠ روز کاری اجرا خواهد شــد. این طرح در راستای شعار » ما همواره مراقبتان 
هستیم« اجرا خواهد شد.در این طرح که شامل خودروهای گارانتی و غیرگارانتی 
بهمن موتور خواهد بود. در طرح پاییزی گروه بهمن، خدمات تعمیراتی و قطعات 
سرویس های ادواری و برخی از قطعات مشمول طرح شامل باتری، تیغه برف پاک 
کن، شمع و ترموستات با تخفیف به مشتریان ارائه می شود.در طرح پاییز ۱۴٠۱ 
اجرت سرویس دوره ای برای خودروهای غیرگارانتی و خودروهای گارانتی خارج از 
سرویس دوره ای رایگان بوده و اجرت سرویس دوره ای نقدی خودروهای گارانتی 
با ۵٠درصد تخفیف ارائه می گردد. عالوه بر این تخفیفات، قطعات مصرفی شامل 
روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر کابین و ضدیخ با درصد۱۵ تخفیف و 
قطعات یدکی شامل  باتری، تیغه برف پاک کن، شمع و ترموستات با ٢٠درصد 
تخفیف و اجرت تعویض قطعات یدکی مشمول طرح نیز شامل ۵٠درصد تخفیف 
است.خودروهای دیگنیتی، فیدلیتی، مزدا٢، مزدا۳، هاوال H٢، B۳٠، B۵٠، وانت 
مزدا، وانت کارا، وانت کاپرا و لند مارک شامل طرح بوده و مشتریان گرامی بهمن 
موتور می توانند با مراجعه به عاملیت های منتخب بهمن موتور یا از طریق نوبت 

دهی اینترنتی در طرح شرکت نمایند.

نماینده تجاری مسکو در تهران خبر داد
راه اندازی سیستم شبه سوئیفت میان 

ایران و روسیه به زودی
نماینده تجاری روسیه در ایران می گوید در جریان برگزاری نشست 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، دو طرف برای راه اندازی 
یک سیســتم شبه سوییفت توافق خواهند کرد.به گزارش ایسنا، با 
حضور یک هیات تجاری از جمهوری باشکرتستان فدراسیون روسیه 
در اتاق بازرگانی تهران، مذاکرات تجاری میان فعاالن اقتصادی از دو 
کشور با هدف امکان سنجی فرصت های همکاری دوجانبه و بررسی 
موانع و مشکالت پیش روی توسعه مناسبات برگزار شد.در نشست 
معرفی فعاالن اقتصادی دو طرف، رئیس کمیســیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران در ســخنانی به جهش سطح مناسبات 
تجاری ایران و روسیه طی پنج سال گذشته اشاره کرد و از افزایش 
حجم صادرات ایران به روســیه از رقم ٢۸۵ میلیون دالر طی پنج 
سال گذشــته به ۵۷٠ میلیون دالر در ســال گذشته و همچنین 
افزایش میزان واردات ایران از روســیه از ۶۸٠ میلیون دالر به ۱.۶ 
میلیــارد دالر طی این مدت، خبر داد.کاوه زرگران با تاکید بر اینکه 
یکی از موانع جدی پیش روی توسعه روابط تجاری دو کشور، نبود 
زیرســاخت های الزم در حمل ونقل میان دو طرف اســت، افزود: با 
این حال، محصوالت غذایی تولید شــده از ایران از کیفیت مطلوب 
و قابل رقابت برای جایگزینی محصوالت اروپایی و دیگر کشورهای 
خارج شده در بازار روسیه برخوردار است. در مقابل نیز، شرکت های 
ایرانــی این آمادگی را دارند که مایحتاج کاالهای اساســی ایران را 
از روســیه و جمهوری های خودمختار این فدراسیون، تامین کنند.

زرگــران همچنین از آمادگی شــرکت های ایرانی فعال در صنعت 
کشاورزی برای در اختیارگیری ۱٠٠٠ هکتار زمین های قابل کشت 
و کشــاورزی ایالت باشکرتستان روســیه خبر داد و یادآور شد که 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایران در توسعه کشت فراسرزمینی، از 
ظرفیت باالیی برخوردار هستند.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران،  
الکســی گوســف، وزیر صنعت و خدمات جمهوری باشکرتستان 
فدراســیون روسیه در ســخنانی، از افزایش شش برابری مبادالت 
کاالیــی میان این جمهوری و ایران طی ســال گذشــته میالدی 
خبر داد و یادآور شــد که شرکت های دو طرف می توانند در تبادل 
محصوالت مرتبط با صنعت ماشین سازی، صنایع شیمیایی، کائوچو، 
فلزات از باشکرتستان و محصوالت فوالدی و مواد غذایی و خوراکی 
از ایران، اقدام کنند.وی با اشاره به حجم مبادله ۳۵٢ میلیارد دالری 
جمهوری باشکرتستان روسیه با کشورهای اسالمی و افزایش حجم 
سرمایه گذاری خارجی در این ایالت به میزان ٢۵ میلیارد دالر طی 
پنج ســال اخیر، از ایجاد هاب لجستیک در باشکرتستان به وسعت 
۳۸٠ هزار هکتار در حومه شــهر اوفا مرکــز این ایالت در آینده ای 
نزدیک خبر داد و تصریح کرد که با راه اندازی این منطقه لجستیک، 
ارتباط حمل ونقلی گســترده ای میان کشــورهای اطراف با مناطق 

جمهوری روسیه برقرار خواهد شد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی

رشد اقتصادی ۸ درصدی بیشتر شبیه توهم است
رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی خاطر 
نشان کرد: چراغ سرمایه گذار خارجی برای ورود به یک کشور 
مشاهده وضعیت ســرمایه گذاران داخلی اســت ما در ایران 
شــاهد فرار سرمایه های داخلی هستیم زود است که از امروز 
دلیل خروج ســرمایه های خارجی از ایران را به اعتراض های 
اخیر منسوب کنیم.فریال مســتوفی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه نبود امنیت در ســرمایه گذاری و 
آزادی های اقتصادی در ایران رغبت ســرمایه گذاری خارجی 
برای جذب سرمایه هایشان به ایران را از بین برده است، گفت: 
ایران کشــوری است که می توانست بنا به امتیازات خدادادی 
و انسانی که دارد محیطی مناسب برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی تبدیل شود.وی نســبتی بین اعتراضات اخیر و عدم 
رغبت ســرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران برقرار نکرد 
و افــزود: ایران نفت، گاز، نیــروی کار جوان و تحصیل کرده 
مناســبی دارد همچنین دسترسی مناســبی به آب های آزاد 
دارد و این پتانســیل ها می توانســت ایران را به عنوان هاب 
خاورمیانه در زمینه جذب ســرمایه های خارجی تبدیل کند.

مســتوفی ادامه داد: اقتصاد ایران عالوه بر تحریم ها خارجی 
با تحریم های فلج کننده داخلی نیز دست و پنجه نرم می کند 
و بــه نظر می رســد تحریم های داخلی بیــش از تحریم های 
خارجی رغبت ســرمایه گذاری در ایران را سلب کرده است. 
اگر تحریم های داخلی نبود حداقل سرمایه گذاران داخلی میل 
به سرمایه گذاری داشتند در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی 
به دلیل مقررات و مســائل پیچیده ایی که در محیط کسب و 
کار وجود دارد چندان به سرمایه گذاری در ایران رغبتی نشان 
نمی دهند.این فعال اقتصادی با اشــاره به عوامل بازدارنده در 
محیط کســب و کار ایران، تصریح کرد: احترام نگذاشتن به 

قراردادها، مقررات خلق الســاعه و یک شبه، فساد، تبعیض و 
عدم برخورد با مفسادان اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل در 
ایجاد اقتصاد ناسالم در ایران هستند.رئیس کمیسیون سرمایه 
گذاری اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا خبری مبنی 
بــر خروج هیات تجــاری از ایران بعــد از اعتراض های اخیر 
داشــتید؟ گفت: خیر، من در این زمینه خبری نشنیدم و در 
این زمینه بی اطالع هستم؛ اما گروه ها و هیات های تجاری از 

روســیه و بالروس به ایران می آیند.مستوفی ادامه داد: چراغ 
راهنمای سرمایه گذار خارجی برای ورود به یک کشور مشاهده 
وضعیت سرمایه گذاران داخلی اســت. ما در ایران شاهد فرار 
سرمایه های داخلی هســتیم، اما زود است که از امروز دلیل 
خروج ســرمایه های خارجی از ایران را به اعتراض های اخیر 
منسوب کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از عدد 
خروج ســرمایه از ایران در دست است؟ گفت: نمی توان رقم 

دقیقی از خروج سرمایه از ایران اعالم کرد آمارها در این زمینه 
متناقض است سخن از خروج ۳٠ تا ۱٠٠ میلیارد دالر از ایران 
بــه میان می آید و من نمی توانم روی هیچ کدام از این عددها 
صحه بگذارم چراکه بخش خصوصی نمی تواند متولی ارائه آمار 
در این زمینه باشد.به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ 
تعداد قابــل توجهی از ایرانیان در ترکیه، دبــی و ... اقدام به 
خرید  خانه کردند این مســئله بهترین گواه برای نشان دادن 
فرار سرمایه گذاری در ایران است.وی تورم موجود را به عنوان 
ام المرض  اقتصاد ایران معرفی کرد و افزود: چرا ما نتوانستیم 
تورم موجود را مهار کنیم؟ شاید بتوان گفت بزرگ شدن دولت 
و کسری بودجه مهم ترین دلیل باشد؛ دولت ها در ایران همواره 
در حال بزرگ شدن هستند و بخش قابل توجهی از بودجه ها 

صرف پروژه های غیر عمرانی می شود.
رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ادامه داد: 
ایران جزو بزرگترین کشــورهای تولیدکننــده نفت و گاز در 
دنیاســت همچنین ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد 
این پتانسیل را بسیاری از کشورها ندارند به عنوان مثال مگر 
ترکیه انرژی دارد که توانسته زمینه ها برای هاب انرژی شدن 
در  منطقه را برای خود فراهم کند؟ این کشــور توانســت با 
سرمایه درســت اقتصادی به موقعیت فعلی دست پیدا کند.
مستوفی تصریح کرد: کشورهای عقب مانده تر ما مانند عراق و 
افغانستان توانستند تورم را روی کمتر از ۵ درصد کنند اما ما 
چرا نتوانستیم تورم را مهار کنیم این در حالیست که همواره 
در برنامه های توسعه ای خود از رشد اقتصادی ۸ درصد سخن 
گفتیم اما به نظر می رســد این رشــد به توهم بیشتر از عالم 

واقع نزدیک باشد.

عضو هیات مدیــره اتحادیه فنــاوران رایانه 
خاطر نشــان کرد: امکان طرح شــکایت در 
اتحادیه های مربوطه باز است و خریداران اگر 
نســبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند 
می توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شــکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر 
برخی کافی نت ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به بفروش 
فیلترشــکن می کنند.سعید نقوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از افزایش 
۳ هــزار درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و افزود: گزارش ها نشــان می دهد 
دامنه جستجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکود تاریخی را ثبت 
کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.وی با اشاره به دالیل افزایش تقاضا 
برای خرید vpn، افزود: بخشی از کسب وکارهای سنتی به دلیل رکودی که در بازار 

آنها ایجاد شــده بود کسب وکار خود را به واتســاپ و اینستاگرام هدایت کردند از 
این رو بعد از فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم های خارجی متقاضی خرید 
فیلترشکن  شــدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ و دنبال کنند.این فعال 
اقتصادی با بیان اینکه فیلترشکن ها ٢۸٠ تا ۳٠٠ هزار تومان بفروش می رسند، اذعان 
کرد: اکانت ها یکساله که بفروش می رسند معموال کار نمی کنند و کارکرد فیلترشکن 
بســتگی به نحوه فیلترینگ دارد و در بسیاری از موارد فیلترشکن ها جوابگوی نیاز 
فعاالن اقتصادی را نمی دهد.وی ادامه داد: امکان طرح شکایت در اتحادیه های مربوطه 
باز است و خریداران اگر نســبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می توانند به 
اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی نت ها، 
واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می کنند.

بازرس اتحادیه فناوران رایانه با اشــاره به پررنگ شــدن واتساپ در انتقال داده های 

شرکت ها، گفت: شرکت ها اطالعات فنی، قیمتی، موجودی  انبارها را به صورت آنالین 
از طریق واتساپ ارسال می کردند که هم اکنون این امکان برای آنها سلب شده است. 
همچنین برخی از فعاالن اقتصادی برای رونق کسب وکارشــان و افزایش فالورها در 
فضای اینســتاگرام سرمایه گذاری قابل توجهی کردند.نقوی در پاسخ به این پرسش 
آیا بعد از محدود کردن استفاده از پیام رسان های خارجی گزارشی از افزایش تمایل 
کاربران به نصب پلتفرم های ایرانی داشــته اید؟ گفت: پیش زمینه فکری برای مردم 
ایجاد شــده است که پیام رسان های داخلی چندان نمی تواند امنیت اطالعات آنها را 
حفظ کند. اگر دولت بتواند حقوق کاربران در پلتفرم های داخلی را به رسمیت بشناسد 
می توان امیدوار بود که مردم این پیام رسان ها را نصب کنند.این فعال صنفی ادامه داد: 
یکی از شروط در زمان ثبت اطالعات در بانک ها این است که اطالعات آنها حفظ و به 
سازمان امور مالیاتی داده نشود اما در عمل مشاهده کردیم که اطالعات حساب ها به 
سازمان امور مالیاتی داده می شود من نقدی بر این فرآیند ندارم چراکه این روال در 
همه جای دنیای مرســوم و متداول است.به گفته وی؛ تعدادی مردم، پیام رسان های 
داخلی را نصب کردند اما این احتمال وجود دارد که در صورت رفع فیلترها دوباره به 

پلتفرم های سابق باز گردند.

 خریداران ناراضی فیلترشکن به اتحادیه ها مراجعه کنند

ثبت رکود تاریخی تقاضا برای خرید فیلترشکن
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قیمت طال)سه شــنبه ۱۸ اکتبر( با توقف رشد دالر ثابت بود، 
اگر چه خطرات ناشــی از افزایش بهره تهاجمی توسط فدرال 

رزرو ایاالت متحده، رشــد شــمش های با بازده صفر را محدود 
کرد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و پنج 
دقیقه صبح به وقت شرقی با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۶۵۰دالر 
و ۳۰ ســنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با 
۰.۰۵ درصد افزایش به ۱۶۵۱ دالر و ۳۰ ســنت رسید.شاخص 
دالر یک درصد کاهش یافت، در حالی که بازدهی شاخص ۱۰ 
ساله خزانه داری ایاالت متحده نیز کاهش یافت. گیتا گوپینات، 

معاون صندوق بین المللی پول گفت: تــورم در ایاالت متحده، 
بسیار شدید اســت و فدرال رزرو باید مسیر خود را حفظ کند 
و سیاســت های پولی را ســخت تر کند وگرنه اعتبار خود را از 
دســت می دهد.چهارمین افزایش متوالی ۷۵ واحدی نرخ بهره 
فدرال رزرو در ماه آینده پس از داده های هفته گذشــته نشان 
داد که تورم در ماه ســپتامبر به شدت افزایش یافته است.طال 
نســبت به افزایش نرخ های آمریکا که هزینه فرصت نگهداری 

دارایی های بدون بازده را افزایش می دهد، بسیار حساس است.
بر اساس گزارش رویترز، دارایی های اس پی دی آرگلد تراست، 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، 
روز دوشــنبه ۰.۲۲ درصد کاهش یافت و به ۹۳۹.۱ تن رسید.

در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای نقره با ۰.۱ درصد افزایش 
به ۱۸.۷۱ دالر در هر اونس رسید و پالتین ۰.۳ درصد افزایش 

یافت و به ۹۱۸ دالر رسید.

گزیده خبر

طرح راهبردی تحول کسب وکار بانک 
سینا با هدف گذار از بانکداری سنتی به 

بانکداری مدرن
بررسی شــاخص های مالی بانک ســینا نشــان می دهد این بانک از منظر 
شاخص های مختلف در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما بااین حال مدیران آن 
بر تدوین مدل نوین کســب وکار در قالب نقشــه راهی سه ساله با هدف گذر 
از بانکداری ســنتی به بانکداری نوین تأکید دارند.بررسی صورت های مالی 
منتشر شده از بانک سینا و مقایسه شاخص های عملکردی مانند نسبت های 
احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه، نســبت مطالبات غیرجاری و... نسبت به 
مدت مشابه در دوره گذشته نشان می دهد، شرایط بانک سینا رضایت بخش 
است؛ اما همان گونه که تیم جدید مدیریتی در این بانک تأکید دارند حفظ 
این شرایط و همچنین دســتیابی به جایگاهی درخور نام این بانک نیازمند 
برنامه ریزی منسجم و نقشه راهی تازه است.مروری بر کارنامه عملکرد بانک 
سینا گویای آن است که ارزش تسهیالت پرداختی توسط این بانک در سال 
۱4۰۰ حدود 4۹ درصد رشــد داشته اســت. در این سال حدود ۳۸۷ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده که این رقم در سال قبل از آن ۲۵۹ 
هزار میلیارد ریال بوده اســت.همچنین بانک سینا در پایان اسفندماه سال 

۱4۰۰ شاهد رشد 4۲ درصدی منابع بوده است.

بانک صادرات ایران به ١٥٥ هزار نفر وام 
بدون ضامن پرداخت کرد

 تسهیالت بدون ضامن بانک صادرات ایران تا نیمه مهرماه سال جاری از ۱۵۵ 
هــزار فقره فراتر رفت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
به منظور تســهیل پرداخت وام های خرد از سال ۱4۰۰ تا نیمه مهرماه سال 
جــاری ۱۵۵ هزار و۳۸۰ فقره به ارزش بالغ بر ۳4 هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال 
تســهیالت کارت اعتباری بدون ضامن به شــاغالن و بازنشستگان پرداخت 
کرده است.این تسهیالت حداکثر یک میلیارد ریال و در قالب کارت اعتباری 
مرابحه با اقســاط حداکثر ۳۶ ماهه و بازپرداخت اقســاط مساوی و ماهانه 
به شاغالن، بازنشستگان و مســتمری بگیران دستگاه های اجرایی، نهادهای 
عمومی و شــرکت های رتبه دار بخش خصوصی که واجد شــرایط بخشنامه 
ابالغی هســتند، پرداخت می شود.بانک صادرات ایران برای تسهیل پرداخت 
وام بدون ضامن به مشــتریان و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
پرداخت این تسهیالت را با جدیت در دستور کار قرار داده که اعتبارسنجی و 
احراز توان بازپرداخت متقاضی، شرط پرداخت و صدور کارت اعتباری است. 
همچنین شاغالن بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک صادرات ایران 
پرداخت می شود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بر اساس اعتبارسنجی و با اخذ 
نامه کسر از حقوق می توانند از این تسهیالت در قالب کارت اعتباری مرابحه 

استفاده کنند.

پنجمین کنفرانس بین المللی »مدیریت 
دانشی« با رویکرد »حاکمیت نوآوری« 

برگزار شد
انجمــن مدیریت ایران پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشــی را با 
رویکــرد حاکمیت نوآوری و با اهداف ارتقــای دانش مدیران از طریق انجام 
دادن پژوهش های نوآورانه دانشی، ارتقای عملکرد سازمانی در حوزۀ مدیریت 
دانشــی و تعامل و گفتگو در زمینۀ آخریــن یافته های حاکمیت نوآوری در 
سازمان دانشی، در تاریخ ۲۰مهر۱4۰۱ با همکاری و مشارکت دانشگاه خاتم 
در محل این دانشــگاه برگزار کرد.در ایــن همایش که به صورت حضوری و 
مجازی برگزار شد، رویکردهای نوآورانه، ابعاد و فرآیندهای فرهنگ نوآوری، 
مدل های دانشی حکمرانی خوب، کاربرد های مدیریت نوآوری، تحوالت انتقال 
چابک دانش ســازمانی، زنجیرۀ ارزش در مدیریت دانشــی و پویایی دانش 
به سوی خرد عملی، به عنوان محورهای کنفرانس موردبحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و دست آوردهای پژوهشگران در این راستا مطرح شد.در آغاز همایش، 
مجید قاسمی، رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس و رئیس هیأت مدیره 
انجمن مدیریت ایران ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به حضار در سالن و 
شرکت کنندگان مجازی، سخنرانی خود را در خصوص »حاکمیت نوآوری به 
ســوی خرد عملی« آغاز و بیان کرد: »اگر بخواهیم در این حوزه به توفیقات 
کشور نگاهی بیندازیم، طبق سند چشم انداز بیست ساله، جامعه باید برخوردار 
از دانش پیشــرفته و توانا در تولید علم و فناوری باشد. در سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتــی بالفاصله بعد از بند یک، پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، 
پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 

به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید آمده است.«

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک 
 توسعه تعاون از 2٥00 میلیارد

 ریال گذشت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک توســعه تعاون از ۲۵۰۰ میلیارد ریال 
گذشتبانک توســعه تعاون از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۲۵۰۲ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در ۶ ماه اول امسال ۱۸۳۳ فقره تسهیالت 
ازدواج پرداخت شده است.این گزارش می افزاید، تعداد تسهیالت پرداختی 
از فروردین تا شهریور ماه سیر صعودی داشته است به نحوی که در ماه اول 
سال ۱4۱ فقره تســهیالت ازدواج پرداخت شد که در شهریورماه به ۱۶۱۲ 
فقره رسیده است.براین اساس، با توجه به عملکرد مناسب شعب بانک توسعه 
تعاون در سراسر کشور میزان افراد در صف انتظار دریافت تسهیالت به شدت 
کاهش یافته است.میزان افراد در صف انتظار تا پایان شهریور ۲۲۰ نفر بوده 
است که به محض تکمیل مدارک نسبت به کارسازی تسهیالت آنها اقدام می 
شود.تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها از 
۰۱/۰۱/۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده 
اند ، پرداخت می شود.برای هر یک از زوج ها یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال و با دوره باز پرداخت ۱۰ ســاله اعطا می شود.تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در ســال ۱4۰۱ برای زوج های زیر بیســت و پنج سال و زوجه های 
زیر بیســت و یک سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است.

مســووالن شعب مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان ، حداکثر با اخذ 
ســفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج اقدام کنند.گفتنی اســت ، با عنایت به مفاد ماده ۵۰ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک 
مسکن و مرکز وکال

به منظور توســعه همکاری و ارایه خدمات متقابل تخصصی کارشناســی، 
تفاهم نامه همکاری میان بانک مســکن و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه منعقد شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
– هیبنا ، طی مراسمی با حضور دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن 
و حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه تفاهم نامه همکاری میان طرفین امضاء شد.دکتر عسکری در این 
مراســم با بیان اینکه مردم برای خانه دار شدن نگاه ویژه ای به بانک مسکن 
دارند، گفت: درحالی که بانک مســکن ۲۰ درصد مسوولیت و تعهد تامین 
مالی طرح نهضت ملی در میان بانک ها را بر عهده دارد و تکلیف بانک برای 
ســال اول اجرای این طرح، تامین مالی ۲۱۰ هزار واحد مســکونی است اما 
تاکنون با توجه به نگرشــی که مردم نســبت به این بانک دارند، ۶۶۵ هزار 
نفر از ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی، بانک مســکن را به عنوان بانک 
عامل انتخاب کرده اند.وی افزود: این موضوع موید مسوولیت اجتماعی بزرگ 
و رســالت سنگینی اســت که بر روی دوش بانک مسکن نهاده شده است و 
امیدواریم بتوانیم با اقداماتی که انجام می دهیم در حوزه رسالت بانک مسکن 

گام های بزرگی برداریم.

 افتتاح جدیدترین شعبه بانک کارآفرین 
در شهر تهران

همزمان با میالد با ســعادت پیامبر اکــرم )ص( و هفته وحدت جدیدترین 
شعبه بانک کارآفرین در ساختمان تابان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین، با حضور دکتر احمدبهاروندی مدیرعامل و مهدی سیف علی 
شاهی، مسعود شریفات، فرشــادمحمدپور اعضای هیات مدیره و جمعی از 
مدیران ارشد بانک کارآفرین جدیدترین شعبه بانک کارآفرین بصورت رسمی 
افتتاح شد.بانک کارآفرین در راســتای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و 
رویکرد خدمات کاربر پسند تجهیز و نوسازی شعب جدید خود را در دستور 
کار قرار داده است، در این راستا سال گذشته شعبه ناهید و امروز شعبه تابان 
این بانک با رویکرد ارائه خدمات نوین در سطح بانکهای بین المللی راه اندازی 
و افتتاح شد .شعبه تابان بانک کارآفرین)کد۵۳۰۰۱۶۸( که بر اساس هویت 
بصری جدید این بانک طراحی و تجهیز شده ، از روز  شنبه ۲۳ مهر ۱4۰۱ در 
خیابان جردن ساختمان تابان آماده خدمت رسانی به مشتریان ارجمند است.

تعیین تکلیف وجوه اتباع، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان 
 سپرده گذاران به شعب بانک پارسیان 

مراجعه کنند
شرایط و نحوه پرداخت وجوه اتباع بیگانه، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی 
منحله فرشــتگان از سوی بانک پارسیان اعالم شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پارسیان، بر اســاس مصوبه هیات تسویه، فرآیند تعیین تکلیف وجوه 
ســپرده گذاران تعاونی منحله  فرشتگان  که جزو اتباع، متوفیان و یا اشخاص 
حقوقی هستند، مشخص شده و لذا این دسته از مشتریان می توانند جهت 
تکمیل اطالعات هویتی خود و افتتاح حساب به منظور دریافت وجوه خود با 
همراه داشتن شماره حساب فرشتگان، اصل کارت ملی و شناسنامه و مدارک 
و مستندات انحصار وراثت)برای وراث قانونی متوفیان( به یکی از شعب بانک 

پارسیان مراجعه کنند.

با امضای چند تفاهمنامه همکاری و برگزاری پنل تخصصی؛
بانک تجارت در نهمین نمایشگاه »کیش اینوکس« 

حضوری فعال و پرانرژی دارد
بانک تجارت با برپایی غرفه در چهاردهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کشــور و نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی و سخنرانی 
مدیرعامل این بانک در افتتاحیه نمایشگاه، حضوری فعال در این رویداد بین المللی دارد.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به همراه شرکت های زیرمجموعه خود از جمله 
»صرافی تجارت«، »صندوق کاردان« و همچنین کارشناسان بخش بین الملل، امور مشتریان 
و بانکداری شرکتی، تجاری و اصناف و از ۲۵ تا ۲۸ مهر ماه سال ۱4۰۱ در غرفه شماره ۳۳ 
مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش پذیرای بازدیدکنندگان است.همچنین برگزاری 
پنل تخصصی معرفی خدمات مالی و بانکی از دیگر برنامه های اجرایی بانک تجارت در این 
رویداد بزرگ اقتصادی کشور است.»کیش اینوکس« به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای 
اقتصادی کشور، در طول ســال های برگزاری با حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه ها و 
سازمان ها و فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در بخش های پیشرو اقتصادی کشور 
و نیز با حضور نخبگان اقتصادی و مشــارکت کنندگان داخلــی و خارجی به محلی برای 
ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شــرایط کالن اقتصادی کشور، تقارن و تبادل 
اطالعات فعاالن اقتصادی و ایجاد زمینه های تحول در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل 

شده است.

بسته های اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
زلزله زدگان غرب هرمزگان تحویل داده شد

با حضور مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، اقــالم اهدایی بانک بین زلزله زدگان 
غرب هرمزگان توزیع شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با حضور 
دکتر »سیدسعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک، »مهدی دوستی« استاندار هرمزگان، 
»جلیل تراهی« مدیر کل کمیته امداد هرمزگان و جمعی از مسئوالن بانک قرض الحسنه 
مهر ایران مراســم توزیع اقالم اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران به زلزله زدگان غرب 
هرمزگان برگزار شد.شمســی نژاد در این مراسم گفت: بعد از زلزله غرب هرمزگان، هیأت 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران مبلغی را به عنوان کمک به افراد زلزله زده تخصیص 
داد.وی افزود: بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی 
خود، هر ســال اهدافی را دنبال می کند. از جمله اقدامات بانک در راستای مسئولیت های 
اجتماعی می توان به بیمه کردن ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در روستاهای کشور، اهدای 
۲۵هزار قلم وسایل بهداشتی و درمانی به دانشگاه های علوم  پزشکی کشور و مراکز درمانی 
و پرداخت ۵۰هزار فقره وام قرض الحســنه به زنان سرپرســت خانوار اشاره کرد.وی بیان 
کرد: با توجه به زلزله اخیر در هرمزگان، با همکاری کمیته امداد اســتان وســایل مورد 
نیاز زلزله زدگان تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند زلزله زده غرب اســتان قرار گرفت.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به مشارکت بانک در راستای اشتغالزایی 
خانواده هــای مددجــوی کمیته امداد عنوان کرد: در ســال جاری و در راســتای ایجاد 
اشتغال برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان، ۱۸۰ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای 
راه اندازی پنل های خورشــیدی با بازپرداخت ۷ساله و کارمزد 4 درصد پرداخت می کند.

شمســی نژاد خاطرنشان ســاخت: تا کنون بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح حساب کرده اند و نزدیک به ۱۳ میلیون فقره وام نیز 
از ســوی این بانک پرداخت شده است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه  داد: 
روزانه ۹هزار افتتاح حســاب و ۸ هزار وام توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت 
می شــود.در ادامه این مراسم استاندار هرمزگان گفت: ۲ مورد اشتغال و فقر، چالش های 
اصلی استان هرمزگان است و به دلیل ناپایدار بودن و فصلی بودن مشاغل، آمار بیکاری در 
این استان باالست.دوستی خاطرنشان ساخت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت وام 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( در زمینه پنل های خورشیدی می تواند بخشی 

از مشکالت استان در زمینه بیکاری را رفع کند.

آغاز بکار نهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با 

حضور بانک شهر
 بانک شــهر و شرکت های تابعه این بانک با حضور در نهمین نمایشگاه 
بیــن المللی »بــورس، بانک، بیمــه و خصوصی ســازی« و همچنین 
چهاردهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشور، به 
معرفی و تشریح آخرین دستاوردهای خود در شبکه بانکی کشور خواهد 
پرداخت.به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، چهاردهمین نمایشــگاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی 
بــورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی )Kish INVEX ۲۰۲۲( که از 
۲۵ لغایت ۲۸ مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی جزیره کیش برگزار 
خواهد شد؛ زمینه ای برای معرفی قابلیت های نهادهای مالی توانمندی ها 
و دســتاوردهای بازار سرمایه ، پول و بیمه کشور، جلب مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدیدترین روش های 
تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطالعات فنی و تجاری 
بین ســرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری است.بانک شهر 
ضمن دعوت از تمامی فعاالن اقتصادی برای بازدید از این نمایشگاه؛ در 
غرفه این بانک در سالن اصلی به معرفی دستاوردهای خود در نظام بانکی 
بــه ویژه خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تشــریح فرصت های 

سرمایه گذاری و بسته های تامین مالی و تسهیالتی می پردازد.

۲۱۰در بررسی عملکرد شش ماهه بیمه تعاون مشخص شد:
مدیریت ریسک ها در کنار پورتفوی متنوع

بیمه تعاون در دو فصل نخســت سال جاری، سهم دو رشته پرریسک 
درمان و ثالث را از پرتفوی خود، ۱۶ درصد در مقایســه با دوره مشابه 
سال گذشته کاهش داد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از 
پایگاه خبری پایشگر، بر اساس تازه   ترین گزارش از فعالیت ماهیانه بیمه 
تعاون منتهی به پایان شهریورماه سال جاری، این شرکت در آخرین ماه 
تابستان نزدیک به ۱۷۸ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد و همچنین 
۵۶ میلیارد تومان از خسارت بیمه گذاران را جبران کرد.بیمه تعاون در 
مجموع از ابتدای سال جاری تا پایان تابستان ۶۳۵ میلیارد تومان حق 
بیمه تولید کرد و در مقابل ۲۷۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد 
که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۳۶۲ میلیارد تومان بود.حق بیمه تولید 
۲۶ درصد، خســارت پرداختی ۲۲ درصد و تراز عملیاتی ۳۲ درصد در 
مقایسه با دوره مشابه ســال گذشته رشد داشته است. این شرکت در 
دوره مشــابه سال گذشــته ۵۰۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید، ۲۲4 
میلیارد تومان هم خســارت پرداخت کرده بود که حاصل آن ثبت تراز 
مثبــت ۲۷4 میلیارد تومان بود.پرتفوی حق بیمه تولیدی بیمه تعاون 
شامل پنج رشته اصلی درمان با ۲۰ درصد سهم، ثالث ۳۰ درصد ، بیمه 
زندگی اندوخته دار ۱۸ درصد، مســئولیت هشت درصد و بدنه خودرو 
با شــش درصد بیشترین سهم را داشته اند. سهم این رشته ها در سال 
گذشــته ۳۵ درصد ثالث، ۳۱ درصد درمان، ســه درصد بیمه زندگی 
اندوختــه دار و هفت درصد بدنه خودرو بود.در بخش خســارت در این 
دوره درمــان 4۲ درصد، ثالث ۲۰ درصــد، بیمه های زندگی اندوخته 
دار ۲۳ درصد، مسئولیت چهار درصد و بدنه خودرو هشت درصد سهم 
داشتند و ســهم این رشته ها در سال گذشته درمان ۳۹ درصد، ثالث 
۱۰ درصد، زندگی اندوخته دار ۱۰ درصد، مسئولیت ۳۰ درصد و بدنه 

خودرو شش درصد سهم داشته بودند.

اگر بخشی از وام بلوکه شد، چه کنیم؟
با وجود اینکه بانک مرکزی مجددا بر ممنوعیت بلوکه کردن 
بخشی از وام در شبکه بانکی تاکید کرده است، برخی بانک ها 
این کار را انجام داده  و می دهند که به گفته مسئوالن بانکی، 
اگر درصدی از مبلغ وام گیرنده در ســال های قبل بلوکه شده 
باشد، می توان شکایت کرد و مبلغ بلوکه شده را پس گرفت؛ 
در غیر اینصورت با بانک متخلف برخورد می شــود.به گزارش 
ایسنا، بر اساس جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی، بلوکه کردن 
بخشی از وام ممنوع است. البته پیش از این نیز، این موضوع 
در شــبکه بانکی ممنوع بوده اســت.علیرغم این ممنوعیت، 
مشــاهدات میدانی از برخی بانک ها و گزارش وام گیرندگان 
حاکی از آن است که برخی بانک ها همچنان با عناوین دیگر 
چون »ضمانت ریالی« بخشــی از وام یا سپرده متقاضیان را 
بلوکه می کنند و پیش از این هم مبلغی از وام متقاضیان نزد 
بانک بلوکه شده است.در این بین برای مشتریانی که قبال وام 
گرفته و بخشی از مبلغ وام شان نزد بانک بلوکه مانده، سوال 
ایجاد شده که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی می توانند مبلغ 

بلوکه شده را از بانک مربوطه پس بگیرند یا خیر؟ در واکنش 
بــه این موضوع، بانک مرکزی اعالم کرد که اگر بانکی اعطای 
تسهیالت به فرد را مشــروط به بلوکه کردن بخشی از مبلغ 
تسهیالت کند، از سال های گذشته ممنوع بوده و همچنان هم 
ممنوع است.بدین معنا که این بخشنامه مربوط به زمان فعلی 
نیست و پیش از این هم قابلیت اجرا داشته و این اقدام ممنوع 
بوده است.همچنین طبق توضیحات علیرضا قیطاسی - دبیر 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی - به ایسنا، 
مواردی که در ســال های قبل بوده و برخی بانک ها بخشی از 
مبلغ وام پرداختی را مسدود کرده اند، نیز مشمول ممنوعیت 
است و مشتریان در این زمینه می توانند به واحد رسیدگی به 
شکایات بانک مراجعه و مبلغ بلوکه شده را دریافت کنند، زیرا 
این موضوع در شبکه بانکی ممنوع است.قیطاسی تاکید کرد 
که اگر این مبلغ بلوکه شــده از وام پس داده نشود و بخشی 
از مبلغ وام مسدود شده باشد، حتما با بانک مربوطه برخورد 

می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد: با هدف حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و تسهیل در ارائه خدمات ارزی به این شرکت ها، شرکت 
های مذکــور می توانند پس از تأئید معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و ارائه درخواســت به بانک های عامل، ارز 
مورد نیاز برای مصارف خرد را طی 4۸ ســاعت دریافت کنند. 
به گزارش ایسنا، مصارف خرد شرکت های دانش بنیان شامل 
برگزاری و شــرکت در همایش های بین المللی، هزینه انجام 
آزمایش های علمی و فنی، شــرکت در دوره های آموزشــی 

و پژوهشــی، دریافت گواهینامه های بین المللی )استاندارد، 
کیفیت و..( و چاپ مقاالت علمی در نشــریات خارج از کشور 
می شــود.گفتنی است، مدت زمان فرآیند تخصیص ارز برای 
تمامی گروه های کاالیی )بجز کاالهای اساسی( و خدمات در 
سایر بخش ها، در حال حاضـــر ۳۰ روز است که این مدت با 
تصمیم اتخاذ شــده برای شرکت های دانش بنیان به دو روز 
کاهش یافت.طبق اعالم بانک مرکزی، تأمین ارز برای مصارف 
خدماتی، محدود به شرکت های دولتی نیست و امکان تأمیـن 

ارز خدماتی برای کلیه شرکت های فعال در بخش خصوصی، 
تعاونی ها و شرکت های هواپیمایی غیردولتـی نیز فراهم است.

بر همین اســاس، شرکت های مذکور می توانند ارز مورد نیاز 
برای مصارفی مانند اجاره و حق اشتراک شبکه های اطالعتی، 
بازاریابــی دیجیتــال، آزمایش های علمــی و فنی و دریافت 
گواهی های بین المللی )اســتاندارد، کیفیت و...(، هزینه های 
سوخت، ناوبری، هندلینگ، حقوق و حق مأموریت پرسنل و 
عوارض فرودگاهی، حق عضویت ها و ســایر مصارف خدماتی 

را پس از ارائــــه اسناد 
مثبتــه، ازطریق بانک 
های عامل تأمین کنند.
همچنین، فدراســیون 
ها، کمیته های ورزشی 
)کمیته ملی المپیک و 
پارالمپیــک( و ورزش 
هــای زورخانــه ای و 

کشتی پهلوانی نیـــز می توانند ارز موردنیاز برای مصارفی از 
قبیل اعزام ورزشــکاران به مسابقات قهرمانی، اعطای جوایز و 
برگزاری مسابقات بین المللی را از طریـــق بانک های عامل 

تأمین کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد

ارزخدماتیشرکتهایدانشبنیان۴۸ساعتهتامینمیشود

طالی جهانی با تزلزل 
دالر ثابت شد
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گزیده خبر

توافق در اتحادیه اروپا برای »آموزش 
سربازان اوکراینی در سرزمین های خود«

وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح »ماموریت پشتیبانی 
نظامــی برای آمــوزش ۱۵ هزار ســرباز و درجه دار و 
پرسنل اوکراینی« در کشورهای مختلف عضو موافقت 
کردند.به گزارش ایســنا به نقــل از یورونیوز، جوزپ 
بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان 

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در لوکزامبورگ برگزار می شود، گفت 
کــه »حمایت از اوکراین برای دفاع از خود در برابر تجاوز غیرقانونی روســیه را 
افزایش می دهیم.«وی همچنین تاکید کرد که » در چارچوب ماموریت پشتیبانی 
نظامی اتحادیه اروپا، نیروهای مســلح اوکراین آموزشــهای الزم را می بینند تا 
بتوانند به مبارزه شجاعانه خود ادامه دهند.« براساس طرح جدید تمام نیروهای 
اوکراینی و پرسنل متخصص در دو سال آینده در خاک کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا آموزش خواهند دید. اولین بار جوزپ بورل پیشنهاد » ماموریت پشتیبانی 
نظامی« را در ماه اوت گذشته مطرح کرد. یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا این 
طرح را »بسیار موثر و  اساسی« خواند. در حال حاضر، چندین کشورعضو اتحادیه 
اروپا به نیروهای اوکراینی کمک های آموزشی در خاک اوکراین و یا در سرزمین 
های خود می دهند. قرار اســت در این طرح جدید،  سرویس آموزش سربازان 
و درجه داران با ســاختار فرماندهی مشخص در اختیار وزارت دفاع اوکراین قرار 
گیرد. دیگر متحــدان اوکراین و اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و کانادا نیز در این 
طرح شــرکت خواهند داشت. جوزپ بورل، رئیس دســتگاه سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پیش از جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در صبح 
دوشنبه گفت که »اعتقاد دارد، اروپا با ظرفیت هایی که دارد می تواند مهم ترین 
ستون اوکراین در جنگ برابر روسیه باشد.« در بیانیه دستگاه سیاست خارجی 
و امنیتی اتحادیه اروپا آمده اســت که مقر اصلی این ماموریت جدید بروکسل، 

پایتخت اتحادیه اروپا خواهد بود. 

رهبران ژاپن و استرالیا به دنبال امضای 
توافق امنیتی

یک روزنامه ژاپنی )سه شنبه( گزارش داد، مقامات این 
کشور و اســترالیا قصد دارند در فرصت دیدار نخست 
وزیرهای دو کشور در روز شنبه آینده در شهر »پرث« 
بــرای حصول یک توافق امنیتی جدیــد با توجه ویژه 
به موضوع گســترش فعالیت های دریایی چین تالش 

کنند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دو متحد آمریکا تالش 
داشــته اند روابط امنیتی خود را به عنــوان یک وزنه متقابل علیه قدرت نظامی 
فزاینده چین تقویت کنند. در ماه مه، فومیو کیشــیدا و آنتونی آلبانیز، نخست 
وزیران ژاپن و اســترالیا توافق کردند تا در راستای حصول یک اعالمیه دوجانبه 
جدید درباره همکاری امنیتی اقدام کنند.روزنامه ژاپنی »نیکی« به نقل از چند 
منبع خبری نوشت: همکاری در حوزه های دفاعی و امنیت اقتصادی در راستای 
تحقق یک منطقه هند-اقیانوســیه باز و آزاد احتمــاال در اعالمیه درج خواهد 
شــد.یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن بــه خبرگزاری رویترز گفت، هنوز برای 
اظهار نظر درباره مسائلی که در این نشست حاصل خواهند شد خیلی زود است.
به نوشته رویترز دفتر نخست وزیر استرالیا به درخواست برای اظهار نظر در مورد 
این گزارش پاسخ نداد.اعالمیه مشترک قبلی دو کشور درباره موضوع همکاری 
امنیتی در سال ۲۰۰۷ بین شینزو آبه و جان هاوارد، نخست وزیران سابق ژاپن 
و استرالیا مورد توافق قرار گرفت.در آن اعالمیه به همکاری در حوزه هایی شامل 
مبارزه با تروریسم و مساله برنامه های موشکی و تسلیحات هسته ای کره شمالی 
اشاره شده بود.کیشیدا و آلبانیز همچنین قرار است طبق گزارش نشریه نیکی، 
همکاری در زمینه انرژی و منابع طبیعی را تایید کنند. استرالیا اصلی ترین عرضه 

کننده گاز طبیعی مایع به ژاپن است.

عربستان، سیاسیون آمریکایی را به »داووس 
صحرا« دعوت نمی کند

خبرگزاری فرانســه اعالم کرد که عربستان مسئوالن 
آمریکایــی را به کنفرانس ســاالنه اقتصادی »داووس 
صحرا« دعــوت نمی کند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، ریچارد آتیاس، مدیر اجرایی«طرح 
آینده سرمایه گذاری« که طرف برگزارکننده کنفرانس 

ساالنه اقتصادی »داووس صحرا« است، اعالم کرد: ما نمی خواهیم این کنفرانس 
سیاسی شود برای همین بسیاری از مسئوالن سیاسی را به آن دعوت نمی کنیم. 
من فهمیده ام که هر وقت رهبران سیاسی را به این نشست دعوت می کنیم توجه 
رسانه ها به دستورکارهای سیاسی جلب می شود.آتیاس درباره حضور آمریکا در 
این کنفرانس گفت: ما هیچ مســئول دولتی آمریکایی را به این نشست دعوت 
نکرده ایم.وی گفت: قرار اســت حدود ۴۰۰ تن از رؤســای اجرایی شرکت های 
آمریکایی در کنفرانس شــرکت کنند.تصمیم عدم دعوت از مسئوالن آمریکایی 
همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و ریاض درباره تصمیم اخیر اوپک پالس 
برای کاهش تولید نفت صورت گرفته است.آتیاس گفت: ما پیش بینی نمی کنیم 
که اختالفات میان ریاض و واشنگتن بر نشست امسال تأثیر بگذارد.این کنفرانس 
ســه روزه ۲۵ اکتبر در ریاض آغاز می شود. مرکز »طرح آینده سرمایه گذاری« 
که آتیاس ریاست آن را برعهده دارد به صورت رسمی با دولت عربستان مرتبط 
نیست اما کنفرانس ساالنه در ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مرتبط 
است.عربســتان طی روزهای اخیر اتهامات آمریکا درباره جانبداری از روسیه در 

بحران اوکراین از طریق کاهش تولید نفت برای باال بردن قیمت ها را رد کرد.

کانادا تحریم های خود علیه روسیه را گسترش داد
وزارت امــور خارجه کانادا در بیانیه ای اعالم کرد، اوتاوا با هدف گرفتن 3۴ شــخص 
حقیقی و شبکه تلویزیونی روسی »زوزدا« به خاطر مشارکت شان در آنچه که کانادا 
آن را انتشار »پروپاگاندا« می نامد، تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه را گسترش 
داده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه کانادا 
در این بیانیه گفت: کانادا علیه 3۴ شــخص حقیقی و یک شــبکه تلویزیونی که در 
انتشار اطالعات نادرست و تبلیغات روسیه شریک هستند، تحریم هایی اعمال می کند.

این فهرست شامل والدیمیر مدینسکی، مذاکره کننده ارشد روسیه در امور اوکراین، 
سرگئی بزروکوف، والدیمیر ماشکوف و دیمیتری پوتسوف بازیگران روس، ماریا سیتل 
و دیمیتری گوبرنیف، گزارشگران تلویزیونی، والدیمیر کورنیلوف و سرگئی میخیف، 
کارشناســان سیاسی، الکســاندر کوتس خبرنگار جنگ، تینا کاندالکی، روزنامه نگار 
روس و فرزندانش، میخائیل لئونتیف، سخنگوی روسنفت و همچنین دیگر اشخاص 

رسانه ای است.

آمریکا:

 احیای تواق هسته ای در دستور کار نیست
نماینده آمریکا در امور ایران در گفتگویی اذعان کرد که در حال 
حاضر احیای توافق هســته ای حتی در دستور کار هم نیست 
و تمرکزی روی این موضوع وجود ندارد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از جروزالیم پست، »رابرت مالی«، نماینده دولت 
بایدن در امور ایران روز دوشنبه گفت که احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ با جمهوری اسالمی »حتی در دستور کار هم نیست« 
و هیچ تمرکز و تحرکی روی این مسئله دیگر وجود ندارد.این 
دیپلمات آمریکایی در گفتگو با »بکی اندرسون« مجری سی 
ان ان به طرح ادعاهای ضدایرانی پرداخت و مدعی شــد که 
دولت بایدن معتقد است که باید تهران را از دستیابی به سالح 
هسته ای باز دارد. وی گفت: »دیپلماسی راهی برای انجام این 
کار است، اما در این مرحله، تمرکز بر اتفاقات پیرامونی است و 
مذاکرات هسته ای متوقف شده است.«مالی همچنین ادامه داد 
که بایدن از اولین روزی که به قدرت رسید به صراحت اعالم 
کرد که یکی از اولویت های او جلوگیری از دســتیابی ایران به 
سالح هسته ای است. مالی گفت: بایدن و ما همچنان معتقدیم 
که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. اما 
دلیل اینکه مذاکرات به بن بست رسیده و اصاًل پیش نمی روند 
و تمرکز روی آن نیســت، مواضع ایران در این مذاکرات طی 
دو ماه گذشــته است که با بازگشت به معامله ناسازگار است. 
آنها مطالباتــی را مطرح می کنند که ربطی به برجام ندارد. و 
تا زمانی که چنین باشــد، مذاکرات متوقف خواهد ماند.این 
مقام آمریکایی همچنین به سوالی درباره اغتشاشات در ایران 
پاسخ داد و ادعا کرد: »سیاست ما تغییر رژیم در ایران نیست، 
بلکه سیاســت ما دفاع و حمایت از حقوق اساسی شهروندان 
ایرانی است همانطور که از حقوق اساسی سایر شهروندان در 

سراسر جهان حمایت می کنیم. شــکل حکومت در ایران به 
عهده خود ایرانیــان خواهد بود که تصمیم بگیرند. موضع ما 
که کاماًل واضح است این اســت که از حقوق اساسی انسانی 
زنان و مردان عادی ایرانی حمایــت می کنیم.«»ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز هفته پیش اذعان کرد 
که هم اکنون تمرکز واشنگتن بر مذاکرات هسته ای نیست و 

توجه دولت این کشور بر حمایت از اغتشاشگران متمرکز است. 
وی با طرح این ادعا که تالش ها برای احیای توافق هسته ای به 
بن بست دیگری رسیده است، اذعان کرد که دولت آمریکا دیگر 
بر مذاکرات با ایران متمرکز نیست و به جای آن بر حمایت از 
اغتشاشگران متمرکز شده است.علی رغم این اظهارات رابرت 
مالی، »میخائیل اولیانوف«، نماینده روســیه در سازمان های 

بین المللی مســتقر در وین با ابراز امیدواری نسبت به احیای 
توافق هســته ای با ایران گفته اســت که بهانه ای برای تأخیر 
و تعویــق در احیای این توافق وجود ندارد.پیش تر، جو بایدن 
رئیس جمهــور آمریکا در بیانیه ای در حمایت از اغتشاشــات 
اخیــر در ایران گفته بود که آمریکا تحریم های جدیدی علیه 
مقامــات ایران اعمال می کند که به ادعای او واشــنگتن آنها 
را در »خشــونت علیه معترضان« دخیل می داند.در حالی که 
آمریــکا طرفی بوده که با خــروج از برجام و نقض تعهداتش 
وضعیت فعلی پیرامــون این توافق را رقــم زده و تاکنون از 
پذیرش تعهداتش برای به سرانجام رسیدن مذاکرات خودداری 
کرده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور مدعی شد: ایرانی ها 
مشــخص کرده اند که این توافقی نیســت که آماده انجام آن 
بوده اند، توافق قطعاً قریب الوقوع به نظر نمی رسد.دو روز بعد از 
اظهارات بایدن، وزارت خزانه داری آمریکا در جدیدترین اقدام 
خود در حمایت از اغتشاشات در ایران اعالم کرد اسامی هفت 
مقام از جمله وزیر ارتباطات ایران را در فهرست تحریم ها قرار 
داده اســت. پیش از آن نیــز وزارت خزانه داری آمریکا پلیس 
امنیت اخالقی ایران را به »خشــونت علیه زنان« متهم کرده 
و آن را در فهرســت تحریم ها قرار داده بود. آمریکا در بیانیه 
قبلی، بدون اشــاره به هیچ مستنداتی پلیس امنیت اخالقی 
را بابت مرگ خانم »مهسا امینی« مسئول خوانده بود.آمریکا 
و دولت های غربی پس از درگذشت مهسا امینی به بهانه های 
»بشردوســتانه« و به نام »دفاع از دموکراسی و حقوق بشر«، 
اغتشاشات در ایران را دســتاویز اقدامات خصمانه خود علیه 
جمهوری اسالمی قرار داده و از آن برای تحقق اهداف سیاسی 

خود استفاده کرده اند.

رئیس امارات و رئیس جمهوری اوکراین در جریان 
گفت وگوی تلفنی با یکدیگــر بر پیامدهای بحران 
این کشور بر سرتاسر جهان تاکید کردند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رسمی امارات »وام«، 
محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات و ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به صورت تلفنی 
با یکدیگر گفت وگو کردند و دو طرف در جریان این 
دیدار در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دو 
کشور و همچنین بحران اوکراین و اهمیت همکاری 
جهت کاهش تنش از طریق گفت وگو و راهکارهای 
دیپلماتیــک به بحث و تبادل نظر پرداختند.محمد 
بن زایــد همچنین تاکید کرد، دولت امارات تمامی 
تــالش خود را جهت ممانمعت از وخامت بحران به 

کار خواهد بست و به تلطیف اوضاع و انجام مذاکرات 
به نفع تمامی طرف ها کمک خواهد کرد.وی ضمن 
تاکید بر پیامدهای خطرناک بحران اوکراین که به 
سرتاسر جهان نیز امتداد یافته است، به تاثیر منفی 
آن بر اقتصاد جهانی، امنیت و صلح بین المللی اشاره 
کرد.رئیس امارات ضمن قدردانی از رئیس جمهوری 
اوکرایــن به خاطر تالش های دولت این کشــور در 
مسائل بشردوستانه و امنیت غذایی، بر آمادگی خود 
جهت تداوم تالش ها و حمایت از ابتکارعمل ها جهت 
کاهش پیامدهای انســانی و اقتصــادی این بحران 
تاکید کرد.دو طرف همچنین ســی امین ســالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را متقابال 

به یکدیگر تبریک گفتند.

محمد بن زاید خطاب به زلنسکی: 
پیامدهای بحران اوکراین به سراسر جهان گسترش یافته است

ســازمان های اطالعاتی آلمان ضمن اعتراف به جاسوسی چین از نیروهای نظامی این کشور، هشدار دادند که ممکن است چین 
با ســهیم شــدن در حوزه زیرســاخت های ضروری، به دنبال اعمال نفوذ سیاسی باشد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، یک شــرکت کشــتیرانی چینی با نام »کوسکو« قصد دارد در یکی از ســه ترمینال مهم ترین بندر آلمان )هامبورگ( سهام بخرد.وزارت اقتصاد آلمان که در 
اختیار حزب »ســبزها« اســت، قصد دارد این درخواســت را رد کند، اما صدراعظم که از حزب سوسیال دموکرات است، چندان بی میل به نظر نمی رسد.این مناقشه 
نشان دهنده یک اختالف نظر عمیق تر بین مقامات آلمان است، اختالف نظر بر سر اینکه چطور در پی حمله روسیه به اوکراین - و آشکار شدن خطرات وابستگی به 
یک قدرت »استبدادی« - وابستگی آلمان به چین را کاهش دهند.چین از آلمان خواسته تا روابط سیاسی کشورها را سیاسی نکرده و به اسم »امنیت ملی«، سیاست 
»حمایت گرایی« در پیش نگیرد. )حمایت گرایی نوعی سیاســت اقتصادی اســت که در آن یک کشــور از جمله با وضع تعرفه های سنگین، سعی بر توقف واردات و 
خودکفایی در تولید دارد(رؤسای سرویس های اطالعات داخلی و خارجی آلمان با حضور در پارلمان این کشور گفتند که نمی تواند ارزیابی عمومی از درخواست کوسکو 

ارائه دهند، اما به صورت کلی پیشنهاد کردند که در این مورد احتیاط شود.

نخست وزیر انگلیس به دلیل اشتباهات در برنامه هایش که موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها 
شــده، عذرخواهی کرد اما گفت که استعفا نخواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لیز تراس، نخست وزیر انگلیس به 

بی بی سی گفت: »من می خواهم مسئولیت کارهایم را بپذیرم و اعالم کنم که به خاطر اشتباهاتی که رخ داده متاسفم.«وی افزود: »من می خواستم اقدامی انجام دهم و بدین 
ترتیب به مردمی که از طریق قبض های انرژی با مسئله مالیات های سنگین دست وپنجه نرم می کنند، کمک کنم اما بیش از اندازه تند رفتیم.«روز جمعه لیز تراس اقدام به 
برکناری کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی دولتش به دلیل تبعاتی که برنامه های کاهش مالیات ارائه شده از سوی وی در بازارهای مالی انگلیس به وجود آورد، کرد. پس از این رخداد 
جرمی هانت، وزیر خارجه اسبق انگلیس به عنوان جانشین کوارتنگ در وزارت دارایی این کشور معرفی شد.تراس درخصوص مقام جدید جرمی هانت اظهار کرد: من هانت را 
به این مقام منصوب کردم زیرا می دانم که باید وضعیت را تغییر دهم.این نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود: برای من بسیار غیرمسئوالنه می شد که اگر در زمینه منافع ملی 
نسبت به جایگاهم اقدامی انجام نمی دادم. این درست بود که ما سیاست را تغییر دادیم.تراس و کوارتنگ در ماه گذشته میالدی تالش کردند تا تغییراتی را در سیاست مالی 

انگلیس توسط رونمایی از ۴۵ میلیارد پوند کاهش مالیات بدون بودجه اعمال کنند تا بدین ترتیب اقتصاد این کشور را از رکود خارج کنند.

سازمان اطالعات آلمان:

چین چند سال از ما جاسوسی کرده، از روسیه 
خطرناک تر است

نخست وزیر انگلیس:

 به خاطر اشتباهاتم معذرت می خواهم، اما استعفا 
نمی کنم

آگهی مزایده عمومی11 -1401
 سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی

به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت دو  سال شمسی  واگذار نماید:

امور قراردادها وروابط عمومی- سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

- متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمزایده  عمومی به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  ) ســتاد ایران ( به  آدرس ســایت  www.setadiran.ir مراجعه 

نماید .
2- سپرده شرکت در مزایده  به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 

- ضمانتنامــه بانکی معادل مبلغ  ذکر شــده در دفترچه مزایده که به مدت ســه ماه 
اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد. ) شناســه ملی 14000287942 ، کد اقتصادی 

411367759917  ، کد پستی  3134851965  (
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر 

3- مبلغ 1/000/000ریال بابت هزینه خرید اســناد  مزایده   ازطریق درگاه سامانه به 
حساب شماره 700824126398بانک شهر

4-   برندگان نفر اول و دوم مزایده  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد .
5-  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.
6-   هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مزایده می¬باشد .

7-   سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .
8- مبلغ 50 درصد کل  مبلغ پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده 

حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
9- تاریخ انتشار درسامانه از مورخ1401/7/27  به  مدت3 روز .

10- مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت30 : 14  مورخ 1401/8/3
11- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت 30 : 14 مورخ 1401/8/15

12- زمان بازگشایی درسایت ساعت 10 صبح مورخ 1401/8/16

 سازمان سیما،منظر 
و فضای سبز شهری

آدرسسپرده شرکت درمزایده  به ریالقیمت پایه اجاره  ماهیانه  ریالموضوع  مزایدهردیف

اجاره عرصه به مساحت 300 مترمربع جهت نصب 1
کرج – سه باندی – رجائی شهر پارک 200/000/000270/000/000وراه اندازی شهربازی پارک شهید بهشتی 

شهید بهشتی 

اجاره عرصه به متراژ 500 مترطول جهت مسیر 2
کرج – بلوار شهید چمران ضلع جنوب شرقی 120/000/000154/800/000دوچرخه سواری و50 مترمربع جهت اسقرار کانکس 

محدوده شهربازی پارک شهید چمران 

اجاره عرصه  به مساحت 900 مترمربع جهت 3
کرج – بلوار نبوت – روبروی مرکز تجاری 75/000/000101/250/000 پیست اسکیت 

مهستان 
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بررسی جدید پژوهشــگران ســوئدی حاکی از این است که نیکوتین 
سیگار می تواند تولید استروژن را در زنان کاهش دهد.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از اکونومیک تایمز، یک دوز نیکوتین، معادل آن مقداری که 
در یک ســیگار یافت می شود، تولید اســتروژن را در مغز زنان مسدود 
می کند. این امر ممکن است چندین تفاوت رفتاری را در زنان سیگاری 
توضیح دهد؛ از جمله اینکه چرا آنها نسبت به مردان، مقاومت بیشتری 
برای ترک ســیگار دارند.»اریکا کوماسکو«)Erika Comasco(، پژوهشگر 
»دانشگاه اوپساال«)Uppsala University( در سوئد و پژوهشگر ارشد این 
پروژه گفت: برای نخستین بار می توانیم ببینیم که نیکوتین، مکانیسم 
تولید اســتروژن را در مغز زنان متوقف می کند. ما متعجب شــدیم که 
دیدیم این اثر حتی با یک دوز نیکوتین، معادل فقط یک سیگار نیز قابل 
مشاهده است. این موضوع نشان می دهد که اثرات سیگار بر مغز یک زن 
چقدر قوی هســتند. این یک اثر تازه کشف  شده است و پژوهش هنوز 
در مراحل مقدماتی قرار دارد. ما هنوز مطمئن نیستیم که نتایج رفتاری 
یا شــناختی چیست اما متوجه شده ایم که سیستم مغزی آسیب دیده، 
هدفی برای داروهای اعتیادآور مانند نیکوتین است.این اثر در تاالموس 
که بخشــی از »دستگاه لیمبیک«)Limbic system( در مغز است، نشان 
داده شــده است. این سیستم در واکنش های رفتاری و احساسی نقش 
دارد.پژوهشــگران دانشگاه اوپساال با گروهی از داوطلبان شامل ۱۰ زن 
ســالم کار کردند. یک دوز نیکوتین تجاری در دسترس، به داخل بینی 
زنان وارد شد و هم زمان یک ردیاب رادیواکتیو به مولکولی که به آنزیم 

»آروماتاز«)Aromatase( متصل می شود، تزریق شد.

براســاس مطالعه ای که به تازگی منتشر شده اســت، استفاده مکرر از 
محصوالت صاف کننده مو ممکن اســت خطر ابتال به سرطان رحم را 
افزایش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، پژوهشگران دریافته اند 
که خطر ابتال به ســرطان رحم در زنانی که به طور مکرر از محصوالت 
صاف کننده مو اســتفاده می کنند، دو و نیم برابر بیشــتر از سایر زنان 
اســت.نتایج این پژوهش که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد که 
محصوالت صاف کننده مو ممکن اســت به طور قابل توجهی خطر ابتال 
به ســرطان رحم را در بیــن افرادی که به طور مکرر از آنها اســتفاده 
می کنند، افزایش دهد.الکســاندرا وایت )Alexandra White( از موسسه 
ملی علوم بهداشــت محیط ایاالت متحده آمریکا )NIEHS( و رهبر این 
پژوهــش می گوید: ما تخمین زده ایم که ۱.۶۴ درصد از زنانی که هرگز 
از صاف کننده های مو استفاده نکرده اند، ممکن است تا سن ۷۰ سالگی 
به ســرطان رحم مبتال  شوند این در حالی اســت که این خطر در آن 
دسته از افرادی که به طور مکرر از این محصوالت استفاده می کنند به 
۴.۰۵ درصد می رسد. البته در نظر گرفتن این اطالعات در بستر مناسب 
اهمیت دارد زیرا سرطان رحم سرطان نسبتاً نادری است. با این وجود، 
ســرطان رحم شایع ترین ســرطان در میان زنان ایاالت متحده آمریکا 
اســت و میزان آن به ویژه در میان زنان ســیاه پوست در حال افزایش 
است.پژوهشگران، ۳۳ هزار و ۹۴۷ زن که از نظر نژادی با یکدیگر تفاوت 
داشــتند را در سنین ۳۵ تا ۷۴ ســال به مدت ۱۱ سال تحت نظر قرار 
دادند. در این مدت ۳۷۸ زن به ســرطان رحم مبتال شدند.پس از اینکه 
پژوهشگران سایر عوامل خطر در ابتالی شرکت کنندگان به سرطان را 

در نظر گرفتند.

اثر نیکوتین سیگار بر کاهش 
تولید استروژن در زنان

صاف کردن مکرر مو با افزایش 
احتمال ابتال به سرطان رحم 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مزرعه پرورش شتر مرغ در کره شمالی/ خبرگزاری رسمی کره شمالی

معرفی نسخه تولیدی کادیالک سلستیک
مدت کوتاهی پس از معرفی کانســپت سلستیک، حاال کادیالک نسخهٔ تولیدی این سدان پرچم دار را معرفی کرده است هرچند که تا 
پیش از ماه پایانی سال ۲۰۲۳ روی خط تولید نخواهد رفت. این خودرو که روی پلت فرم اولتیوم جنرال موتورز ساخته شده، به دو موتور 
الکتریکی مجهز است که مجموعاً ۶۰۰ اسب بخار قدرت و ۸۷۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کنند. به لطف این نیرو، خودرو ظرف ۳.۸ 
ثانیه از صفر به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت می رسد.سدان پرچم دار کادیالک از یک پکیج باطری ۱۱۱ کیلووات ساعتی بهره می برد 
که بردی در حدود ۴۸۰ کیلومتر را فراهم می کند. این باطری ها همچنین قابلیت شارژ سریع تا حداکثر ۲۰۰ کیلوواتی را هم دارند که 
با ۱۰ دقیقه شارژ ۱۲۵ کیلومتر به برد خودرو اضافه می کند. قرار است سلستیک سواری بسیار آرامش بخشی را داشته باشد و به همین 
دلیل به کمک فنرهای بادی تطبیقی و نسل چهارم سیستم کنترل سواری مغناطیسی مجهز شده است. عالوه بر این، برای اولین بار در 
یک کادیالک شاهد استفاده از سیستم کنترل بادی رول فعال و سیستم فرمان گیری چرخ های عقب هستیم.خریداران می توانند برای 
سلستیک رینگ های آلومینیومی فورج کاری شدهٔ ۲۳ اینچی را سفارش دهند که با نسخه ای منحصربه فرد از الستیک های میشلن پایلوت 

اسپرت EV پوشیده می شوند. این سدان مجلل آمریکایی همچنین از سیستم نیمه خودران اولترا کروز هم بهره می برد.

کریم بنزما برنده توپ طالی 2022
مهاجم فرانسوی رئال مادرید برای اولین بار توپ طالی فوتبال جهان را به دست آورد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، مراسم 
انتخاب برترین بازیکن ســال ۲۰۲۲ فوتبال جهان در پاریس برگزار شــد و کریم بنزما، مهاجم رئال مادرید، مزد درخشش خود 
را در این فصل گرفت و توانســت توپ طالی فوتبال جهان را به دســت بیاورد و به کلکسیون افتخارات خود اضافه کند.بنزما که 
اولین توپ طالی فوتبال خود را به دست آورد، فصل قبل کمک شایانی به رئال مادرید کرد تا عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و اللیگا را به دست بیاورد.همچنین در این مراسم گاوی به عنوان بهترین بازیکن جوان سال انتخاب شد.سادیو مانه، مهاجم 
بایرن مونیخ، به خاطر کارهای خیرخواهانه و بشردوستانه خود در کشورش سنگال برنده جایزه سوکراتس شد.روبرت لواندوفسکی 
نیز جایزه بهترین مهاجم سال را به خود اختصاص داد. او فصل قبل ۵۷ گل به ثمر رساند تا برنده جایزه گرد مولر شود.همچنین 

تیبو کورتووا دروازه بان رئال مادرید به عنوان بهترین دروازه بان سال انتخاب شد.

اپکبازان را هچ خارا و هچ زخ؟
رگ هب رنگی اقنعی رد رخهق زخ

جاهم هگ ازرق کنی، گاهی سیاه
جاهم خود دانی، تو رمدم را رمز

آرخت زندان تن خواهد شدن
این هک رب خود می تنی چون رکم زق

رگ تو ازید را بدین خواهی شناخت
نیک دور افتاده ای، سودا مپز

چون نخواهی فهم رکدن، زان هچ سود؟
رگ منت مشروح گویم، یا لغز

محتسب گو: رد پی رندان رمو

کین جماعت را نباشد سنگ و زگ
عیب مستان کم کن و رد مجلس آی

رگ ننوشی باده ای، سیبی بگز

نگاه
 چند میلیون  ایرانی کتاب خواندن

 را رها کردند؟
فقط سرانۀ زمان مطالعه نیست که در سال های اخیر 
بیش از یک ساعت کاهش پیدا کرده و بررسی میزان 
افرادی که در ایران به مطالعۀ کتاب های غیردرســی 
می پردازند نیز نشــان می دهد که حدود چهار درصد 
از آن هــا )حدود ســه میلیون نفر( ایــن کار را کنار 
گذاشته اند.به گزارش ایسنا، داده های مرکز آمار ایران 
درباره افراد ۱۵ساله و بیش تر باسواد برحسب وضعیت 
مطالعۀ کتاب غیردرسی در یک سال منتهی به زمان 
آمارگیری )از ســال ۹۶ تا ۹۹( نشان می دهد که در 
ســال ۱۳۹۶، ۵۸.۲ افراد مطالعۀ غیردرسی داشته اند 
اما این درحالی ســت که در ۹۹ ایــن مقدار به ۵۴.۵ 
رســیده و با کاهشی حدوداً چهاردرصدی همراه بوده 
اســت. براساس همین آمارها در ســال ۹۹ بیش از ۲۴ میلیون نفر در ایران )افراد باالی ۱۵سال( 
کتاب نمی خوانند. افزون  بر این، سرانۀ زمان مطالعۀ کتاب غیردرسی افراد ۱۵ساله و بیشتر باسواد 
در ماه نیز از سال ۹۶ تا ۹۹ بیش از یک ساعت کم تر شده و از ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه به ۶ ساعت 
۳۲ دقیقه رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ )در مراسم اختتامیۀ 
پنجمین دوســاالنه کتاب برتر استان سمنان در شاهرود( گفته بود که طبق آخرین پیمایش در 
فروردیــن، ۴۳.۵ درصد مردم کتاب می خوانند ]اهل مطالعه اند[ و میزان مطالعۀ روزانه ۳۰ دقیقه 
اســت. اما پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بررســی وضعیت مطالعه در ایران توضیح داده 
که آمار ۴۳.۵ درصد، درباره »افراد اهل مطالعه« در جامعه اســت که داده های پیمایش های ملی 
مصرف فرهنگی آن را تأیید می کند. در این پیمایش ها از افراد پرسیده شده: »آیا به طورکلی کتاب 
مطالعه می کنند یا خیر«؛ در ســال ۱۳۷۹ این عدد ۴۳.۱ درصد بوده است و در سال ۱۳۸۲، ۵۰ 
درصد و در ســال ۱۳۹۸ این رقم ۴۶.۶ درصد بوده اســت. البته در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲، مالک 
این پرسش خانوار بوده است )از اعضای خانوادۀ شما کسی هم مطالعه می کند؟( که در جدول ۱ 
آن با فرد سرشکن شده اســت. البته در پیمایش مورد اشاره، کتاب های ادعیه کسر شده است و 
این عدد به دســت آمده است و با اضافه کردن کتاب های درسی و مذهبی، آمار به ۶۵ درصد در 
سال ۱۴۰۱ می رسد که با ارقام مرکز آمار )جدول ۲( همگرایی دارد.این پژوهشگاه همچنین آورده 
است که همان طور که در جدول ۲ مشاهده می شود، در طرح های آمارگیری فعالیت های فرهنگی 
خانــوار )مرکز آمار ایران(، میانگین »جمعیت اهل مطالعه« در ایران این گونه بوده اســت: ۵۲.۷ 
درصد در ســال ۱۳۹۳؛ ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۴ )در نقاط شهری(، ۵۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ 
و ۶۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۹.با این حال، علی رغم اینکه آمار افراد اهل مطالعه در ایران، متوسط 
ارزیابی شــده، اما سرانۀ مطالعه کتاب )۱۶ دقیقه در شبانه روز( بنا به دالیل متعدد بسیار پایین 
است. اگر این رقم را با ارقامی که در سال ۲۰۲۱ توسط استاتیسا )شرکت آلمانی داده های بازار و 
مصرف کننده( ارائه شده است مقایسه کنیم، می توان گفت وضعیت مطالعه در ایران تا رسیدن به 

کشورهای با سرانۀ مطالعۀ باال در جهان بسیار فاصله دارد.

مقایسۀ بین المللی سرانۀ مطالعه در روز )دقیقه در روز(
داده های wordsrated.com )منتشرشده در جوالی ۲۰۲۲( اما نشان می دهد ۵۰ درصد از بزرگساالن 
آمریکایی نیز در ۱۲ ماه گذشته کتابی نخوانده اند. همین گویای آن است که در آمریکا افراد جوان 
کمتری کتاب می خوانند و جوانانی هم که مطالعه می کنند، به طور قابل توجهی کمتر از نسل های 

قدیمی مطالعه می کنند.

فرهنگ

انتشــارات فیتزکارالدو هنوز ۱۰ ساله نشده است و تنها 
۶ کارمند تمام وقت دارد اما از زمان تأســیس، ســه نفر 
از نویســندگان آن برنده جایزه نوبل ادبیات شــده اند.

به گزارش ایســنا، هنگامی که »ژاک تستارد« در سال 
۲۰۱۴ شرکت انتشــاراتی خود را راه اندازی کرد، نامی 
را را انتخاب کرد که نشــان دهنده یک تالش دیوانه وار 
باشــد. او نام انتشــارات نوپای خــود را »فیتزکارالدو« 
گذاشت که اشــاره ای به فیلم »ورنر هرتزوگ« در سال 
۱۹۸۲ دارد کــه در آن فردی قصد دارد یک قایق بخار 
۳۲۰ تنی را بر فراز تپه ای در وســط جنگل های بارانی 
آمازون ببرد.تنها پس از هشــت سال، این تالش به طرز 
شگفت انگیزی به بار نشسته و »فیتزکارالدو« به یکی از 
پرمخاطب ترین مؤسسات انتشاراتی بریتانیا تبدیل شده که به عنوان مهم ترین انتشارات انگلیسی زبان 
برای برندگان جایزه نوبل شهرت یافته است. »آنی ارنو« نویسنده فرانسوی که هفته گذشته برنده جایزه 
نوبل ادبیات ۲۰۲۲ شــد، پس از »اولگا توکارچوک« از لهستان در سال ۲۰۱۹ و »سوتالنا الکسیویچ«  
روزنامه نگار و نویســنده بالروســی در سال ۲۰۱۵، سومین نویســنده برنده نوبل ادبیات است که این 
انتشارات ناشر رسمی آثارش به زبان انگلیسی است.این ناشر بریتانیایی در سال ۲۰۱۰، ناشر آثار »یون 
فوسه« نویسنده و نمایشنامه نویس نروژی هم بود که مرتباً در میان شانس های دریافت نوبل ادبیات قرار 
دارد. »فیتزکالردو« همچنین ناشــر یکی از کتاب های نوشته »الفریده یلینک« است، اگرچه او در سال 
۲۰۰۴، یک دهه قبل از تاسیس این انتشارات، جایزه نوبل دریافت کرده بود.آثار این انتشارات در خارج 
از محدوده جایزه نوبل نیز حضور درخشــانی دارند و از سال ۲۰۱۷، ده ها کتاب این انتشارات از جمله 
»فصل توفان« نوشته »فرناندا ملکور« و »به یاد خاطره« اثر »ماریا استپانوا« نامزد جایزه بین المللی بوکر، 
یکی از برجســته ترین جوایز در حوزه ادبیات ترجمه شده اند و در سال ۲۰۱۸، »پروازها« نوشته »اولگا 
توکارچوک« این عنوان را کســب کرد.یک روز پس از معرفی »آنی ارنو« به عنوان برنده نوبل ۲۰۲۲، 
مدیر این انتشارات دستور چاپ مجدد ۶۵ هزار نسخه از کتاب هایش را داده است تا همگام با افزایش 
تقاضای ناشــی از کسب نوبل باشــد. این رقم برای انشتاراتی این چنین بسیار چشمگیر است، زیرا آنها 
در تمام طول ســال ۲۰۲۱ حدود ۱۳۵ هزار جلد کتاب در تمام عناوین فروخته  بودند.»ژاک تستارد« 
مدیر این مؤسسه نشر که دفتر یک اتاقه آن در جنوب لندن قرار دارد، می گوید که اگر مردم انتشارات 
»فیتزکارالدو« را خانه ی نوبل خطاب کنند، به نظر او »بسیار احمقانه« است؛ زیرا این طور نیست که آنها 

یک استراتژی برای تالش و پیروزی در جایزه نوبل داشته باشند.

انتشارات کوچکی که خانه برندگان 
نوبل است
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