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رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی در ادوار مختلف مشارکت مناسبی در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند داشته است،گفت: همکاری های 
مؤثر با ســازمان های منطقه ای اولویت سیاست خارجی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی صبح دیروز )دوشنبه( در دیدار »سلمان الفاریسی« دبیرکل اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند، با اشاره به ظرفیت قابل توجه کشورهای 
عضو این اتحادیه بر برنامه ریزی برای همگرایی بیشتر اعضای اتحادیه برای افزایش بهره گیری ازاین ظرفیت ها تأکید کرد.وی با اشاره به جمعیت قابل توجه این 

حوزه جغرافیایی و ظرفیت های موجود در این منطقه، تقویت ارتباطات و تعامالت....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی:
همکاری با سازمان های منطقه ای اولویت سیاست خارجی ایران است

info@sobh-eqtesad.ir

سردار تنگسیری در گفتگو با العالم:
 نیازی به حضور کشورهای بیگانه 

در منطقه نیست
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران در گفتگو با العالم تاکید کرد 
که نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست و هرگونه ضربه 
دشــمن با ضربه متقابل مواجه خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگوی زنده با شبکه العالم 
اظهار داشــت: در حال حاضر از ۳۲ کشــتی جمهوری اسالمی که در 
کل دنیا حضور دارند، حراست می کنیم، همچنین دریای عربی و سرخ 
جزو مأموریت های ابالغی اخیر ماست که مأموریت اسکورت کشتی ها 

را برعهده داریم.

حراست از تنگه هرمز تا خلیج فارس مأموریت اصلی سپاه
ســردار علیرضا تنگسیری درخصوص جغرافیای حضور نیروی دریایی 
ســپاه و توان رزمی نیروی تحت امرخود گفت: نیروی دریایی ســپاه 
در ابتــدای دهه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد و ســپس در ســال ۶۴ 
با فرمان حضــرت امام )ره( این نیروها به نام نیروهای دریایی ســپاه 
نام گذاری شد، حراســت از تنگه هرمز تا خلیج فارس مأموریت اصلی 
سپاه است که توسط فرمانده کل قوا مشخص شده است، خلیج فارس 
۲۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و حراست از این منطقه حساس 
جزو مأموریت های اصلی نیروی دریایی سپاه است اما در دریای عمان 
نیــز ما دو پایگاه داریم یکی در جاســک و دیگــری در چابهار که در 
کنترل عملیاتی نیروی دریایی قهرمان ارتش جمهوری اسالمی است. 
از سوی دیگر در شمال کشــور هم نیروی دریایی سپاه حضور دارد و 
در ایــن منطقه یک پایگاه و یک دانشــگاه داریم.وی افزود: ما در حال 
حاضر از ۳۲ کشــتی جمهوری اســالمی که در کل دنیا حضور دارند، 
حراست می کنیم. مأموریت اخیری که به ما واگذار شده است حراست 
از کشــتی های عبوری از دریای ســرخ است که مسئولیت امنیت این 
کشــتی ها برعهده ماســت و برای جلوگیری از دزدی دریایی، آنها را 
اسکورت می  کنیم و در مناطقی که خطری برای آنها احساس می شود 
ما مأموریت داریم که از آنها حراســت کنیم، لذا دریای عربی و ســرخ 
جز مأموریت های ابالغی اخیر ماســت که مأموریت اسکورت کشتی ها 

را برعهده داریم.

نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست
فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که با تنش هایی که 
در منطقه رخ می دهد با نیروی دریایی ســایر کشورها مثاًل انگلیس و 
آمریکا، شما چگونه این تنش ها را ارزیابی می کنید؟، تاکید کرد: اعتقاد 
ما بر این اســت که خلیج فارس به کشورهای این منطقه تعلق دارد، 
یعنی به ایران، کشــورهای مسلمان و کشورهای جنوبی خلیج فارس. 
ایران با ۱۳۷۵ کیلومتر مرز، بیشترین مرز را در خلیج فارس داراست، 
بارها و بارها ما پیام دادیم که همراه با کشــورهای دوست و برادرمان 
در جنوب خلیج فارس از این منطقه حساس، حراست کنیم، به وجود 
بیگانگان در منطقه، یعنی انگلیسی ها و آمریکایی یا سایر کشورها که 
بخواهند ایجاد مزاحمت کنند، نیازی نیســت و این را ما ثابت کردیم. 
در همین راســتا الزم اســت بگویم که پیش از انقالب اسالمی، ایران 
وزارت جنگ داشــت وقتی انقالب پیروز شد ما وزارت دفاع را تأسیس 
کردیم و با همین تفکر دائماً دســت برادری و دوستی را به عنوان یک 
کشور مسلمان به ســمت برادران عزیزمان در کشورهای خلیج فارس 
دراز کردیم، در عمر ۴۳ ســاله جمهوری اســالمی یک کشور را پیدا 
نمی کنید که ایران به آن تعرض کرده باشد.سردار تنگسیری افزود: ما 
هزینه دفاع از مظلومین را می دهیم، دشمنی استکبار جهانی که مسلم 
است، همانطور که قرآن کریم می فرماید که اینها هرگز با ما کنار نمی 
آیند، اینها تکبر دارند و استکبار هستند و ما می خواهیم از مظلوم دفاع 
کنیم. شــما ببینید در عراق عزیزمان یا سوریه عزیزمان وقتی داعش 
آمد آنجا رفتیم و دفاع کردیم، و خون عزیزمان در راستای دفاع از این 
کشورهای مسلمان ریخته شد. در کشور فلسطین و در مقابل اشغالگران 
دفاع کردیم، این نشان می دهد که جمهوری اسالمی دست برادری را 
به ســمت کشورهای منطقه دراز کرده است اما برعکس این رویه را از 
کشــورها شاهد هستیم، این نشان دهنده مظلومیت ایران است ضمن 
اینکه ایران قوی است، ایران در عین قدرت مظلوم هم هست، همانطور 
که یمن و فلســطین مظلوم هستند اما قدرت دارند. حزب اهلل مظلوم 
اســت اما در عین حال قوی اســت و در مقابل دشمن ایستاده است و 

همانطور که خداوند وعده داده است پیروزی از آن ماست.

دشمن و استکبار جهانی برای فروش تجهیزات نظامی خود نیاز 
به دشمن تراشی دارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که کشورهای عربی 
اینگونــه ادعا می کنند که در امور داخلــی آنها دخالتی صورت گرفته 
اســت با وجود اینکه همانطور که گفتید بارها از طرف ایران این پیام 
ارسال شده است که نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست 
و با اتکا به خود می توانیم امنیت منطقه را تأمین کنیم ولی کشورهای 
عربی می گویند که می ترسند آمریکایی ها از خلیج فارس خارج شوند و 
مورد تهدید قرار گیرند، شما چه پیام اطمینان بخشی به این کشورهای 
عربی می توانید بدهید؟ به ویژه اینکه در مدت اخیر شما رزمایش های 
بزرگی با پیام دوســت برگزار کردید، تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه 
در رزمایش هایی که در منطقه برگزار کرده است از کشورهای دوست 
و برادرمان مانند قطر، عراق، عمان و ســایر کشــورها دعوت کردیم و 
همچنیــن به طور مقابل در رزمایش آنها شــرکت کردیم. دشــمن و 
استکبار جهانی برای فروش تجهیزات نظامی خود نیاز به دشمن تراشی 
دارد، اگر دشمنی را در منطقه نداشته باشد وجودش در منطقه باطل 
است و دیگر کسی از آنها استقبال نمی کند.وی افزود: نباید کشورهای 
منطقه اینگونه تصور کنند که ما با آنها دشمن هستیم، ایران اسالمی 
جوانانش جان خود را برای دفاع از کشورهای مسلمان عربی فدا کرده 
اند چه برای برادران اهل سنت و چه برای برادران شیعه که هیچ تفاوتی 

برای ما ندارد،....
ادامه در صفحه دوم

بــه گفته محققان در یــک مطالعه، ویروس عامل همه گیری کووید-۱۹ ســاختار ژنتیکی معمول 
»ویروس های مصنوعی« را دارد.به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه راشاتودی، بر اساس نتیجه گیری 
یک مطالعه انجام شــده از ســوی گروهی از دانشمندان آلمانی و آمریکایی، ویروسی که سبب همه 
گیری کووید-۱۹ شــده به احتمال زیاد در یک آزمایشگاه ایجاد شده است.سه محقق در قالب یک 
تیم ســاختار ویروس سارس-کوو-۲ را با ویروس های مشابه »وحشی« و آزمایشگاهی مقایسه کرده 
و به این نتیجه رســیدند که ســارس-کوو-۲ یک ویروس اصالح  ژنتیکی شده است.در یک نسخه 
پیش از چاپ از این مطالعه که والنتین بروتل، محقق دانشــگاه وورتسبورگ آلمان، آلکس واشبرن، 
محقق مرکز تحقیقات ســلوا آناالیتیکس آمریکا و آنتونیوس واندونگن، محقق دانشگاه دوک آمریکا 
منتشــر کردند، ویروس عامل همه گیری کووید-۱۹ به معنای واقعی کلمه دارای »اثر انگشتهای« 
دســتکاری های ژنتیکی اســت. این مقاله که در روزهای اخیر منتشر شــد گزارش داد که این سه 
دانشمند یک عنصر ساختار ژنتیکی تکرارشونده به نام »جایگاه برشی« )Restriction site( پیدا کرده اند 
که آن را نشانه ای از »دوخته شدن« ژنوم ویروس به یکدیگر توصیف می کنند.این مقاله که هنوز مورد 
بازبینی کارشناســی قرار نگرفته است، ادعا می کند، »برای ساختن ویروسی در آزمایشگاه، محققان 
معموالً ژنوم ویروس را مهندســی می کنند تا محل های دوختی را که به آن جایگاه برشی می گویند 
اضافه و حذف کنند. روش های مورد اســتفاده محققان برای اصالح این سایت ها می توانند به عنوان 
اثر انگشــت در مجموعه ژنوم بیرون ســلولی عمل کنند،«در ادامه این نتیجه گیری ها نوشته شده 
است:  »ساختار ویروس سارس-کوو-۲ در کروناویروس های وحشی نامعمول است، اما در ویروس های 
مونتاژ شده در آزمایشگاه رایج است«. این مطالعه به وجود »جهش های مترادف یا بی صدای« خاصی 
اشاره می کند که جایگاه برشی را متمایز می کند. در این نسخه پیش چاپ نوشته شد، تمرکز چنین 
جهش هایی »بســیار بعید اســت که در اثر تکامل تصادفی ایجاد شده باشد.«بروتل به رسانه خبری 
ان.تی.وی آلمان گفت: نتایج مطالعه نشان می دهد که این ویروس ۹۹.۹ درصد یک کپی مصنوعی 
و احتماالً دســتکاری شــده از یک ویروس طبیعی است.این محقق گفت که در طول مطالعه خود، 
نشــانه هایی از دســتکاری های مشــابهی را که روزانه برای تولید داروهای مبتنی بر پروتئین برای 

بیماری های خودایمنی انجام می دهد، پیدا کرد.

ادعای یک مطالعه جدید درخصوص 
شناسایی منشا کووید-۱۹

طالی جهانی ناامید از دالر در جا زد!
قیمت طال امروز)دوشــنبه، ۲۴ اکتبر( ثابت بود و در جلسه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافت زیرا 
به اتخاذ سیاست تهاجمی کمتر فدرال رزرو در اواخر سال برای مقابله با فشار ناشی از افزایش 
ارزش دالر امیدوار بود.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با ۲.۹ درصد کاهش به ۱۶۵۵ دالر و ۱۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 
۰.۱۷ درصد کاهش به ۱۶۵۶ دالر و ۱۰ ســنت رسید.قیمت ها پس از گزارشی مبنی بر اینکه 
برخی از مقامات فدرال رزرو از افزایش بیش از حد نرخ بهره نگران هستند، بزرگ ترین افزایش 
درصدی یک روزه خود را از سوم اکتبر در روز جمعه ثبت کردند.شاخص دالر ۰.۲ درصد افزایش 
یافت و طالی دالری را برای خریداران خارجی گرانتر کرد. در همین حال، بازدهی شاخص ۱۰ 
ساله خزانه داری کمتر از باالترین رقم نزدیک به ۱۵ سال اخیر خود بود که در روز جمعه ثبت 
شد.مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو گفت: بانک مرکزی ایاالت متحده باید با افزایش 
شدید نرخ های بهره، از قراردادن اقتصاد در یک رکود غیراجباری اجتناب کند و زمان آن رسیده 
است که گفت وگو در مورد کاهش سرعت افزایش هزینه های وام را آغاز کنیم. به طور گسترده 
انتظار می رود که فدرال رزرو در ماه آینده به دلیل مبارزه با تورم باال، نرخ بهره یک شبه خود را 
۷۵ واحد افزایش دهد.اگر چه طال به عنوان یک محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می شود اما 
نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری دارایی را افزایش می دهد که نتیجه ای ندارد. تقاضا 
برای طالی فیزیکی هفته گذشته در هند افزایش یافت زیرا برخی از مصرف کنندگان در آستانه 

جشنواره ها به کاهش قیمت های داخلی به پایین ترین سطح یک ماهه رسیدند.

افزایش حقوق ها بسیار ناچیز بود

 تورم قدرت زندگی معمولی را از مردم گرفته است
سیاست های »عشقی« در سازمان بورس! 

ریزش پشت ریزش

سخنگوی صنعت آب:

 اجرای طرح اضطراری تامین آب در 132 شهر

شــاخص کل در هفته های اخیر به صورت پی در پی در سکوت مسئوالن سازمان بورس ریزشی شده 
است.به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل دیروز نیز مانند روزهای گذشته وضعیت نزولی دارد، بازار هر 
روز با کاهش شــاخص کل کار خود را آغاز کرده و در انتهای معامالت نیز ریزش خود را ادامه می دهد. 
حال شــاخص کل حمایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را نیز از دســت داده و اکنون به ناحیه یک 

میلیون و ۲۸۹ هزار واحد رسیده است....

رئیس صندوق توسعه ملی اعالم کرد

درخواست مسدودی حساب ۳ بانک برای 
بازپرداخت معوقات
رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد

رمزگشایی از یک تغییر مهم در صادرات ایران
کنعانی در نشست خبری:

برای توافق منتظر زمستان نیستیم
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تولید و صادرات محصوالت فوالدی چادرملو عالوه بر تضمین ســود سهام داران و تامین سرمایه 
ارزی پروژه های در دست احداث می تواند عامل مهمی در افزایش رقابت پذیری با سایر مشتریان، 
افزایش ثبات در تولید و کسب ارزش افزوده مناسب واعتبار بخشی به  برند شرکت در بازارهای بین 
المللی باشد .به گزارش روابط عمومی چادرملو، دکتر حسین اطمینان همچنین با اشاره به رشد 
قابل توجه فروش شمش فوالدی چادرملو نسبت به سال گذشته گفت : در 7 ماهه سال گذشته 
464 هزار تن شــمش فوالدی  چادرملو در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رســید و امسال 
طی همین مدت 790 هزار تن شــمش فوالدی فروخته شــده است که با 326 هزار تن افزایش، 
رشد قابل توجه 70درصد  فروش محصول شمش چادرملو را نشان می دهد.وی همچنین افزود: 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هم اکنون سهم 18 درصد از کل بازار فروش شمش داخلی پس 

از شرکت فوالد خوزستان را در اختیار دارد .

صادرات 226 هزار تن  شمش فوالدی 
چادرملو

شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو طی 7 ماهه امسال 
بالغ بر 790 هزار تن شمش 
فوالدی در بازارهای داخلی 
و خارجی به فروش رسانده 
بازرگانــی  اســت.معاون 
چادرملو در گفت و گویی با 

اعالم این خبر افزود:.. 
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گزیده خبر

سردار تنگسیری در گفتگو با العالم:
نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه 

نیست
ادامه از صفحه اول

 همانطور که رهبر معظم فرمود برای دفاع از مظلومین ما در میدان هستیم. 
آیا در ۴۳ سال عمر انقالب شما یک مورد سراغ دارید ما به یک کشور مسلمان 
عربی حمله کرده باشــیم اما رسانه های استکبار جهانی کارشان همین است، 
انگلیس در کشورهای منطقه مرزهای استعماری را ایجاد کرد تا میخ نفاق را 
زده باشــد و خودش حکومت کند این رویه باعث شــده است که کشورهای 
منطقه اسلحه بخرند و اکنون مسابقات تسلیحاتی در منطقه به وجود بیایید.

سردار تنگسیری ادامه داد: هزینه تسلیحاتی جمهوری اسالمی را با کشورهای 
منطقه مقایســه کنید، رفتار و افکار ما دوستی و برادری است و پیام دوستی 
و برادری را همواره دادیم اما از ســوی دیگر ما بر نمی تابیم که کسی بخواهد 
به ما زور بگوید، همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند ما هیچ کشــوری 
را تهدید نمی کنیم و حمله نخواهیم کرد، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله 
کند با مشت محکم و تودهنی محکم پاسخ خواهیم داد. در هشت سال دفاع 
مظلومانه و جنگ تحمیلی، ۸۲ کشور در مقابل اما ایستادند، مگر ما چه گفته 
بودیــم جز این بود که گفته بودیم ل إله إّل الّل و گفته بودیم که می خواهیم 
مستقل باشیم؟ بله ما آمریکا، انگلیس و فرانسه را از کشور خود بیرون کردیم و 
گفتیم که نمی خواهیم زیر یوغ و ظلم شما باشیم. چون اینها را بیرون کردیم، 
دشمنی خود را با ما آغاز کردند. از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی که در 
۲۲ بهمن رقم خورد درست در فردای آن روز یعنی در ۲۳ بهمن دشمنی های 
آمریکا و ایادی آنها عماًل به صورت میدانی شروع شد. به طوری که قائله ای در 
بندر ترکمن، کردستان و در جنوب ایجاد کردند. سال ۱۳۶۰ ما به صورت تمام 
عیار هم در جبهه جنگ و هم در شهرهایمان درگیر بودیم. منافقین چیزی در 
حدود ۱۷ هزار نفر را مظلومانه شهید کردند و این درحالی است که ما درگیر 
جبهه جنگ با دشــمن خارجی نیز بودیم.وی افزود: ما امروز دست برادری و 
دوســتی را نه در شرایط ضعف بلکه درشــرایط قدرت به سوی همسایگان و 
کشــورهای مسلمان دراز می کنیم، یقین داشته باشند که ما به عنوان کشور 
مسلمان هیچگاه تعدی به کشور مسلمان دیگر نخواهیم کرد و بدانند که از این 
جهت هیچ خطری در منطقه متصور نیست. ابرقدرت ها ناوهای اتمی، ناوهای 
هواپیما بر و زیر دریایی با سوخت هسته ای خود را به منطقه ای بسته می آورند 
که وسعت آن فقط ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع است. در کدام خلیج بسته آمریکا، 
این شــناورهای اتمی را می برند؟ به آنها اجازه چنین کاری را نمی دهند بلکه 
این شــناورها باید حتماً در محلی باشد که به اقیانوس راه داشته باشد، اینها 
به فکر منطقه نیســتند زیرا اگر یک اتفاقی برای آنها بیفتد، بیش از ۱۱ سال 
نمی توان از آب آن دریا و همچنین از ماهیان آن استفاده کرد، درحالی که این 
منطقه متعلق به کشورها و ملت های مسلمان منطقه است.تنگسیری تاکید 
کرد: من به عنوان یک ســرباز در جمهوری اسالمی دست برادری را به سوی 
کشورهای مسلمان دراز می کنم البته نه از سر ضعف بلکه از سر قدرت. انشاالل 
کشــورهای منطقه، قدرت های مضر را از منطقه خارج کنند، این هایی که به 
کشورهای منطقه توهین می کنند و به آنها گاو شیرده می گویند، همان طور 
که ترامپ عربستان را گاو شیرده قلمداد کرد و گفت که وقتی شیرشان تمام 
شود آن را ذبح می کنیم. درحالی که ما می گوئیم عربستان یک کشور مسلمان 
اســت و به مردم آن احترام می گذاریم.فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ 
به این ســوال که شما دست دوستی به سوی کشورهای منطقه دراز کردید، 
اما می بینیم که عربستان به این درخواست ایران به خوبی جواب نداده است، 
از سوی دیگر مطرح کردید که یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه راه افتاده و 
عربستان بیشترین سالح را دارد می خرد، با این شرایط چگونه ایران توانسته 
با وجود تحریم ها و فشارهای قدرت های بیگانه خود را تقویت و مسلح کند تا 
بتواند رودر روی نیروهای اســتکباری آمریکا و انگلیس بایستد؟ تصریح کرد: 
ما با اتکال و اعتماد به خداوند به چنین توانمندی دســت یافته ایم، چون به 
وعــده خداوند ایمان داریم. امامین انقالب فرمودند که شــما می توانید و ما 
الحمدالل امروز توانســته ایم. قطعاً بدانید که هر مسلمانی روی پای خودش 
بایستد انشاالل در این راه پیروز و موفق است. امروز تمام تجهیزات، سالح ها، 
ادوات و شــناورهایی که در نیروی دریایی قهرمان ارتش جمهوری اسالمی و 
هم در سپاه پاسداران انقالب اســالمی استفاده می شود علیرغم تحریم صد 
درصد و ظالمانه با اتکا به نیروی داخلی اســت و در تأمین و تجهیز آنها روی 

پای خودمان ایستاده ایم.

تولید پهپادهای عمود پرواز
فرمانده نیروی دریایی ســپاه در پاســخ به این سوال که ما هر ازگاهی شاهد 
الحاق یک سری تجهیزات، دستاوردهای نظامی، ساخت شناورها، موشک های 
زیر ســطحی، ناو رزمی شهید ســلیمانی به نیروی دریایی سپاه هستیم، هم 
اکنون چه اطالعــات جدیدی از این نیرو از جمله مهمترین دســتاوردهای 
آن می توانید ارائه بدهید به ویژه به موضوع قایق های ســریع السیر هم اشاره 
بفرمائید و اینکه در آینده چه برنامه هایی دارید؟ اظهار داشت: ما در سه سال 
گذشــته تا بــه الن ۹ الحاق را وارد نیروی دریایی ســپاه کرده ایم و افتخار 
می کنیم که تمامی تجهیزات ما داخلی اســت. وزارت دفاع و نیروی دریایی 
سپاه آنها را تولید کرده است از جمله شناورهای متعدد، موشک های مختلف 
از برد ۱۰ کیلومتر تا بالتر و پهپادهای متعدد را تولید کرده است. در نیروی 
دریایی ســپاه ما پهپادهایی را تولیدکرده ایم که دو موتور دارد، هیبریدی و 
عمود پرواز است. در بحث موشک ها، جنگال، مخابرات و همه تجهیزاتی را که 
مورد نیاز مان است، خودمان تولید می کنیم.ما اکنون شناوری تولید کرده ایم 
که ۷۵ نات یا گره دریایی )هر گره ۱۸۵۳ متر( و شناوری با ۹۵ نات سرعت و 
در آینده انشاالل با ۱۱۰ نات سرعت خواهیم ساخت، در صورتی که شناورهای 
نظامی آمریکایی ها ۳۵ نات ســرعت دارند.تنگسیری افزود: در آینده نزدیک 
انشــاالل یک الحاق دیگر نیز خواهیم داشــت که تعجب برانگیز خواهد بود. 
شناور شهید سلیمانی که الحاق شده نیز از قابلیت بسیار بالیی برخوردار است 
و در آینده شــناور ابو مهدی مهندس هم خواهد آمد. این شناورها به لحاظ 
تکنولوژیک و قابلیت یک پدیده هســتند. این دو شناور به نام این دو شهید 

بزرگوار و این دو برادر عزیز درست شده است. اینها اصاًل یک پدیده است.

جزئیات توقیف نفتکش های یونانی و انگلیسی
فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که در منطقه خلیج فارس 
یک سری رویدادهایی اتفاق افتاد که جزئیات زیادی از آن منتشر نشد، گرچه 
رســانه ها خیلی به آن پرداختند اما جزئیات آن را هنوز بســیاری نمی دانند. 
مثاًل وقتی نیروهای سپاه طی عملیاتی کشتی یونانی را توقیف کردند یا یک 
نفتکش انگلیسی را گرفتند، بسیاری از ابعاد این عملیات هنوز روشن نیست. 
چطور این عملیات را انجام دادید و چطور در مذاکرات بعدی برای حل قضیه 
تالش شــد؟ تاکید کرد: می دانید که انگلیســی ها نفت ما را در جبل الطارق 
دزدیدند، کشــتی ما را ســرقت کرده و به ناحق توقیف نمودند. امام و رهبر 
ما با تدبیر و فکری بســیار بلند، دور اندیش و شجاعتی که دارند اصاًل قبول 

نمی کنند.

کنعانی در نشست خبری:

برای توافق منتظر زمستان نیستیم
ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: بــرای توافق ما منتظر 
زمســتان نیستیم و در اولین روزی که آمریکایی ها اراده خود را 

نشان دهند ما می توانیم در مسیر حصول توافق حرکت کنیم.
بــه گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشســت خبری که صبح دیروز برگزار شــد گفت: 
آمریکایی ها باید بدانند جمهوری اسالمی ایران کشور مقتدری 
اســت و با ارعاب، تهدید، تهییج و تهدید نمی توانند جمهوری 

اسالمی ایران را وادار به دادن امتیاز یک جانبه کنند.

آمریکایی ها برای بازگشــت به توافــق اعالم آمادگی 
کرده اند

وی افزود: رفتار آمریکایی ها بسیار ریاکارانه است و رسماً دروغ 
می گویند. آمریکایی ها بارهــا پیام از کانال های مختلف داده اند 
و تاکید بــر آمادگی خود برای بازگشــت به توافــق کرده اند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اگر آمریکایی ها در 
موضع گیری های رســانه ای خود می گویند امکان بازگشــت به 
توافق وجود ندارد یا برنامــه ای برای این کار ندارند پس چرا از 
طریق واســطه های پیام می دهند و چرا از طریق واســطه ها بر 
آمادگی خود برای از ســرگیری توافــق تاکید می کنند.کنعانی 
تصریح کرد: به نظر می رسد آمریکایی ها هم می خواهند به توافق 
برگردند و هم هزینه ای نپردازند. همچنان خوش بین هســتیم 
که در یک بازه زمانی معقول و نزدیک بحث آزادســازی اموال 
بلوکه شــده ایران در دیگر کشورها انجام شود و مذاکرات فنی 
در این زمینه ادامه دارد.وی افزود: آمریکا از یک سوی به دنبال 
اغتشاش و حمایت از اغتشاشــگران در ایران هستند. آنها باید 
راجع به دوگانگی رفتار و گفتارشان به افکار عمومی پاسخ دهند. 
اگر به توافق عالقه مندند برگردند و زمینه های بازگشت به توافق 

کاماًل روشن است.

شرط بندی روی تحوالت داخلی ایران اشتباه است
کنعانی گفت: به نظر می آید آمریکایی ها دچار دوگانگی هستند 
و احیاناً به مســائل داخلی خود نــگاه می کنند و هم نگاهی به 
تحولت داخلی ایران دارند. آنهــا نمی توانند ایران را با تهییج، 
ارعاب و تحریک وادار به امتیازات یکجانبه کنند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با بیان اینکه مسیر توافق دوجانبه است، گفت: تعهد 
در مقابل تعهد پیام واضح ماســت. ایران متعهد به برجام است 
مشــروط به اینکه آمریکا متعهد به شروط برجام و توافق باشد. 
می دانند ایران از شــرایط جاری عبور کرده است چون مسائل 
را رصــد می کنند اگر روی تحولت داخلی ایران شــرط بندی 
کردند اشتباه می کنند.وی با اشاره به سخنان مسئولن انگلیس 
درباره مسائل داخلی ایران گفت: دولت انگلیس در قبال تحولت 

داخلی ایران رفتار غیرسازنده ای داشته است.

مانورهای نیروهای مسلح ما علیه هیچ دولت همسایه ای 
نیست

کنعانی درباره مطالب مطرح شــده پیرامون رزمایش ســپاه در 
منطقه رود ارس خاطرنشان کرد: مقامات رسمی و نظامی ما در 
ارتباط با مانور نظامی و اهداف آن توضیح دادند، این مانور از قبل 
برنامه ریزی شده و مبتنی بر تمرینات دوره ای نیروهای مسلح 
ایران است.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مانورهای 
نیروهای مسلح ما علیه هیچ دولت همسایه ای نیست، همسایگان 
برای ما اهمیت و اولویت دارند و توسعه مناسبات با همسایگان 
برای ما اولویت است.وی امنیت مرزهای مشترک را برای ایران 
یــک انتخاب راهبردی دانســت و افزود: آنهایــی که باید پیام 
مانورهای نظامی ایران را بگیرند و مخاطب این مانورها هستند، 
پیام را گرفتند و خواهند گرفت. خوشــبختانه رابطه دولت های 
ایران و جمهوری آذربایجان دوســتانه است و در ارتباط با مانور 
نیز قباًل اطالع رسانی از طریق کانال های موجود بین دو کشور 
به مقامات دولت آذربایجان صورت گرفته اســت. خوشبختانه 
روابط بین حوزه های نظامی دو کشور نیز خوب، سازنده و رو به 
جلو است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: آنچه تاکید 
داریم این است که مرزهای بین المللی و ژئوپلتیک منطقه نباید 
تغییر کند و حضــور بیگانگان در مرزهای منطقه ای و مرزهای 
مشترک مخل امنیت و ثبات و منافع جمعی منطقه است. این 
موضع رســمی ایران اســت و بر آن تأکید کرده است.کنعانی 
همچنین درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، گفت: 
مقامات بانک مرکــزی در این زمینه توضیحات لزم را دادند و 
خواهند داد.وی درباره رایزنی های ایران با دولت جدید عراق نیز، 

افزود: از روند تحولت سیاسی مثبت در عراق استقبال می کنیم 
و آنچــه رخ می دهد تأمین کننده منافــع و مصالح مردم عراق 
است. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه پرسنل ایرانی در 
کریمه حضور داشــته و به روسیه در استفاده از پهپادها کمک 
کرده اند، تصریح کرد: شــدیداً تکذیب می کنیم جنگ رسانه ای 
است برای انحراف اذهان عمومی از نقش مخربی که خودشان در 
جنگ اوکراین دارند و قرار گرفتن در یک طرف جنگ و صادرات 

سنگین تسلیحات و تجهیزات است.

کنعانی افزود: این خبررســانی کذب با اهداف سیاسی 
برای انحراف افکار عمومی است.

وی دربــاره گزافه گویی رئیس کمیتــه امور منطقه ای پارلمان 
جمهوری آذربایجان به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران درباره غیرقابــل قبول بودن تغییر مرزهــا در منطقه و 
همچنیــن برگزاری مانــور در رود ارس هم خاطرنشــان کرد: 
مقامات رسمی و نظامی ما در ارتباط با مانور نظامی ایران کاماًل 
پاســخ دادند و اهداف آن را توضیح دادند و اینکه این مانور هم 
از قبل برنامه ریزی شــده بود و هم مبتنی بر تمرینات دوره ای 

نیروهای مسلح ایران است.

تروریسم نباید به خوب و بد تقسیم بندی شود
کنعانی در ادامه این نشســت خبری در پاسخ به سوالی درباره 
برگزاری اعتراضات در فرانســه و برخی کشــورهای اروپایی در 
واکنش به قیمت ســوخت، افزود: در ارتباط با تحولت فرانسه 
موضع رسمی دســتگاه دیپلماســی را اعالم کردیم. قطعاً اگر 
تروریسم بد است، این تروریسم نباید به خوب و بد تقسیم بندی 
شــود.وی افزود: در یک ماه اخیر تمام مقامات اروپایی از جمله 
مقام های دولت فرانسه انگار هیچ مشکل دیگری در هیچ گوشه 
دنیا از جمله اروپا وجود ندارد و ملت و مردمشان مطالباتی ندارند 
و همه پیام ها و خطاب هایشان متوجه داخل ایران بود. در عین 
حال شــاهد ناآرامی و اعتراض عمومی و اعتصاب سندیکایی و 
صنفی در بیش از ۱۰۰ شهر فرانسه هستیم. شدیدترین برخورد 
خشونت آمیز از ســوی نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه علیه 
شهروندان فرانسه و زنان این کشور را دیدیم.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی با بیان اینکه جالب این است که خشونت هم مثل 
تروریسم به خشــونت بد و خوب تقسیم شده است، افزود: اگر 
همسو و متحد آنها نباشد خیلی بد است اما اگر در فرانسه اتفاق 
بیفتد خشونت خوبی است. زنانی که مورد ضرب و شتم شدید 
قــرار گرفتند.کنعانی با بیان اینکه اگر یک هشــتگ حمایت از 
مطالبات شهروندان فرانسوی و زنان فرانسوی دیدید. این رفتار 
دوگانه اســت و حقوق بشــر تبدیل به ابزار سیاسی شده است، 
افزود: حقوق زن تبدیل به شــعار برای پیگیری منافع سیاسی 
شــده و این یک دورویی آشکار است. آنهایی که علیه ما غیر از 
فرانسه موضع گرفتند.وی با اشاره به اینکه در کانادا که پیشتاز 
کمپین های سیاســی و غیرسیاســی علیه جمهوری اسالمی 
ایران اســت، افزود: از نخســت وزیر کانادا می پرسیم آیا حقوق 
شهروندان فرانسوی با حقوق شهروندان دیگر کشورها که شما 
مطالبه می کنید، جنسشــان مشابه است.سخنگوی وزارت امور 

خارجه اظهار داشت: یک دوگانگی آشکار و شعار سیاسی برای 
اهداف سیاسی است. تحولت فرانسه هم رویکرد دوگانه فرانسه 
را اثبات کرد و هم رویکرد دوگانه کشورهای مدعی حقوق بشر 
و حقوق زنان را نشــان داد.کنعانی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه سفارت آلمان در جریان اغتشاشات اخیر نقش هماهنگ 
کننده داشته و جلســاتی را با نمایندگان دیگر سفارتخانه های 
خارجی داشــته است گفت: برخی از ســفارتخانه های خارجی 
مقیم در تهران در طول اغتشاشــات اخیــر در ایران رفتارهای 
غیردیپلماتیک داشــتند که با رصدی که به عمل آمد تذکرات 
لزم داده شده و توجه لزم به سفارتخانه ها برای التزام به شروط 
دیپلماتیک داده شــده است.وی افزود: برخی سفرا احضار و در 
این ارتباط اعتراض جدی صورت گرفت و توجه و تذکر لزم داده 
شد. ایران هم دقت و اشراف لزم را دارد و دستگاه دیپلماسی به 
وظیفه خود عمل کرده است.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
خلبان و چهار خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده ونزوئال گفت: 
در یک کارزار مشترک حقوقی، سیاسی و کنسولی بین ایران و 
ونزوئال خدمه و کروی ایرانی هواپیمای متعلق به دولت ونزوئال 
که در آرژانتیــن به صورت غیرقانونی و با ادعاهای واهی برخی 
طرف ها از جمله لبی های صهیونیستی بازداشت شده بودند این 
افراد آزاد شــدند و خدمه ایرانی این هواپیما در دو مرحله آزاد 
شــدند دو نفر در بازه زمانی کمتر از ۲۰ روز گذشته و سه نفر 
دیگر در هفته گذشته آزاد شدند و زمینه برای ورودشان به ایران 
مهیاست. خبری که داشتم قرار بود عصر دیروز وارد ایران شوند.

آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان
کنعانــی همچنین دربــاره مذاکرات ایران و عربســتان گفت: 
مذاکــرات در فضای مثبتی بین دو کشــور صــورت گرفته و 
خوشــبختانه زمینه برای ورود به مرحله دیگری که گفتگوهای 
سیاســی بین مقامات دو کشور باشــد مهیا و فراهم است و با 
اجرای توافقات در نتیجه ۵ دور مذاکرات گذشته به عنوان ایران 
معتقدیم امکان ورود دو کشــور به یک مرحله بهتر و سازنده تر 
وجود دارد.وی درخصوص اعزام ســفیر ایران به یمن نیز، اظهار 
داشت: با بهبود شــرایط امنیتی و سیاسی در یمن سفیر ایران 
اعزام خواهد شد و اعزام سفیر به یمن از اولویت های ایران است.

روابط تهران - مســکو ناقض هیچ چارچوب بین المللی 
نیست

سخنگوی وزارت خارجه درباره همکاری نظامی ایران و روسیه، 
گفت: رابطه ایران و روســیه رابطه همه جانبــه، در زمینه های 
مختلــف، رو به رشــد و مبتنی بر منافع و مصالح دو کشــور و 
چارچوب های قانونی اســت و متعارض با هیچ روند بین المللی 
نیســت.کنعانی تاکید کرد: کشورها آزاد هســتند روابط خود 
را مبتنی بر مصالح و منافع دو کشــور پیــش ببرند و بنابراین 
رابطه ایران و روســیه علیه هیچ جهــت و طرفی و ناقض هیچ 
رویکرد و چارچوب بین المللی نیســت.وی بــا تاکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی ایران مغلوب جوسازی ها نخواهد شد، اظهار 
داشت: کارزار رسانه ای غربی و آمریکایی در ارتباط با مناسبات 
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، کارزار رسانه ای ناظر 
بر دســتیابی به اهداف سیاسی خاص، فرافکنی، انحراف اذهان 

عمومی از نقش غیرسازنده و مخرب خودشان در موضوع جنگ 
اوکراین است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: رفتار جمهوری 
اسالمی ایران سازنده و مسئولنه و در چارچوب منافع و مصالح 
اســت و به عنوان کشــور مســتقل روابط خود را با کشورهای 
مختلف تنظیم کرده و پیش می برد و مغلوب کارزارهای رسانه ای 

و جوسازی رسانه ای نمی شود.
کنعانی در پاســخ به سوالی پیرامون آخرین روند مذاکرات رفع 
تحریم ها، تاکید کرد: با مذاکراتی که صورت گرفته زمینه برای 
جمع بندی توافق و بازگشــت طرف ها به توافق فراهم اســت. 
صورت مســئله در این زمینه روشن است.وی افزود: جزئیات و 
گام هایی که باید برداشته شود مشخص است و به نظر می رسد 
که در این زمینه اراده سیاسی آمریکایی ها محل تردید است و 
اگر آنها از اراده سیاســی لزم برخوردار باشند زمینه برای انجام 

گام های بعدی جهت حصول توافق فراهم است.

ایران برای توافق منتظر »زمستان« نیست
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر 
اینکه که گفته می شــود ایران در این باره منتظر فرا رســیدن 
زمســتان در اروپاســت، گفت: ما منتظر چیزی در این زمینه 
نیستیم. منتظر زمستان نیستیم و در اولین روزی که آمریکایی ها 
اراده خود را نشــان دهند ما می توانیم در مسیر حصول توافق 
حرکت کنیم.کنعانی با بیــان اینکه ما نیازمند هیچ بازه زمانی 
نیستیم و اثبات کرده ایم که پایبند به میز مذاکره هستیم، تاکید 
کــرد: ما مذاکره برای مذاکره انجام نمی دهیم. مذاکره می کنیم 
که به اجــرای توافق برگردیم. همانطور که پیش از این گفته ام 
ایران کشوری است که در عمل نشان داده که اگر توافق کند به 
روند اجرای توافق پایبند است و به تعهدات خود عمل می کند 
و ما با طرفی مواجه هستیم که پیش از این از توافق خارج شده 
و بــه تعهدات خود عمل نکرده، در همین چارچوب برای توافق 

نیازمند تضمین هستیم که رفتار گذشته تکرار نشود.

در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مســیر 
خوبی قرار داریم

وی دربــاره اظهارات امیرعبداللهیان درباره مشــخص شــدن 
چارچوب همکاری ایران بــا آژانس، گفت: رابطه ایران و آژانس 
رابطه ای سازنده است و به رغم اشکالت و خللی که درخصوص 
برخــی موضوعــات فنــی و در نتیجه شــیطنت لبــی رژیم 
صهیونیستی در روند تعامل و مناسبات میان ایران و آژانس رخ 
داده بود خوشــبختانه با نگاه سازنده جمهوری اسالمی ایران به 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مجدداً در مسیر خوبی 
قرار داریم.سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر اخیر رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران به وین و شرکت در اجالس آژانس 
و دوجانبه ســازنده با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اظهار داشت: خوشبختانه در مسیر مذاکرات فنی 
و همــکاری با آژانس هم در مســیر خوبی قــرار داریم.کنعانی 
خاطرنشان کرد: مقامات آژانس آقای بهروز کمالوندی و محمد 
اســالمی در این زمینه توضیحات لزم را ارائه کرده اند؛ معتقد 
هســتیم همکاری در مســیر خوبی قــرار دارد و می توانیم در 
چارچوب همکاری و گفت وگوهای سازنده میان ایران و آژانس 
گام های مثبت و خوبی را به ســمت جلو و در مســیر همکاری 

دوجانبه برداریم.

موضوع تبــادل زندانیان ایران و آمریــکا ارتباطی با 
»برجام« ندارد

وی در ارتبــاط با تبــادل زندانیان بین ایــران و آمریکا، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای توافقی که از طریق واسطه ها 
با دولت آمریکا انجام شد، اعالم کرد که آمادگی داریم بر مبنای 
نگاه انســانی موضوع تبادل زندانیان را انجام دهیم و در همین 
چارچوب تاکید کردیم که موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک 
اقدام انسانی ارتباطی با مسائل دیگر از جمله توافق برجام ندارد.

ســخنگوی دستگاه دیپلماســی با بیان اینکه دولت آمریکا نیز 
توافق و تعهداتش را پذیرفت، اظهار داشــت: ایران در یک اقدام 
انسان دوستانه یکی از زندانیان دو تابعیتی که جرم جاسوسی اش 
محرز بود و دولت آمریکا آن را می دانست آزاد کرد.کنعانی افزود: 
ما برای تکمیل رونــد تبادل زندانیان بر مبنــای تعهداتی که 
آمریکایی هــا داده اند اعالم آمادگی کردیم و منتظر اقدام دولت 
آمریکا هستیم که در بحث تبادل زندانیان اقدام لزم و متقابل 

را انجام دهد.

قوه قضاییه از دســتگیری ۱۰ نفر در اســتان آذربایجان غربــی به اتهام همکاری با 
موســاد خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، ۱۰ نفر از عوامل مرتبط با 
رژیم صهیونیستی که عمده اقدامات این افراد شناسایی نیروهای اطالعاتی فعال در 

حوزه مبارزه با رژیم صهیونیســتی در اســتان آذربایجان غربی بوده با رصد اطالعاتی دستگیر شدند. اعضای این گروه با 
چند نفر از افسران موساد در ارتباط مستقیم بودند.اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به 
شناسایی نیروی هایی که با بخش های امنیتی کشور همکاری داشتند می کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد 
تخلیه اطالعاتی آنها را داشتند. این افراد در قبال ماموریت های انجام شده مبالغی را از عوامل رژیم صهیونیستی و افسران 
موســاد در چند نوبت دریافت کرده بودند.این گزارش حاکی است افراد مورد اشاره با برقراری ارتباط تصویری با افسران 
موســاد دارای ارتباط مستقیم با آن ها بوده و اقدامات اعضای این گروه در استان های آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان 
انجام می شده است.اعضای این گروه در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای 
امنیتی جمهوری اسالمی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد، وجه نقد دریافت کرده بودند.این افراد 
حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی کرده بودند که خوشبختانه 
ناموفق بود.در این پرونده برای ۱۰ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات فنی و دقیقی در رابطه با این پرونده از 
ناحیه بازپرس مروبطه و وزارت اطالعات انجام شده است.کیفرخواست پرونده این افراد صادر و به دادگاه عمومی و انقالب 
ارومیه ارجاع شــده و پرونده طبق موازین قانونی در حال رسیدگی است.براساس کیفرخواست صادر شده، اتهام ۴ نفر از 

این افراد افساد فی الرض است.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســالمی در ادوار مختلف مشــارکت مناســبی 
در اتحادیه کشــورهای حاشیه اقیانوس هند داشــته است،گفت: همکاری های مؤثر با 
ســازمان های منطقه ای اولویت سیاســت خارجی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت السالم سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز )دوشنبه( در دیدار »سلمان الفاریسی« دبیرکل اتحادیه کشورهای 
حاشــیه اقیانوس هند، با اشــاره به ظرفیت قابل توجه کشــورهای عضو این اتحادیه بر برنامه ریزی برای همگرایی بیشتر 
اعضای اتحادیه برای افزایش بهره گیری ازاین ظرفیت ها تأکید کرد.وی با اشاره به جمعیت قابل توجه این حوزه جغرافیایی 
و ظرفیت های موجود در این منطقه، تقویت ارتباطات و تعامالت کشــورهای حاشیه اقیانوس هند را مهم دانست و تاکید 
کرد: همکاری های مؤثر با ســازمان های منطقه ای اولویت سیاست خارجی ما است و جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
توانمندی های قابل توجه خود را با کشورهای عضو اتحادیه به اشتراک بگذارد.رئیس جمهور لزوم بهره گیری از توانمندی های 
بانوان در بخش های گوناگون اتحادیه را مورد تأکید قرار داد و افزود: زنان در سال های پس از انقالب اسالمی در عرصه های 
اجتماعی، علمی، فرهنگی و سالمت در ایران توفیقات متعددی به دست آورده اند که می تواند نمونه و الگویی از حضور مؤثر 
زن در جامعه باشد.رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در ادوار مختلف مشارکت مناسبی در اتحادیه کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند داشته است، بر لزوم فعال تر شدن این اتحادیه با استفاده از تجربیات گذشته به خصوص در سه حوزه 

فعال کردن اقتصاد آبی، توانمندی سازی اقتصادی بانوان و همکاری های علمی و فناوری تأکید کرد.

دستگیری ۱۰ نفر به اتهام همکاری 
با موساد در آذربایجان غربی

رئیسی:

همکاری با سازمان های منطقه ای 
اولویت سیاست خارجی ایران است
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گزیده خبر
سازنده نهضت ملی مسکن:

طوالنی شدن اجرای نهضت مسکن قیمت 
تمام شده را باال برد

رییس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران گفت: برخی مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازی در اجرای تعهدات خود در قبال پروژه های نهضت ملی مسکن خوب 
عمل نکردند و به تدریج کارها در حال ُکند شدن است که این تعلل باعث شده تا 
هزینه ها حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.ایرج رهبر در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: ایده اجرای طرح نهضت ملی مســکن در صورت اجرای درست می توانست 
بخشــی از مشــکالت کشــور در حوزه تامین خانه را برطرف کند، اما در اجرا با 
مشکالتی روبرو شده است. ما از ماه ها قبل مشکالت پروژه های نهضت ملی مسکن 
را به اطالع وزارت راه و شهرسازی رساندیم، اما تا امروز اقدام جدی برای رفع موانع 
صورت نگرفته است. به نظر می  رسد در اجرای این طرح، یک رویه خاص وجود 
ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون توجه به توافقات و راه حل های 
کارشناسی، روش خود را اعمال می کند.وی افزود: بارها اعالم کردیم که متقاضیان 
پس از واریز دو یا سه قسط ۴۰ میلیون تومانی، به دلیل ناتوانی در پرداخت ها در 
حال ریزش هســتند و این مساله به کمبود منابع و کندی کار منجر شده است. 
پیشنهاد دادیم تا برخی از محدودیت ها و شروط افراد واجد شرایط برداشته شود. 
انبوه سازان نیز درخصوص تامین منابع اعالم آمادگی کردند که پیشنهادات مورد 
بررسی قرار نگرفته است.سازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن در استان 
تهران گفت: با توجه به قول هایی که وزارت راه و شهرســازی به ما داد، پروژه ی 
خود را دو ساله تعریف کردیم. االن یک سال و چهار ماه از آغاز کار می گذرد اما 
به دلیل مشکل پرداختی و مشکالت مدیریتی مسئوالن در حوزه مسکن، کارها 
ســرعت اولیه را ندارد و سخت است که بتوانیم ظرف دو سال واحدها را تحویل 
دهیم.رهبر تاکید کرد: مســئوالن وزارت راه و شهرسازی به صورت شفاهی به ما 
می گویند اگر سرمایه خود را به منظور تکمیل پروژه بیاورید سهم شما را با تهاتر 
پرداخت می کنیم اما اینها در حد حرف باقی مانده و قراردادی نمی بندند. همین 
بالتکلیفی ها باعث طوالنی شدن پروژه ها شــده است.رییس انجمن انبوه سازان 
اســتان تهران گفت: دنیا برای افزایش بازدهی، کاهش هزینه های زیرساختی و 
حمل و نقل به سمت مجتمع سازی و برج سازی رفته است. ممکن است واگذاری 
زمین برای ساخت خانه های یک طبقه در روستاها مقرون به صرفه باشد ولی در 
شهرهای بزرگ، منطقی نیست که زمین گران قیمت را به احداث خانه های یک 
طبقه اختصاص دهیم.وی با بیان این که پرداخت متمم تســهیالت نهضت ملی 
مسکن نیز در برخی مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت ملی مسکن به 
ازای هر واحد در کالنشــهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان است اما هنوز وام ما ۳۰۰ 
میلیون است و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق نشده است. البته در شهرهای 
جدیــد که بعضا کیلومترها از تهران دور هســتند ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت 
می شــود اما در شهرهایی مثل اسالمشهر و شهریار شکل اجرایی به خود نگرفته 
است.رهبر خاطرنشان کرد: بخشی دیگر از تعهدات درباره مفاد قراردادها محقق 
نشده است. به طور مثال پیشتر صحبتی شد مبنی بر این که تفاوت قیمت میلگرد 
فهرســت بها با بازار آزاد پرداخت شــود. اما در زمان مدیریت جدید وزارت راه و 

شهرسازی، خبری از این پرداخت ها نیست.

سیاست های »عشقی« در سازمان بورس! 

ریزش پشت ریزش
شــاخص کل در هفته های اخیر به صــورت پی در پی در 
ســکوت مسئوالن ســازمان بورس ریزشی شــده است.به 
گزارش خبرنگار مهر، شــاخص کل دیروز نیز مانند روزهای 
گذشــته وضعیت نزولی دارد، بازار هر روز با کاهش شاخص 
کل کار خــود را آغاز کرده و در انتهای معامالت نیز ریزش 
خود را ادامه می دهد. حال شاخص کل حمایت یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد را نیز از دست داده و اکنون به ناحیه یک 

میلیون و ۲۸۹ هزار واحد رسیده است.

گزارش های خوب صنایع و ریزش های ادامه دار
صورتمالی ۶ ماهه نمادهای بورسی در سامانه کدال منتشر 
شده و بســیاری از شرکت ها وضعیت ســودآوری خوبی را 
ثبت کرده و حتی برخی از شــرکت ها نیز توانسته اند زیان 
انباشــته خود را کاســته و وضعیت بهتری داشــته باشند.

برخی از شــرکت های پاالیشی توانســته اند وضعیت بسیار 
خوبی را در گزارش ها داشته و حتی pبرe این صنعت به زیر 
محدوده ۴ رسیده و در محدوده ۳ و نیم قرار بگیرد که این 
وضعیت ارزندگی بســیار خوب است، برخی دیگر از صنایع 
مانند غذایی نیز با افزایش حاشیه سود ناخالص مواجه شده 
و برخــی از نمادهای غذایی توانســته اند افزایش حاشــیه 
ســود بین ۵ تا ۱۰ درصد را نیز کســب کنند. شرکت های 
قطعات خودرو نیز گزارش های بســیار خوبی را ارائه کرده 
و توانســته اند با افزایش eps تی تی ام و کاهش pبرe مواجه 

شده اند.

بی تفاوتی سازمان بورس به ریزش ها
یکی از مواردی که ســهامداران را ناراحت کرده بی تفاوتی 
این روزهای رئیس ســازمان بورس بوده و این سازمان تنها 
به کارهای رسانه ای آن هم در رسانه های خود بسنده کرده 
و تنها اقدام مثبــت را تبلیغ برای ارزندگی صنایع و نمادها 

تعریف کرده اســت که این اســتراتژی به هیچ وجه صحیح 
نیســت، اگرچه رئیس ســازمان بورس در یک ســال اخیر 

اقدامات مثبتی مانند افزایش دامنه نوسان انجام داده است 
اما فکری اساســی برای ورود پول هوشمند به بازار سرمایه 

انجام نداده اســت، بازار ســرمایه امروز از مؤلفه های کالن 
اقتصاد و نیامدن پول به ســمت این بــازار رنج برده و این 
مهــم تنها با رایزنی رئیس ســازمان بورس با وزیر اقتصاد و 
بیان مکرر دغدغه ها تا رفع آن اجرایی خواهد شد، متأسفانه 
کنش های مناسبی را از مجید عشقی رئیس سازمان بورس 
شــاهد نبوده و او هم مانند ســهامداران خرد تنها نظاره گر 
ریزش بورس و رسیدن به حمایت هایی است که روز به روز 

از دست می رود.

تغییر شاخص کل بورس و ایجاد بازار دو طرفه
 بــازار ســرمایه در چند ماه اخیــر تبدیل به یــک بازار با 
مؤلفه های غیر نقد شــونده با میانگیــن معامالت روزانه ۲ 
هزار میلیارد تومان تبدیل شــده است، یکی از مولفه هایی 
که می تواند به بازار ســرمایه جانی تــازه بدهد، ایجاد بازار 
دو طرفــه و چرخش آزاد پول در این بازار اســت، در دوره 
قبلی ریاست سازمان بورس بحث بازار فروش تعهدی مطرح 
شــده بود که در این دوره به کلی مسکوت مانده و سازمان 
بورس تنها به اقدامات آســان تر مانند افزایش دامنه نوسان 

بسنده کرده است.

رایزنی برای تعامالت با شبکه بانکداری
یکی از نقاط ضعف سازمان بورس در دوره اخیر عدم تعامل 
با شبکه بانکداری به ویژه بانک مرکزی برای ارائه تسهیالت 
ویژه به ســهامداران خرد و عمده است که این وضعیت باید 
در آینده اصالح شــده تا بازار سرمایه بتواند از چرخش پول 
منسجم از شــبکه بانکداری در تمام شرایط بهره مند شود 
نه اینکه پمپاژ پول در بازار سرمایه تنها برای روزهایی باشد 
که دولت سیاســت انبساطی پولی دارد و در زمان سیاست 
انقباضی دولت مانند یک سال اخیر، بورس در وضعیت اغما 

به سر ببرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: مبالغ پیش بینی شــده برای 
ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان 
یک کمک جزئی بوده و الزم اســت گام های 
اساسی تری برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.اصغر سلیمی 
در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اقدام دولت و مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان 
دولت و بازنشســتگان، بیان کرد: تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته 
رسیده است و این تورم در سفره های مردم نیز کامال مشهود است. قیمت خودرو و 
مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات 

معیشتی مردم نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.

حقوق کارمندان و بازنشستگان کفاف زندگی معمولی را نمی دهد
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: باتوجه به شرایط موجود 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان در ابتدای ســال بســیار ناچیز بود و 
این رقم اصال کفاف زندگی معمولی را نمی دهد. اگر یک خانواده، مســکن نداشته 
باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می کند باید صرفا برای اجاره بها پرداخت کند. 
کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی توانند شغل دیگری داشته باشند.نماینده مردم 
سمیرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: بازنشستگان نیز دارای نوه و نتیجه 

هســتند و یا فرزندی در آستانه ازدواج دارند که باید مامن و ملجا فرزندان خود و از 
لحاظ معیشــتی تامین باشند. افزایش حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصدی دردی از این اقشار 
دوا نمی کند اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می شود. دولت باید در این 

مسیر گام بردارد تا مردم بتوانند حداقل های زندگی خود را تامین کنند.

باید توجه بیشتری به معیشت مردم شود
ســلیمی تاکید کرد: مردم قطعا با این حقوق ها توان خرید خانه یا خودرو را ندارند 
اما حداقل باید بتوانند زندگی معمولی خــود را ادامه دهند. دولت باید بیش از این 
به حقــوق و مزایای کارمندان و به خصوص بازنشســتگان که صدای آنها به جایی 
نمی رســد، توجه کند، بر اســاس آنچه که در مجلس در حال بررسی است حدود 
یــک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارمنــدان و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق 
بازنشستگان اضافه خواهد شــد اما این میزان کافی نبوده و ما باید گام های جدی 

تری برداریم.

افزایش حقوق ها بسیار ناچیز بود

 تورم قدرت زندگی معمولی را از مردم گرفته است

گروه خودروســازی سايپا طبق برنامه هاي اســتراتژيك خود در دهه های 80 و 90 شمسي با تكيه بر مزيت 
هاي رقابتي محصوالت خود از جمله مصرف اقتصادی و خدمات پس از فروش گسترده، صادرات بيش از 250 
هزار دستگاه و ايجاد 6 سايت توليدی در خارج از کشور را تجربه کرد و به دستاوردهای ارزشمندی مانند 17 
دوره صادرکننده نمونه و ممتاز کشوری در زمينه های خودروهای سواری و تجاری و قطعات و مجموعه های 
خودرو همچنين رتبه اول فروش خودرو ســواری به مدت 6 ســال در بازار عراق نائل شد و کماکان به واسطه 
تعهد استراتژيك خود به صادرات، در تالش برای افزودن کيفيت محصوالت خود به مزيت های صادراتی گام 
های بزرگی برداشــته است. به يمن ارتقاي سيستم هاي کيفي و تكوين محصوالت جديد، گروه خودروسازی 
ســايپا قابليت کسب استانداردهاي جديد محصول، افزايش تنوع سبد قابل ارائه به فراخور نياز مشتري و ارائه 
خدمات پس از فروش خود را به منظور افزايش توانمندی در گشايش و توسعه بازار بهبود بخشيده و با کسب 
اين توانمندی ها اقدام به تدوين و ترســيم نقشــه راه صادرات خودرو و قطعات و پايش منظم برنامه ها جهت 
پيشــبرد و تحقق حداکثري استراتژي هاي کالن خود کرده است.تغيير جهان پس از همه گيری کرونا و چند 
قطبی شدن اقتصاد موجب شده تا فرصت های جديدی برای صادرات محصوالت گروه سايپا ايجاد شود. اين 
رويكرد بنيادی در گروه خودروسازی سايپا که فرصت های صادراتی را خودمان می بايست خلق کنيم موجب 
شده که علی رغم شرايط نامساعد بين المللی از فرصت های جديد به بهترين شكل بهره برداری شود و تالش 
برای حفظ بازارهای موجود و توســعه بازارهای جديد ادامه يابد.در حال حاضر پتانسيل مناسبی برای توسعه 
بازار عراق به دليل حضور طوالنی مدت شرکت سايپا و اعتبار برند سايپا در اين کشور وجود دارد که با اضافه 
شدن محصوالت جديد مانند آريا و شاهين به سبد محصوالت صادراتی دسترسی به بخش های جديدی از اين 
بازار که البته رقابت در آنها بسيار سخت تر است گشوده خواهد شد. در بازار بزرگ روسيه و کشورهای CIS نيز 
فرصت های بسيار مناسبی برای صادرات محصوالت و همكاری در زمينه توليد خودرو و قطعات پديد آمده که 
با توجه به ظرفيت های موجود در کشور و نياز بازارهای هدف، انجام مذاکرات و تدوين چارچوب همكاری ها با 
شرکت های توانمند در زمينه توليد خودرو و قطعات در جريان است. الزم به ذکر است که حجم بازار خودرو در 
کشورهای CIS حدود 2 ميليون دستگاه در سال برآورد می شود. در منطقه آمريكای التين با استفاده از تغيير 
شرايط اقتصادی در کشور ونزوئال، کنترل تورم افسار گسيخته و افزايش نسبی قدرت خريد طبقه متوسط از يك 
طرف و لزوم برآورده ساختن تقاضای انباشته شده سال های پيشين بازار خودرو و بهبود وضعيت ناوگان حمل 
و نقل عمومی، گروه خودروسازی سايپا تحرک جديدی را در اين بازار تشنه و پُرتقاضا که تصوير مثبتی از برند 
سايپا را در ذهن دارد آغاز کرده و طی ماه های آتی شاهد تردد محصوالت جديد سايپا در آن کشور خواهيم بود. 
برنامه های متناسب در زمينه توسعه شبكه فروش و خدمات پس از فروش نيز تدوين شده و همزمان درحال 
اجرا است همچنين سابقه حضور سايپا در دو کشور الجزاير و تونس در شمال آفريقا زمينه را برای فعاليت در 
اين دو بازار به منزله دروازه ورود به قاره آفريقا ايجاد کرده که اقدامات در زمينه بهره برداری از ظرفيت خطوط 
ايجاد شده جهت توليد محصوالت سايپا در حال انجام است.گروه خودروسازی سايپا با توجه به دست آوردهاي 
ارتقاي سيســتم هاي کيفي و تكوين محصوالت جديد و قابليت کســب استانداردهاي محصول، افزايش تنوع 

سبد قابل ارائه به فراخور نياز مشتري و ارائه خدمات پس از فروش بهينه است که همگي باعث حضور فعال تر 
و قابليت نفوذ در بازارهاي مختلف مي شــود. بر اين اساس با توجه به زيرساختها، ظرفيت ها و توانمندي فني 
شرکت هاي تامين کننده و توليد کننده فعال در زنجيره تامين گروه سايپا از يك طرف و نياز بازارهاي منطقه 
به قطعات توليد شده به دليل شرايط موجود حاکم بر منطقه از طرف ديگر و رسيدن به توازن ارزي، افزايش 
صادرات قطعات در دستور کار بوده و با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته هدف سه برابر کردن صادرات صورت 
خواهد گرفت. اقدامات صادراتی گروه خودروســازی سايپا در راستای گســترش بازارهای هدف از سال های 

گذشته تا کنون و به خصوص در سال جاری با توجه به رويكرد تعريف شده به شرح ذيل می توان بيان کرد:

تونس:
همكاری رســمی با شــرکت واليزکار با عقد قرارداد خريد قطعات منفصله و خدمات فنی و مهندسی در آذر 
ماه ســال 1398 آغاز شده است. تا کنون ضمن انجام همولوگيشن و اخذ مجوز توليد محصوالت سايپا 111، 
ســايپا 151 و تيبا 2، قطعات منفصله خودروهای ســايپا 111 و سايپا 151 به تونس صادر شده است. توسعه 
ســبد محصوالت با صادرات خودروی تيبا 2، همولوگيشن و اخذ مجوز توليد خودروهای Z28 و Z24، توليد 
خودروهای Z28 و Z24 جهت فروش در کشور تونس و صادرات به کشورهای همسايه و توسعه شبكه فروش 

و خدمات پس از فروش از برنامه های آتی همكاری با شرکت همكار تونسی است. 

الجزایر:

صادرات خودرو به الجزاير توســط ســايپا از سال 79 آغاز شده است. در بين سال های 1379 تا 1387، 991 
دســتگاه انواع خودروی ســواری به صورت CBU به الجزاير ارســال شده است. از ســال 1394 و با توجه به 
تصميمات اتخاذ شــده خط مونتاژ محصوالت گروه خودروسازی سايپا با مشارکت بخش خصوصی در کشور 
الجزاير ايجاد شد. به دليل تحوالت سياسی کشور الجزاير در بهار عربی و نيز ممنوعيت وارد خودرو و قطعات 
خودرو به الجزاير، بهره برداری از اين خط مونتاژ انجام نشــد. در حال حاضر نقشــه راه احيای صنعت خودرو 
الجزاير با مشارکت وزارت صنعت الجزاير تهيه شده است. بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته و با مساعدت 
وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه اين نقشه راه در سفر وزير صنعت الجزاير به ايران در 

پاييز سال جاری نهايی و تفاهم نامه همكاری امضا خواهد شد. 

آفریقای جنوبی:
از آنجا که بخش عمده ای از  بازار کشورهای آفريقايی و نيز شبه قاره هند در اختيار خودروهای راست فرمان 
اســت لذا به منظور دســتيابی به سهم مناســب از اين بازارها يكی از برنامه های شرکت سايپا، توسعه سبد 
محصوالت با توســعه خودروی فرمان راست اســت. با توجه هزينه های باالی توسعه محصول راست فرمان و 
عدم صرفه اقتصادی جهت توليد اين محصول در ايران، اقداماتی به منظور شناســايی سرمايه گذار در کشور 

افريقای جنوبی برای مشــارکت در طراحی و توسعه اين محصوالت انجام شده است. چندين شرکت عالقمند 
و توانمند در اين حوزه  شناسايی شده و همكاری جهت طراحی مدل کسب و کار و مطالعات فنی و اقتصادی 

در جريان است.

عراق:
با توجه به اينكه کشور عراق به عنوان بازار استراتژيك و هدف اول صادراتی ايران است، عالوه بر اينكه برنامه 
های عملياتی جهت افزايش صادرات قطعات منفصله SKD و توليد مشترک محصوالت سايپا و شريك عراقی 
در ســايت اسكندريه عراق در برنامه قرار گرفته است، برنامه های راهبردی جهت افزايش سهم بازار از طريق 

ارايه محصوالت جديد در قالب صادرات CBU در حال تدوين است.

روسیه:
با توجه به اهميت بازار روســيه به دليل همسايگی دو کشــور و مرزهای مشترک آبی از طريق دريای خزر و 
نيز ظرفيت های اقتصادی آن کشــور و پتانسيل همكاری های موجود در آن بازار در حوزه صادرات قطعات و 
محصوالت خودرويی و با توجه به توليد بيش از يك و نيم ميليون خودرو در ســال و هم چنين فرصت پيش 
آمده در بازار روســيه به دليل بحران های اخير که امكان افزايش حجم تجارت خارجی را با کشــورهای حوزه 
اوراسيا به ويژه بازار روسيه مهيا ساخته است و در راستای سياست های دولت سيزدهم مبنی بر توسعه روابط 
اقتصادی، صنعتــــی و تجاری با کشــورهای همســــايه، گروه خودروسازی سايپا همكاری های خود را با 
کشــورهای آسيای ميانه به ويژه بازار روسيه وارد فاز جديدی کرده و به منظور دست يابی به سهم بيشتری 
از بازار خودرو روسيه، مذاکره با پتانسيل های روسی را جهت توليد، صادرات خودرو و قطعات در برنامه های 

صادراتی خود برنامه ريزی کرده است.

ونزوئال:
کشــور ونزوئال که از شــرکای اســتراتژيك و مهم تجاری ايران طی دو دهه ی اخير شناخته می شود، پس از 
گذراندن چند سال شرايط سخت ناشی از تحريم بين المللی، فشارهای اقتصادی و تورم شديد، اکنون به دوران 
نسبتاً با ثباتی رسيده است. در کنار تغيرات مثبت اخير در نظام اقتصادی اين کشور از جمله کنترل تورم افسار 
گســيخته، افزايش نسبی قدرت خريد طبقه متوســط و همچنين ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده خودرويی 
ونزوئال، سايپا از اين اقبال برخوردار است که به دليل توليد و فروش حدود 11 هزار دستگاه از محصوالت خود 
طی ســال های گذشــته، تصوير خوبی از برند خود در ميان مردم ونزوئال ايجاد کرده است.با اين پيش فرض، 
بخش دولتی ونزوئال تمايل بسيار زيادی برای همكاری با گروه خودروسازی سايپا از خود نشان داده و اين امر 
منجر به امضای يك تفاهم نامه ی راهبردی بلند مدت صنعتی ميان دو کشور ايران و ونزوئال برای ارسال 10 هزار 
دستگاه خودرو در دو سطح خودروی کامل )CBU( و قطعات منفصله )SKD( طی يك سال شد که محموله ی 
اول هزار دستگاه، اکنون در مرحله ی توليد و آماده سازی برای ارسال و نهايی سازی مذاکرات لجستيك و حمل 
اســت. حضور خودروهای سايپا در اين بازار می تواند با برآورده ساختن تقاضای انباشته شده سال های پيشين 
بازار خودرو و بهبود وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومی اين کشور، راه ورود مجدد به اين بازار تشنه و پُرتقاضا 
و تداوم ارسال محموله های خودرويی را برای محصوالت سايپا باز کند. اين امر، برنامه ريزی بلند مدت برای تنوع 
بخشيدن به سبد محصوالت سايپا، افزايش هر چه بيشتر سهم فروش و گسترش شبكه ی نمايندگی های فروش 

و خدمات پس از فروش در اين کشور را برای سال های آتی ضروری می سازد.

حرکت سایپا در مسیر طالیی صادرات
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تابستان امســال باوجود چالش های متعدد در تامین برق و 
پیش بینی احتمال خاموشــی، بدون مشکل سپری شد؛ اما 
تضمینی وجود ندارد که سال آینده و حتی زمستان پیش رو 
با مشکل تامین برق مواجه نشویم. به همین دلیل وزارت نیرو 
مکلف شــده برنامه های جدی را در این راستا تدوین کند که 

یکی از آن ها احداث بیش از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در 
نقاط مختلف طی یکسال آینده است.به گزارش ایسنا، بی شک 
گذر از خاموشی صنعت برق را در پیچ و تاب زیادی قرار داده، 
زمانی تنها مشکل در فصل تابستان بود اما اکنون کمبود گاز در 
کشور مشکالتی را برای تامین برق در فصل زمستان نیز ایجاد 
کرده با این حال وزارت نیــرو برنامه های متعددی را در این 
راستا تدوین کرده که  ایجاد بیش از ۳۰۰۰ نیروگاه حرارتی 
در کشــور یکی از برنامه ها تعریف شده در این راستاست.بر 
اساس این برنامه، قرار شده ۱۶۲۶ مگاوات واحد بخار و ۱۴۰۰ 
مگاوات واحد جدید گازی احداث شــود، از مجموع ۱۸ واحد 
نیروگاهی که برای پیک ۱۴۰۲ به شبکه سراسری برق کشور 
متصل خواهند شد، تعداد چهار واحد در بخش دولتی،   پنج 

واحد در بخش خصوصی،   چهــار واحد در حوزه بیع متقابل 
)احداث بخش بخــار نیروگاه های گازی از محل صرفه جویی 
سوخت( و پنج واحد نیروگاهی نیز خودمصرف خواهند بود.

پیش بینی دولت در زمینه تامین برق پیک تابســتان ســال 
آینــده در مجمــوع تامین بیش از ۶۰۰۰ مــگاوات ظرفیت 
جدید خواهد بود. به طوری که عالوه بر ۳۰۰۰ مگاواتی که از 
مســیر احداث نیروگاه های جدید به مدار اضافه خواهند شد، 
حــدود ۱۳۴۶  مگاوات آن در بخش صنایع، ۸۵۰ مگاوات در 
بخش تجدیدپذیر،   ۲۹۰ مگاوات تولید پراکنده،   ۳۵ مگاوات 
برقابی )واحد ســوم نیروگاه دز( و همچنین ۴۹۰ مگاوات از 
محل ارتقای تــوان و رفع محدودیت هــای تولید واحدهای 
گازی و بخاری نیروگاه هــای حرارتی موجود محقق خواهد 

شــد.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این راســتا اعالم کرد: 
همیــن که با وجود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، تابســتان 
بدون بحرانی را پشت سر گذاشتیم به معنای افزایش راندمان 
است؛ یعنی توانستیم با برق کمتر نیازهای بیشتری را برطرف 
کنیم، درواقع در بخش خانگی خاموشی نداشته و توانستیم 
با مدیریت مصرف و مدیریت توزیع در شــبانه روز جوابگوی 
بخش صنعت کشور نیز باشیم. پروژه های توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر و استفاده از فناوری های جدید در نیروگاه ها جزو 
اولویت های دولت است، تقریبا هر ماه شاهد افتتاح طرح های 
متعددی در این زمینه هستیم که مجموع این طرح ها سبب 
افزایش راندمان نیروگاهی و کاهش مصرف ســوخت و تولید 

برق بیشتر می شود.

گزیده خبر

زمستان امسال، خانه ۱۶۰ مددجوی کمیته 
امداد و بهزیستی گرم می شود

در آغاز فصل سرما و در ادامه اقدامات بنیادی دولت 
برای خدمت رسانی به محرومان، طی تفاهم نامه سه 
جانبه همکاری مشــترک شرکت گاز، کمیته امداد 
و بهزیســتی، منازل ۱۶۰ خانواده نیازمند اســتان، 
گازکشی می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان قم 
با مدیران کل کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی این استان تفاهم 
نامه همکاری مشــترک امضاء کردند.در این تفاهم نامه که در آســتانه فرا 
رسیدن فصل زمستان بین این سه دستگاه منعقد شد، به منازل ۸۰ خانوار از 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و ۸۰ خانوار از مددجویان بهزیستی 
گاز رســانی خواهد شــد.طی این تفاهم نامه مددجویانی که فاقد اشتراک 
قبلی گاز باشــند و خانه هایشان نیز دارای سند معتبر و در محدوده قانونی 
طرح تفضیلی شــهرها و طرح هادی روستاها باشد با معرفی کمیته امداد و 
بهزیســتی استان می توانند تا ســقف ۶ میلیون تومان از مزایای این طرح 
بهره مند شــوند.کمیته امداد و بهزیستی استان نیز امور پیمانکاری و اخذ 
تأییدیــه های قانونی اداری این اقدام مهم را قبــل، حین و بعد از طرح به 

عهده خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تاکید کرد:
ظرفیت الزم برای تامین برق پروژه های 
طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شده است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از تامین برق پروژه های 
طرح نهضت ملی مســکن خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی با اعالم این که هیچ مشکل وکاستی 
برای تامین برق واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان وجود 
ندارد گفت: از نخســتین روز آغاز این طرح و با هدف تســریع در ســاخت 
واحدها تامین برق بخش کارگاهی پروژه ها انجام و تحویل پیمانکاران داده 
شده و خوشــبختانه زیرساخت های الزم برای شــبکه های توزیع برق این 
پروژه ها نیز پیش بینی و اجرا شــده اســت.جوادی افزود: کلیه زیرساخت ها 
برای انتقال و توزیع برق به مجموعه های پروژه های طرح نهضت ملی مسکن 
تامین شده و هم اکنون در مرحله ساخت نیز پیمانکاران از این شبکه استفاده 
می کنند  این در حالیست که نصب کنتور و تحویل انشعابات برق به ساکنین 
مجتمع های مسکونی یاد شده پس از پایان عملیات عمرانی قابل انجام است 
و باتوجه به ســرعت پیشرفت پروژه ها امید است در اسرع وقت این واحدها 
آماده تحویل شوند و توزیع برق استان زنجان نیز وظیفه دارد تا زمان تحویل 

واحدها انشعاب برق این مجموعه ها را تحویل دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان اعالم کرد:
فاز ۲ طرح توسعه بندر شهیدبهشتی؛ یک 

فرصت سرمایه گذاری خارجی
  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان از رشد ۲۹ درصدی 
عملیات تخلیه وبارگیری بندر چابهار در نیمســال نخست سال جاری خبر 
داد .قاســم عسکری نسب در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر 
و دریانوردی، با اشــاره به اینکه میزان عملیات تخلیه و بارگیری کاال اعم از 
کاالهای اساســی، نفتی، غیرنفتی و کانتینری بندر چابهار طی شش ماهه 
نخســت ســال جاری معادل ۱ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۵۰۵ تن بود، اظهار 
داشت: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندر چابهار طی مدت مذکور 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته حاکی از رشد ۲۹ درصدی است.وی 
ادامه داد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی در بندر چابهار 
طی نیمسال نخست سال جاری ۹ درصد، کاالهای نفتی و پتروشیمی ۶.۵ 
درصد و کاالهای غیرنفتی ۴۸.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشته است.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره 
به اینکه ایمنی بندری چابهار در نیمســال نخســت سال جاری ۴۱ درصد 

رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر به 

قطر در آستانه جام جهانی 
بوشهر : مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر با اشــاره به برگزاری جام جهانی 
فوتبال قطر گفت: برای انتقال مسافران به 
قطر، به زودی در آســتانه این رویداد مهم 
بین المللی خط کشــتیرانی بوشهر - قطر 

راه اندازی می شود.محمد شکیبی نسب در بررسی روند اجرایی پایانه 
بین المللی مســافربری دریایی بوشــهر به جام جهانی فوتبال قطر 
پرداخت و با اشاره به جایگاه بنادر استان در عرصه صادرات و انتقال 
مســافر به قطر اظهار داشــت: پایانه بین المللی مسافربری دریایی 
رونــد اجرایی مطلوب دارد و در روزهای آینــده آماده بهره برداری 
در راه اندازی خط کشــتیرانی بوشهر - قطر می شود.وی با اشاره به 
اینکه پایانه بین المللی مسافربری دریایی بندر بوشهر برای میزبانی 
از جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال قطر اجرا شده است تصریح کرد: بنادر 
استان بوشهر با توجه وضعیت اقلیمی و جغرافیایی فاصله نزدیک با 
کشــور قطر دارد که این موضوع منجر به نگاه ویژه به حمل و نقل 
دریایی مســافران جام جهانی از استان بوشهر به مقصد کشور قطر 
شده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از اعالم آمادگی 
شرکت های مسافری و کشــتیرانی داخلی و خارجی برای فعالیت 
در مســیر دریایی بوشــهر – قطر خبر داد و بیان کرد: کشتی های 
خط مســافری بوشهر به قطر در اســکله بندر بوشهر پهلو گرفته 
است.شکیبی نســب، بوشــهر در جام جهانی فوتبال قطر را یکی از 
کانون های اصلی در حمل مســافر دانســت و خاطر نشان کرد: در 
این راســتا از ماه ها پیش در نشســت های تخصصی با نگاه ویژه به 
ایــن رویداد راهکارهای تقویت صادرات کاال و انتقال مســافران به 

قطر اتخاذ شده است.

سخنگوی صنعت آب:

 اجرای طرح اضطراری تامین آب در ۱۳۲ شهر
ســخنگوی صنعت آب با اشــاره به خروجی ۱۹۵۰ میلیون متر 
مکعبی آب در مهر ماه سال جاری گفت: این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، فیروز قاســم زاده در نشست خبری در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امســال وارد پاییز خشک شدیم 
و بیشــتر بارش های دریافتی در شمال کشور بوده است، اظهار 
داشت: تاکنون ۳ میلیمتر بارندگی دریافت کردیم و در مقایسه با 
پارسال ۴۴ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته 
اســت، در این شــرایط ورودی به مخازن ســطحی و زیرزمینی 
کاهش می یابد.وی با بیان اینکه ورودی سدها در مهرماه امسال 
۸۸۰ میلیون متر مکعب بوده و نســبت به مدت مشابه پارسال 
۱۲ درصد کاهش داشــته اســت، افزود: در ۵ ساله اخیر ورودی 
به ســدها ۳۰ درصد کاهش یافته است.سخنگوی صنعت آب با 
اشاره به خروجی ۱۹۵۰ میلیون متر مکعبی آب در مهر ماه سال 
جاری گفت: این رقم نســبت به مدت مشــابه سال گذشته ۱۱ 
درصد کاهش را نشــان می دهد.وی میزان پرشــدگی مخازن را 
۳۷ درصد عنوان کرد و یادآور شــد: این رقم طی ۵ سال گذشته 
۴۳ درصد بوده است.قاسم زاده با بیان اینکه کشور ما از ۱۲ سال 
پیش طبق شــاخص های بین المللی وارد تنش آیی شده است، 
گفت: اگر ســرانه آب کمتر از ۱۷۰۰ متر مکعب کمتر باشد وارد 
تنش آبی و اگر سرانه زیر ۱۰۰۰ متر مکعب باشد وارد کمبود آب 
شده و آثار آن ملموس خواهد بود.وی با بیان اینکه ۴۰ درصد آب 
شــرب تهران از منابع سطحی است، افزود: در حال حاضر سدها 
۱۹ درصد پرشــدگی دارند. وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی 
خوب نیست، گفت: آب ۲ هزار و ۸۰۰ مشترک بد مصرف آب در 
کالن شهر تهران برای ساعت هایی در روز قطع شد و هدف تغییر 
در رفتارهای مصرفی بوده است.سخنگوی صنعت آب در پاسخ به 

ایلنا درباره تعداد شــهرهای دارای بحران آبی بیان کرد: ما برنامه 
ریزی کردیم که قطعی نداشــته باشیم، گرچه کشور در محدوده 
تنش آبی قرار دارد و وارد کمبود آبی شدیم.وی ادامه داد: علیرغم 
اینکه کمبود آب داریم اما قطعی آب شــرب برنامه ریزی شــده 
نداریم البته در شــهرهای مختلف طرح های اضطراری یا هدف 
مدیریت ریســک را دنبال می کنیم.قاسم زاده تاکید کرد: اکنون 
برای ۱۳۲ شهر طرح اضطراری و مدیریت ریسک انجام می دهیم. 
وی یادآور شد: از نظر شاخص بین المللی کشور ما در تنش آبی 

قرار دارد اما در مدل برنامه ریزی آبفا هیچ شهری در این شرایط 
قــرار ندارد، اما با توجه به اینکه احتمال می دهیم بارندگی پاییز 
نداشته باشیم مدیریت ریسک انجام می دهیم.سخنگوی صنعت 
آب با تاکید بر اینکه در بخش تامین آب شــرب مشکلی نداریم، 
گفت: در شــهرهایی مثل اصفهان، خوزستان، ایالم و استان های 
فالت مرکزی مشــکالتی برای تامین آب کشاورزی داریم.وی در 
ادامه گفت: در هفته های آینده بارش های خوبی پیش بینی شده 
و همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که زمستان نرمالی از نظر 

میزان بارش خواهیم داشت.قاسم زاده در خصوص اعمال مدیریت 
مصرف در پاییز امسال گفت: در شهرها احتمال دارد که مدیریت 
فشــار در دستور کار قرار گیرد اما قطعی آب نخواهیم داشت.وی 
ادامه داد: سیاست های تنبیهی برای مشترکین آب در پاییز اعمال 
می شود به صورتی که مشترکینی که بیش از الگو مصرف کنند، 
در قبوض آنها جرایمی درنظر گرفته خواهد شد.سخنگوی صنعت 
آب  تصریح کرد: سیاســت های تشویقی برای مشترکین آب در 
نظر گرفته شــده به طوری که اگر مشــترکین در تقسیم بندی 
مشــترکین خوش مصرف قرار بگیرند، و نسبت به روال عمومی 
مصرف خود، کاهش مصرف داشــته باشند، به ازای هرمترمکعب 
کاهش مصرف، ۳۰۰۰ تومان تشویق برای این دسته از مشترکین 
درنظر گرفته می شود.وی افزود: حدود ۲۸۰۰ مشترک بدمصرف 
در تهران داریم که طی یک هفته اخیر، بعد از دریافت اخطارها، 
یک نوبت قطع آب برای این مشترکین اعمال شد و قطع آب برای 
مشترکین بدمصرف در صورت عدم توجه به اخطارهای پیامکی 
و بعــد از درج اخطار در قبوض، اعمال خواهد شد.قاســم زاده در 
خصوص وضعیت تأمین آب همدان گفت: یکی از ایســتگاه های 
پمپاژ آب دچار اشــکال فنی شــد که این اشکال برطرف شده و 
درحال حاضر هیچ گونه قطعی آب در همــدان نداریم.وی ادامه 
داد: دریافت آب بی کیفیت و لجنی در همدان را تکذیب می کنم 
و به هیچ وجه آب آلوده وارد شبکه آب همدان نشده و کیفیت آب 
در این شهر، استاندارد و مطلوب است، همچنین در روزهای اخیر 
دانشگاه ابن ســینا، بررسی هایی روی کیفیت آب همدان داشته 
و نتایج این بررســی ها بر تأیید کیفیت آب، صحه گذاشته است.

ســخنگوی صنعت آب در خصوص باروری ابرها در سال جاری 
گفت: سازمان باروری ابرها تشکیل شده و مطالعاتی در این زمینه 

آغاز شده اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است باال رفتن تنش ها میان آمریکا و عربستان 
درخصوص سیاست های تولید نفت اوپک ناشی از این است که عربستان مایل است 
با استفاده از ابزار نفت، زیر پای بایدن را خالی کند.جواد یارجانی در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به اختالفات ایجاد شده بین عربستان و آمریکا در زمینه تولید نفت اوپک، 
گفت: زمانی که بایدن به عنوان یک عضو حزب دموکرات، رئیس جمهور آمریکا شد، 
درخصوص ماجرای قتل جمال قاشقچی خیلی تند با شاهزاده عربستان صحبت کرد 
و از همانجا روابط دوکشور دچار مشکل و روابط تلخ شد، خصوصا باتوجه به اینکه در 
زمان ترامپ از نظر آمریکایی ها و عربســتانی ها روابط در بهترین سطح بود؛ چون به 
هرحال ترامپ صراحتا از عربستان دفاع می کرد اما برخورد بایدن نوع دیگری بود.وی 
با اشاره به تحوالت اوکراین و نیاز انرژی که درپی درگیری نظامی روسیه و اوکراین 
برای غرب ایجاد شــد، گفت: بایدن برای جبران نیاز تقاضای غرب، اجبارا به سمت 
عربستان رفت؛ اما بازهم به دلیل فشار افکار عمومی داخل آمریکا درباره ماجرای قتل 

قاشــقچی و مسائل دیگری که اتفاق افتاده موضع گیری کرد که کامال معلوم بود که 
مواضع آمریکا به عربســتانی ها برخورده است؛ اکنون که به انتخابات ماه نوامبر در 
آمریکا نزدیک شــده ایم، چیزی که می تواند به بایدن و حزب دموکرات در انتخابات 
ضربه بزند، احتمال افزایش قیمت بنزین در این کشــور اســت.این کارشناس ارشد 
حوزه انرژی ادامــه داد: بنابراین باتوجه به پیش بینی افزایش قیمت بنزین، تصمیم  
دولت آمریکا دراز کردن دست دوستی به سمت عربستان بود، باوجودی که می گویند 
تصمیم های ما اقتصادی است و جنبه سیاسی ندارد، اما این ها صحبت هایی است که 
کشورها در سطح سیاسی مطرح می کنند و طبیعی است که گروهی انتظار دارند با 
باالرفتن قیمت بنزین، دموکرات ها شکســت بخورند و کنگره را از دست بدهند.   از 
آن مهم تر قدم هایی اســت که اخیرا ترامپ برداشته و نشان می دهد که ممکن است 
خودش و یا کسی که افکار شبیه به او دارد پیروز شود و عربستانی ها نیز این احساس 
را کرده اند که این احتمال خیلی قوی اســت، به همین دلیل از اکنون ممکن است 

روی اسب برنده شرط بندی کنند، البته نقش 
رژیم صهیونیستی در تحوالت داخل آمریکا هم 
از مطالبی اســت که بسیار الزم است روی آن 
دقت شود.یارجانی افزود: ترامپ می گوید من 
کسی بودم که بیشترین خدمت را به اسرائیل 
کردم، ولی هنگامــی که کوچکترین اعتراض 
و نظر منفی را در مــورد نتانیاهو مطرح کرد، 
حتی آخرین ســفیر آمریکا در اســراییل که 

منصــوب خود ترامپ بود هم به رئیس جمهــور خودش انتقاد کرد که به حد کافی 
از نتانیاهو حمایت نشده است که این بیانگر پیچیدگی سیاست ها در آمریکا و نقش 
مهم تحوالت خاورمیانه و رژیم صهیونیستی بر این سیاست هاست؛ در نتیجه تحوالت 
عجیب و غریبی در راه اســت و دنیا آبستن تحوالت مهم و سرنوشت سازی خواهد 
بود.نماینده سابق ایران در اوپک با تایید این نکته که تحوالت ژئوپلیتیک اخیر میان 
آمریکا و عربستان می تواند روی  بازار نفت تاثیر بگذارد، ادامه داد: عربستان نمی گذارد 
که قیمت نفت ســقوط کند، اما بحث اصلی در این مرحله، تالش عربســتان برای 

تاثیرگذاری روی انتخابات آمریکا است، 

نماینده سابق ایران در اوپک:

عربستان می خواهد با نفت زیر پای بایدن را خالی کند

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 

انسداد چاه های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای 
اضافه برداشت و جمع آوری موتورتلمبه های غیرمجاز در حوزه 

عملکرد امور منابع آب شهرستا های ساوجبالغ و چهارباغ« 

شرکت آب منطقه ای استان البرز م الف 1398287

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی« انســداد چاه های 
غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع 
آوری موتورتلمبه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امور منابع آب شهرستا 
های ســاوجبالغ و چهارباغ« را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگــزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و 
تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد همزمان با درج آگهی مناقصه در 

روزنامه می باشد.
 اطالعات و اسناد مناقصه و برنامه زمانبندی فرایند ارجاع کار از طریق 

سامانه قابل دریافت می باشد.
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار: کرج- مهرشــهر- 
بلــوار امــام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت 
پســتی 3186717598 کــد  البــرز-  ای  منطقــه  آب   ســهامی 

تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 27313131- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 - 021

وم
  د

ت
نوب

مناقصه شماره : 1401-10

3000 مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی تا سال آینده 
وارد مدار می شود
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گزیده خبر

رکورد تولید روزانه خودرو در شرکت 
سایپاسیتروئن شکسته شد

معاون تولید شرکت سایپاسیتروئن گفت: با تالش شبانه روزی و همت کارکنان 
این شــرکت، رکورد تولید روزانه خودرو در شــرکت سایپاســیتروئن با تولید 
540 دســتگاه خودرو شکسته شد.به گزارش ســایپانیوز، معاون تولید شرکت 
سایپاسیتروئن با اشاره به سیاست های گروه خودروسازی سایپا مبنی بر افزایش 
تولید گفت: با همت و تالش شــبانه روزی کارکنان این شــرکت و بهره مندی 
از امکانــات و ظرفیت باالی زنجیره تامین، رکورد روزانه تولید خودرو در ســال 
جاری شکسته شد.محمد اوجانی با اشاره به تحریم های ظالمانه و محدودیت های 
ایجاد شــده در صنعت خودروسازی کشــور، گفت: با دستور مدیرعامل جدید 
شــرکت سایپاســیتروئن مبنی بر تالش همه جانبه مدیران و کارکنان شرکت 
سایپاسیتروئن در خصوص افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت و با حمایت 
های ویژه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و پشتیبانی شرکت های مگاموتور 
و سازه گستر در تسریع و تسهیل قطعات مورد نیاز، توانستیم رکورد تولید 540 
دستگاه در روز را محقق و ثبت کنیم.او با بیان اینکه دو محصول تیبا و ساینا از 
سبد تولیدات سایپاسیتروئن حذف شده است، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا 

کنون 55 هزار و 893 دستگاه خودرو در این شرکت تولید شده است .

برای نخستین بار در کشور؛ 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت 
دارایی های ایران به فوالد مبارکه رسید

شــرکت فوالد مبارکه برای نخستین بار با نظر کمیته 
داوری و بررســی احراز سطوح مختلف پنجمین جایزه 
ملــی نگهداری و مدیریت دارایی هــای ایران، تندیس 
زریــن جایزه ملی تعالی در بخش ســاخت و تولید در 
ســال ۱400 را دریافــت کرد.جایزه ملــی نگهداری 

دارایی ها، فرآیندی اســت که هر ساله به شرکت ها و سازمان های برتر در زمینه 
نگهداری صحیح دارایی ها و تجهیزات تعلق می گیرد تا با نهادینه سازی فرهنگ 
نگهداری بتوانند گواهینامه، تقدیرنامــه و یا تندیس جایزه نگهداری را به خود 
اختصاص دهند.نگهداری صحیح دارایی ها با استفاده از روش های نوین در ارتقای 
بهره وری، کیفیت تولید کاال و کاهش هزینه ها، تولید ثروت بیشــتر و سودآوری 
شــرکت ها تأثیرگذار بوده و هم اکنون به بخش مهم و جدایی ناپذیر سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است.برگزاری این جایزه به بنگاه های اقتصادی و 
سازمان ها کمک می کند که همواره در مسیر نگهداری اموال و دارایی های خود 
گام های اساسی بردارند تا بتوانند از این دارایی ها به شکل مناسبی استفاده کنند.

همچنیــن نگهداری و مدیریت اموال و دارایی ها یک رویکرد جدید برای ارتقای 
بهره وری از محل نگهداشت دارایی های فیزیکی شرکت های بزرگ صنعتی، فنی 
و تجاری اســت تا این شــرکت ها بهره وری در فعالیت های صنعتی خود را ارتقا 

دهند.نگهداری صحیح از اموال، دارایی ها و تجهیزات سبب خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان:
682 هکتار زمین مورد نیاز ، برای 120هزار 

متقاضی طرح ملی مسکن در همدان 
همدان – محبوبه یادگاری: مدیرکل راه و شهرســازی همدان با اشاره به اینکه 
تمام دســتگاه ها موظف هســتند برای اجرا و تحقف طرح نهضت ملی مسکن 
اراضی خود را در اختیار این طرح قرار دهند ادامه داد: ما نیز مانند سایر استانها 
از دستگاه ها خواستیم اراضی خود را به ما معرفی کنند که متاسفانه برخی این 
کار را انجام نداده و یا گفتند که ما زمین خاصی برای این طرح نداریم از این رو 
خود ما لیست اراضی دســتگاه ها را آماده کرده و پس از اعالم، در حال بررسی 
و ارزیابی آن ها جهت اســتفاده هستیم.ایوب اسداللهی  با این توضیح که بیش 
از ۱25 هکتار از اراضی دســتگاه ها دولتی در استان شناسایی شده است عنوان 
کرد: در حال حاضر از ۱20 هزار متقاضی، 89 نفر واجد شرایط بوده که 49 هزار 
نفر از آن ها موفق به تشکیل پرونده شده اند بر همین اساس نیز برای این تعداد 
متقاضی مابه زمینی به مســاحت 682 هکتار برای ســاخت مسکن نیاز داریم.
اسداللهی با اعالم اینکه در شهر همدان تامین 96 هکتار زمین به صورت قطعی 
انجام شــده است ادامه داد: ماه های گذشته نیز مسئله تامین 680 هکتار زمین 
در اراضی شیرین که سند تک برگ دولتی داشت در دستور کار قرار گرفت که 

با پیشرفت کار برخی افراد مراجعه کرده و اعالم کردند مالک زمین ها هستند.
وی توضیح داد: پس از این اتفاق موضوع را کرده و بررسی متوجه شدیم در حال 
حاضر در بیش از 420 هکتار از این اراضی با معارض روبرو هستیم و از آنجایی 
که افراد مدعی همکاری الزم را نداشتند اجرای طرح در این بخش متوقف شد.

اجرای سومین مرحله تخلیه و پاکسازی دپو 
زباله در منطقه ۷ شهرداری کرج

رئیس سازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج از تخلیه و پاکسازی دپوی 
زبالــه منطقه ۷ واقع در بلوار انرژی اتمی جــاده محمودآباد خبر داد و افزود: 
این عملیات در سه مرحله در منطقه صورت گرفته است.محمدرضا خسروی، 
عنوان کرد: این طرح با هدف حفظ محیط زیست شهری و کاهش نازیبایی های 
بصری در سطح مناطق ده گانه شهر کرج به صورت مستمر در حال اجراست.

وی با اشــاره به برنامه های جامع مدیریت شــهری در حفظ محیط زیست و 
جلوگیری از انتشــار آلودگی های زیست محیطی گفت: به همت همکاران در 
سازمان مدیریت پسماند ســومین مرحله از عملیات جمع آوری و پاکسازی  
زباله ها و پسماندهای حجیم دپو شده در منطقه ۷ واقع در بلوار انرژی اتمی 

جاده محمودآباد اجرا شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
ضرورت اطالع مردم از اقدامات توسعه ای 

انجام شده در سطح استان گلستان
مدیر مخابرات منطقه گلســتان بر ضرورت اطالع مردم از اقدامات توســعه ای 
انجام شده تاکید کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه شورای مدیران که 
این بار  روســای ادارات مخابرات شهرستانهای استان نیز حضور داشتند سخن 
میگفت: هر گونه توقــف و کندی در ارائه خدمات به مردم را مانع رضایتمندی 
مشــترکین دانست و بر اصالح فرآیند خدمت رسانی در جهت ارائه محصوالت، 
خدمات و سرویســهای مناســب تاکید کرد.وی نظارت بیش از پیش مدیران و 
روسای بخشهای ستادی و شهرستانی بر عملکرد کارکنان را خواستار شد و افزود: 
نگهداری و مراقبت از تجهیزات و برنامه ریزی در جهت توسعه مخابرات در جای 
جای اســتان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیاز هست اقدامات و فعالیتهای 

انجام شده به اطالع مردم رسانده شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی:
در اقتصاد، نمی توان منتظر ماند تا غرب افول کند

رئیــس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید که تضعیف هژمونی آمریکا برای 
ایران فرصت است اما نمی توان تا آن زمان در جا زد و از فرصت ها استفاده نکرد.به گزارش 
ایســنا، محمد قاسمی رسیدن به تعریفی دقیق از دیپلماسی اقتصادی و در نظر گرفتن 
جزئیات آن را امری مهم دانست و به مطالعه ای که به تازگی در این مرکز درباره تعریف 
جامع و کامل دیپلماســی اقتصادی صورت گرفته، اشاره کرد.به اعتقاد قاسمی چنانچه 
در کشــور تعریف درســت و دقیق از این مفهوم مهم ارائه نشود، دست پیدا کردن به آن 
غیرممکن خواهد بود. بدین ترتیب باید اذعان داشــت دیپلماسی اقتصادی تالش برای 
یافتن جایگاه واقعی ایران در ســطح بین المللی متناسب با تغییراتی است که شاهد آن 
هستیم و در این راستا هم باید به شرق و هم به غرب توجه داشته باشیم.او برداشت های 
مختلف نســبت به دیپلماســی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تشــریح کرد: گاهی 
دیپلماســی اقتصادی را برابر با بازاریابی بــرای کاالهای ایرانی در نظر می گیرند و گاهی 
منظور از دیپلماســی اقتصادی این اســت که در کشوری مانند سوریه که هزینه زیادی 
پرداخت کردیم در روند بازســازی و استفاده از فواید اقتصادی آن سهیم شویم.بر اساس 
اظهــارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نظــم موجود جهانی که به طور عمده در 
دوران بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از جنگ ســرد در جهان حاکم شد، اقتصاد 
لیبرال به رهبری آمریکا و جهان شمول شدن آن بود. یکی از بزرگ ترین کشورهایی که 
زیر فشار این نظم قرار گرفت ایران بود. حال که این نظم در حال تغییر است، ایران باید 
جایگاه مناســبی برای خود متناسب با این تحوالت، تعریف کند؛ هرچند تعاریفی از این 
تغییرات در سطح جامعه ارائه شده، موجب عقب ماندن ایران در این نظم جدید می شود.

قاسمی ادامه داد: گاهی اوقات با نگاهی ساده به این عبارات که نیازی به مراوده با بلوک 
غرب نداریم و می توانیم بلوک شــرق را جایگزین آن کنیم، مواجه می شــویم و گاهی 
می شنویم که اگر صبر کنیم، جایگاه دالر تضعیف و خود به خود تحریم هایی که بر اساس 
مکانیسم دالر است، برطرف می شود. صاحبان این نوع نگرش باید به برخی سواالت پاسخ 
بدهند که آیا بازیگران اصلی این تغییرات، تمایلی به تغییر سریع نظم موجود دارند؟ به 
نظر پاسخ خیر است. آنها خود بزرگ ترین برندگان شرایط موجود هستند، بنابراین دلیل 
نمی بینند که به اعمال تغییرات سرعت بدهند.رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید 
کرد: آمادگی کافی به لحاظ فنی و سیاسی برای ایجاد نظم جدید در جهان وجود ندارد 
همچنین واکنش غرب راجع به این موضوع چه خواهد بود؟ این خود موضوع مهمی در 
این شــرایط است . به باور قاســمی تضعیف هژمونی آمریکا برای ایران فرصت است؛ اما 
نمی توان منتظر نشســت تا این نظم برقرار شود و از آن استفاده کرد. فرایند توسعه هر 
کشــوری یک فرایند دائمی، تدریجی و تعاملی است زمانی که در جهان امروز یک سال 
عقب بیفتی، ممکن است به اندازه ۱0 سال بین کشور با دیگر اقتصادها، شکاف ایجاد شود. 
ســرعت پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی کشورها با یکدیگر به حدی است که مجبوریم 
از نقش منفعل خارج شــده و با همه کشــورهای دنیا شروع به تعامل کنیم.رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق ایران با توجه به تبادالت ژئوپلیتیکی و تغییرات آب وهوایی تصریح کرد: 
در شرایط کنونی، گاز به عنوان یک انرژی مهم کمتر آالینده، مورد توجه قرار گرفته است 
که اگر در این فضا بتوانیم با ورود تکنولوژی، میزان مصرف را مهار کنیم که به معنای باال 
بردن قیمت ها برای مصرف کمتر نیست، اگر تکنولوژی تولید فوالد، تولید سیمان و کلیه 
صنایعی که گاز مصرف می کنند باال برود و مصرف گاز در داخل مدیریت شــود، ظرفیت 
مازاد برای صادرات این محصول ایجاد می شود و این فرصت بزرگی است که برای تغییر 
جایگاه نقش آفرینی ایران در سطح بین المللی موثر است.او توجه به شرق و هم غرب برای 
توسعه کشور به عنوان مبنایی برای دیپلماسی اقتصادی را نکته مهمی دانست و به سایت 
اتاق ایران گفت: اگر اولویت های صنعتی خود را مشخص کنیم و بر اساس آن کشورهای 
مهم که باید بازارهای اصلی باشــند را شناســایی کرده و سفرا و رایزنان بازرگانی خود را 
از بیــن افرادی با تجربه در همان صنعت مورد توجه در بازار هدف انتخاب و اعزام کنیم، 
شرایط اقتصادی کشــور بهبود پیدا می کند. ماموریت اصلی آنها ارتقای جایگاه ایران در 
همان صنعت موردنظر با اســتفاده از شیوه های مختلف قابل اجراست. اگر چنین نگاهی 

وجود داشته باشد در دیپلماسی اقتصادی موفق می شویم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد

رمزگشایی از یک تغییر مهم در صادرات ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید این سازمان با حمایت 
وزارت صمــت برنامه ای را در دســتور کار قــرار داده که در 
چارچوب آن حمایت از کاالهای صادراتی با ضریب پیچیدگی 
باالتر در دستور کار قرار دارد.علیرضا پیمان پاک در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به تاکید وزیر صمت در ماه های 
گذشته یکی از اصلی ترین سیاست های ما حمایت از کاالهایی 
بوده کــه ارزش افزوده باالتری را برای صادرات ارائه کردند یا 
در قالب تجهیزات صنعتی و پیچیده صادر شده است. امسال 
حتی مالک ما بــرای معرفی صادرکنندگان نمونه نیز همین 
مســاله بود.وی با بیان این که نگاهی به آمارهای صادراتی در 
نیمه نخســت ۱40۱ حاکی از یک اتفاق مهم در آمارهاست، 
توضیح داد: در شــرایطی که ما در طول این ماه ها از نظر وزن 
صادرات کاهش داشــته ایم اما همزمان ارزش صادرات ایران 
افزایش پیدا کرده اســت. برخالف برخی تصورات که افزایش 
قیمت جهانی را عاملی برای این اتفاق می دانند در بســیاری 
از حوزه ها این ایران بوده که شــرایط صادراتی خود را تغییر 
داده اســت.رئیس سازمان توســعه تجارت با اشاره به برخی 
آمارهــای جزئی موجــود از صادرات ایران بیــان کرد: ما در 
حوزه پتروشیمی و کاالهای با پایه نفت در شرایط کاهش 23 
درصدی در وزن داشــتیم در ارزش رشدی 24 درصدی را به 

ثبت رساندیم. در حوزه صنعت نیز در شرایطی که از نظر وزنی 
رشدی ۱5 درصدی ثبت شده اما ارزش این کاالها 25 درصد 
افزایش یافته که نشان دهنده تغییری مهم در این بخش است.
پیمان پاک ادامه داد: البته در حوزه کشاورزی از نظر وزنی ۱4 
درصد و از نظر ارزشــی ۱۷ درصد کاهش صادرات داشته ایم 
که معتقدیم بخش مهمی از آن تحت تاثیر مشکالت مربوط 
به تعهد ارزی و محدودیت صادرکنندگان بوده اســت.وی با 
بیان این که تغییر در سیاست های صادراتی به شکل کشور به 
کشور نیز دنبال می شود تشریح کرد: برای مثال در سال های 
گذشــته از کل صادرات ما به روسیه تقریبا 80 درصد آمار به 
محصوالت کشاورزی یا سیمان اختصاص داشت. اما در حال 
حاضر حدود 60 درصد از کل صادرات ما به روســیه صنعتی 
است و میزان آن در آینده افزایش جدی خواهد داشت.رئیس 
سازمان توســعه تجارت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما از 
توربین تا صادرات داروهای پیچیده بیوتکنولوژی در روســیه 
فعال شــده ایم و قرارداد صــادرات یک میلیــارد دالر لوازم 
خانگی نیز به این کشــور در حال نهایی شدن است. ما تالش 
می کنیم با تغییر رویکرد به سمت صادرات کاالهای صنعتی و 
پیچیده تری حرکت کنیم که جایگزینی آنها از سوی رقبای ما 

دشوارتر و حتی غیرممکن باشد.

رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق 
خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی 
از صادرات گاز به عراق به دلیل نحوه 
پرداخت عراقی با چالش مواجه شد 
که هم اکنون بخش اعظمی از این 
پرداخت ها جبران شــده استیحیی 
آل اســحاق در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنــا، روابط تجاری ایران 
و عــراق را یک رابطه اســتراتژیک 
عنوان کرد و افزود: تحوالت سیاسی 
در عراق برای فعاالن اقتصادی حائز 
اهمیت است و آنها حدس می زنند 
که با ترکیب جدید کابینه دولت در 
عراق روابط تجاری مساعدتر  شود؛ 
اما در هر صورت باید منتظر بمانیم 
و ببینیــم در عمل چــه اتفاق های 
جدیدی بین دو کشــور رخ خواهد 
داد.وی با بیــان اینکه مذاکره ایران 
و عــراق مطابق با روال عادی پیش 
می رود، گفت: یــک هیات تجاری 
بــه سرپرســتی معــاون اقتصادی 
وزارت خارجــه ایران به اقلیم عراق 
رفته و طی این ســفر  به به نتایج 
قابل توجهی دســت یافته اند و در 
ماه  آینده نمایشــگاهی ایرانیان در 
اقلیم برگزار خواهد شد.به گفته این 
فعال اقتصادی؛ امیدواریم که کاهش 

حجم تجارت با عــراق در روزهای 
آتی جبران شود.رئیس اتاق مشترک 
ایــران و عراق ادامه داد: بخش قابل 
توجهــی از صادرات گاز  به عراق به 
دلیل نحوه پرداخت عراقی با چالش 
مواجه شــد که هــم اکنون بخش 
اعظمی از ایــن پرداخت ها جبران 
شده است؛ اما برخی ممنوعیت های 
فصلی و اختالفاتی کــه در اطراف 
این دو کشــور ایجاد شد در کاهش 
حجم مبــادالت تجاری بین این دو 
کشور تاثیر گذاشت.آل اسحاق عراق 
را دومین کشــور طــرف تجاری ما 
معرفی کرد و افزود: فضای عمومی 
و منطقه ای در روند تجارت ایران و 
عراق تاثیر می گذارد؛ اما همچنان از 
ایران به عــراق رقم ها قابل توجهی 
کاال صادر می شــود.وی در پاسخ به 

این پرســش که عراقی ها خواهان 
تجارت دو ســویه بین ایران و عراق 
هســتند و بر این باورند که شرایط 
به گونه ای که ایران بیشــتر کاال به 
عراق صادر می کنــد و می خواهند 
این توازن را بر هم بزنند آیا شرایط 
برای تجارت دو ســویه ایجاد شده 
اســت؟ گفت: درخواســت فعاالن 
اقتصــادی عراقــی در ایــن زمینه 
درســت اســت صادرات مجدد از 
عراق به ایــران تابع کاالهای عراقی 
می شــود به این معنا که تعرفه به 
آن بسته می شد.این فعال اقتصادی 
ادامــه داد: امــکان ترانزیت در این 
شرایط دشــوار است از این رو در  3 
سال گذشــته این موضوع را طرح 
کردیــم و عراقی ها بحــث ترانزیت 
را در مجلس کشورشــان بررسی و 

در نهایت تصویــب و آیین نامه  آن 
در حال ابالغ اســت که در صورت 
اجرا تامین بخــش قابل توجهی از 
نیازهای اساسی ما نه از تولیدات این 
کشور بلکه از مســیر عراق افزایش 
پیدا می کنــد؛ اگر روابط ترانزیتی و 
مقدمات افتتاح راه آهن شلمچه به 
بصره و حمل و نقل یکســره فراهم 
شود بدون تردید روابط تجاری ایران 
و عراق به تعادل خواهد رســید.وی 
در پاســخ به این پرسش که روابط 
خوب سیاسی ما منتج به اوج گیری 
رابطــه اقتصــادی در کشــورهای 
منطقه خواهد شد؟ گفت: در دولت 
سیزدهم اســتراتژی توسعه روابط 
اقتصادی در منطقه دنبال می شود از 
این رو شاهد افزایش حجم صادرات 
در منطقه هستیم. پیمان  شانگهای 
با کشــورهای  افزایــش تجارت  و 
اوراســیا را می توان بــه نقطه قوت 
تجارتی در این سال ها عنوان کنیم؛ 
رشــد اقتصادی ما در 202۱ صفر 
درصد بود اما پیش بینی ها حاکی از  
این مهم است که با افزایش صادرات 
نفتی و غیرنفتی رشد اقتصادی ما به 
4 درصد برسد  و این رشد اقتصادی 

نتیجه تعامالت تجاری است.

در گفت وگوی مطرح شد:

 بغداد بخش زیادی از مطالبات گازی را پرداخت کرد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار 
داشــت: در حال حاضر کشــورهای چین، 
ازبکســتان، قزاقستان و روسیه برای ورود به 
بندر شهید بهشــتی چابهار درخواست هایی 
داشتند که مذاکرات جدی هم با چینی انجام داده ایم.علی اکبر صفایی درگفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گالیه صاحبان بــار و تجار درباره طوالنی بودن 
تردد کشــتی ها بین بنادر شمالی و بنادر روسیه بطوریکه طبق گفته دبیر انجمن 
کشــتیرانی  یک کشتی ایرانی حداکثر ۱.5 سرویس در ماه می تواند در این مسیر 
انجام دهد، اظهار داشــت: معطلی در این مسیر وجود ندارد و خط الینر در خزر 
فعال هستند و تمام ترددهای باری در این مسیر در حال انجام هستند به طوریکه 
تردد کشتی باری درمسیر رفت در 5 روز به انجام می رسد و البته عملیات بندری 

به آن اضافه می شــود.وی در پاسخ به این ســوال که مدت زمان عملیات بندری 
در بندر آســتاراخان روسیه چقدر است؟ ادامه داد: برنامه زمان بندی کشتی الینر 
تعریف شــده و وجود دارد و مدت زمان تردد بسیار کمتر از آنچه که گفته شده، 
بوده  است و مسیر تردد از بنادر شمالی تا بندر قزاقستان با احتساب اینکه در طول 
مســیر در دو بندر هم توقف داشته باشــند تنها 6 روز زمان می برد و اگر کشتی 
از بندرانزلی به طور مســتقیم به آستارا خان روسیه حرکت کند مدت زمان سیر 
بیشــتر از 5 روزه بیشــتر نیســت اما مدت زمان پهلوگیری و عملیات بندری به 
میزان تخلیه و بارگیری بستگی دارد و در برخی مواقع کشتی در لنگرگاه بنادر به 
دالیل متعدد متوقف می شود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره سرمایه 
گذاری روس ها در بنادر شمالی ایران گفت: روس ها وارد سرمایه گذاری در بخش 
لجستیک ایران شدند و برای سرمایه گذاری در حوزه به دلیل مشکالت ایجاد شده 

پس از جنگ با اوکراین، جدی هستند. به طوریکه تا به  امروز ۱2 جلسه بررسی 
موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری در بنادر ایران را با روس ها پشت سرگذاشته ایم 
اما هنوز ارزش قرارداد و جزییات آن مشــخص نیســت.  صفایی درباره ضرورت 
الیروبی ولگا تاکید کرد: در حال حاضر مشــکل تردد به روســیه و بنادر روســی 
الیروبی ولگا اســت و این باره جلسات و مذاکراتی با روس ها داشتیم و روس ها بر 
مناقصه الیروبی ولگا کار می کنند و شرکت های ایرانی هم در مناقصه الیروبی ولگا 
حضور دارند .معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید عمق مناسب در خزر 
برای تردد کشتی ها ایجاد شود، ادامه داد: تراز آب دریای خزر به ۱.5 متر کاهش 
پیدا کرده که این کاهش عمق بر عملکرد بنادر شــمالی موثر بوده به ویژه بنادر 
شمالی دریای خزر که عمق آنها کمتر است، از این رو روس ها الیروبی ولگا را در 
دســتور کار دارند.  وی با اشاره به اثرگذاری حمل و نقل دریایی در رونق کریدور 
شمال- جنوب اظهار داشت: برای فعال شدن کریدور شمال- جنوب باید ظرفیت 
ناوگان دریایی خزر به ویژه کشتی رو-رو افزایش یابد. البته در حال حاضر ظرفیت 
ناوگان دریایی کشورمان به بیش از 30 میلیون رسیده و برای نوسازی ناوگان به 

ساخت و خرید ۱50 فروند کشتی نیاز داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر:

مذاکره با چینی ها برای ورود به بندر چابهار

شرکت نمايشگاه های بين المللی اســتان اصفهان در نظر دارد » خريد يک دســتگاه ژنراتور برق نمايشگاه بين 
المللي اصفهان و کليه عمليات مربوط به آن« را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شــرايط واگذار نمايد. 
لذا کليه پيمانکارانی که در اين زمينه دارای رزومه فعاليت هستند، می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 
1401/07/27 لغايت 1401/08/07 به واحد مالی و قراردادهای شرکت واقع در اصفهان، خيابان عالمه امينی، روبروی 

خيابان فردوس مراجعه نمايند.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات مناقصه: 1401/08/09

شرکت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

آگهـی منـاقصه عمـومی
خريد يک دستگاه ژنراتور برق نمايشگاه بين المللي اصفهان و كليه عمليات مربوط به آن
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آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
سکه های قدیمی بیت کوین روانه بازار شدند

در روزهای اخیر جریان ورودی سکه های بیت کوین برای سکه های قدیمی افزایش یافته است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بر اساس اظهارات تحلیلگر سایت کریپتو کوانت برخی از 
سکه ها در محدوده سنی دو تا سه ساله همچنین سه تا پنج ساله اخیراً به صرافی ها سپرده شده اند.»ورودی صرافی« شاخصی است که کل مقدار بیت کوین منتقل شده به کیف پول تمام 
صرافی های متمرکز را اندازه گیری می کند؛ وقتی ارزش این معیار باال باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران در حال حاضر مبالغ زیادی را به صرافی ها واریز می کنند. چنین روندی، زمانی 
که طوالنی شود، می تواند برای ارزش کریپتو نزولی باشد زیرا  نشانه دامپینگ از سوی دارندگان خواهد بود.نسخه اصالح شده این شاخص، جریان ورودی مبادله »دسته های سنی خروجی 
خرج شده« )SOAB( است که به ما در مورد سهم فرد در کل جریان های ورودی از گروه های مختلف عرضه در بازار می گوید.این گروه ها بر اساس مدت زمانی که سکه هایشان ثابت مانده 
است، دسته بندی می شوند. دسته های سنی مربوطه در اینجا دو تا سه ساله و سه تا پنج ساله هستند. بر اساس نمودار SOAB، طی چند روز گذشته جریان ورودی صرافی بیت کوین برای این 
گروه های سکه افزایش بیشتری یافته است به این معنی که برخی از سرمایه گذاران مقادیر قابل توجهی از سکه های بین دو تا سه سال و بین سه تا پنج سال را سپرده گذاری کرده اند.چنین 

عرضه سکه قدیمی، عرضه دارنده بلندمدت نامیده می شود. به طور کلی، هر چه سکه ها قدیمی تر باشند، احتمال حرکت آنها در هر نقطه کمتر است.

از سوی بانک مرکزی
شرایط تأسیس صندوق های 

قرض الحسنه تک شعبه ای ابالغ شد
بانک مرکزی دســتورالعمل اجرایی تأســیس، فعالیت، نظارت و 
انحالل صندوق های قرض الحسنه تک شــعبه ای مصوب هزار و 
سیصد و چهل و ششمین جلسه شــورای پول و اعتبار را جهت 
اجرا ابالغ کرد.به گزارش ایسنا، دستورالعمل مذکور به استناد بند 
)الف( ماده )۲۱( »قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« 
و با عنایت به ماده )۱( »قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی«، بند 
)ب( ماده )۱۴( »قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران« تدوین شده است.بر 
اساس این دستورالعمل، تاسیس  صندوق های قرض الحسنه صرفاً 
با اخذ اجازه  نامه تاســیس از بانک مرکزی مجــاز خواهد بود و 
انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره 
مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.همچنین، 
بر اســاس مفاد این دســتورالعمل، صندوق های قرض الحسنه بر 
مبنای ســرمایه نقدی مورد نیاز برای تاســیس و فعالیت به سه 
دســته شــامل کوچک با  ۳۵۰ میلیون تومان، متوســط با یک 
میلیارد تومان و بزرگ با ســه میلیارد تومان تقســیم شــده اند 
که ســرمایه نقدی مورد نیاز باید تمامــاً قبل از صدور اجازه نامه 
تاسیس پرداخت شده باشد.طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، 
صندوق های قرض الحســنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که 
قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته اند، برای 
اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و ســرمایه 

نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند.

گزیده خبر

اقامت وزیر اقتصاد در ویالهای مجتمع گردشگری بافت
 فاز2 مجتمع بهمن ماه افتتاح می شود

 سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصــادی و دارایی که به همراه هیات ۳۰ 
نفره بتازگی ســفری به کرمان داشتند، یک شب را در ساختمان های ویالیی 
پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت وابسته به گروه مالی گردشگری اقامت 
کردند.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، این برای نخســتین 
بار اســت که یک وزیر وهیات همراه که برای شــرکت در جلســات اداری به 
شهرســتان بافت سفر کرده اند، شــب را برای اقامت در این شهر انتخاب و از 
دست اندرکاران راه اندازی این مجموعه تشکر کردند. این مسئله نشان دهنده 
موقعیت کم نظیر پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت و همچنین ضرورت آن 
برای شهرستان است.فرماندار و نماینده شهر بافت در مجلس شورای اسالمی 
نیــز وزیر امور اقتصادی و دارایی  و هیات همراه را در ســفر به بافت همراهی 
کردند.ساختمان های ویالیی هتل و مجتمع گردشگری بافت شامل ۱6 واحد 

ویالیی با تعداد 8۰ تخت اقامتی است.

روند کاهشی NPL بانک سینا ادامه دارد
در شرایطی که مطالبات غیرجاری به پاشنه آشیل بانک ها تبدیل شده و بانک 
مرکزی نیز به اصالح نســبت این مطالبات به کل تسهیالت پرداختی توسط 
بانک ها تاکید ویژه دارد، بانک ســینا موفق شده است این شاخص مهم را به 
طرز چشمگیری کاهش دهد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کالن، هر 
چه نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت پرداختی )NPL( در یک بانک 
کمتر باشــد، وضعیت بانک بهتر است و نشان می دهد که مشتریان، معوقات 
کمتری دارند. به عبارت دیگر، کم بودن این نســبت نشان دهنده آن است که 
عملیات و نظارت بانکی به نحو مطلوب تری در جریان است و ارزش بانک در 
حال افزایش اســت.اطالعات موجود نشان می دهد NPL بانک سینا در پایان 
شهریور ماه سال جاری برابر ۵/۲ درصد بوده است و انتظار این است که با ادامه 
روند موجود، این نســبت تا پایان سال کاهش یابد.در حالی که استانداردهای 
جهانی، تثبیت NPL بر روی عدد ۵ را مقبول می دانند، کاهش این نســبت 
در بانک سینا به نصف رقم اســتاندارد، می تواند بسیار مطلوب ارزیابی شود. 
همچنین گفته می شــود متوسط این شاخص در کل نظام بانکی، حدود ۱۱ 

درصد است.

مدال آوران صادرکننده سال 1401 
مشتری بانک توسعه صادرات ایران هستند

مدال آوران صادرکننده در بیست و ششمین سالروز ملی صادرات سال ۱۴۰۱از 
مشتریان بانک توســعه صادرات ایران هستند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران در مراسم روز ملی صادرات سال جاری ، صادرکنندگان 
برتر در سه گروه مدال آور، ممتاز و نمونه معرفی شدند.بر اساس این گزارش، 
شرکت »صنایع کاشی و سرامیک سینا«، »یاتا اکسپرس« و »نوین زعفران« از 
مدال آوران وشرکت های »ایران ترانسفو«، »ایران یاسا تایر و رابر«، »تونل سد 
آرایانا«، »مپنا«، »مهاب قدس«، »موکت نگین مشــهد«و »تک ماکارون«، در 
فهرست صادرکنندگان ممتاز سال ۱۴۰۱ قرار دارند.از میان هفت صادرکننده 
ممتاز کشور،تعداد پنج شرکت از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران هستند.

بر اساس اعالم کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور معیارهای عمومی 
انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۰ درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ 
و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی شرکت 

در امر صادرات و عضویت در تشکل های صادراتی بوده است.

ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد ســاعت کار واحدهای خود را  از تاریخ ۰۳/۰8/۱۴۰۱ تا اطالع 
ثانوی اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، بر اســاس ابالغیه 
»هیأت محترم وزیران«، ساعت کار واحدهای بانک )به جز شعبه های »کیش« 
و »قشم«( از روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰8/۱۴۰۱ تا اطالع ثانوی از ساعت 7:۳۰ 
الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۰7:۳۰ الی ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمات 
بانکی به مشتریان هستند.هم میهنان گرامی می توانند با بهره مندی از خدمات 
بانکداری الکترونیک اعــم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاســارگاد، پی پاد، 
ویپاد، تلفن بانک و ســامانه #7۲۰* خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری 
دریافت فرمایند.مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 8۲89۰ و 
https://www.bpi.ir/ در سایت این بانک به آدرس CRM همچنین سامانه
crm به صورت شبانه روزی آماده ی پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

سرمایه های انسانی باانگیزه را عامل 
موفقیت های جهان کنونی

انگیزه، موتورمحرکه سرمایه انسانی استایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون سرمایه های انسانی باانگیزه را عامل موفقیت های جهان کنونی دانست.

ایرانی در نشست باهمکاران شعبه کیش افزود: ارائه خدمات باید سریع،شفاف 
و به موقع باشــد تا اثر خود را بگذارد. یکی ازمهمترین ابزار منطقی که نیاز به 
توجیه وتفسیرندارد، منطق اعداد وآمار است. امروزه هریک از ما را با خروجی 
های آماری موثر محاسبه می کنند.عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره 
به پتانسیل کم نظیر جزیره کیش افزود:حرکت در مسیر توسعه محوری باامعان 
به سیاســت های دولت سیزدهم بسیار موردتوجه وتاکیداست تا درحدتوان به 
اقتصادکشــور خصوصا اقتصادتعاونی کمک کرده باشیم .وی در ادامه خدمات 
بانک در حوزه های مختلف من جمله تکالیف دولت،ســفرهای استانی رئیس 

جمهور و اشتغال پایدار روستائی را کم نظیر توصیف کرد.

بر اساس یک تفاهم نامه صورت گرفت
خرید اقساطی محصوالت »سام الکترونیک« 

با کارت آسان خرید بانک تجارت
بانک تجارت به منظور ارائه خدمات فروش اقســاطی شــبکه آسان خرید با 
شرکت سام الکترونیک قرارداد همکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، قرارداد همکاری ســه جانبه بانک تجارت و شرکت های کارت اعتباری 
ایران کیش و سام الکترونیک با موضوع ارائه خدمات فروش اقساطی از طریق 
شبکه آسان خرید و بهره مندی شرکت سام الکترونیک از مزایای این شبکه، به 
امضای نمایندگان بانک تجارت و شرکت های کارت اعتباری ایران کیش و سام 
الکترونیک رســید.بر اساس این قرارداد از این پس دارندگان کارت های آسان 
خرید می توانند با مراجعه به مراکز فروش محصوالت ســام الکترونیک )۴۵۰ 
فروشــگاه و ۱۰ مرکز خرید سام در کشــور( محصوالت مورد نظر خود را به 

صورت اقساطی خرید کنند.

صدور 9 هزار و 464 کارت مروارید 
توسط پست بانک ایران، طی هفت 

ماه گذشته سال جاری
امور اســتان ها و بازاریابی پســت بانک ایران، در گزارشــی در 
هفت ماه گذشــته سال جاری، 9 هزار و ۴6۴ کارت مروارید در 
سراسر کشور صادر شده است که شعبه مستقل مطهری ۲۱۴۵، 
مدیریت شعب استان های البرز 98۲، منطقه شرق تهران 6۳9، 
خوزستان 6۳8، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ۵۵۲ 
و ۴۰۰ کارت صــادر کرده اند که ۵6 درصد کارت های فعال این 
طرح را شامل می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، این گزارش می افزاید: طی هفت ماه گذشته بیش از 
۲۱۲ هزار و ۱6۴ میلیون ریال کارمزد غیرمشــاع از قراردادهای 
مروارید بدست آمده که ۵۰ درصد از این کارمزد، در استان های 
البرز، شعبه مطهری، قزوین، منطقه غرب، هرمزگان، کهگیلویه 
و بویراحمد و بوشهر در محقق شده است.بر اساس این گزارش، 
خدمــات کارت اعتباری مروارید از آبان ماه ســال 98 با هدف 
جذب شرکت ها و فروشــگاه های ارائه کننده کاال و خدمات به 

شعب بانک راه اندازی شده است.  

مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد:
افزایش درآمدهای پایدار برای 

باشگاه پرسپولیس با صدور کارت 
هواداری

مدیرعامل بانک شــهر ایجاد و توســعه خدمات کارت هواداری 
را زمینه ســاز توســعه پایدار برای باشگاه های پرطرفدار کشور 
برشمرد و گفت: در آینده نزدیک شاهد افزایش درآمدهای پایدار 
برای باشگاه پرســپولیس با صدور کارت هواداری خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر سیدمحمد مهدی 
احمدی در مراســم انعقاد تفاهم نامه میان بانک شهر و باشگاه 
پرســپولیس با بیــان اینکه ایــن تفاهم نامه منافع مشــترک 
دوســازمان را درنظرگرفته اســت، اظهار کرد: ایجاد و توســعه 
خدمات کارت هواداری زمینه ایجاد توســعه پایدار برای باشگاه 
ها را میسر می سازد.وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه بانک به 
جای کمک مالی مستقیم، زمینه های ایجاد یک درآمد پایدار و 
مستمر را برای باشگاه پرسپولیس فراهم ساخته است تا هزینه 
های باشــگاه به صورت کامل پوشش داده شود.مدیرعامل بانک 
شــهر با تاکید بر اینکه کارت هواداری با لوگوی پرســپولیس و 
بانک شــهر خدماتی همچون خرید اقســاطی و ویژه از دیجی 
شــهر، کیف پول الکترونیکی و خدمات حمــل و نقل با اتصال 
به سامانه شــهرداری های را برای هواداران باشگاه پرسپولیس 
فراهم کرده اســت، افزود: هواداران می توانند خدماتی همچون 
اســتفاده از جایگاه VIP برای کســانی که بیشترین استفاده را 
از کارت هواداری داشــته اند، دریافت پیراهن بازیکنان محبوب 
خود با امضاء بازیکن، توپ امضاء شده باشگاه محبوب خود را در 
قرعه کشی از سوی باشگاه دریافت کنند.دکتر احمدی با اشاره 
به اینکه تمام سود حاصل از درآمدهای کارت هواداری در بانک 

به باشگاه پرسپولیس اختصاص داده می شود.

رئیس صندوق توسعه ملی اعالم کرد

درخواست مسدودی حساب ۳ بانک 
برای بازپرداخت معوقات

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی از امضای نخستین قرارداد تسهیالت مانایی به بخش 
خصوصی به مبلغ هفت میلیون یورو خبر داد و گفت: حدود ۲۵ درصد از تســهیالت صندوق 
توســعه ملی معوق شده که برای بازپرداخت آن از بانک مرکزی درخواست کردیم طبق قانون، 
حساب سه بانک را مسدود و معوقات ما را برداشت کند.به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری دیروز 
)دوشنبه( در مراسم امضای نخســتین قرارداد تسهیالت مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: 
این که موضوعی مانند پرداخت تسهیالت مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، 
خبر خوبی است و نشــان می دهد که برخالف دستگاه های دولتی که اینرسی سازمانی باالیی 
دارند و سرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیالت مانایی را در 
اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.  وی افزود: تفاوت تسهیالت مانایی با تسهیالت ارزی و ریالی 
این است که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیالت ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان 
پرداخت می کرد اما از این به بعد می توانیم بگوییم تسهیالت هم ریالی هم ارزی می تواند قابل 
پرداخت باشد به معنای این که تسهیالت مانایی در واقع تسهیالت ریالی متصل به ارز است.وی 
ادامه داد: البته در این فرآیند نمی خواهیم ریسک تسهیالت را به بخش خصوصی منتقل کنیم 
اما باید بخش خصوصی و صندوق توســعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده 

بالنده را بسازیم.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی مانند 
بخش دولتی اینرسی ســازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهدی که داده 
باشد.غضنفری همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیالت مانایی تصریح کرد: تسهیالت مانایی 
در واقع پلی بین تسهیالت ریالی و ارزی است که محاسبات آن ارزی و مبادالت اش ریالی برنامه 
 ریزی شده است، چرا که سرمایه  گذارانی که به تسهیالت صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل 
فرآیند سرمایه  گذاری تنها به تسهیالت ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیالت ریالی هم می خواهند. 
اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیالت ریالی پرداخت کند و آن مطالباتش را 
به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد تا به سرنوشت حساب 
ذخیره ارزی دچار شود. اما حساب متصل به ارز با یکدیگر حرکت می کند این مشکل را ندارد.

وی تاکید کرد: صندوق توســعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک نیســت و در واقع 
متولی و پشــتیبان امر توسعه در کشور است اما توسعه زمانی اتفاق می افتد که سرمایه  گذاران 
به موقع تسهیالت خود را بازپرداخت کند تا بتواند در اختیار تولید کنندگان و سرمایه گذاران 
دیگر قرار گیرد و تکرار این فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می دهد.رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است 
که در طرح ها و پروژه های دولتی ســرمایه  گذاری کند مگــر در موارد خاص البته باید منتظر 
باشــیم تا صندوق توســعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در 

خدمت مردم باشد.

امسال 300 میلیون دالر تسهیالت مانایی پرداخت می شود
غضنفری اضافه کرد: طبق قانون بانک ها می توانند تا ســقف ۱۰ درصد تسهیالتی که برایشان 
در نظر گرفته شده را به صورت مانایی پرداخت کنند. در سال جاری سه میلیارد دالر از منابع 
صندوق از طریق بانک ها تسهیالت داده خواهد شد که ۳۰۰ میلیون دالر آن می تواند به صورت 
مانایی پرداخت شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک های عامل ۳۰ میلیون 
دالر است.وی افزود: بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت میلیون دالر از 
ســهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می شود. 
البته در زمان بازپرداخت این تسهیالت بخش خصوصی مورد نظر باید معادل هفت میلیون دالر 
را به صندوق بازگرداند.غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر بخش خصوصی پس از 
دریافت تسهیالت مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش به وجود آید چه 
اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شرط دریافت تسهیالت ارزی صادرات محور بودن است اما تسهیالت 
مانایی با تسهیالت ارزی تفاوت دارد و اگر وام گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به وجود 
آمده بین ریال و دالر را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.به گزارش ایسنا، نخستین 
قرارداد تسهیالت مانایی امروز به مبلغ هفت میلیون دالر با یک بخش خصوصی به امضاء رسید 
که در قالب طرح این بخش خصوصی قرار است ساالنه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود 

که در صنعت فوالد کاربرد مهمی دارد.

مجموع اوراق گام صادر شــده توســط بانک ها از بهمن ۱۳99 
تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان اســت که 
بیــش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن به عملکرد ماه های اخیر 
مرتبط می شود.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که با 
توجه به اصالح دســتورالعمل گام و مشوق های در نظر گرفته 
شده برای اســتفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی 
ماه های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شــده و روند استفاده 
از این ابزار صعودی است. گفتنی است؛ در سال نخست استفاده 
از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه سازی و لوازم 
خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف 
بســیار متنوعی از فعالیت های اقتصادی شامل صنایع خودرو، 

قطعه ســازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشــاورزی، صنایع 
دارویی، صنایع شــیمیایی، فلزات اساســی، محصوالت فلزی، 
مصالح ســاختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار 
برای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. همچنین، تعداد صدور 
اوراق گام توســط بانک ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک های فعال 
در صــدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته اســت.البته الزم به 
ذکر اســت که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابالغ شــده 
و بانک هــای دارای مجوز صــدور اوراق گام می توانند از طریق 
ســامانه گام و در چارچوب ضوابط ابالغی بانک مرکزی نسبت 
به انتشار اوراق اقدام کنند. با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی 
دولت، تکلیف شده اســت حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیالت 

پرداختی به بخش تولید در ســال جاری از طریق تأمین مالی 
زنجیره ای صورت گیرد. به منظور تحقق هدف گذاری مذکور، 
به گونه ای برنامه ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل 
بــه میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومــان از معامالت بورس کاال از 
طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین 
تأمین مالی ســرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده های 
نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی 
و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده 
از ابزارهــای تأمین مالی زنجیــره ای از قبیل اوراق گام صورت 
گیرد. به منظور ترویج روش های تأمین مالی اعتباری و تشویق 
بنگاه ها به اســتفاده از این روش ها، ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در جلســه مورخ ۱۰ مهرماه مقرر کرده که »شرکت های 
دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تأمین 
مالــی زنجیره ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( و برات 
الکترونیکی را بپذیرند«.ســایر اقدامات انجام شــده در زمینه 

ترویج اســتفاده از ابزار 
دوره های  برگزاری  گام، 
آموزشــی برای شــبکه 
برگــزاری  بانکــی، 
آموزشی  ســمینارهای 
برای فعــاالن اقتصادی، 
تدوین محتوای آموزشی 
از طریق  اطالع رسانی  و 

پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی است. الزم به ذکر است، تمامی 
بنگاه های تولیدی خریدار نهاده )اعم از کاال و خدمت( می توانند 
در چارچوب ضوابط از طریق شبکه بانکی اقدام به تأمین مالی 
با اســتفاده از اوراق گام نمایند. در این روش، فروشــنده نهاده 
می تواند اوراق گام را بابت خرید نهاده مورد نیاز خود به ســایر 
اشخاص منتقل کرده یا در صورت نیاز به نقدینگی، اوراق را در 

بازار سرمایه بفروشند.

افزایش استفاده صنایع از اوراق گام

 انتشار از ۳۰ هزار میلیارد گذشت
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گزیده خبر

نتانیاهو: 
اگر موافقت عربستان نبود سازش با 

کشورهای عربی رخ نمی داد
رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اگر 
موافقت عربستان نبود توافق های عادی سازی روابط با 
کشورهای عربی امضا نمی شد.به گزارش ایسنا، بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه 
با ســی ان ان گفت: با صراحــت می گویم اگر موافقت 

عربستان نبود توافق های عادی سازی روابط با کشورهای عربی امضا نمی شد. در 
صورتی که بتوانم در انتخابات کنســت )پارلمان اسرائیل( به اکثریت دست یابم 
عادی سازی روابط با عربستان هدف اصلی من خواهد بود. همچنین برای توافق 
عادی سازی روابط با کشورهای عربی دیگر تالش خواهم کرد.ژوئیه، نتانیاهو از 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان به دلیل مشارکت در امضای چهار توافق 
عادی ســازی روابط با امارات، بحرین، ســودان و مراکش قدردانی کرد.نتانیاهو 
نوامبر ۲۰۲۰ به همراه یوســی کوهن، رئیس موساد به شهر نیوم عربستان سفر 
و با محمد بن سلمان دیدار کرد.شرکت های هواپیمایی اسرائیلی اوت به موافقت 

ریاض برای استفاده از حریم هوایی عربستان دست یافتند.

وزیر خارجه فرانسه:
 باید ارتباط با روسیه حفظ شود

وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه حفظ خطوط ارتباطی 
با روسیه حیاتی است، هشدار داد، پوتین در یک دیدگاه 
عجیب جهانی گیر افتاده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، این اظهارات در حالی مطرح شده 
که از آغاز حمله روســیه به اوکراین در ۲۴ فوریه سال 

جاری میــالدی؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه با والدیمیر پوتین، 
همتــای روس خود صحبت کرده و همین مســاله باعث انتقادهایی از ســوی 
کشورهای شرق اروپا شده است.همچنین این در حالی است که آمریکا همچنان 
روابط خود را در سطح محدود و از طریق گفت وگوها بین وزرای دفاع این کشور 
با روســیه حفظ کرده اســت.کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه در جریان 
سفر به واشنگتن گفت: ما قطعا فکر می کنیم که حفظ کانال ارتباطی با تصمیم 
گیرندگان در روسیه از جمله پوتین مهم و حیاتی است.وی در جریان سخنرانی 
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل افزود: پوتین احتماال در دیدگاه بسیار 
عجیب خود از جهان و نحوه اداره آن منزوی شده است. افزودن بر این انزوای او 
گزینه خوبی نخواهد بود.وزیر امور خارجه فرانسه ادامه داد: ما نیاز داریم پوتین 
حضور داشته باشد تا وقتی تحلیل و ارزیابی خود را درباره اشتباهاتی که مرتکب 
شــده و کارهایی که می توانست انجام دهد تا در مسیری متفاوت حرکت کند، 
بیان کنیم.ماکرون به عنوان بخشی از تالش شکست خورده غرب برای منصرف 
کردن پوتین از حمله به کشور اوکراین، مذاکراتی طوالنی با همتای روس خود 
انجام داد.در حالی  که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ارتباطاتش با روسیه را 
قطع کرد، ماکرون با پوتین در ماه های اخیر صحبت داشت و موفق شد تا اجازه 
ورود هیاتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی را در نیروگاه هســته ای زاپوریژیا 
بگیرد.وزیر خارجه فرانســه افزود که هنوز امیدوار اســت تالش های انجام شده 
به غیرنظامی شــدن محوطه پیرامون این نیروگاه بینجامد. وی ادامه داد: برای 
جهان بســیار خطرناک است که از یک منطقه به عنوان یک ناحیه برای تقابل 

نظامی استفاده شود.

بیانیه آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاکید بر 
حمایت بی پایان از اوکراین

آمریــکا، فرانســه و انگلیس در بیانیه ای مشــترک بر 
حمایــت قاطعانه خود از اوکراین تاکید کرده و گفتند: 
ما همچنان به حمایت از تالش های اوکراین برای دفاع 
از خاکش تا هر زمان که طول بکشــد، متعهد هستیم.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، در این 
بیانیه آمده است: این سه کشور همچنین بار دیگر ادعای روسیه مبنی بر اینکه 
اوکراین در حال آماده شــدن برای استفاده از یک »بمب کثیف« در خاک خود 
و مقصر جلوه دادن مسکو است را رد کردند.در این بیانیه آمده است:  جهان به 
ماهیت واقعی هرگونه تالش برای اســتفاده از ایــن ادعا به عنوان بهانه ای برای 
تشــدید تنش ها واقف است. ما هرگونه بهانه برای تشدید تنش ها توسط روسیه 
را رد می کنیم.وزرای دفاع آمریکا، فرانسه و انگلیس با سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روســیه به درخواست خودش گفت وگو کردند و همگی ادعاهای کامال نادرست 
روسیه دال بر اینکه کی یف از این بمب به عنوان یک اقدام تحریک آمیز استفاده 
خواهــد کرد، رد کردند.یک بمب کثیف یا وســیله پخش رادیولوژیکی نوعی از 
سالح رادیولوژیکی اســت که مواد رادیواکتیو را با مواد منفجره متداول ترکیب 
می کند.شویگو این ادعا را در جریان گفت وگوهایش با همتایانش از چندین کشور 
غربی از جمله لوید آستین، رئیس پنتاگون مطرح کرد.آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز تماس تلفنی با دیمیترو کولبا، همتای اوکراینی اش برقرار کرد 
که در جریان آن این دو دیپلمات درباره این ادعاهای روســیه گفت وگو کردند.

پیش تر لوید آســتین برای دومین بار در این هفته با شویگو گفت وگوی تلفنی 
برقرار کرده بود.پت رایدر، ســخنگوی پنتاگون در بیانیه ای گفت: لوید آستین 

هرگونه بهانه روسیه برای تشدید تنش ها را رد کرد.

بوریس جانسون از رقابت  برای نخست وزیری 
انگلیس کنار کشید

بوریس جانســون از رقابت رهبری حــزب محافظه کار انگلیس 
کناره گیــری کرده و بدیــن ترتیب راه را برای تصدی پســت 
نخست وزیری از سوی ریشی سوناک، وزیر خزانه داری سابق خود 
که در حال حاضر گزینه اصلی است، هموار کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری راشــا تودی، بوریس جانسون، نخست وزیر 

سابق انگلیس عصر یکشنبه با انتشار بیانیه ای گفت که ۱۰۲ نماینده از او حمایت کردند 
و او می تواند جمعه به دفتر نخســت وزیری بازگردد و در جایگاه مناســبی هم قرار دارد 
که حزبش را در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ به پیروزی برســاند.با این حال جانســون در 
ادامه گفت: اما طی چند روز گذشــته، متاســفانه به این نتیجه رسیدم که چنین کاری 
درست نیست. شما نمی توانید حکمرانی موثری داشته باشید، مگر آنکه یک حزب متحد 
در پارلمان داشــته باشید.جانسون همچنین از تماس با نامزدهای پست نخست وزیری از 
جمله ریشــی سوناک که ســابقا وزیر خزانه داری دولت او بود و همچنین پنی موردانت، 
از اعضــای حزب محافظه کار صحبت کرده و امیدوار اســت که »آنها برای خاطر امنیت 
ملی متحد شــوند.« با این حال، جانسون توضیح داد که »راهی برای انجام این کار پیدا 
نشد.«  نخست وزیر پیشین انگلیس گفت: بنابراین فکر می کنم که بهترین کار این است 
که نامزدی خودم را مطرح نکنم و از هر کســی که موفق می شــود، حمایت کنم.بیانیه 
بوریس جانســون یک روز پس از آن منتشر شد که سوئال براورمن، از متحدان دیرینه او 
که زمانی دادســتان کل دولتش بود، از ریشی سوناک حمایت کرد.  مهلت ثبت نام برای 
رقابت رهبری حزب محافظه کار حاکم انگلیس، تا ساعت دو بعد از ظهر امروز دوشنبه به 
وقت انگلیس است. ریشی سوناک با حمایت بیش از ۱۴۰ قانونگذار، اکنون پیشتاز است و 
پنی موردانت از حمایت بیش از ۲۰ قانونگذار برخوردار است.چنانچه موردانت یا هر نامزد 
دیگری بتوانند ۱۰۰ رای حمایتی بگیرند، رقابت با رای گیری الکترونیکی از اعضای حزب 
محافظه کار برگزار می شــود. چنانچه ریشی سوناک تنها نامزدی باشد که این حد نصاب 
را گرفته باشــد، امروز به عنوان نخست وزیر بعدی انگلیس معرفی می شود.ریشی سوناک 
روز یکشــنبه تمایل خودش را برای رسیدن به نخست وزیری و گرفتن جایگاه لیز تراس 
که از نخست وزیری کنار رفت، اعالم کرد.سوناک در پیامی توییتری نوشت: بریتانیا کشور 
بزرگی اســت اما ما با یک بحران اقتصادی عمیق روبرو هستیم. به همین دلیل است که 
من به عنوان رهبر حزب محافظه کار و نخســت وزیر بعدی شما نامزد شده ام. می خواهم 
اقتصاد را درست کنم، حزبمان را متحد کنم و به کشورمان ارائه کنم.رقابت درون حزب 
محافظه کار انگلیس و رسیدن به پست نخست وزیری، پس از آن به راه افتاد که لیز تراس 
پنج شنبه گذشته استعفا داد. او تنها ۴۴ روز قدرت را در دست داشت و به مقامی تبدیل 

شد که کوتاه ترین دوره نخست وزیری را گذراند.

جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور باز 
هم بی نتیجه ماند

جلســه )دوشنبه( پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور باز هم بی نتیجه 
پایان یافت.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت النشره، جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب 
رئیس جمهور این کشــور در غیاب هفت نماینده به نام های حسن مراد، ندیم الجمیل، 
طونی فرنجیه، الیاس الخوری، زیاد الحواط و حسین الحاج حسن آغاز شد.این چندمین 
باری است که پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور ناکام می ماند.نتایج 
رای گیری امروز شــامل ۵۰ برگه ســفید، ۳۹ رای برای »میشل معوض«، ۱۰ رای برای 
»عصام خلیفه« و دو رای باطله بود. بر روی ۱۳ برگه هم عنوان »لبنان جدید« نوشته شده 
بود.نبیه بری، رئیس پارلمان پس از شکســت مجدد در انتخاب رئیس جمهور پنجشنبه 
هفته جاری را برای برگزاری جلسه دیگر تعیین کرد.دوره ریاست جمهوری عون ۳۱ اکتبر 
پس از شش سال از حضور وی در این پست که با بحران های مختلف و تعطیلی نهادهای 

دولتی همراه بوده، به پایان می رسد.

بایدن: 

رای دهندگان بر مبنای انرژی ام، من را قضاوت کنند نه سنم!
جو بایدن در ضمن تالشش برای رفع تردیدهای رای دهندگان دموکرات درباره مشکل 
سن باالیش برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، در یک مصاحبه تاکید 
کرد که ممکن است »همین فردا بیفتد بمیرد!«به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که هم اکنون ۷۹ ســال داشته و نامش را به 
عنوان مسن ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا مطرح کرده، در پایان دومین دور ریاست 
جمهوری اش ۸۶ سال سن خواهد داشت. او تا کنون چند بار به رغم تردید بسیاری از 
دموکراتها درباره ضرورت حمایت حزب از او و تاکید آنها بر اینکه حزب دموکرات باید 
به جای بایدن از یک نامزد جوان تر حمایت کند، گفته که مایل است در سال ۲۰۲۴ 
برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا مجددا نامزد شود.یک نظرسنجی انجام شده 
از ســوی »نیویورک تایمز/سی ینا کالج« در ماه ژوئیه نشان داد تنها ۲۶ درصد از رای 
دهندگان دموکرات از نامزد شــدن دوباره جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ حمایت کرده اند و سن باالی بایدن دلیل اول مخالفت مخالفان با نامزدی مجدد 
بایدن برای این انتخابات بوده اســت.رئیس جمهور آمریکا که ماه آینده میالدی ۸۰ 
ساله می شود در مصاحبه با ام.اس.ان.بی.سی که روز یکشنبه پخش شد، گفت : وضعیت 
سالمت من خوب است. همه جوانب سالمت فیزیکی من هنوز به خوبی کار می کنند و 
می دانید که از جنبه روانی هم همینطور است.بایدن بیان داشت، باید بقیه درباره او بر 
پایه نیروی فعلی در شغلش به جای مبنا قرار دادن سنش قضاوت کنند؛ هر چند که او 
اذعان کرد این مساله یک نگرانی »مشروع« رای دهندگان است. بایدن خاطرنشان کرد: 
من شدیدا به سرنوشت احترام می گذارم. ممکن است همین فردا مبتال به یک بیماری 
شوم. می دانید ممکن است همین فردا بیفتم بمیرم. فکر می کنم مردم از جنبه سطح 
انرژی، از جنبه میزان قابلیت من برای انجام کار، باید نگاه کرده و بگویند، آیا او هنوز 

می تواند همچنان همین اشتیاق را برای کاری که انجام می دهد داشته باشد؟بایدن در 
صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، در روز شروع دومین دور ریاست 
جمهوری اش در ســال ۲۰۲۵، ۸۲ ســال سن خواهد داشت اما چنانچه ترامپ در آن 
انتخابات پیروزی شود در آن روز ۷۸ ساله خواهد بود.بایدن در ادامه این مصاحبه که 
روز جمعه در زمان بازدید او از پردیس دانشــگاه ایالتی دالور آمریکا با هدف حمایت 

از طرح دولتش برای بخشــودگی بدهی مربوط به وامهای دانشجویی انجام شد، بیان 
کرد: فکر میکنم بهترین راه قضاوت درباره من این است که من را تماشا کنید. آیا کند 
عمل می کنم؟ آیا هنوز با همان سرعت همیشگی راه می روم؟بایدن هنوز رسما اعالم 
نکرده اســت که آیا برای دور دوم ریاست جمهوری نامزد خواهد شد یا خیر، اما بارها 
گفته اســت که قصد دارد دوباره نامزد ریاست جمهوری شود.بایدن در طول مبارزات 
انتخاباتی خود در ســال ۲۰۲۰ اغلب خود را به عنــوان یک »نامزد انتقالی« که قرار 
است پلی برای اســتعدادهای جدید دموکرات ها ایجاد کند، توصیف می کرد.موضوع 
سن و سالمتی بایدن و ترامپ رقابت بین آنها را که قرار است رای دهندگان جوان تر و 
متنوع تری درباره آن تصمیم گیری کنند و در لحظه ای که کشور آنها با مشکالت دارای 
پیامد فراوان مواجه است، تحت الشعاع قرار می دهد.بایدن به شوخی گفت که هنوز در 
حال کنار آمدن با ۸۰ ساله شدن است. او اظهار کرد: من حتی نمی توانم سنی را که 
قرار است پیدا کنم بگویم. من حتی نمی توانم آن را از دهانم بیرون بیاورم!او در ادامه 
این مصاحبه افرادی را که به شایستگی ذهنی یا جسمی او شک دارند به چالش کشید 
که »علیه او رای دهند« هر چند سریعاً از موضعش عقب نشینی کرد.بایدن به جاناتان 
کیپهارت مجری برنامه اظهار کرد: اگر آنها فکر می کنند که من شایســته هســتم، 
خوب اســت. اگر نه، آنها علیه من رای دهند، نه علیه من! بلکه باید مرا تشویق کنند 
که وارد نشوم، اما من چنین احساسی ندارم. اما جاناتان، همین االن بزن به تخته. من 
نمی خواهم شانس خودم را به هم بزنم. سالمت من خوب است. همه جوانب فیزیکی 
من هنوز به خوبی کار می کند. و همچنین می دانید که از نظر ذهنی هم همین طور 
است.بایدن در مصاحبه یکشــنبه همچنین از کاماال هریس معاونش ستایش کرد و 

گفت: اول از همه، او باهوش است. 

در بحبوحه تنش ها میان روسیه و اوکراین، 
امانوئل ماکرون گفت که معتقد است احتمال 
صلح در اوکراین وجــود دارد و همچنین از 
مردم اوکراینی خواســت تا نسبت به زمان و 
شرایط صلح تصمیم بگیرند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه طی کنفرانسی در رم با هدف ترویج 
صلــح جهانی اظهار کرد: »احتمال صلح در اوکراین وجــود دارد و در آینده یک 
قرارداد صلح می تواند با طرف دیگر )روســیه( منعقد شود.«از زمان شروع حمله 
روســیه به اوکراین )۲۴ فوریه(، فرانســه بارها به مسکو نسبت به اهمیت باز نگه  
داشتن کانال های دیپلماتیک غربی تاکید کرده است.براساس گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، رئیس جمهوری فرانسه در قسمت دیگری از سخنرانی خود تصریح 

کرد که این انتخاب خود اوکراین است تا نسبت به زمان و شرایط صلح با روسیه 
تصمیم بگیرد و در عین حال هشدار داد که »پایان جنگ بدین معنا نیست که هر 
کسی که پیروز شود، قدرتمند است.«ماکرون در این کنفرانس سه روزه که توسط 
موسســه کاتولیک با ارتباط نزدیک به واتیکان سازماندهی شده، گفت: »هنگامی 
که دولت اوکراین زمان صلح را انتخاب کند، جامعه جهانی در آن زمان آنجا حضور 
خواهد داشــت. من با چنین مفهومی که خنثی ماندن به معنای پذیرش و ترویج 
مفهوم قدرت است، موافق نیســتم.«هم زمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و 
افزایش قیمت سوخت، گفته می شود که احتماال حمایت متحدان اوکراین در اروپا 
با کاهش مواجه شود.پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان همچنین قرار است 
با اظهاراتش در روز سه شنبه این کنفرانس را در کولوسئوم خاتمه دهد. تقریبا از 
هشت ماه پیش که جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شده، پاپ فرانسیس نسبت 

به تقویت و ارســال تسلیحات هشدار داده اما در عین حال گفته که اوکراین حق 
دارد تا از خود دفاع کند. امانوئل ماکرون در جریان سفر به ایتالیا قرار است امروز 
)دوشنبه( دیدار رسمی با پاپ در واتیکان داشته باشد.در حالی که جورجیا ملونی، 
نخســت وزیر جدید ایتالیا و رهبر راست گراترین جناح این کشور از حامیان قاطع 
کمک به اوکراین جهت دفاع از حاکمیتش اســت، اما اعضای ائتالف او با روسیه 
همدردی و در عین حال حمایت می کنند.رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگری 
از ســخنرانی خود تاکید کرد: »صحبت از صلح یا دعوت به صلح در حال حاضر 
ممکن است برای افرادی که جهت آزادی می جنگند، غیرقابل تحمل به نظر برسد، 
اما چنین طرز تفکری خیانت به اوکراین است. همچنین پایان جنگ و ایجاد صلح 
بدین معنا نیســت که هر کسی که پیروز شــود، قدرتمند است. ما از اوکراینی ها 

می خواهیم تا نسبت به زمان و شرایط صلح تصمیم گیری کنند.

ماکرون: 

اوکراین باید در باره زمان و شرایط صلح با روسیه تصمیم بگیرد
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گروهــی از محققان در نروژ پــروژه ای را برای بررســی نحوه واکنش 
ســلول های زنده به سرد شــدن عمیق پیش بردند که ممکن است به 
درمان بیماران مبتال به تروما و حتی مقابله با بیماری های عصبی کمک 
کند.به گزارش ایســنا و به نقل از اسپوتنیک، محققان در مطالعه خود 
از یک کرم لوله ای کوچک و همچنین ســلول های عصبی کشت شده 
استفاده کردند که می توانند به مبارزه با بیماری ها، سفر در فضا و حتی 
به چالش کشیدن مرگ کمک کنند.رافال کیاسک)Rafal Ciosk(، استاد 
بخش زیست شناسی بیوشیمی و مولکولی در گروه علوم زیستی دانشگاه 
اُسلو می گوید: این پروژه چند سال پیش به عنوان یک پروژه جاه طلبانه 
توســط یک دانشجوی ارشد آغاز شــد و ما مجبور شدیم پروتئین های 
دخیل در واکنش های سرد را مطالعه کنیم.محققان برای پیشبرد اهداف 
خود از کرم لوله ای به نام کرم الگانس)Caenorhabditis elegans( استفاده 
کردند. این کرم استفاده زیادی در تحقیقات بیولوژیکی دارد.محققان با 
حفظ این کرم های کوچک در دمای چهار درجه ســانتی گراد و سپس 
اندازه گیری طول عمر آنها، به این نتیجه رســیدند که کرم ها یک هفته 
بیشتر از موجوداتی که در دمای معمولی پرورش داده شده  بودند، عمر 
می کنند.کیاسک می گوید: به نظر می رسید که آنها در خواب زمستانی 
هســتند و این چیزی اســت که پیش از این برای این موجود زنده در 
نظر گرفته نشــده بود. ما شروع به بررسی آنچه برای این ارگانیسم رخ 
می دهد، کردیم و در حین انجام آزمایش های ژنتیکی بر روی این مدل، 
دریافتیم که دستکاری های خاصی وجود دارد که می توانیم برای بقای 

موثرتر این موجودات در سرما انجام دهیم.

محققان دانشــگاه سیتی هنگ کنگ از توســعه سیستم رندرینگ 
لمسی پوشــیدنی جدید خبر داده اند که می تواند حس های لمسی 
را با وضوح فضایی باال و نرخ پاســخ ســریع تقلیــد کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تی ان، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دانشگاه 
سیتی هنگ کنگ)CityU( یک سیستم رندرینگ لمسی پوشیدنی 
ایجاد کرده اند که می تواند حس لمس را با وضوح فضایی باال و نرخ 
پاسخ سریع تقلید کند. پرداز یا پرداز زدن یا ارائه ماشینی تصاویر یا 
نمایان سازی یا رندرینگ )Rendering( فرایند تولید ماشینی تصاویر 
بر پایهٔ مدل های محاســباتی و سپس نمایاندن رایانه ای آنها بر روی 
نمایشگر را شامل می گردد. این تیم پتانسیل فناوری خود را در یک 
صفحه نمایش بریل نشــان داد و حس المســه را در متاورس برای 
عملکردهایــی مانند خرید و بازی واقعیــت مجازی اضافه کرد و به 
طــور بالقوه کار فضانوردان، غواصان در اعماق دریا و افراد دیگری را 
که نیاز به پوشــیدن دستکش های ضخیم دارند، تسهیل کرد.دکتر 
یانگ ژنگبائو)Yang Zhengbao( رهبر این مطالعه گفت: ما می توانیم 
خانواده هایمان را از راه دور از طریق تلفن و دوربین بشنویم و ببینیم، 
اما هنوز نمی توانیم آنها را حس کنیم یا در آغوش بگیریم. ما از نظر 
مــکان و زمان به  ویژه در طول این همه گیری طوالنی مدت منزوی 
شده ایم. اگرچه پیشرفت زیادی در توسعه حسگرهایی که به صورت 
دیجیتالی ویژگی های لمســی را با وضوح باال و حساسیت باال ثبت 
می کنند، صورت گرفته است، اما ما هنوز سیستمی نداریم که بتواند 
حس المســه را به طور مؤثر مجازی کند و بتواند حس المسه را در 

فضا و زمان ضبط و پخش کند.

درمان تروما با کمک کرم های 
کوچک لوله ای

بازسازی احساس المسه با 
دستکش هوشمند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم استقبال به سبک بومیان نیوزیلند از رئیس فیفا

بی ام و M3 و M4 جدید با تیونینگ جذاب آدرو معرفی شدند
بی ام و M3 و M4 جدید جزو جنجالی ترین خودروهای چند ســال اخیر دنیا هســتند و دلیل آن نیز چیزی نیســت جزو نمای جلو و 
جلوپنجره ای بزرگ! برخی تیونرها تالش داشــته اند ظاهر این دو خودرو را با نصب کیت های بدنه و جلوپنجره های جدید بهبود دهند 
اما اکثراً ناکام بوده اند؛ اما کمپانی آدرو ADRO در حال ارائه کیت بدنه جدیدی برای M3 و M4 اســت که ظاهر آن ها را بســیار بهبود 
می بخشد.احتماالً نام آدرو را نشنیده اید چراکه کمپانی نسبتاً تازه تأسیسی است. البته این شرکت سریعاً به سرخط خبرها رسیده است 
که دلیل آن تجربه و تمرین اســت. طراح ارشــد آدرو دیویس لی است که سابقاً در شرکت های خودروسازی حضور داشته و در فرایند 
طراحی خودروهای برجسته ای همچون مرسدس-مایباخ ۶ کانسپت و هیوندای آیونیک ۵ شرکت کرده است. همچنین مسئول بخش 
آئرودینامیک آدرو اسکات بیتون است که قباًل یکی از مهندسان تیم فرمول یک ویلیامز بوده است؛ بنابراین تیم این شرکت از دانش و 
تجربه زیادی برای ارائه کیت های بدنه جذاب و زیبا سود می برد. این کیت ها عالوه بر ظاهری زیبا راندمان آئرودینامیکی باالیی نیز دارند.

اگرچه بی ام و M3 و M4 آدرو هنوز به صورت رسمی عرضه نشده اما ماه آینده در نمایشگاه سما حضور خواهد یافت. به گزارش پدال و به 
نقل از BMW بالگ،  این شرکت تصاویری از پروژه های خود را منتشر کرده است.

یواخیم لوو آماده بازگشت به نیمکت مربیگری
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان عنوان کرد آماده است تا بار دیگر هدایت یک تیم را بر عهده بگیرد.به گزارش ایسنا، یواخیم لوو 
پس از پایان دوره مربیگری خود در تیم ملی فوتبال آلمان در سال ۲۰۲۱ هنوز به عنوان مربی مشغول به کار نشده و بدون تیم است. 
این مربی ۶۲ ساله در گفت وگو با »کیکر« دالیل بیکار خود را بیان کرد.سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان احساس می کند آماده 
بازگشــت به فوتبال است. لوو گفت: قصد دارم دوباره در فوتبال مسئولیتی را بر عهده بگیرم. وقتی االن فوتبال را تماشا می کنم دوباره 
احساس انگیزه می کنم. دلم تنگ شده است و دوست دارم بار دیگر به عنوان مربی مشغول به کار شوم.لوو پس از ۱۵ سال مربیگری در 
تیم ملی فوتبال آلمان، در تابستان ۲۰۲۱ پس از حذف آلمان از یورو ۲۰۲۰، تصمیم به رفتن از تیم ملی آلمان گرفت. حاال او دوست 
دارد دوباره به عنوان مربی کار کند. او در ادامه صحبت هایش گفت: اگر احســاس کنم چالشی برایم جذاب است، آماده هستم. در واقع 
منتظر یک پیشنهاد خوب هستم تا به عنوان مربی مشغول به کار شوم.او درباره حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: من دوست دارم جام 
جهانی را در کشور قطر تجربه کنم و برای این رقابت ها راهی قطر خواهم شد. نمی دانم سرمربی یک تیم باشگاهی خواهم شد یا ملی. 

فعال قصد دارد خودم را آماده حضور در جام جهانی کنم و بازی ها را تماشا کنم تا ببینم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

منچوهمینرحفالفدیدهام
رحفدرگزاننپسندیدهام

رههچهنازپیشالفشدروان
همچوالفربهمهخندیدهام

چیهنداردالفعاشقان
چیهندارم،هکنترسیدهام

چونزالفشدهمهرحفیپدید
منهمهدیدم،چوالفدیدهام

چونبهمآدمالفی،راستشد
گانچیدهام رهنقطیزکهم

پیشالفبسکهفتادمچوبا

اهشدم،ازبسکهبغلتیدهام

پیشنهاد

چهره روز

جاناتان مرغ دریایی
کتاب جاناتان مرغ دریایی رمانی کوتاه ولی بسیار پرمعنا 
و خواندنی اثر ریچارد باخ، خلبان و نویســنده آمریکایی 
است که در سال ۱۹۷۰ منتشر شده است.قبل از هرچیز 
باید اشاره کنیم که معرفی کتاب جاناتان مرغ دریایی بر 
اساس ترجمه کاوه میرعباسی )نشر نی( است و رمان تنها 
سه بخش دارد. اما چندی پیش، نویسنده کتاب، ریچارد 
باخ بنابر دالیلی ادامه رمان را نوشت و بخش چهارمی هم 
از به کتاب خودش اضافه کرد. خالصه داســتان جاناتان 
مرغ دریاییاین کتاب در مورد جاناتان لیوینگستون، یک 
مرغ دریایی اســت که دوســت ندارد مثل هزاران مرغ 
دریایی دیگر فقط به فکر خــوردن و خوابیدن و گذران 
زندگی باشد. جاناتان می خواهد به شکل حرفه ای پرواز 
را یاد بگیرید. به همین خاطر دور از دیگران مراغ دریایی، تنها به تمرین مشــغول است.اغلب مرغ های 
دریایی دغدغه شان فقط این است که ابتدایی ترین شیوه های پرواز را یاد بگیرند: چگونه خود را از کرانه 
به خوراک برسانند و برگردند. برای اغلب مرغ هایی دریایی، سیر کردن شکم بر اشتیاق به پرواز می چربد. 
امــا برای این مرغ دریایِی خاص، خوردن مهم نبود، بلکه به پرواز اهمیت می داد. بیش از هر چیز دیگر 
در دنیا. جاناتان لیوینگستون شیفته ی پرواز بود.مدتی بعد جاناتان متوجه می شود که دیگران به شکل 
عجیبی به او نگاه می کنند و تالش های او برای یادگیری پرواز را درک نمی کنند. حتی پدر و مادرش هم 
نگران او می شوند که فقط تمرین می کند و هیچ غذا نمی خورد و یک مشت پر و استخوان شده است. از 
جاناتان می خواهند که همرنگ جماعت باشد و مانند دیگران زندگی کند. اما جاناتان هدف واالتری دارد 
و در جواب مادرش چنین می گوید:باکم نیست که یک مشت پر و استخوان بیش تر نباشم، مادر. فقط 

می خواهم بدانم در هوا چه کاری ازم برمیاد و چه کاری ازم ساخته نیست...

عطار نیشابوری
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشــابوری مشــهور به 
شیخ عّطار نیشابوری )۱۱4۶م/۵4۰ق – ۱۲۲۱م/۶۱۸ق( 
یکی از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی سترگ و بلندنام 
ادبیات فارســی در پایان سدهٔ ششــم و آغاز سدهٔ هفتم 
اســت.عطار در سال ۵4۰ هجری قمری در نیشابور زاده 
شــد و در ۶۱۸ هجری قمری به هنگام حملهٔ مغول به 
قتل رسید.محمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمه ای که بر 
منطق الطیر نوشته است اشاره می کند که شخصیت عطار 
در »ابر ابهام« است و اطالعات ما حتی دربارهٔ سنایی، که 
یک قرن قبل عطار می زیسته، بسیار بیشتر از اطالعاتی 
است که از عطار در دست داریم. تنها می دانیم که او در 
نیمهٔ دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم می زیسته است، 
زادگاه او نیشــابور و نام او، آنگونه که عطار گاهی در اشــعارش به هم نامی خود با پیامبر اســالم اشاره 
می کند، محمد بوده اســت.عوفی در لب االلباب خود از او با عنــوان »األجل فریدالدین افتخار االفاضل 
ابوحامِد ابوبکر العطار النیشــابوری سالک جادهٔ حقیقت و ساکن ســجادهٔ طریقت« یاد می کند. نام او 
»محّمد«، لقبش »فریدالّدین« و کنیه اش »ابوحامد« بود و در شعرهایش بیشتر عّطار و گاهی نیز فرید 
تخلص کرده است. بنا به روایت قدیمی ترین کاتب دیوان اشعارش نام پدر عّطار٬ محمود و بنا به روایتی 
دیگری از تذکره نویســان قدیم ابراهیم بن اسحاق بود؛ نام یوسف نیز برای پدر عطار ذکر شده است.در 
کدکن زیارتگاهی است به نام »پیِر زًِرَوند« که مورد احترام اهالی است و اهالی بر این باورند که این مزاِر 
»شیخ ابراهیم« پدر عطار است.با این که در نیشابوری بودن او هیچ شکی نیست اما انتساب او به کدکن 
که از قرای قدیم نیشابور بوده در هاله ای از ابهام است و این انتساب احتماال از جانب حیدریان زاوه بوده 

است که به دنبال پشتوانه ای برای مکتب خود می گشته اند.

فرهنگ

»تیم برتــون « کارگردان آمریکایی بــا توصیف کردن 
کمپانی دیزنی به یک ســیرک بزرگ و وحشتناک اعالم 
کرد که »دامبو« آخرین همکاری اش با این کمپانی بوده 
اســت.به گزارش ایسنا به نقل از لس آنجلس تایمز، »تیم 
برتــون« کارگردان و تهیه کننده پــرکار در جریان یک 
نشست مطبوعاتی در جشنواره »لومیر« در لیون فرانسه 
فاش کرد که از کمپانی دیزنی ســرخورده شده است و 
بعید اســت در پروژه های آینده با این استودیو همکاری 
کند.»برتون« پس از شروع کار خود به عنوان یک هنرمند 
انیمیشن در دیزنی، به کارگردانی و تهیه کنندگی چندین 
فیلم برای این کمپانی سرگرمی ادامه داد که از آن جمله 
می توان به »فرانکن وینی« و »کابوس پیش از کریسمس« 
اشاره کرد.این سینماگر ۶4 ساله در گفتگویی به ددالین گفته است: »چندین بار در طول زندگی حرفه ای 
خود در آنجا )کمپانی دیزنی( استخدام و اخراج شدم. نکته ای که در مورد »دامبو« وجود دارد این است 
که به همین دلیل فکر می کنم روزهای من با دیزنی به پایان رســیده است. متوجه شدم که من خودم 
دامبو هســتم و باید از این سیرک بزرگ وحشــتناک فرار کنم. فیلم »دامبو« در سطح مشخصی کاماًل 
زندگی نامه من است.«این فیلمساز اضافه کرد در حالی که دیزنی هنوز گاهی اوقات فیلم های مستقل و 
اصلی می سازد، اما بیشتر محتوای آن حول محور آثار مارول، پیکسار و »جنگ ستارگان« می چرخد و 
من عالقه ای به ساخت یک فیلم مارول ندارم چرا که تنها می توان به یک دنیا بپردازم و نه چند دنیا.»تیم 
برتون« که تاکنون دو بار نامزد جایزه اسکار شده، به دلیل دیدگاه متفاوت، سبک ویژه و منحصربه فرد در 

فیلم سازی و طراحی شخصیت هایی عجیب و متفاوت معروف شده است

»تیم برتون«: »دیزنی« یک سیرک 
بزرگ و وحشتناک است
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