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چالش های بازار دارو در چهارماهگی طرح دارویاری؛
 چرا در فصل سرما »آنتی بیوتیک« 

کمیاب شد؟
طرح دارویاری، کمبود آنتی بیوتیک و ِسرم، کمبود منابع و بدهی بیمه ها 
بــه داروخانه ها و مراکز درمانی... کلید واژه های پرتکرار حوزه ســالمت 
حداقل طی یک ماه گذشته است؛ موضوعی که عالوه بر مصرف خارج 
از عــرف برخی اقالم دارویی، می توان گفت که عدم قیمت گذاری اولیه 
بــه موقع، چالش هایی از جنس نبود نقدینگــی، مالیات ۹ درصدی بر 
ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و ... 
در بروز آن نقش داشته اند.به گزارش ایسنا، مشکل کمبودهای دارویی  
بویژه در مورد آنتی  بیوتیک های کودکان و همچنین سرم های تزریقی 
از اوایل مهرماه ســال جاری مجددا مطرح شــد؛ مبحثی که سید علی 
فاطمی_ نایب رییس انجمن داروسازان ایران علت آن را »عدم پیش بینی  
در زمینه قیمت گذاری آنتی بیوتیک ها در طرح دارویاری« دانست. وی 
در این باره گفته است:»در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده کردند 
و نقــش و تاثیر مواد اولیه ای کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، 
بر قیمت کل دارو را ســنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش قیمت 
داشتند. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی تبدیل شد )تبدیل 
ارز دولتــی به ارز نیمایی( و این اختــالف قیمت زیاد جایی خودش را 
نشــان می دهد. حال در حوزه آنتی بیوتیک ها تفاوتی وجود دارد و آن 
این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای 
آنتی بیوتیک ها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی شان، قیمت مواد اولیه است. 
یعنی با تغییر ارز دولتی بــه ارز نیمایی، اختالف عدد زیادی در خرید 
مواد اولیه شان اتفاق می افتد. از طرفی اقالم بسته بندی آنتی بیوتیک ها 
مانند شیشه هایی که برای شربت استفاده می کنند، افزایش قیمت بسیار 
زیادی پیدا کرده است. در نتیجه افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو 
برای آنتی بیوتیک ها داده، مورد رضایت  تولید کننده نبوده و همین باعث 
شــده که تولیدشــان را کاهش دهند.« در مجموع در چنین شرایطی 
باوجود قرارگیری در فصل پاییز و افزایش بیماری های تنفسی، اما کاهش 
تولید این دارو رخ داد و این در حالی بود که شاید بعضا مواد اولیه برای 

تولید هم در برخی کارخانه ها وجود داشت.

۳ چالش تولید آنتی بیوتیک در کشور
در همین راســتا دکتر دارایی - رئیس ســازمان غذا و دارو در واکنش 
به این موضوعات حدودا دو هفته قبل به ایســنا اعالم کرد که » بحث 
کمبودی کــه در آنتی بیوتیک هــا اتفاق افتاد، به مشــکالتی در مواد 
اولیه، قیمت گذاری و همچنین قیمت مواد جانبی مهم در شــربت های 
آنتی بیوتیک مانند قیمت شــکر، قیمت شیشــه جهت بسته بندی و... 
بوده اســت که در حال حاضر این مشکالت را رفع کردیم و تولید کافی 
آنتی بیوتیک ها انجام شــده و ان شــاءاهلل به زودی این داروها وارد بازار 
می شوند.«البته ذکر این نکته نیز الزم است که بنابر اعالم متخصصین 
و مســئولین امر، مصرف آنتی  بیوتیک در کشور الگوی منطقی ندارد و 
این موضوع در کنار سایر مشکالت در زمینه مواد اولیه، قیمت گذاری و 
... ســبب کمبود مقطعی این دارو شده است. دکتر اسماعیلی - مشاور 
رییس سازمان غذا و دارو نیز در همین راستا با تاکید بر اینکه »کمبود« 
به معنای »عدم تامین« نبوده است، به ایسنا اعالم کرد: » در نیمه اول 
سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۰ درصد بیش از نیمه دوم ۱۴۰۰ آنتی بیوتیک 
برای اطفال تامین کردیم؛ در واقع از حدود ۱۳ میلیون عدد در نیمه دوم 
ســال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیون عدد در نیمه اول ۱۴۰۱ رسیده ایم. 
اما از آنجایی که مصرف اصطالحا overload شده و افزایش یافته و تجویز 
هم بعضا در برخی مواقع نادرست بوده است، باعث شده که این تناسب 
مصرف از بین برود.« او همچنین به ایسنا اعالم کرد که »اصالح قیمت ها 
هم انجام شده است. هر تولیدکننده ای اعم از آنتی بیوتیک یا سایر داروها 
که درخواست اصالح قیمت داشت، درخواستش بررسی شد و اگر نیاز 
بود اصالح قیمت برایشان انجام و ابالغ شده و دیگر هیچ بهانه ای در این 

زمینه وجود ندارد.«

مصرف غیرعادی ِسرم و بروز کمبود
از ســوی دیگر مراجعات به داروخانه های ســطح شهر نشان می دهد 
که تامین ســرم هم با مشکالتی روبرو است؛ به شکلی که نایب رئیس 
انجمن داروســازان درباره آن به ایســنا گفته بود: »برای توزیع ســرم 
عمدتــا داروخانه های منتخب و دولتی در اولویــت اول قرار دارند. بعد 
از آن بیمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه های نزدیک به مراکز جراحی 
محدود در اولویتند. داروخانه های سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه ای 
دریافت می کنند.«موضوعی که رئیس ســازمان غذا و دارو در واکنش 
به آن به ایســنا اعالم کرد: »ما کمبود سرم در کشور نداریم، بلکه بیش 
مصرف سرم داریم. در سال جاری مصرف سرم در کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد 
افزایش یافته است. این اتفاق طبیعی نیست. آمارنامه دارویی نشان داد 
که فروش سرم دو برابر شده است؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟. ظاهرا 
مشــکالتی در زمینه تجویز و درمان و بخش سرپایی درمانگاه ها وجود 
دارد و این در حالی اســت که ظرفیت تولید ســرم در کشور باالست و 
شرکت های تولیدکننده سرم، بدون وقفه و بدون تعطیلی به صورت سه 
شــیفت کار می کنند.«در همین راستا دکتر اسماعیلی - مشاور رییس 
سازمان غذا و دارو به ایسنا اعالم کرد که»تنها در شهریورماه سال جاری 
حدود ۱۷ و نیم میلیون عدد ســرم در کشور تامین شده است که ۱۵ 
میلیون عدد آن تولید داخل و ۲.۵  میلیون آن از طریق واردات بوده و 
این میزان بیشتر از متوسط ماهیانه مصرف سال گذشته بوده است. در 
حال حاضر هم همچنان بحث واردات و تولید داخل ســرم های تزریقی 
در کشور پیگیری می شود و برخی تولیدکنندگان سرم نیز به صورت سه 
شیفته فعالند تا نیاز بازار تامین شود. در مجموع اکنون طبق گزارش های 
دریافتی از دانشــگاه های علوم پزشکی، سرم به میزان کافی در سراسر  
کشــور موجود اســت.«البته علت کمبودهای مقطعی برخی داروها و 
سرم ها فقط به مصرف غیرمنطقی این اقالم و عدم قیمت گذاری اولیه به 
موقع آن بازنمی گردد، بلکه چالش هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات 
۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه ها در پرداخت مطالبات 

داروخانه ها و ... نیز در این زمینه بی تاثیر نیستند.
ادامه در همین صفحه

چالش های بازار دارو در چهارماهگی طرح دارویاری؛
چرا در فصل سرما »آنتی بیوتیک« کمیاب شد؟

چالش دارویاری با تامین اجتماعی
مشکل تاخیر پرداخت های برخی سازمان های بیمه گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی به داروخانه ها با توجه 
به اجرای طرح دارویاری، تا جایی پیش رفته است که نایب رییس انجمن داروسازان، درباره آن به ایسنا اعالم 
کرد:»با وجود گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویاری، اما تامین اجتماعی هنوز ریالی به داروخانه ها بابت 
این تغییر یارانه نپرداخته است. بدهی های سال قبل را پرداختند و روی آن تاکید دارند، اما طرح دارویاری 
از تیرماه آغاز شــد و اکنون بیش از ســه ماه است که تامین اجتماعی پرداختی در این زمینه به داروخانه ها 
نداشته است.«هرچند سازمان بیمه سالمت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز است اما دکتر 
مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت نیز در این زمینه معتقد است که » باید 
در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه گر پایه بتواند 
در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش های بیمه ای و پرداخت ها، درحوزه عمق بخشی به 
خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.«در مجموع به دنبال مشکالت مطرح شده در زمینه تامین برخی 
اقالم دارویی و سرم، روز گذشته رئیس جمهور با اشاره به گزارش های دریافتی از کمبود برخی اقالم دارویی، 
مســئوالن مربوطه را مکلف کرد که ضمن تامین ســریع اقالم داوریی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور 
احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل 

مناسب برخورد شود.

پول دارویاری در تامین اجتماعی چه می شود؟
در همین راستا دکتر عبدالحسین روح االمینی _ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز با حضور 
در برنامه ای تلویزیونی در رابطه با اظهاراتی درباره کمبود منابع برای مدیریت شرایط بیمه ای و خدمت رسانی، 
گفت: به نظرم فعال باید همین منابعی که در دســترس دارند را درســت و به موقع مدیریت کنند و مجلس 
امســال منابع داده است و سال دیگر هم منابع خواهد بود. به عنوان وکیل مردم باید ببینیم در این کمبود 
امروز آنتی بیوتیک ها و کمبود سرم و اختالل در نظام عرضه مایحتاج سالمت مردم و خدمات بیمه ها به مردم 
چه در بخش ســرپایی و چه در بخش بســتری، مدیریت بیمه ها در تمامی سازمان های بیمه گر نظیر بیمه 
ســالمت،  بیمه تامین اجتماعی،  بیمه نیروهای مســلح و... چه کرده اند؟ نکته اصلی اینجاست که آیا همین 
منابعی که در اختیار بیمه ها بوده است به درستی مدیریت شده است؟وی افزود: البته نکته مهم این است که 
در مورد سازمان بیمه  سالمت، نمایندگان مجلس نسبت به این بیمه گر پایه کمتر معترض هستند. بر اساس 
آخرین برآورد ما بیمه تامین اجتماعی در پرداخت دیون خود نسبت به موسسات درمانی، دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان ها یک بخشی را تا آبان ۱۴۰۰ و بخشی را هم تا دی ۱۴۰۰ تسویه کرده است؛ درحالی 
که االن آبان ۱۴۰۱ است و حتی مطالبات سه ماه قبل بخش سرپایی هم از سوی این بیمه گر پرداخت نشده 
اســت.عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: علی رغم طرح دارویار که مدیریت 
اصالح سیاســت های تغییر ارزی در حوزه دارو را دنبال کرد و دولت  هم منابع خوبی برای آن گذاشــت و 
۲۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی داد، باز هم شاهدیم که داروخانه ها و مراکز درمانی با انباشتی 
از مطالبات سر و کار دارند. هرچند که سال های قبل و در دولت های قبل این انباشت مطالبات بیشتر هم بود 
و دولت های قبل هم در این زمینه مقصر هستند. در واقع ترک فعل های بانک مرکزی، بیمه ها، سازمان برنامه 
بودجه و... سبب شد مطالبات انبوه جمع شود، اما قرار بود طی ۶ ماه گذشته این مطالبات با برنامه منظمی 
به صفر برسد.او تاکید کرد: با تجمیع مطالبات، بیمارستان دیگر پول ندارد داروی جدید بخرد و داروخانه هم 
باید بار مضاعف تمام این عدم مدیریت ها را به دوش بکشد و با انبوه مشکالت نقدینگی برای تامین مایحتاج 
خود مواجه شود. همچنین قیمت گذاری هم باید به موقع ابالغ شود که این اتفاق نمی افتد و از سوی دیگر 

هم قیمت گذاری در ستاد تنظیم بازار ۴۵ رو معطل می شود. 

مشکل مزمن نظام سالمت و لزوم تضمین گردش چرخ دارویاری
در هر حال عالوه بر برخی تخلفات احتمالی و احتکار مواد اولیه و محصول نهایی دارویی، چالش مالیات بر 
ارزش افزوده و بحث تامین نقدینگی داروســازان در قالب تسهیالت بانکی و ...، بحث »پرداخت مطالبات از 
سوی بیمه ها« که همواره از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد می شود، مشکل همیشگی حوزه 
دارویی کشور بوده و همچنان هم چالش برانگیز است؛ به طوری که به گفته مسووالن اجرای طرح دارویاری، 
موضوعی که می تواند این طرح را تهدید کند، رفتار ســازمان تامین اجتماعی  و چند بیمه دیگر اســت؛ به 
طوری که با وجود گذشت بیش از سه ماه از اجرای دارویاری، داروخانه ها و مراکز درمانی فشار مالی باالیی 

را متحمل می شوند و از این بیمه ها گالیه دارند.

آمار ۱۳ درصدی مرگ ومیر ناشی از سیگار و لزوم 
افزایش مالیات بر مواد دخانی، رتبه برتر ســازمان 
جهانی بهداشت به ایران برای مقابله با کرونا، آغاز 
اپیدمی آنفلوآنزا و لزوم پوشــش ماسک، آغاز طرح 
دارورسانی درب منزل بیماران، پوشش ۹۰ درصدی 
هزینه های درمان ناباروری، پیگیری ارتقا یا تجمیع 
بیمه هــا و ... از جمله مباحثی بــود که امروز وزیر 
بهداشت در آیین نکوداشت روز بیمه سالمت مطرح 
کرد.به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی در آیین 
نکوداشت روز بیمه سالمت، گفت: امروزه تغییری که 
در مدیریت دنیا ایجاد شده، این است که مدیریت 
را به عنوان رهبری تلقی می کنند. هر موفقیتی هم 
که ایجاد می شود، وابسته به همان مدیر و رهبری 
است که بتواند صاحبان فرایند را در راستای اهداف 
متحــد کرده و حرکت دهد. امروزه هم هر توفیقی 
که در حوزه بیماران خاص و بیمه و ... حاصل شده 
ناشی از زحمات افرادی اســت که در داروخانه ها، 
بیمه ها و...  فعالیت می کنند و زحمت می کشند.وی 
افزود: باید ببینیم که اکنون جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه سالمت چه جایگاهی دارد و باید ببینیم 
دیگران درباره ما چه می گویند و جایگاه ما در جهان 
در حوزه ســالمت چیست. هفته پیش در نشست 
منطقه ای سازمان جهانی بهداشت بودیم که همه 
شــاخص ها را به صورت نمودار و مقایسه ای اعالم 
می کردند. کشور ما در تمام شاخص ها با فاصله زیاد 
از سایر کشورها برتر بودیم و فقط در یک شاخص 
سیگار بود که عقب بودیم. سال قبل دوستان چقدر 
برای تصویب مالیات سیگار زحمت کشیدند که به 
نتیجه نرســید. امروزه بنا به آمار سازمان بهداشت 
جهانی ۱۳ درصد از مرگ و میر کشــور ما ناشــی 
از سیگار اســت. این را مِن وزیر که نمی توانم حل 
کنم.عین اللهی ادامه داد: باید توجه کرد که ارزانی 
سیگار در کشور هنر نیست. در تمام نمودارها نشان 
دادند که هرجا ســیگار گران شــده بود، مصرف و 
عوارض آن کاهش یافته بود. در نشســتی هم که 
در ژنو داشتم با ۱۰ وزیر بهداشت گفت وگو کردم. 
تمام آنها به موفقیت های ایران در حوزه ســالمت 
اشاره می کردند. بنده مسئول کمیسیون مشترک 
ایران و کوبا هســتم. کوبا در بسیاری از شاخص ها 
از مــا عقب افتادند و خواهــان کمک گرفتن از ما 
هستند. فقط در بایوتکنولوژی خوب عمل کردند. 
در حال حاضر شبکه های بهداشتی و درمانی مان در 
کشور به خوبی کار می کند.وزیر بهداشت همچنین 
گفت: در موفقیت در برابر کرونا رتبه برتر موفقیت 
را از ســازمان جهانی بهداشت دریافت کردیم. در 
آغاز دولت بــا روزانه ۵۰ هزار بیمار مراجعه کننده، 

۲۰ هزار بستری، ۸۰۰۰ هزار بیمار بدحال بستری 
در آی ســی یــو و مرگ باالی ۷۰۰ مــورد در روز 
مواجه بودیم. چه اتفاقی افتــاد که از آن وضعیت 
به شرایط ممتاز رســیدیم. اکنون چند روز است 
که در مورتالیتی زیر ۱۰ هســتیم. همچنین شش 
مرکز تولید واکســن در کشور داریم. تنها کشوری 
که تولید واکسن کرونا در منطقه انجام داده، ایران 
است و در شــرایطی مدیریت می کنیم که تحریم 
هستیم. می گویند پزشکی را تحریم نکردیم، اما ما 
با کدام بانک باید همــکاری کنیم، وقتی بانک ما 
تحریم باشد، پزشــکی هم تحریم است.عین اللهی 
ادامه داد: در کجای تاریخ سابقه داشته که در اوج 
یک بیماری اپیدمیک، کشوری را تحریم کنند. در 
شروع کار دولت فقط ۱۸ میلیون واکسن داده شده 
بــود که تنها کادر بهداشــت و درمان و تعدادی از 
افراد پرخطر واکسینه شده بودند، اما اکنون بیش 
از ۱۵۵ میلیون واکسن تزریق شده است و حاشیه 
امنی ایجاد شــد و دیگر بسیاری ماسک نمی زنند. 
البته همچنان توصیه می کنیم افراد ماسک بزنند 
زیرا اپیدمی آنفلوآنزا شــروع شده است.وی با بیان 
اینکــه راز موفقیت ما این اســت که بتوانیم مردم 
را با خودمان همراه کنیــم، گفت: باید توجه کرد 
که امروزه با کوهی از مشــکالت مواجهیم و تشکر 
می کنیــم که مجلس انقالبــی خیلی به ما کمک 
کردند. با این حال همچنان مشکالت زیادی وجود 
دارد. به عنوان مثال بیمارســتانی در جنوب شهر 
تهران داشتیم که ۱۳ سال در وضعیت ۹۰ درصدی 
مانده بود. ما باید با همکاری و همراهی و همگامی 
مشــکالت را حل کنیم.عین اللهی افزود: سیاست 
ما ترمیم و توســعه خدمات سالمت در روستاها و 
مناطق محروم اســت. اکنون ۵۵۰۰ پروژه عمرانی 
نیمه تمام داریم. به معاونت توسعه اعالم کردیم که 
هیچ طرحی را شروع نکند و طرح های نیمه تمام را 
تمام کند. ۴۶۰۰ طرح را با اولویت مناطق محروم 
در اولویــت قرار دادیم. همچنین زیرســاخت های 
نظام شبکه بهداشــت برایمان مهم است. بسیاری 
از خانه های بهداشــت اجاره ای هستند و در تملک 
وزارت بهداشت نیســتند. باید تحولی انجام شود 
تــا این مشــکل را هم حل کنیم.وی با اشــاره به 
اجرای طرح دارویاری نیــز گفت: ما در حوزه دارو 
و برای تهیــه دارو ارز ترجیحی می دادیم، اما ۴۰۰ 
میلیون نفر را پوشــش می دادیم. عراق، افغانستان 
و... و. همــه داروی ما را داشــتند و ما با ارز ۴۲۰۰ 
داشتیم به کشورهای دیگر دارو می دادیم. تعدادی 
جوان دانشگاهی یک حرکت دیجیتالی انجام دادند 
و طرح دارویاری راه افتاد. همچنین در بحث نسخه 

الکترونیک ۱۰ درصد نســخه الکترونیک داشتیم 
کــه اکنون به ۹۸ درصد رســیده اســت. در عین 
حال پیشــنهادم این بوده کــه پرونده الکترونیک 
را هــم از بیمــاران صعب العالج شــروع کنیم که 
جمعیت کمتری دارند. نســخه الکترونیک کافی 
نیست و باید پرونده الکترونیک هم راه اندازی شود.

عین اللهی گفت: ما کار را از جایی شــروع کردیم 
و ممکن اســت بتوانیم در آینده به شرایط بهتری 
برســیم. در کوتاه مدت راهی جز این نداشــتیم. 
مردم گاهی مجبور بودند خانه شان را برای درمان 
بفروشند و ما مجبوریم به سرعت راهی پیدا کنیم. 
همه باید پای کار بیاینــد وگرنه به تنهایی امکان 
پذیر نیست و همه باید باهم کمک کنند تا به قشر 
ضعیف جامعه خدمت ارائه کنیم. مطمئنم دارویاری 
شــروع خوبی خواهد بود.وزیر بهداشت با اشاره به 
اجرای طرح دارورســان نیز گفت: بارها گفتیم که 
ما داریم دارو را تامین می کنیم، اما مردم با زحمت 
دارو را تهیه می کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران 
پیش قدم شدند و بقیه هم می توانند بعد از پایلوت 
طرح دارورســان را انجام دهنــد.وی درباره تعرفه 
گذاری خدمات پرستاری نیز گفت: در نظام درمانی 
مهم ترین نیرو پرستار اســت. قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری در سال ۱۳۸۷ مصوب شد، اما 
چرا اجرا نشــد؟. ما این قانون را برای اولین بار در 
شــورای عالی بیمه و هیات دولت مصوب کردیم و 
آن را اجرا کردیم.وزیر بهداشــت در بخش دیگری 
از صحبت هایش با اشــاره به بحــث قانون جوانی 
جمعیت نیز گفت: نکته مهــم دیگر بحث جوانی 
جمعیت است. کشور ما از رشد باالی چهار به یک 
رسیده است. به دست ما با پیام های غلط، جمعیت 
کاهش یافت و اگر به ســمت پیری جمعیت رویم 
دیگر هیچ برنامه توســعه ای نمی تواند در کشــور 
اجرا شود. از مجلس به دلیل تصویب قانون جوانی 
جمعیت تشــکر می کنیم. آن بخش که مربوط به 
وزارت بهداشــت اســت، قرارگاه ایجــاد کردیم و 
تاکنون ۱۲ جلسه با ۳۰۰ مصوبه داشتیم و نیمی 
از آن ها را اجرا کردیــم. باید توجه کرد که ما ۴.۵ 
میلیون نابارور در کشور داریم که هزینه های درمان 
آن باالست. تشــکر می کنم که بیمه تا ۹۰ درصد 
هزینه های آنها را در بخش خصوصی و دولتی تقبل 
کردند. از طرفی زنانی که باردار می شوند، اما تحت 
پوشش بیمه نیستند، تا دو سال آنها را بیمه رایگان 

و بچه هایشان هم تا ۵ سال بیمه رایگان می شوند.
وی همچنین درباره بیمه همگانی تاکید کرد: بحث 
بیمه همگانی در زمان دکتر قاضی زاده هاشمی دو 

سال اجرا شد و بعد ادامه نیافت.

وزیر بهداشت:

اپیدمی آنفلوآنزا شروع شده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو
خاندوزی در نشست خبری مطرح کرد؛

افزایش بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی قابل دفاع نیست

در نیمه اول امسال

دولت چقدر و از چه کسانی مالیات گرفت؟

وزیر اقتصاد اعالم کرد: امشب وزیر ارتباطات جزییات بسته مصوب حمایتی از کسب و کارهای مجازی آسیب 
دیده را اعالم می کند.به گزارش ایســنا، احسان خاندوزی دیروز )سه شنبه( در نشست خبری هفتگی خود با 
اشاره به مشــکالت پیش آمده برای کسب وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر شهریور و اوایل 
مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال های حوزه کسب وکارهای 
مجازی داشتیم که متاسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از این فضا استفاده می کردند به شکل منفی تحت 

تاثیر قرار داد.وی افزود: چون این مسئله....

افزایش 2 تا 10 درصدی نرخ خودرو در هفته اخیر

صادرات خودرو به ارمنستان برای بازارگرمی است

رئیس جمهور در دیدار با مدیران ارشد خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه ) اوآنا(:رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی 

ما سخن خود را گفته ایم، اکنون آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند
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گزیده خبر

امیرعبداللهیان تشریح کرد؛
جزئیات توافق اخیر ایران و آمریکا برای 

تبادل زندانیان

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با طرف آمریکایی توافق کردیم نسبت به تبادل 
زندانیان ایرانی و آمریکایی بر اساس مذاکراتی که انجام خواهد شد، اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر 
دیروز در جریان دیدار با مدیران عضو اتحادیه اوآنا، گفت: آژانس ادعا دارد ســه 
مکان مشکوک به وجود اورانیوم در ایران مشاهده شده است. رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران در ســفری که در هفته های اخیر به وین داشتند، با آقای گروسی در 
خصوص نقشه راهی برای پاسخ به سواالت آژانس به توافق رسیدند.وی افزود: با 
صراحت به سه کشور اروپایی و طرف آمریکایی اعالم کردیم حاضر نیستیم چند 
پرونده ادعایی بی اســاس علیه ایران در آژانس باز بماند. امیدوار هستیم در قالب 
نقشــه راه توافق شده با آژانس، در مســیر فنی به اتهامات پاسخ دهیم.وزیر امور 
خارجه کشورمان گفت: همزمان با طرف آمریکایی توافق کردیم نسبت به تبادل 
زندانیان ایرانی و آمریکایی بر اساس مذاکراتی که انجام خواهد شد، اقدام کنیم. 
آمریکایی ها نماینده ی خود را از یک کشور ثالث تعیین کردند و حدود سه هفته 
پیش بر ســر چگونگی تبادل زندانیان به عنوان یک اقدام انسان دوستانه توافق 
کردیم.امیرعبداللهیان با بیان اینکه دولت ایران نگاه ویژه ای به قاره آســیا که از 
رشد فزاینده ای برخوردار است، دارد، تصریح کرد: ما نگاه به قاره آسیا را مبتنی 
بر سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی هوشمند و تعامل و فعالیت موثر در عرصه 
سیاســت خارجی قرار داده ایم.وی با بیان اینکه بــه اختصار به موضوعی که در 
دستور کار جهان غرب در مورد ایران قرار دارد اشاره می کنم، افزود: یک موضوع 
اینکه نگاه ایران به جنگ به اوکراین و ارسال پهپادهایی است که از سوی رسانه 
غربی متوجه ایران شده و موضوع دوم نیز گفت وگوهای وین با ۱+۴ و مذاکرات 
غیرمســتقیم با آمریکا برای لغو تحریم های ظالمانه اســت که فعاالنه پیگیری 
می شــود.وزیر امور خارجه تصریح کرد: موضوع ایران در مورد جنگ به روشنی 
مطرح شــده و همانطور که مخالف جنگ در ســوریه و یمن هستیم، مخالفت 
جنگ در اوکراین نیز هستیم و بارها در ماه های گذشته تالش های رییس جمهور 
و همکارانم در وزارت خارجه صرف توقف جنگ و مذاکره سیاســی شــده است.

امیرعبداللهیــان ادامه داد: طرف اوکراینی در آغاز جنگ دنبال آتش بس بود اما 
طرف روس می گفت که اوکراین دنبال آتش بس نیست اما پس از مدتی شرایط 
برعکس شد و دو طرف همدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.وی با بیان 
اینکه سیاست تهران، متناقض نیست و قویاً برای قراری صلح در منطقه از جمله 
اوکراین تالش می کنیم، افزود: اکنون فضاسازی علیه ما وجود دارد و ایران را متهم 
می کنند که پهپاد از سوی ایران در اختیار مسکو قرار گرفته، اما مایلم بگویم که 
ایران و روسیه دارای همکاری های متنوع از جمله دفاعی هستند.وزیر امور خارجه 
تصریح کرد: درگذشته تسلیحاتی را از روسیه دریافت کرده ایم و همچنان دریافت 
می کنیم و امکاناتی را به روسیه می دهیم و در جنگ اوکراین با نگاه اصولی مخالف 
به جنگ، هم مخالف جنگ در روســیه و هم مخالف جنگ در اوکراین هستیم 
و هیچ ســالحی به روسیه برای جنگ به اوکراین ندادیم.وی ادامه داد: پنجشنبه 
گذشته در تماس تلفنی با آقای بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وی 
گفتم که آمادگی داریم تیمی از نظامیان و متخصصان ایرانی و اوکراینی نشست 
مشترکی داشته باشند و نیز آمادگی داریم از طرف اوکراین هر گونه مدرکی که 
دارند ارائه کنند و اگر در این نشســت برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد 
ایرانی اســتفاده کرده، ما بی تفاوت نخواهیــم بود.امیرعبداللهیان افزود: مقامات 
روسیه تاکید کردند که سالح ها علیه اوکراین، روسی است و اطمینان داریم هیچ 
تهدیدی از ایران در قبال اوکراین وجود ندارد و هیچ ســالحی به روسیه نداده و 
نخواهیم داد.وزیر امور خارجه ادامه داد: نکته دوم و آخر، درخصوص مذاکرات وین 
و گفت وگوهای ایران در خصوص رفع تحریم ها اســت. در دولت جدید مذاکرات 
را با جدیت و به طور فعاالنه آغاز کردیم و همکارم جناب آقای دکتر باقری و تیم 
همکارانم در وزارت خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، هفته ها و ماه ها در 
وین گفت و گو کردند.امیرعبداللهیان تاکید کرد: اکنون در گام های پایانی توافق 
هستیم و از فرصت دیپلماسی هم در نیویورک استفاده کردیم و آقای رابرت مالی 
به نیویورک آمد و با واسطه آقای انریکه مو را، آقای باقری و مو را دو نشست برگزار 
کردند و پیام ها به سرعت مبادله شد و اروپا نقش مهمی را ایفا کرد و مورد توافق 
مذاکراتی ما قرار داد.وزیر امور خارجه ادامه داد: اطالع دارید که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ادعا دارد که ســه مکان مشکوک به وجود اورانیوم در ایران مشاهده 
شده و رییس ســازمان انرژی اتمی در سفری که اخیراً به وین داشتند با رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند و به صراحت به 
سه کشور اروپایی اعالم کردیم که حاضر نیستیم توافقی را مورد تأیید قرار دهیم 
در حالی که چند پرونده اتهامی بی اســاس در ایران باز بماند.وی افزود: امیدوارم 
در قالب نقشه توافق شده بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی 
در مسیر فنی به اتهامات پاسخ دهیم و بدون انحراف از سوی آژانس، به سواالت 
پاسخ داده می شود.امیرعبداللهیان تصریح کرد: همچنین با طرف آمریکایی توافق 
کردیم که زندانیان سیاســی را تبادل کنیم و آمریکایی ها کشور ثالثی را تعیین 
کردند و ایران در گام نخست و در اقدامی انسانی، یک زندانی را که جرم اصلی او 
جاسوسی بود و بخشی از دوره زندان خود را در ایران سپری کرده بود، از طریق 
عمان تبادل کردیم.وزیر امور خارجه در مورد اتفاقات اخیر در کشــور افزود: چه 
از طریق رسانه های آمریکایی و چه دیگران، تاکید کردم که در اتفاقاتی در ایران 
رخ داده، عده ای به دنبال آشــوب و اغتشاش هســتند؛ به دبیرکل سازمان ملل 
متحد گفتم که آقای اوباما نامه ای را به رهبر معظم انقالب نوشــتند و چند روز 
بعــد اتفاقاتی در ایران رخ داد و آنها مداخله کردند و بالفاصله بعد از این اتفاقات 
نامه ای نوشت و مداخله کرد.وی گفت: طرف آمریکایی در چند روز گذشته تالش 
کرد با پیام های دیپلماتیــک فرصت توافق را حفظ کند و در برخی جاها هم به 
دنبال ایجاد آشوب و ترور در ایران بود.امیرعبداللهیان افزود: برخی مداخله گرایان 
خارجــی تا جایی پیش رفتند که »جیش العــدل« در جنوب زاهدان برای چند 
ساعت اقدام تروریستی را رقم زد و این اقدام تروریستی با حمایت مالی یک کشور 
شناخته شده و چند دستگاه امنیت خارجی صورت گرفت و حرفی از دختر فوت 
شده نبود و خوشبختانه مردم ایران با بصیرت، مداخله گرایان که دست به آشوب 
می زدند را ناامید کردند.وزیر امور خارجه تصریح کرد: برای رسیدن به توافق خوب 
و پایدار آمادگی داریم و تالش ها جریان دارد و برای حل نهایی مشــکل با آژانس 
البته از نظر فنی و تبادل زندانیان همه گفت وگو داریم، اما از آمریکا می خواهیم 

دست از رفتار ریاکارانه بردارد.

رئیس جمهور در دیدار با مدیران ارشد خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه ) اوآنا(:

ما سخن خود را گفته ایم، اکنون آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند
تهران ایرنا - رئیس جمهور اســالمی ایــران با بیان اینکه امروز 
در دنیای ارتباطات شــاهد هجوم گسترده به فرهنگ ملت های 
مستقل هستیم، اظهار داشت: نقش رسانه ها در دفاع مقابل این 
هجوم بی رحمانه نسبت به اســتقالل، آزادی، فرهنگ و هویت 
ملت های مستقل بســیار مهم است.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا، آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی دیروز سه شنبه در مجمع 
عمومی ســازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوســیه )اوآنا(  که 
در نهاد ریاســت جمهوری برگزار شــد، با بیان اینکه این نیمی 
از جمعیت جهــان در حوزه ماموریتی این اتحادیــه قرار دارد، 
گفت: این منطقه دارای تمدن و مدنیتی به بلندای تاریخ است و 
جلوه های تمدنی و فرهنگی از ویژگی های منطقه ماست.رئیس 
جمهور در ادامه حفظ هویت و استقالل ملتها و کشورهای منطقه 
را ماموریت بزرگ اصحاب رســانه برشمرد و افزود: دنیای امروز، 
دنیای اطالعات و ارتباطات اســت که در همین بســتر فرهنگ 
ملت ها به ویژه ملت ها و کشــورهای مســتقل مورد هجوم واقع 
شــده است. نظام سلطه می خواهد ملتها را از هویت تهی کند تا 
کشور مستقل در دنیا و منطقه نباشد.دکتر رئیسی اظهار داشت: 
در مقابل این هجوم بی رحمانه ای که نسبت به فرهنگ، استقالل 
و آزادی ملتها وجود دارد، نقش رســانه ها بســیار مهم و تعیین 
کننده است.رئیس جمهور امیدبخشی به مردم، صداقت و اطالع 
رسانی بهنگام را از شاخصه های اصلی رسانه عنوان کرد و گفت 
: رســانه ها نه فقط وظیفه حفظ هویت، صیانت از اســتقالل و 
تضمیــن آزادی ملتها را بر عهده دارند بلکه موظفند که از ملتها 
در برابر این هجوم فرهنگی حراست کنند.دکتر رئیسی در ادامه 
ترور فرهنگی را از اقسام تروریسم برشمرد و تصریح کرد: گاهی 
ترور فیزیکی اســت، گاهی ترور شخصیتی است که با تهمت و 
افترا صورت می گیرد، گاهی ترور اقتصادی است که با ابزار تحریم 
علیه یک ملت اعمال می شــود، اما گاهی ترور فرهنگی است که 
در ایــن نوع ترور حقیقت با نیرنگ و دروغ هدف قرار می گیرد و 
تالش می شود حقایق از چرخه اطالعات و ارتباطات خارج شود.

حفظ کرامت انســانی و اجرای عدالــت محور فعالیت و 
پیگیری رسانه ها باشد

آیت اهلل رئیســی همچنین ترکیــب دروغ و حقیقت و تحریف 
حقایق را از ترفندهای تروریســم فرهنگــی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: در اینجا رســانه ها بویژه رســانه های منطقه آســیا و 
اقیانوســیه وظیفه خطیری به عهده دارند که هم داشــته ها و 
ظرفیتهای غنی فرهنگی و اقتصادی منطقه را به ملتها بشناساند 
و هم ایستادگی و مقاومت در مقابل تهاجمات نظام سلطه را در 
میان آنهــا نهادینه کنند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جریان 
مقاومت و نگاهِ مقاومتی باید هجوم به ظرفیت ها و آثار و افتخارات 
تمدنی ملت ها را رســانه رصد و از آنها صیانت کند، نقش رسانه 
را در این جهت بسیار مهم توصیف کرد و گفت: رسانه  می تواند 
برای ملت ها ارزش ها و کرامت انســانی را حفظ کرده و می تواند 
ماموریت اجرای عدالت را در جامعه به عهده بگیرد.دکتر رئیس 
اجرای عدالت را یکی از خواست های همه ملت ها دانست و افزود: 
حفظ کرامت انسانی و اجرای عدالت از نکاتی است که می تواند 
به عنوان محور فعالیت و پیگیری رسانه ها مطرح باشد. اگر قدرت 
رسانه در خدمت کرامت انسانی و اجرای عدالت باشد، این رسانه 

بسیار ذی قیمت است.

رسانه های مستقل با ارائه اطالعات صحیح، به شکل گیری 
ادراک صحیح در مخاطب کمک کنند

رئیس جمهور با بیان اینکه ممکن است رسانه موضوعی را دنبال 
کند، اما مخاطب ادراک متفاوتی از آن موضوع داشته باشد، اظهار 
داشت: امروز استکبار به دنبال این است که ادراکات جامعه را در 
راســتای خواسته خود تغییر دهد و از یک بازی کودکانه گرفته 
تــا مطالبی را که می خواهد به نوجوانــان، جوانان و به الیه های 
مختلف اجتماعی القا کند، بر اســاس ادراک مورد نظر خودش 
باشد.آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه تالش برای برداشت صحیح 
از واقعیت ها و نه مطالب ساختگی مورد نظر رسانه های غربی نیز 
یکی دیگر از کارها و ماموریت های مهم رسانه های مستقل است، 
تصریح کرد: امروز  امپراطوری خبری و رسانه های تحت سیطره 
کشــورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و ظالمان در دنیا 
تالش دارنــد ادراک مطلوب خود را به جوامع و به ویژه جوان ها 
القا کنند و اینجا ماموریت اصحاب رســانه بسیار سخت و مهم 
است.رئیس جمهور اضافه کرد: امروز ادامه حیات برخی رسانه ها 
و جریانات در ترویج خشونت، افراطی گرایی، جرایم سازمان یافته، 

مواد مخدر و به راه انداختن انواع اختالفات قومی، مذهبی و ملی 
در دیگر جوامع و به ویژه کشورهای مستقل است و نقش شما در 
مقابله با این اقدامات بسیار مهم است.دکتر رئیسی با بیان اینکه 
شــما به عنوان اصحاب رسانه به نیکی می دانید که جنگ امروز 
جنگ روایت ها اســت، خاطرنشان کرد: گاهی از یک واقعه ده ها 
روایت مختلف ارائه می شود و در این مواقع اگر روایت صحیحی 
از واقعیت ارائه نشود، ادراک دقیق و صحیح برای مخاطب ایجاد 

نمی شود.

با ظهور قدرت های جدید، قدرت هــای غربی و آمریکا 
بخواهند یا نه رو به افول هستند

رئیــس جمهور با اشــاره به اینکه بعــد از دوره یکجانبه گرایی، 
امروز فصل جدیدی در جهان آغاز شده است، گفت: قدرت های 
جدیــدی در دنیا در حال ظهور هســتند و بایــد قبول کرد که 
دیگر روزگار یکجانبه گرایی گذشــته اســت. یکی از قدرت های 
جدید ناشــی از همکاری ملت ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه در 
حال ظهور است.آیت اهلل رئیســی افزود: ملت های این منطقه با 
برخورداری از بیش از نیمی از جمعیت جهان، داشــتن ذخایر و 
منابع متنوع و فراوان، تشکیل اتحادیه هایی در سطح منطقه مثل 
اتحادیه شــانگهای، اوراسیا و  نظایر آن، قدرتی نوظهور و بزرگ 
خلق کرده اند.رئیس جمهور اظهار داشت: با ظهور و نقش آفرینی 
قدرت هــا و اتحادیه های جدید از جمله در منطقه ما قدرت های 
غربی و به ویژه آمریکا که تا دیروز در جهان یکه تازی می کردند، 
رو به افــول نهاده اند و باید بدانند که بخواهند یا نخواهند امروز 
قدرت آنها در عالم رو به افول اســت و این نکته مهمی اســت.

آیت اهلل رئیســی در ادامه تشکیل اتحادیه خبرگزاری های آسیا 
و اقیانوسیه )اوانا( را اقدامی موثر در جهت گرایش به واقعیت ها 
و ظرفیتی بســیار خوب برای مقابله با هجوم رســانه های غربی 
علیه اســتقالل ملت های توصیف کرد و گفت: امیدوارم در دوره 
مدیریت جمهوری اســالمی ایران بر این اتحادیه، شــاهد فعال 
تر شــدن و نقش آفرینی بیشــتر آن در راستای حفظ هویت و 

استقالل ملتها باشیم.

اهمیت توسعه روابط با اتحادیه ها منطقه ای و جهانی در 
چارچوب گسترش سیاست همسایگی 

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، به مباحث مطرح شده 
از ســوی مدیران ارشد رسانه ای حاضر در این نشست پرداخت 
و با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران در سیاست همسایگی  
و اولویت توســعه روابط با کشــورهای منطقه برای سازمان ها و 
اتحادیه های منطقــه ای و فرامنطقه ای اهمیت بســیاری قائل 
اســت، تصریح کرد: از آنجا که این یک سیاست قطعی برای ما 
اســت، لذا شاهد هســتید که در این دوره هم همکاری ایران با 
کشــورهای همسایه و منطقه گســترش یافته و هم با عضویت 
و حضور فعال در اتحادیه های اوراســیا، شــانگهای، اکو و دیگر 
ســازمانها و مجموعه های منطقه ای، توســعه روابط اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی  با همه کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را 
افزایش داده ایم و این روند رو به گسترش است.آیت اهلل رئیسی 
با بیان اینکه روابط جمهوری اســالمی با چین و روسیه همواره 

وجود داشــته و تفاهمات با جدیت از ســوی طرفین دنبال می 
شود، تاکید کرد: در کنار توسعه روابط با کشورهای منطقه ما با 
کشورهای آفریقا و همچنین کشورهای آمریکای التین ارتباطات 
بســیار خوبی داریم و اعالم کردیم با همه کشورهای دنیا به جز 
آنهایی که با ما دشمنی می کنند مایل به توسعه و گسترش روابط 
هستیم.رئیس جمهور در ادامه همچنین به موضوع مذاکرات رفع 
تحریم نیز اشاره کرد و گفت: ما همچنان که بارها اعالم کرده ایم 
در این مذاکرات بدنبال حقوق ملت خود هســتیم. متاسفانه در 
توافقنامه قبلی شاهد نقض پیمان از سوی آمریکا و عدم اجرای 
تعهدات از ســوی اروپا بودیم. تنها کشوری که با استناد به ۱۵ 
گزارش رسمی سازمان انرژی اتمی به تعهدات خود در این توافق 
عمــل کرد و هیچگونه انحرافی در فعالیت هســته ای آن وجود 
نداشت جمهوری اسالمی ایران بود.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه 
در مذاکرات نیز ایران حرفهای خود را با منطق و استدالل بیان 
کرده است، افزود: امروز این آمریکایی ها هستند که باید تصمیم 
بگیرند امــا در این قضیه تاخیر می کنند و زمان را می گذرانند.

وی با تاکید بر اینکه ما مصمم هســتیم که حقوق ملت ایران را 
دنبال کنیم گفت: جمهوری اسالمی خواهان رفع تحریم ها است 

اما همزمان خنثی سازی تحریم ها را نیز در دستور کار دارد.

تداوم قدرتمندانــه نقش آفرینی ایــران در حمایت از 
مظلومان و آزادیخواهان عالم

رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به نقش و جایگاه تعیین کننده 
و اثر گذار جمهوری اسالمی بر معادالت منطقه و جهان، تصریح 
کرد: در ۴۳ سالی که از عمر جمهوری اسالمی گذشته، به لطف 
خداوند متعال و کمک مردم مان، برغم همه تحریم ها و تهدیدها از 
همه زمان ها قدرتمندتر و در جایگاه قدرت هستیم. هیچ معادله ای 
در منطقه صورت نمی گیرد اال اینکه جمهوری اسالمی در آن باید 
ایفای نقش کند، چرا که نقش جمهوری اسالمی در منطقه تعیین 
کننده اســت و همگان به این جایگاه معترفند.رئیس جمهور با 
اشاره به اعالم رسمی شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری 
از سوی مقامات رســمی آمریکا گفت: این اعتراف رسمی نشان 
می دهد که مقاومت جمهوری اســالمی توانســته آنها را وادار به 
عقب نشینی و شکست کند و لذا امروز نقش جمهوری اسالمی در 
این عرصه مقاومت در منطقه و جهان نقش غیرقابل انکاری است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران این دستاورد را 
به برکت هدایت های امام بزرگوار، رهبری معظم انقالب اسالمی 
و خون مطهر شهدای خود از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی به 
عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم به دست آورده است، افزود: امروز 
جمهوری اسالمی در جایگاه قدرت و عزت است و فکر می کنیم 
توطئه ها و آشوب هایی که علیه جمهوری اسالمی طراحی و اجرا 
می شود، به دلیل پیشرفت و قدرت جمهوری اسالمی است.رئیس 
جمهور همچنین با بیان اینکه دشمنان وقتی از تحریم ها نتیجه 
نگرفتند به دنبال تهدید جمهوری اسالمی افتاده اند، اظهار داشت: 
در گفتگوهایی که با روســای بعضی از کشورها داشتم گفتم که 
به آمریکایی ها پیام دهند که برای چندمین بار در محاسباتشان 
دچار خطا و اشتباه شدند.آیت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه خطای 
محاسباتی آمریکایی ها برای خودشان بسیار زیانبار است، تصریح 

کرد: همچنین ملت های دیگر مثل افغانســتان نیز در اثر خطای 
محاسباتی راهبردی و استراتژیک آمریکایی ها و در نتیجه ۲۰ سال 
اشغال این کشور متحمل خسارات زیادی شدند.رئیس جمهور با 
بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران به لطف خداوند متعال 
و به برکت خون شــهدا قدرتمندتر از هر زمانی است و حضورش 
در منطقه بســیار موثر خواهد بود،  خاطرنشان کرد: ما بنا داریم 
این حضور قدرتمندانه را همواره به عنوان دســتور کار جمهوری 
اســالمی برای حمایت از مظلومان و مردم تحت ستم در عالم و 

برای حمایت از آزادیخواهان در عالم به پیش ببریم.

ماموریت ســنگین رسانه های مســتقل در برابر اعمال 
استانداردهای دوگانه از سوی غربی ها

آیت اهلل رئیسی با اشاره به استانداردهای دوگانه غربی ها در مسائل 
مختلف گفت: غربی ها با اعمال استانداردهای دوگانه از افرادی به 
عنوان آزادی خواه حمایت می کنند که در واقع نفوذی خود آنها 
هستند اما از افراد آزادی خواه واقعی در جاهای دیگر که به دنبال 

استقالل طلبی و آزادی خواهی واقعی باشند، حمایت نمی کنند.
رئیس جمهور اعمال اســتانداردهای دوگانه در موضوعاتی مثل 
حقوق بشــر، آزادی و استقالل را کار روزمره غربی ها دانست که 
امروز مردم دنیا نســبت به آن آگاه شده اند و افزود: وظیفه شما 
اصحاب رســانه در این زمینه وظیفه سنگینی است که مردم را 
آگاه و بــا ارائه اطالعات صحیح به آنها در دریافت ادراک صحیح 
و دقیــق کمک کنید تا بدانند که امــروز غربی ها تالش دارند با 
نیرنگ و فریب به نحوی القاء می کنند که کشــورهای مستقل را 
وابسته و کشورهای وابسته را مستقل جلوه دهند.آیت اهلل رئیسی 
با تشــکر از برگزار کنندگان این همایش ابراز امیدواری کرد که 
این اتحادیه بتواند هر روز راه رشــد و تعالی و ارتقاء را بپیماید و 
با کمک همه اعضا گام های خوبی را در جهت اســتقالل و حفظ 

هویت ملت ها بردارد.

ساخت کشور قوی و ایران قدرتمند بدون رسانه های آزاد 
امکانپذیر نیست

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این 
اجالس و پیش از سخنان رئیس جمهور با اشاره به فعالیت بیش 
از ۱۴ هزار رســانه در کشور گفت: معتقدیم ساخت کشور قوی و 
ایران قدرتمند بدون رسانه های آزاد امکانپذیر نیست و بر اساس 
همین راهبرد همواره به دنبال آزادی رســانه ای و تقویت فضای 
رسانه ها بوده ایم و لذا تمام صاحبان سالیق در جمهوری اسالمی 
ایران در چارچوب قانون صاحب تریبون رســانه ای هستند.وی با 
بیان اینکه امروز در دنیا با تروریسم رسانه ای مواجهیم که تالش 
می کند با تحریف واقعیات و انحراف افکار عمومی از طریق رسانه و 
سرویس های جاسوسی، فضای کشورهای مستقل را بحرانی نشان 
دهد، افزود: در طول ســه ســالی که ریاست مجمع این اتحادیه 
را بــر عهده داریم، تالش خواهیم کــرد فعاالنه در جهت ارتقای 
هویت جمعی اتحادیه اوانا حرکت کنیم و دوره را به فرصتی برای 
رساندن صدای مردم و مظلومان تبدیل کنیم.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین با بیان اینکه توجه به حوزه فرهنگ و رسانه از 
اصول اساسی دولت مردمی اســت، اظهار داشت: خود را متعهد 
می دانیم از همه رسانه ها به طور کامال عادالنه حمایت کنیم و در 
این زمینه تفاوتی بین گروه ها و طیف های سیاسی و اقتصادی و 
آموزشی نیست.مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و رئیس دوره ای مجمع 
عمومی اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه نیز در سخنانی 
با اشــاره به حضور بیش از ۵۰ مدیر ارشد خبرگزاری های عضو 
اوانــا در اجالس تهران تصریح کرد: تالش می شــود با همکاری 
اعضای این اتحادیه جریان مســتقل رسانه ای در دنیا برای غلبه 
بر روایت های یکسویه نظام رسانه ای سلطه شکل گیرد.همچنین 
در ابتدای این اجالس هیون جون کیم از خبرگزاری یونهاپ کره 
جنوبی به عنوان رئیس دوره ای سابق اتحادیه، سرگئی میخایلوف 
مدیرعامل خبرگزاری تاس روســیه، توشــی میتســو ســاوایی 
مدیراجرایی خبرگــزاری کیودو ژاپن، ایاد وان نوس از خبرگزاری 
سانا سوریه، کاسپوف مدیر بخش جهانی خبرگزاری اسپوتنیک 
روسیه، یوسف اوزگیر از مدیران ارشد خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
ژانگ هائو رئیس دفتر خبرگزاری شین هوا چین در غرب آسیا و 
شجاعیان مدیرعامل خبرگزاری مهر در سخنانی به بیان دیدگاه ها 
و نظرات خود پرداختند.اتحادیه اوآنا در سال ۱۹۶۱ با هدف مقابله 
با جریان یک سویه خبری در جهان تاسیس شده است و امروزه 
۴۳ خبرگزاری از ۳۵ کشور عضو آن هستند. خبرگزاری جمهوری 
اسالمی در این اجالسیه که از دوم آبان در تهران آغاز شده است، 

نماینــده ایران در ســازمان ملل در نیویورک گفت: تحقیقات ســازمان ملل درباره 
ادعاهای بی اساس مربوط به پهپادهای ایران، غیرقانونی است.به گزارش اقتصادآنالین 

به نقل از ایســنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در 
نامه ای به دبیر کل ســازمان ملل هشدار داد، تحقیقات سازمان ملل درباره ادعاهای بی اساس مربوط به استفاده پهپادها 
در جنگ اوکراین در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ غیرقانونی اســت و این ســازمان نباید بر اساس ادعاهای کشورهای غربی 
عمل کند.ایروانی تاکید کرد: کشورهای غربی تالش می کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت و اســتفاده از پهپهادها در جنگ اوکراین ارتباط ســاختگی برقرار کنند. در حالی که قطعنامه ۲۲۳۱ نه 
صادرات را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستورالعمل و ظرفیت الزم را برای انجام این تحقیقات داده است.در 
این نامه مواضع صریح ایران درمورد اتهامات و ادعاهای بی اســاس وارد شده ازسوی تروئیکای اروپایی )آلمان، انگلیس و 
فرانسه( و آمریکا درباره استفاده از پهپادهای متعلق به ایران در جنگ اوکراین تشریح شده است.در این نامه آمده است: 
طعنه آمیز اســت که آمریکا و سه کشور اروپایی در نامه های خود ایران را به نقض بند خاصی از قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل متهم می کنند، در حالی که آن ها خود به نقض تعهد، خروج غیرقانونی ایالت متحده از توافق هســته ای و 
تداوم این نقض تعهد ادامه می دهند.آمریکا و تروئیکای اروپایی تالش کرده اند از طریق انتشار اطالعات نادرست، مطالب 
غیرمستند، گمانه زنی های نادرست و تفاسیر گمراه کننده، خودسرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بین این 
قطعنامه و اســتفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ســاختگی ایجاد و از این طریق ادعاهای بی اساس خود را علیه 

جمهوری اسالمی توجیه کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ظرفیت نیروی دریایی ارتش در زمینه بهره گیری 
از موشک کروز سطح به سطح دو برابر شده است و ناوشکن ها به هشت النچر موشک کروز مجهز خواهند شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، امیر دریادار »شــهرام ایرانی« فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفتگویی با اشــاره به پیشــرفت و ارتقا 
ناوشکن های نداجا، اظهار داشت: با توجه به پیشرفتی که در کشور اتفاق می افتد، محدودیتی برای تجهیز و ارتقا توان و 
آمادگی رزمی یگان های خود نداریم.امیر ایرانی افزود: در زمینه بهره گیری از موشک کروز سطح به سطح، ظرفیت ما دو 
برابر شــده و ناوشکن ها به هشت النچر موشک کروز مجهز خواهند شد و رونمایی از این دستاورد به زودی اتفاق خواهد 
افتاد، البته ناوشــکن سهند هم اکنون این تجهیزات را در اختیار دارد.فرمانده نداجا ادامه داد: سامانه های سطح به هوای 
برد متوســط نواب هم روی ناوشکن ها نصب شده و سطح اولیه آن نیز به دو برابر ارتقا پیدا کرده است. عالوه بر این، هم 
ناوشکن »سهند« و هم سایر ناوشکن ها به سامانه های دفاع نقطه ای هم مجهز شده اند. در حوزه زیرسطح هم سامانه های 
سونار شناورهای ما با ارتقا جدی روبه رو بوده است.وی اضافه کرد: ناوشکن »دماوند« هم در حال گذراندن تست های خود 
است که امیدواریم بتوانیم به وعده خودمان عمل کنیم و هفتم آذرماه ناوشکن دماوند به نیروی دریایی ارتش ملحق شود.

دریادار ایرانی عنوان کرد: ان شاءاهلل به زودی ناوشکن های ما به موشک ها کروز »ابومهدی« و حتی موشک های با برد باالتر 
هم مجهز می شوند. این موشک در محیط جنگ الکترونیک می تواند به خوبی عمل کند. تست های این موشک انجام شده 
است و دشمن هم از توانمندی این موشک اطالع دارد. کار روی موشک با بردهای باالتر را هم در دستورکار داریم و اخبار 

آن را به اطالع مردم خواهیم رساند.

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل:

تحقیقات سازمان ملل درباره 
پهپادهای ایران غیرقانونی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد؛

تجهیز ناوشکن های »نداجا« به ۸ 
موشک کروز
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گزیده خبر

یک کارشناس مسکن:
فرهنگ گران خریدن مسکن در کشور جا 

افتاده است
یک کارشــناس بازار مسکن گفت: متاســفانه به دلیل جا افتادن فرهنگ گران 
خریدن در کشــور، هر زمان که خانه گران می شود بسیاری از افراد برای خرید 
هجوم می آورند و همین عامل باعث گرانی بیشــتر می شــود ولی در زمان هایی 
مثل االن که بازار مقداری افت کرده اقدام به خرید نمی کنند تا به زعم خودشان 
ارزان تر شود.حسن محتشم در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن همیشه 
فراز و فرود داشــته و به دلیل افزایش شــدید قیمت ها بین سال های ۱۳۹۷ تا 
۱۳۹۹ امسال مثل سال گذشته انتظار می رفت با یک رکود نسبی مواجه شویم 
و بازار مســکن کمتر از نرخ تورم رشــد کند. اما در نیمه اول سال جاری قیمت 
مســکن در تهران حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که غیرمنتظره بود.وی افزود: 
در شهریور و مهرماه روند افزایش قیمت ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و بازار 
به لحاظ تعداد معامالت و رشــد قیمت دچار رکود شــد. این موضوع از شرایط 
عمومی اقتصاد نشــأت می گیرد که سرمایه گذاران در اکثر بخش های اقتصادی 
دســت به عصا راه می روند.این کارشــناس بازار مسکن با بیان این که در بخش 
امالک دو گروه شامل خریداران مصرفی و سرمایه ای وجود دارند گفت: با توجه 
به کسادی و ابهام موجود، هردو گروه از بازار ملک کنار کشیده اند. وقتی شرایط 
به گونه ای است که تکلیف مردم با کسب و کارشان قطعی نیست سرمایه گذاری 
نمی کنند. بخش مصرفی هم در زمانی می تواند اقدام خرید خانه کند که کسب 
و کارش رونق  داشــته باشــد تا از طریق پس انداز و تسهیالت، مسکن بخرد اما 
هم اکنون چنین شرایطی فراهم نیست.محتشم تصریح کرد: متاسفانه در کشور 
ما فرهنگ گران خریدن جا افتاده است. تجربه دهه های گذشته در کشور نشان 
داده وقتی قیمت یک کاال مثل مســکن باال می رود بسیاری از مردم آن کاال را 
می خرند تا به زعم خودشان از گرانی جا نمانند. ولی در زمان هایی مانند االن که 
قیمت ها متوقف شده یا کاهش یافته اقدام به خرید نمی کنند و می گویند نخریم 
چون ممکن است ارزان ترشود. اما معموال بعد از مدتی دوباره شاهد اوج گرفتن 
قیمت مســکن هستیم و افراد بسیاری از بازار جا می ماند. بنابراین توقف قیمت 
مســکن کمکی به اقتصاد خانواده ها نمی کنــد و فقط به رکود دامن می زند.وی 
درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های پیش رو گفت: معموال در فصل پاییز به 
دلیل بازگشایی مدارس و شروع سرما با کاهش معامالت مسکن مواجهیم و این 
شرایط تا دو ماهه پایانی سال ادامه می یابد.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
کاهش حدود ۵۰ درصدی ساخت و ساز در تهران خاطرنشان کرد: تولید مسکن 
در تهران از ســالیانه ۱۵۰ هزار واحد به ۵۲ هزار واحد در ســال گذشته رسیده 
بود. شــهرداری برنامه هایی را برای افزایش ساخت و ساز از جمله احداث ۱۸۰ 
هزار واحد نهضت  ملی مسکن در دستور کار قرار داد و اعالم کرد که می خواهد 
ساخت و ســاز بخش خصوصی را نیز به ۱۵۰ هزار واحد برساند اما عمال تولید 
مســکن در کالن شهر تهران نسبت به ســال گذشته نصف شده و به حدود ۲۵ 
هزار واحد در سال رسیده است.محتشم، عدم مدیریت صحیح توسط وزارت راه 
و شهرســازی را در رکود بخش ساخت وساز موثر دانست و گفت: این وزارخانه 
باید یک بازبینی در سیستم مدیریتی خود داشته باشد. حدود ۱۵ ماه از تصویب 
قانون جهش تولید و تامین مسکن گذشته و اقدام قابل توجهی برای تولید یک 
میلیون مسکن صورت نگرفته است. وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده بود که در 

شهریور ۱۰۰ هزارواحد را تحویل می دهد که این وعده هم عملی نشد.

تا پایان شهریور ۱۴۰۲
 زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی

 تمدید شد
شــورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی، با پیشنهاد بانک 
مرکــزی مبنی بر تمدید زمان امهال مطالبــات واحدهای تولیدی دارای بدهی 
غیرجاری، تا پایان شــهریور ۱۴۰۲ موافقت کرد. به گزارش ایسنا، شورای پول 
و اعتبار در هزار و ســیصد و چهل و ششــمین جلســه خود با هدف مساعدت 
به بنگاه های تولیدی، با پیشــنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر تمدید بخشــنامه قبلی این شورا در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای 
تولیدی دارای بدهی غیرجاری با شــرایط معین موافقت کرد.طبق اعالم بانک 
مرکزی، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای 
مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی که به تشــخیص و معرفی کارگروه های 
اســتانی تســهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابالغی توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی دچار مشکل شــده اند و تمام یا بخشی از بدهی آن ها، غیرجاری شده 
اســت، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک بار و حداکثر به مدت پنج 
ســال با أخذ میزان ۵    /۷ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شــش ماهه در 

چارچوب »دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری« امهال کند.

وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را 
ابالغ کرد

با ابالغ بخشــنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط 
کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان 
ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ 
محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب 
افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ 
هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که 

حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

برگزاری اختتامیه نخستین کارسوق فراگیر 
برنامه نویسی با همکاری آکادمی همراه اول  
مراســم اختتامیه نخستین »کارسوق فراگیر برنامه نویســی یادواره شهید علم 
و فنــاوری مصطفی احمدی روشــن« در یزد و با حضور جمعی از مســئوالن 
آموزش و پرورش این اســتان، آکادمی همراه اول، مسئوالن استانی، خانواده ها 
و دانــش آموزان متوســطه اول مدارس اســتان یزد برگــزار و برگزیدگان آن 
معرفی شــد.  این رویداد که از ابتدای تابستان سال جاری با آزمون ورودی بین 
عالقه مندان برنامه نویسی آغاز شــده بود، در طول دوره برگزاری توانست ۱۰۰ 
نفر از دانش آموزان را با اســتفاده از دوره آمــوزش مقدماتی پایتون و برگزاری 
کارگاه و وبینارهای متنوع، در حوزه برنامه نویسی توانمند کند.  در بخش اصلی 
اختتامیه، لوح تقدیر و تندیس و جوایز مقام ســوم به طور مشترک به سازندگان 
بازی »زباله چی« و بازی »nature savior«، لوح تقدیر و تندیس و جوایز مقام دوم 
به ســازندگان بازی »snake recycle« و لوح تقدیر و تندیس و جوایز مقام اول به 

سازندگان بازی »کتاب خور« تعلق گرفت.

 کدام کشورها بیشترین ابرثروتمندان 
را دارند؟

بر اســاس نتایج یک گزارش، گروه جدیدی از افراد ابرثروتمند به نام »ســانتی 
میلیونر« در سراســر جهان در حال رشد هســتند اگرچه تعداد انگشت شماری 
از میلیاردرهای جهان مانند ایالن ماســک، مــارک زاکربرگ، جف بزوس، رومن 
آبراموویچ و بیل گیتس همواره در ســر خط خبرها هستند اما افراد دیگری نیز 
وجود دارند که با وجود ثروت عظیم شان کمتر شناخته می شوند.به گزارش ایسنا 
به نقل از بیزنس، در مطالعه مشترک  Henley & Partners، شرکت مشاوره مستقر 
در لندن و آژانس خبری اطالعات ثروت جهانی مشــخص شــد، ۲۵ هزار و۴۹۰ 
ســانتی میلیونر در جهان وجود دارد. آنها عمدتاً صاحبان شرکت های فناورانه و 
چند ملیتی، سرمایه گذاران و وارثان ثروت هستند. تعداد آنها در ۲۰ سال گذشته 
بیش از دو برابر شده است.ایاالت متحده بیشترین تعداد را دارد که ۹۷۳۰ نفر یا 
۳۸درصد از کل است. چین و هند به ترتیب با ۲۰۲۱ و ۱۱۳۲ در رتبه های دوم 
و سوم قرار دارند. همچنین بریتانیا با ۹۶۸ نفر در رده چهارم و آلمان با ۹۶۶ نفر 
در رتبه پنجم قرار دارد.ســوئیس )۸۰۸(، ژاپن )۷۶۵(، کانادا )۵۴۱( و اســترالیا 
)۴۶۳( نیز به جمع ۱۰ کشور برتر راه یافتند و روسیه با ۴۳۵ نفر در رتبه دهم قرار 
گرفت. سایر اقتصادهای بزرگ، به عنوان مثال، فرانسه )۳۸۰( و ایتالیا )۲۹۸(، از 
نظر تعداد ابرثروتمندان پس از روسیه قرار دارند.محققان پیش بینی می کنند که 
تعداد افراد ابر  ثروتمند در آسیا و آفریقا در سال های آینده به سرعت رشد خواهد 
کرد و به آنها اجازه می دهد تا ســال ۲۰۳۲ از ایاالت متحده و اروپا پیشی بگیرند. 
همچنین ویتنام و هند سریع ترین رشد را در جهان نشان خواهند داد و تعدادی 

افراد با ثروت بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در دهه آینده را خواهند داشت.

خاندوزی در نشست خبری مطرح کرد؛

افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی قابل دفاع نیست
وزیر اقتصاد اعالم کرد: امشــب وزیر ارتباطات جزییات بســته 
مصوب حمایتی از کسب و کارهای مجازی آسیب دیده را اعالم 
می کند.به گزارش ایسنا، احســان خاندوزی دیروز )سه شنبه( 
در نشســت خبری هفتگی خود با اشاره به مشکالت پیش آمده 
برای کسب وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر 
شــهریور و اوایل مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد 
کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال های حوزه کسب وکارهای 
مجازی داشــتیم که متاسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از 
این فضا اســتفاده می کردند به شکل منفی تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: چون این مسئله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال 
دیجیتال دولت جلســات متعددی تشکیل شده و دولت حامی 
کســب وکارهای دیجیتال است و پشــت آنان را خالی نخواهد 
کرد.وزیــر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: دولت وظیفه خود 
می داند که این جمع تقریباً قابل توجهی از مردم که از این طریق 
کســب درآمد می کردند را حمایت کند و امشب وزیر ارتباطات 

جزییات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعالم می کند.

کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به وضعیت بازار کار اظهار 
کرد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده است. 
برخی قائل به این هســتند که وقتی بیکاری کاهش پیدا کرده 
این صرفاً ناشی از مسئله نرخ مشارکت است که از ۴۱.۱ درصد 
به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما بررسی ها نشان می دهد که 
تعداد افراد فعال اقتصادی در تابســتان امســال ۲۱۱ هزار نفر 
افزایش یافته و به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رســیده اســت.

خاندوزی یادآور شــد: از طرف دیگر تعداد افراد دارای شــغل 
در کشــور هم ۳۷۳ هزار نفر افزایــش یافته و به ۲۳ میلیون و 
۷۷۸ هزار نفر رســیده اســت. جمعیت بیکار ۱۵ ساله و باالتر 
که فارغ التحصیل آموزش عالی کشور هم بودند از یک میلیون 
و ۱۲ هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته اســت.وزیر اقتصاد 
ادامه داد: این درحالی است که ما به دلیل خشکسالی در بخش 
کشــاورزی حدود ۳۰۰ هزار نفر در تابســتان امســال کاهش 
شاغالن را داشتیم و در مقابل در بخش صنعت ۱۱۲ هزار نفر و 
در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر افزایش شاغل را تجربه کردیم.

دولت در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خود 
مصمم تر شده است

وی در پاســخ به پرسشــی درباره ارتبــاط ناآرامی های اخیر و 
تحریم های جدید، اظهار کرد: من موافقم که حتماً بخشــی از 
انگیزه هایی که پشت سر اتاق فرمان ناآرامی های یک ماه گذشته 
کشور بوده است، نارضایتی آنان از جهت گیری های تحولی یک 
سال گذشته است. امیدواریم در همین دوره بسیاری از اقدامات 
که ســال ها گفته می شــد اما پیگیری نمی شد یا اراده سیاسی 
کافی برایش وجود نداشــت به نتیجه برســد.خاندوزی تأکید 
کرد: اتفاقاً حوادث اخیر و اغتشاشــاتی که شکل گرفته نه تنها 
مانعی نیست، بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست 

خارجی خودش مصمم تر کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت 
ادامــه داد: قطعاً یکی از جلوه های بیرونی برای تحریم کنندگان 
کشور این اســت که وقتی می بینند کشور توانسته مسیرهای 
جایگزینی برای رشد و توسعه اقتصادی خود در پیش گیرد و در 
انزوا نماند حتماً تالش خواهند کرد از طرفی مثل تبدیل کردن 
یک نارضایتی و اعتراض مســالمت آمیز به یک آشوب گسترده 
در چندین شــهر کشور دوباره شــرایط تحریمی را برای کشور 
فراهم کنند.خاندوزی تصریح کرد: تمام تالش ما باید این باشد 
که هم شرایط داخلی را به سرعت به آرامش برگردانیم و امنیت 
کسب وکار و امنیت اقتصادی را به فعاالن این بخش برگردانیم 
و هم نشان دهیم که اقتصاد ایران نه تنها می تواند ادامه حیات 
دهد، بلکه در مســیر رشد و توســعه اقتصادی حتی در حوزه 

تجارت خارجی، ترانزیت و مبادالت ارزی قرار گیرد.

کاهش نقدینگی در پی حذف بانک مهر اقتصاد
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تالش دولت این بوده که موتورهای 
خلق  تورم را مهار کند، اظهار کرد: نقدینگی پایان شــهریورماه 
۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته است که البته بعد از حذف 
بانک مهر اقتصاد است. رشــد نقدینگی شهریور پارسال ۴۰.۵ 
درصد بوده و همین نقدینگی شهریور ماه در مقایسه با مردادماه 
سه دهم واحد درصد کاهش داشته است.وی یادآور شد: این ها 
شــواهدی است مبنی بر اینکه حرکت جدی و اراده دولت برای 
کنترل تورم، حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه هایی 
که بر کنترل تورم موثر هســتند پیگیری می شود. در شهریور 
۱۴۰۰ تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ 
درصد است.خاندوزی ادامه داد: تورم بخش خوراکی و آشامیدنی 
در شهریور پارسال ۵.۱ درصد بود که به ۲.۲ درصد در شهریور 
امسال کاهش یافته است. در مهرماه هم تورم ۲.۲ درصدی این 
بخش ادامه داشــته اســت و در مجموع طی مهرماه سه درصد 
افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره بها 

و برخی اقالم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وضعیت تورمی البته از 
نظر دولت همچنان مطلوب نیست و تا پایان سال اولویت اقتصاد 
کالن باید ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد و هر دستگاهی که 
از برنامه رشــد غیرتورمی انحراف داشته باشد باید در جلساتی 
که معاون اول و معاون اقتصادی برگزار می کنند، پاسخگو باشد.

دولت از اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی کوتاه 
نمی آید

وی با اشــاره ســهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی اظهار کرد: 
در پایان شــهریور ۱۴۰۱ از حدود ۳۳ درصدی که رشــد پایه 
پولی بــوده، حدود ۷.۵ درصد آن متعلق بــه بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین مجموعا بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی بدتر نشده، هرچند قابل دفاع هم نیست.خاندوزی تأکید 
کرد: بخشــی از این افزایش بدهی به جهت این اســت که نیاز 
به نقدینه خواهی فعاالن اقتصادی از شــبکه بانکی وجود دارد و 
بانک ها باید نقدینگی بیشــتری در اختیار قرار دهند اما بخشی 
از آن که به بی انضباطی خود شبکه بانکی بازمی گردد و ممکن 
است تقاضا واقعی و در بخش تولید نباشد، از طرف بانک مرکزی 
به شــکل ماهانه نظارت و کنترل می شود.سخنگوی اقتصادی 
دولت یادآور شــد: دولت تالش می کند اضافه برداشــت ها را با 
توجه به اینکه به ارائه وثیقه منوط شــده، از این امر کوتاه نیاید 
و تدابیری برای افزایش شــاخص سالمت بانکی و شاخص های 
دیگر را در نظــر داریم که امیدواریم این وضعیت را در ماه های 

بعدی بهبود بخشد.

معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد به حداقل رســیده 
است

وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشــی درباره عملکرد مناطق آزاد 
تجاری، اظهار کــرد: برخالف اینکه همچنــان ادعا نمی کنیم 

وضعیت اقتصادی مناطق آزاد پیراسته از مشکالت گذشته است، 
اما در مــورد فرارهای مالیاتی در ایــن مناطق قدم های خوبی 
برداشــته شده است. با همت ســازمان مالیاتی و خود مناطق، 
تعداد کسانی که از معافیت های مالی به ناحق استفاده می کردند 
به حداقل رسیده است.خاندوزی یادآور شد: در مدیریت واردات 
و قاچاق کاال هم االن اکثر مناطق آزاد اطالعاتشــان از سامانه 
گمرکی به شــکل برخط قابل رصد است و ثبت آماری مجزایی 
برای آن مناطق دنبال می شــود و در نقطه سال های پیش قرار 
نداریم اما مجموعا کشــور هنوز با وضع ایده آل در مناطق آزاد 
فاصله دارد که سرســختانه به دنبال بازگشــت به ریل اصالح 
هستیم.ســخنگوی اقتصادی دولت از افزایــش خرید گندم از 
کشــاورزان خبر داد و گفت: ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش تولید گندم و ۲.۵ میلیون تن کاهش واردات داشــتیم؛ 
به شــکلی که دولت به جای دادن یارانه به کشاورزان خارجی، 
به گندمکاران خود یارانه پرداخــت کرد. یارانه خرید گندم در 
سال زراعی جدید به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش 13 درصدی صادرات در نیمه نخست امسال
وی از رشد ۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال نیز خبر 
داد و اظهار کرد: این امر نتیجه سیاســت همسایگی و عضویت 
در پیمان های منطقه ای از سوی دولت است. همچنین فعالیت ها 
در حوزه نفتی به شکلی بوده که نیمه نخست امسال ۲۲ درصد 
صــادرات گاز در حوزه نفتی داشــتیم و درآمد دولت در حوزه 
نفت کمتر بوده اســت.وزیر اقتصاد با اشاره به صدور ۱۱۳ هزار 
مجوز الکترونیکی و افزایش ســهم درآمدهــای مالیاتی، افزود: 
عدالت منطقه ای یعنی اموال و همه درآمدهای اســتانی که در 
تهران وصول می شود برای نخستین بار به خود استان ها بازگشت. 
۵۰۰۰ میلیارد تومانی که بعد از چندین ســال تاخیر به استان 
خوزستان برگشت و در توسعه و حل مشکالت این استان تاثیر 

قابل مالحظه ای داشت و این رویه ادامه می یابد.

اظهار امیدواری نســبت به فراهم شدن ثبت سفارش 
واردات خودرو در روزهای آینده

ســخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واردات 
خودرو و انحصاری بودن آن، گفت: دولت در این زمینه مصوبه ای 
داشــت که وزارت صمت مشــغول اجرای مقدمات آن است و 
معتقدیم حرکت کردن به ســمت بازارهای رقابتی به نفع مردم 
است. همه جهت گیری دولت این است که انحصاری برای یک 
فرد خاص ایجاد نشــود و از بین شرکت هایی که بتوانند شرایط 
مندرج در آیین نامه را احراز کنند، اجازه واردات خواهند داشت. 
امیدوارم در روزهای آینده امکان ثبت ســفارش فراهم شــود.

خاندوزی در پاسخ به پرسشــی درباره سوئیفت مالی با روسیه 
و برنامه دولت برای تبادالت مالی با دیگر کشورها، گفت: دولت 
به دنبال آن است تا حد ممکن از ظرفیت پولی و تهاتر استفاده 
کند؛ همین مسیر را با کشورهای همسایه و هم سو ادامه خواهیم 

داد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه قیمت 
بلیت های جام جهانی قطر شنبه اعالم می شود، شرط 
فروش بلیت پروازهای دوحه در ایام جام جهانی را داشتن 
بلیت های بازی های این مسابقات عنوان کرد.به گزارش 
ایســنا، محمد محمدی بخش در یک برنامه تلویزیونی 
جزئیاتی از پروازهای ایام جام جهانی اعالم کرد و گفت: 
هفته گذشته جلسه مشترکی بین وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان به همراه وزیر ورزش و جوانان، وزارت میراث 
فرهنگی و گردشــگری و وزارت امور خارجه با وزیر راه 
قطر برگزار و توافقات مهمی نیز در خصوص پروازهای 
جام جهانی با مسئوالن کشــور قطر انجام شد. اکنون 
پرواز از شهرهای تهران، کیش، شیراز، اصفهان، مشهد 
و الر به مقصد دوحه قطعی شــده و شرط فروش بلیت 
پروازهای دوحه در ایام جام جهانی داشــتن بلیت های 
بازی های این مسابقات است.رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری افزود: جمهوری اسالمی ایران برای جابه جایی 
تماشاگران مسابقات جام جهانی توافقات خوبی با کشور 
قطر انجام داده است. شرکت های ایران ایر و قطر ایرویز 
مســئولیت مستقیم گرفتند تا از ۲۸ آبان ماه تا آذرماه 

در قالب پروازهایی که از قبل برنامه ریزی شده بود که 
جمهوری اسالمی ایران بتواند تماشاگران را از شهرهای 
ایران به شهر دوحه جابه جا کند؛ حدود ۲۰ پرواز قطر 
ایرویز و ۱۳ پرواز ایران ایر داشت و این تعداد پرواز ارتقا 
یافته و مقرر شــد تا ۸۴ پرواز به ایران ایر و ۱۹۸ پرواز 
به قطرایرویز افزوده  شــود.محمدی بخش افزود: برای 
بازی های ایران که روزهای دوشــنبه ۳۰آبان، جمعه ۴ 
آذر و دوشنبه ۸ آذر اســت به صورت ویژه برنامه ریزی 
شده تا بتوانیم تماشــاگران را روزانه به دوحه جابه جا 
کنیم و سپس بازگردانیم.وی در خصوص تعیین قیمت 
بلیت هواپیما در ایام جــام جهانی فوتبال توضیح داد: 
پروازهای خارجی تابع شــرایط ویژه ای اســت. با این 
حــال در  این بازه زمانی توافقات خوبی حاصل و مقرر 
شــد تا طرف قطری در همین هفته روی سایت خود 
قیمت بلیت ها را به ویژه برای ســه روز بازی های  ایران 
اعالم  کند. همچنین ایران ایر نیز از شــنبه قیمت های 
بلیت را اعالم خواهد کرد و مردم می توانند به ســایت 
مراجعه و بلیت های خود را خریداری کنند.معاون وزیر 
راه و شهرســازی در پاسخ به اینکه سازمان هواپیمایی 

کشوری چه اقدام عملیاتی برای اجرای سفرهای ارزان 
در ایام جام جهانی انجام داده اســت و آیا مســافران 
محدودیتی برای خرید بلیت تکی پرواز دوحه دارند یا 
خیر؟ گفت: محدودیتی برای خرید پروازهای تک نفره 
برای جــام جهانی قطر وجود نــدارد. عالقمندان باید 
در ســامانه ثبت نام کنند و بلیت جام جهانی را داشته 
باشــند و واکسیناســیون را نیز انجام دهند. همچنین 
دســتورالعمل هایی کــه وزارت ورزش و جوانان ابالغ 
کرده را رویت کنند.محمدی بخش خاطرنشان کرد: به 
جهت رفاه حال مردم برای این سه روز پروازهای خاص 
پیش بینی شده است تا مردم بتوانند از این فضا استفاده 
کنند و قطر نیــز در خصوص این موضوع منعی ندارد. 
قیمت هایی که اعالم می شود چنانچه شامل تور، هتل، 
یا ترددهای بین شهری باشد موضوعات جداگانه است 
که مردم با توجه به شــرایط می توانند مورد توجه قرار 

دهند و بلیت موردنظر را خریداری کنند.

قیمت بلیت های جام جهانی قطر شنبه اعالم می شود

 خرید بلیت پرواز مشروط به داشتن بلیت بازی

مطابق آخرین اصالحیه آیین حقوق مســافر،  
درصورت تاخیر بیش از چهار ساعت در پرواز، 
شرکت هواپیمایی موظف است، نسبت به جبران 
خسارت به میزان ۳۰ درصد نرخ پایه بلیت اقدام 
کند و در صورت ابطال پرواز موظف به استرداد 
کامل وجه به عالوه جبران خسارت به میزان ۵۰ درصد نرخ پایه بلیت است.به گزارش 
ایســنا، حقوق مسافر مجموعه ای از سیاست ها، دستورالعمل ها، استانداردها، ضوابط و 
مقرراتی است که الگوی رفتاری شــرکت هواپیمایی و دست اندرکاران امور پروازی را 
تدوین می کنــد و هدف آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شــأن و منزلت 
مســافران در فرآیند مسافرت های هوایی است. در عین حال که رعایت این مجموعه 
حمایتی برای کلیه شرکت های هواپیمایی الزم االجراست.هدف از تدوین این شیوه نامه، 
شفاف سازی در خصوص حقوق مسافرین و اطالع رسانی به آنها جهت آگاهی از حداقل 
حقوقشــان و شیوه رسیدگی به آن است. همچنین مســئولیت اجرای این حقوق، با 
شرکت ها و موسسات هواپیمایی داخلی و مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه با دفتر 

نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی است.در این راستا حقوق مسافر 
در پروازهای داخلی، فروردین ماه ۱۳۹۴ اصالح شده و آخرین ویرایش آن نیز اسفندماه 
۱۳۹۹ اعمال شــد که در آن اصالح مبلغ خســارات و تعیین آن بر اساس درصدی از 
نرخ پایه بلیت مورد توجه قرار گرفت.مطابق این دســتورالعمل، در صورتی که به رغم 
داشتن بلیت تأییدشده، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت های 
شرکت حمل کننده اعم از بازرگانی، فنی یا عملیاتی امتناع کند، در این صورت شرکت 
حمل کننده موظف به اطالع رسانی کافی »جهت یافتن داوطلبانی در ازای گرفتن مزایای 
مورد پذیرش طرفین برای انصراف از پرواز« اســت و حداقل این مزایا استرداد وجه و 
همچنین ارائه یک بلیت رایگان مشــابه از لحاظ مســیر و کالس پروازی به آن مسافر 
است.در صورتی که تعداد داوطلبان به مقدار کافی نباشد شرکت حمل کننده می تواند 
به جهت رعایت الزامات عملیاتی و فنی از سوار کردن تعدادی از مسافرین به تشخیص 
خود ممانعت کند؛ البته ارائه بلیت مشــابه )از لحاظ مسیر و کالس پروازی( در اولین 
فرصت زمانی انجام می گیرد و همچنین در صورت انتقال مســافر توسط سایر خطوط 
هوائی، این امر بدون پرداخت هزینه یا مابه التفاوت توســط مســافر یا بدون پرداخت 

خسارت توسط شرکت های هواپیمایی به مسافر انجام می گیرد. در عین حال مسافر در 
صورت امکان زمانی به هتل منتقل می شود و هزینه حمل ونقل و هتل به عهده شرکت 
حمل کننده است.اگر ابطال پرواز از سوی شرکت، از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل 
از انجام پرواز باشد، شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. اگر 
ابطال پرواز از شــش روز تا ۲۴ ســاعت قبل از انجام پرواز باشد، در اینصورت شرکت 
حمل کننده موظف به اســترداد کامل وجه بلیت به عالوه جبران خسارت به میزان ۳۰ 
درصد نرخ پایه بلیت اســت. اگر ابطال از ۲۴ ســاعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام 
پذیرد، در اینصورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه به عالوه جبران 
خســارت به میزان ۵۰ درصد نرخ پایه بلیت است.در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز 
بر اساس ساعت پرواز مندرج در بلیت مسافر،  نماینده شرکت هواپیمائی باید با حضور 
در میان مســافران، با متانت و احترام نسبت به اطالع رسانی صحیح درخصوص تأخیر 
پرواز اقدام کند. همچنین شرکت هواپیمائی باید نسبت به اطالع رسانی ازطریق سیستم 
اطالعات پرواز به صورت مستمر اقدام کند. درصورت تأخیر بیش از یک ساعت و کمتر 

از دو ساعت، از مسافران پذیرائی می شود،

خسارت پروازهای تاخیردار؛ از ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بلیت
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گزیده خبر

گردهمایی بزرگ صنعتگران برق و اتوماسیون 
صنعتی در نصف جهان

دوازدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت برق و 
اتوماســیون صنعتــی در اصفهان برگزار می شــود.
به گــزارش واحد روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه 
نمایشــگاه تخصصی  بین المللی اصفهان دوازدهمین 
صنایع برق و اتوماســیون صنعتــی در محل برگزاری 
نمایشــگاه های اصفهان از تاریخ 4 آبان ماه کار خود را آغاز می کند و شرایطی 
را فراهم می آورد تا واحدهای تولیدی، جدیدترین تجهیزات، خدمات و کاالهای 
خود را در معرض دید بازدید کنندگان، متخصصان، کارشناســان و عالقمندان 
به رویدادهای نمایشــگاهی و فعاالن این حوزه قرار دهد.در این نمایشگاه 120 
شرکت فعال و مطرح از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، 
تهران، قزوین، خراسان رضوی، یزد و استان البرز در طول چهار روز برگزاری این 
رویداد نمایشــگاهی تخصصی آخرین توانایی هایی خود را به نمایش می گذارند.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و اتوماسیون صنعتی در فضایی بالغ 
بر 6 هزار مترمربع و با هدف شناسایی و توانایی صنعتگران برق، ارایه ظرفیت های 
تولید کنندگان تجهیزات برق خانگی و صنعتی و شناخت نیازهای بازار برق کشور 

برگزار می گردد. 

رئیس کل دادگستری استان در بازدید از پاالیشگاه اصفهان
پاالیشگاه اصفهان مدیریت جهادي را با علم 

روز به تصویر كشیده است
 حجت االسالم و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان پس از بازدید 
از واحدهاي مختلف شــرکت گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان  مجموعه ای 
اســت  که بیش از  3 هزار نفر جوانان متخصص و متعهد در آن فعال هســتند.

وي افزود: این شرکت که با اجراي طرح هاي عظیمي از جمله تصفیه گازوئیل با 
تولید روزانه 23 میلیون لیتر گازوئیل یورو 5 به  دست متخصصان صنعت نفت 
راه اندازي شده،  نمونه اي از مدیریت جهادي را به تصویر کشیده  که با علم روز و 
تخصص باال عجین شده و در رقابت با پاالیشگاه هاي مطرح دنیا رقابتي تنگاتنگ 
دارد.رئیس کل دادگســتری استان وجود مؤلفه هاي شاخص تعهد و تخصص، 
جذب نیروهای متخصص و افراد صاحب فن، بهره گیری از آخرین  تكنولوژي در 
حوزه  پاالیش و ایجاد اشــتغال باال را  از جمله ویژگی های این مجموعه بزرگ 
دانست و اظهار داشت: آقاي دکتر قدیري مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مدیر متخصص والیي و انقالبي کشور در این 9 ماه که به پاالیشگاه آمده است  
تحوالت ارزشمندي را براي این قطب صنعتي استان اصفهان ایجاد کرده است 

که جاي بسي تقدیر است

طی 6 ماه نخست سال جاری انجام شد؛
 اشتراک رایگان 354 مشترک دراستان 

گلستان
در6 ماهه نخست ســال 1401 تعداد 354  اشتراک رایگان گاز  به مددجویان 
تحت پوشش، ایثارگران و اماکن واجد شرایط در استان گلستان  واگذار شد.علی 
طالبی مدیرعامل شــرکت با اعالم این خبر، گفت: در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم جامعه و سایر اماکن واجد شرایط ، 
این شرکت در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال جاری، تعداد 354 اشتراک رایگان 
را به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
و همچنین جامعه ایثارگران ، اماکن مذهبی واجد شــرایط و موارد دیگر واگذار 
نموده اســت.وی افزود: از این تعداد ،  144 مــورد به مددجویان کمیته امداد، 
133 مورد به مددجویان بهزیســتی، 53 مورد به خانواده شــهدا و جانبازان و 
24 مورد نیز به سایر واجدین شــرایط واگذار شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گلستان اظهار داشت : مددجویان نهادهای حمایتی و جانبازان باالی 25 
درصدی که تاکنون از امتیاز اشــتراک گاز رایگان بهره مند نشده اند، می توانند با 
دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز اســتان برای یک مرحله 

کنتور و اشتراک رایگان دریافت کنند

قائم مقام مدیرعامل سایپایدک خبر داد:
پذیرش رشته خدمات پس از فروش در 

هنرستان هاي منتخب كرج و رشت
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل سایپایدک از پذیرش هنرجو در رشته 
خدمات پس از فروش در هنرســتان هاي منتخب کرج و رشت خبر داد و گفت: 
قصد داریم با توســعه هنرستان هاي مهارتي، براي آینده خدمات پس از فروش 
نیروي متخصص تربیت کنیم.به گزارش ســایپانیوز به نقــل از روابط عمومي 
سایپایدک، سعید تخته چیان با اشاره به اینكه چهار تخصص شغلي خدمات پس 
از فروش در نظام آموزشي کشور براي نخستین  بار توسط سایپایدک اضافه شده 
اســت، گفت: براي نخستین  بار چهار تخصص شغلي خدمات پس از فروش در 
نظام آموزشي کشور گنجانده شده است که مشاغل عملیاتي پذیرشگر، مسؤول 
انبار، تعمیرکار و امدادگر از جمله آنها اســت.تخته چیان یادآور شــد: تدوین و 
تدریس رشــته خدمات پس از فروش خودروهاي ســبک در مقطع آموزشــي 
متوســطه بر اساس تفاهم نامه و همكاري شرکت سایپایدک با وزارت آموزش و 
پرورش و مجوز رســمي شوراي عالي آموزش و پرورش، به منظور تربیت نیروي 

انساني مهارت محور در شاخه کار و دانش طراحي شده است.

باهدف ایجاد زیباسازی محیط انجام شد؛
اجرای بیش از 3 هزار فالورباكس در حاشیه 

بلوار خط 4 حصار
سرپرست منطقه 10 شهرداری کرج گفت: در راستای ارتقاء سیما و منظر شهری 
و ایجاد نشــاط بصری، پروژه فضای سبز عمودی در حاشیه بلوار خط 4 حصار 
با نصب ســه هزار و 290 عدد فالورباکس و کاشــت گل و درختچه به اجرایی 
شد.سید احمد حسینی ؛ با اشاره به اینكه شهروندان نقش مؤثری در نگهداری 
از فضاهای ســبز شهری دارند، افزود: فضای ســبز یكی از مهم ترین نمودهای 
عملكرد شــهری به شمار می رود که عالوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری 
در تقویت روحیه و شادابی شهروندان نیز تأثیرگذار است.حسینی با بیان اینكه 
فالور باکس ها باهدف ایجاد نشــاط در شهر و زیباسازی محیطی در انواع متنوع 
ساخته و نصب شد، گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی و کارشناسی به عمل آمده 
و به منظور زیباســازی شــهری و ایجاد فضای شاد بصری، نصب فالورباکس در 
حاشیه بلوار خط 4 حصار انجام شد.حسینی افزود: در این پروژه تعداد سه هزار و 
290 عدد فالورباکس در ارتفاعی بین 3 تا 5 متر و طول 150 متر توسط واحد 

فضای سبز منطقه 10 نصب شده است.

نفت از افت دالر دلگرم شد
قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه تحت تاثیر افت ارزش دالر، 
افزایــش یافت اما نگرانی هایی که پیرامون دورنمای تقاضای جهانی 
برای ســوخت وجود دارد، رشــد قیمت را محــدود کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 2۷ ســنت افزایش، به 93 دالر 
و 53 ســنت در هر بشكه رســید. نفت برنت روز گذشته سه درصد 
نزول کرده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریكا برای 
تحویل در دســامبر با 36 ســنت افزایش، به ۸4 دالر و 94 ســنت 
در هر بشكه رسید. شــاخص نفت آمریكا روز گذشته با 0.6 درصد 
کاهش بسته شده بود.شاخص دالر آمریكا ابتدای معامالت روز سه 
شــنبه کاهش یافت و نفت را برای خریداران غیرآمریكایی ارزان تر 
کرد. با این حال، نشــانه های فعالیت اقتصادی نامطمئن در آمریكا 
و چین که بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان هستند، مانع 
افزایش بیشتر قیمت ها شد.واندانا هری، موسس شرکت تحلیل بازار 
نفت »واندا اینســایتس« در این باره گفت: بجز نوسان قیمت اواسط 
معامالت روزانه، معامالت نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت از 
پنج شنبه گذشته، در بازه محدودی حبس شده اند. عوامل عرضه و 
تقاضــا تا حدود زیادی بدون تغییر مانده اند و بازار نفت به تحوالت 
اقتصادی واکنش نشان می دهد. بخش زیادی از دورنمای تیره تقاضا 
برای سوخت تا به حال از سوی بازار هضم شده است بنابراین، فشار 
کاهشی بیشتر ممكن اســت آهسته باشد.نظرسنجی ماهانه آژانس 
»اس اند پی گلوبال« از مدیران خرید که روز دوشــنبه منتشر شد، 
نشان داد فعالیت تجاری آمریكا در اکتبر برای چهارمین ماه متوالی 
رشــد منفی پیدا کرده و شرکتهای خدماتی و تولیدکنندگان اظهار 
کردند که تقاضای مشــتریان، کاهش پیدا کرده است.ضعیف شدن 
تقاضا نشان می دهد که افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریكا 
برای مبارزه با تورم، موثر واقع شده و ممكن است مقامات فدرال رزرو 

را متقاعد کند سیاستهای افزایش نرخ بهره را مالیم تر کنند.

وزیر نفت اعالم کرد؛

نقش کلیدی جی ئی سی اف در حفظ و ارتقای امنیت جهانی انرژی
وزیــر نفت گفت: با توجه به جایگاه راهبردی کشــورهای عضو 
جی ئی ســی اف و ســهم نزدیک 50 درصدی در سبد صادرات 
جهانی گاز و ال ان جی، الزم اســت توان، قابلیت ها و تمهیدهای 
مــورد نیاز مجمــع تقویت شــود.به گزارش ایلنــا و به نقل از 
وزارت نفت، جواد اوجی دیروز )سه شــنبه، ســوم آبان ماه( در 
بیست وچهارمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی ئی ســی اف( در قاهره با بیان اینكه گاز طبیعی نقشی 
مهــم و تعیین کننــده در دوران گــذار انرژی به عهــده دارد و 
به دلیــل مزیت های محیط زیســتی، از توانایی خیره کننده ای 
برای جایگزینی دیگر سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ، 
برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این، نظر به اهمیت افزایش 
حجم و تعریف مســیرهای جدید گاز طبیعی، ضروری اســت 
سیاست هایی نو در دســتورکار اعضای مجمع قرار گیرد.وی با 
بیان اینكه همسو با افزایش صرفه اقتصادی و گسترش تجارت 
گاز طبیعی الزم اســت کشــورهای در حال توســعه و به ویژه 
توســعه یافته، در فناوری هــای مرتبط با تجــارت گاز از جمله 
فناوری های مرتبط با ال ان جی توجه جدی کنند و انحصارزدایی 
در فناوری هــای مرتبط بــا تجارت گاز را به عنــوان یک اصل 
بپذیرند، تصریح کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای سیاسی 
و تحریم مهم تریــن دارندگان ذخایــر گاز طبیعی، پیامدهای 
غیرقابل جبرانی بر محیط زیست خواهد داشت و سبب خواهد 
شد تحقق اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد مقدور 
نباشد.وزیر نفت افزود: اجتناب از اقدام های که جامعه بشری را با 
پیامدهای ناگواری روبه رو خواهد کرد و مانعی در مسیر تجارت 
گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک است، اصل دیگری است 
که باید مورد توجه کشــورها باشد. سیاست های این مجمع در 
حمایت از دو اصل یادشده، تأثیر قابل توجهی بر توسعه تجارت 
جهانی گاز طبیعی و تأمین منافع اقتصادی این مجمع خواهد 

داشت.

ضرورت توجه جی ئی سی اف به محیط زیست
اوجی بر ضرورت توجه به مســائل محیط زیستی تأکید کرد و 
با بیان اینكه نیاز است توجه کشورهای عضو به موضوع کاهش 
کربن تولیدی از فرآیند تولید گاز طبیعی معطوف شــود، اظهار 
کرد: به عنوان فردی که سال ها در بخش گاز ایران فعالیت های 
مهندســی و مدیریتی کرده ام، باور دارم این امر با توجه به اراده 
سیاســی و توانمندی های فنی و مهندســی موجود امكان پذیر 

است.
وی با تأکید بر اینكه الزم اســت کشــورهای در حال توسعه و 
به ویژه توســعه یافته به فناوری های نو نظیر جذب، بهره برداری 
و ذخیره سازی کربن، کاهش نشت گاز متان و یا هیدروژن آبی 
توجه جدی کنند، افزود: خوشبختانه فناوری های کاهش دهنده 
کربــن از چرخه تولید گاز طبیعی در دســترس ما قرار دارند. 
معتقدم تحقق زیســت بوم جهانی با انتشــار کربن صفر، بدون 
اراده سیاسی، تأمین منابع مالی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
و همكاری های علمــی و فناورانه جدی همه ذی نفعان، در حد 

شعار باقی خواهد ماند.

نقش کلیدی جی ئی ســی اف در حفظ و ارتقای امنیت 
جهانی انرژی

وزیر نفت با بیان اینكه با توجه به جایگاه راهبردی کشــورهای 
عضو جی ئی سی اف و سهم نزدیک 50 درصدی در سبد صادرات 
جهانی گاز و ال ان جی، الزم اســت توان، قابلیت ها و تمهیدهای 
مورد نیاز مجمع تقویت شــوند، اظهار کرد: ارتقای هم افزایی و 

هماهنگی های جمعی، ســبب حفظ منافع اعضــا و صیانت از 
امنیت عرضه جهانی گاز طبیعی می شود.اوجی با بیان اینكه با 
وجود چالش های متعدد در بازار جهانی گاز در سال های اخیر، 
جی ئی سی اف، در چارچوب اساسنامه و راهبرد بلندمدت خود، 
موفق شــده همفكری ها، هماهنگی هــا و همكاری ها را در این 
مجمع تقویت کند، افزود: این تمهیدات راهبردی ســبب شده 
است مجمع بتواند نقش کلیدی خود در حفظ و ارتقای امنیت 
جهانی انرژی در دوران کووید -19 و پســاکووید را به خوبی ایفا 
کند.به گفته وی، ما مســیری طوالنی و مملو از نااطمینانی ها 
پیش رو داریم که مستلزم ارتقای همبستگی و همكاری بیشتر 

اعضای مجمع است.

ضرورت همکاری اعضای مجمع در ســطوح راهبردی، 
مدیریتی و فنی

وزیر نفت با تأکید بر اینكــه ارتقای جایگاه مجمع در بازارهای 
جهانی گاز و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین امنیت انرژی جهان، 
برای رشــد و توســعه کشــورهای در حال توســعه، ضرورتی 

اجتناب ناپذیــر اســت، تصریح کرد: بر این اســاس پیشــنهاد 
می کنم همفكری هــا و همكاری های جمعی اعضای مجمع در 
سطوح »راهبردی، مدیریتی و فنی« ارتقا یابند. معتقدم تبادل 
تجارب موفق میان کشــورهای عضو در ســطوح یادشــده در 
این میان اهمیتی بســزا دارد.اوجی با یادآوری اینكه جمهوری 
اسالمی ایران آمادگی دارد در چارچوب ابتكار ویژه سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری ایران با عنوان »گاز طبیعی در خدمت 
اقتصاد جهانی در دوران پس از کرونا« که در ششمین اجالس 
سران مجمع در دوحه قطر مطرح شد، ایفای نقش کند، افزود: 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یكی از بزرگ ترین صاحبان 
ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی جهان و از بزرگ ترین دارندگان 
شبكه توزیع داخلی گاز طبیعی دنیا، برای هرگونه همكاری در 
بخش های اکتشاف، حفاری، توســعه، بهره برداری و توزیع گاز 
طبیعی آمادگی دارد.وی گفت: تحقق این امر، مســتلزم ارتقای 
توان و مدیریت راهبردی و قابلیت های فنی و مهندسی است که 
در این زمینه، تشــویق سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، 
نقشی برجسته ایفا می کند. این راهبرد، راهبردی جمعی است 
و از طریق آن، توان فناورانه کشــورهای عضو مجمع در زنجیره 

توسعه صنعت گاز طبیعی تقویت می شود.

پیشرفت قابل توجه ایران با وجود تحریم ها
وزیر نفت توســعه صنعت گاز جهــان و تحقق امنیت عرضه و 
تقاضای گاز طبیعی در بازارهای جهانی را مستلزم صلح جهانی 
و سیاســت زدایی از تجارت انرژی دانســت و اظهار کرد: بر این 
اساس، اعمال هرگونه تحریم یكجانبه یا چندجانبه بر هریک از 
اعضای مجمع را اقدامی سیاســی در تعارض با اصول و موازین 
حقوق بین الملل و مخالف عقالنیت اقتصادی ارزیابی می کنیم.

اوجــی با بیان اینكه قربانیان به مخاطره انداختن امنیت انرژی، 
مردم عادی و به ویژه کشــورهای در حال توسعه هستند، افزود: 
واقعیت آن اســت که با وجود تحریم های یک جانبه و ظالمانه 
آمریكا، ایران توانســته اســت با تكیه بر توان داخلی و توسعه 
بازارهای خارجی، به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد.وی 
گفت: به عنوان وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران از منافع تولید و 
صادرکنندگان گاز عضو مجمع پشتیبانی می کنم. اطمینان دارم 
با تقویت همفكری و همكاری میان کشورهای عضو و ناظر، در 
رویارویی با چالش های بازار جهانی گاز، آینده ای روشن پیش رو 

خواهیم داشت.

مدیر آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد محدود شدن عرضه بازارهای گاز طبیعی 
مایع )LNG( و کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ نفت، دنیا را در میانه نخســتین بحران انرژی جهانی واقعی قرار داده است.به 
گزارش ایسنا، فاتح بیرول در کنفرانس هفته انرژی بین المللی سنگاپور اظهار کرد: رشد واردات LNG به اروپا در بحبوحه بحران 
اوکراین و احتمال بهبود تقاضای چین برای این ســوخت، بازار را دچار محدودیت عرضه می کند، در حالی که تنها 20 میلیارد 
متر مكعب ظرفیت جدید LNG سال آینده وارد بازار خواهد شد.مدیر آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد: همزمان، تصمیم اخیر 
اوپک پالس برای کاهش تولید به میزان دو میلیون بشــكه در روز، تصمیم پرریســكی است زیرا این آژانس انتظار دارد تقاضای 
جهانی برای نفت امسال دو میلیون بشكه در روز رشد کند. این تصمیم به خصوص از این جهت پرریسک است که اقتصادهای 
متعددی در سراســر جهان در آستانه سقوط به ورطه رکود قرار دارند و اگر ما درباره رکود جهانی صحبت می کنیم، از نظر من 
این تصمیم واقعا مایه تاسف است.اما بیرول خاطرنشان کرد: بحران انرژی فعلی می تواند با تسریع روند گذار به سوی منابع انرژی 
پاک و تشكیل سیستم انرژی پایدار و مطمئن، نقطه عطفی در تاریخ انرژی باشد. امنیت انرژی، عامل شماره یک تاثیرگذار در 
گذار انرژی است زیرا کشورها، فناوری های انرژی و تجدیدپذیرها را به عنوان یک راه کار می بینند.بیرول گفت: آژانس بین المللی 
انرژی انتظار دارد نیروی تجدیدپذیر در سال 2022 به میزان 400 گیگاوات افزایش پیدا کند که 20 درصد رشد نسبت به سال 
گذشته را نشان می دهد.بر اساس گزارش رویترز، مدیر آژانس بین المللی انرژی در بخش دیگری از اظهاراتش، اعالم کرد جهان 

با وجود سقف قیمت، همچنان نیاز دارد نفت روسیه وارد بازار شود.

رئیس شــرکت دولتی »قطر انرژی« اعالم کرد تجارت نفت و گاز باید از سیاست دور 
نگه داشــته شود و خواستار سیاست هایی برای فاصله گرفتن از تحریم ها و توافق های ضد بازار آزاد شد.به گزارش ایسنا، 
این اظهارات سعد الكعبی که در آستانه کنفرانس مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( در مصر مطرح شد، منعكس 
کننده دیدگاه های بسیاری از بازیگران صنعت است که واهمه دارند طرح گروه هفت برای اعمال سقف قیمت برای نفت 
روســیه، تجارت جهانی را فلج کند.»قطر انرژی«، یكی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع )ال ان جی( در جهان 
است.کشــورهای صنعتی گروه هفت ماه گذشته موافقت کردند از پنجم دسامبر، برای فروش نفت روسیه، سقف قیمت 
نفت اعمال کنند. کمیسیون اروپا هفته گذشته جدیدترین تدابیر اضطراری خود را برای مقابله با قیمت های باالی انرژی 
پیشنهاد کرد اما سقف قیمت برای گاز که میان کشورهای اتحادیه اروپا درباره آن اختالف وجود دارد، در میان این تدابیر 
نبود.بیش از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا شامل ایتالیا، لهستان، یونان و بلژیک، خواستار سقف قیمت برای گاز در اتحادیه 
اروپا شدند اما درباره مكانیزم آن اختالف دارند. آلمان و هلند هشدار دادند سقف قیمت باعث خواهد شد کشورهای اروپایی 
برای خرید گاز در بازارهای جهانی در طول زمستان که عرضه روسیه اندک خواهد بود، با دشواری روبرو شوند.کعبی که 
وزیر انرژی قطر هم اســت، اظهار کرد: دولت ها باید خرابكاری و حمالت نظامی به زیرســاخت انرژی یا شبكه های برق را 
محكوم کنند.بر اســاس گزارش رویترز، روسیه ماه جاری حمالت هوایی به اوکراین را تشدید کرد و موشک ها و پهپادها، 

شهرهای بزرگ و زیرساخت انرژی اوکراین را هدف گرفتند. 

مدیر آژانس بین المللی انرژی:

با نخستین بحران انرژی جهانی 
واقعی روبرو هستیم

رئیس قطر انرژی:

تجارت نفت و گاز باید از سیاست 
دور نگه داشته شود
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شایسته است که فاطمی امین استعفا دهد
فرصت وزیر تمدید نخواهد شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: به نظرم استعفای فاطمی امین از سکانداری وزارت صمت عاقالنه و شایسته است که وی در مسند دیگری 
مشغول به کار شود هر چند من نمی توانم در زمینه صحت استعفای فاطمی امین اظهار نظر قطعی کنم.لطف اهلل سیاه کلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ 
به این پرسش که شنیده ها حکایت از استعفای فاطمی امین از وزارت صمت و حضور وی در سمت معاونت ریاست جمهوری دارد آیا چنین سخنانی را تایید می کنید؟ 
گفت: به نظر من استعفای وی از سکانداری وزارت صمت عاقالنه، و شایسته است که وی در مسند دیگری مشغول به کار شود هر چند من نمی توانم در زمینه صحت 
استعفای فاطمی امین اظهار نظر قطعی کنم.وی استعفای فاطمی امین را به نفع دولت و مجلس خواند و افزود: دولت و مجلس همکاری نزدیکی باهم دارند و استیضاح 
وزیر ممکن است که برای برخی شائبه ایجاد کند. نمایندگان وظیفه دارند که حقوق مردم را دنبال کنند و حرف دل آنها را بزنند نمایندگان هر جایی که متوجه متضرر 
شدن مردم شدند باید ایستادگی کند از این رو به نظر می رسد که دولت باید تدبیر و مسائل را حل و فصل کند.نماینده مردم قزوین در پاسخ به این پرسش که وزارت 
صمت روز گذشته در پیامی اعالم کرد که اشکاالت وارد شده مجلس به آیین نامه واردات خودرو را حل کرده است آیا این مسئله می تواند در تعدیل نظرات منفی نسبت 
به فاطمی امین در مجلس تاثیر بگذارد؟ گفت: مجلس به فاطمی امین فرصت الزم را داده است و 6 ماه از درخواست استیضاح وی می گذرد و به نظر می رسد که این 
فرصت تمدید نخواهد شد.سیاه کلی ادامه داد: مردم منتظر عملکرد مدیران هستند و این ادبیات که گفته می شود یک مدیر به تازگی این سمت را احراز کرده و باید به 
وی فرصت داده شود درست نیست چراکه آن مدیر بعد از 40 سال یک سمتی را برعهده گرفته است و ما باید یاد بگیریم که مدیران از تجربه گذشتگان استفاده کنند.

گزیده خبر

رئیس هیات مدیره چادرملو :
 درپی تحقق توسعه متوازن در منطقه هستیم    

   دکتر صالحی رئیس هیات مدیره شــرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در نشســت مشــترک با مدیران، 
مســئوالن، نخبگان و فعاالن حــوزه های اجتماعي و 
فرهنگی شهرســتان اردکان پس از طرح مســائل و 
خواسته های عمومی حاضران و انتظارات آنان از صنایع 

فعال در منطقه به منظور ارتقا زیر ساخت های توسعه فراگیر شهرستان اردکان، با 
بیان ضرورت طراحی برنامه مدون و استراتژیک ایفای مسئولیت اجتماعی افزود: 
عدم توسعه متوازن صنعت در شهرستان اردکان موجب انباشت مطالبات مردم 
و مســئوالن این شهرستان از صنایع شده است که باید تالش کرد در چارچوب 
ضوابــط و اختیارات و وزن هر بنگاه اقتصادی نســبت ایفای تکالیف اجتماعی 
مطالبه گری کرد . به گزارش روابط عمومی چادرملو در این نشست عمومی که 
امام جمعه و نماینده مردم اردکان نیز حضور داشــتند دکتر صالحی همچنین 
افزود ما با تمام ظرفیت های قانونی شــرکت، خود را متعهد به ایفای مسئولیت 

های  اجتماعی  میدانیم .

بهره برداری از ایستگاه اختصاصی صدا و 
سیما در مجتمع معدنی سرب نخلک 

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران، عارف باقری مدیر مجتمع سرب نخلک با 
بیان این مطلب درباره بهره برداری از این پروژه گفت: 
شرایط جغرافیایی خاص مجتمع معدنی سرب نخلک و 
عدم امکان پوشش دهی سیگنال پخش سراسری صدا 

و سیما به دلیل این شرایط همواره در این مجتمع با چالش همراه بوده به طوری 
که با استفاده از تجهیزات مخصوص صدا و سیما تنها دریافت دو شبکه آنالوگ 
تلویزیونی امکان پذیر بوده و به دلیل شرایط آب و هوایی در بیشتر مواقع همین 
تعداد محدود شبکه های تلویزیونی هم دچار قطعی و اختالل بوده است.باقری 
اظهار داشــت: با توجه به مهاجرت معکــوس خانواده ها به مجتمع نخلک و در 
راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و نیز ارتقاء امکانات و تسهیالت رفاهی 
پرسنل، مذاکرات متعددی با سازمان صدا و سیما استان اصفهان صورت پذیرفت 
و با توافق و همکاری ســازمان مذکور پروژه ایستگاه اختصاصی پخش سراسری 
برنامه های شبکه دیجیتال صدا و سیما در محل این مجتمع با سرمایه گذاری 

یک میلیارد ریالی ایمپاسکو اجرایی شد.

فراهانی مدیر روابط  عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد:
منطقه ویژه اقتصادی المرد به عسلویه معدنی 

کشور تبدیل می شود
منطقه ویژه اقتصادی المرد به عنوان قطب بزرگ صنعتی – معدنی کشــور در 

جنوب استان فارس و در محل تالقی سه استان دارای 
منابع سرشار نفت وگاز و معادن غنی )فارس، بوشهر و 
هرمزگان( واقع شده است.به گزارش این کانون صنعتی 
با مســاحت حدود ۸۵00 هکتــار از زیرمجموعه های 
ســازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( است و در اسناد ملی و آمایش سرزمینی از جایگاه بارز و برجسته ای 
برای توسعه صنعتی کشور و تحقق جهش تولید محسوب می شود.منطقه ویژه 
اقتصادي المرد بــا هدف انتقال دانش فنی، جلوگیری از خام فروشــی و خلق 
ارزش افزوده عظیم، جذب ســرمایه های داخلی وخارجی، افزایش توان صادراتی 
و تامیــن کاالهای اساســی و باکیفیت از طریق توســعه صنایع مادر و تکمیل 
زنجیره صنایع معدنی و تحقق اشتغال پایدار و رفع محرومیت مناطق پیرامونی 
ایجاد شده است.در همین راستا حامد فراهانی مدیر روابط عمومی منطقه ویژه 
اقتصادی المرد در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2022 در خصوص آخرین 
وضعیــت این منطقه گفت: بزرگترین و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشــور 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد قــرار دارد. در واقع کل میزان تولید آلومینیوم 
المهدی و آلومینیوم جاجرم و ســایر کارخانه های آلومینیوم کشــور در حدود 
400 هزار تن در ســال است؛ این در حالی است که کارخانه آلومینیوم جنوب 
)ســالکو( در فاز اول به تنهایی ساالنه 300 هزار تن تولید دارد و با اجرا شدن 
فاز 2 و 3 ظرفیت تولید این مجموعه به یک میلیون تن در ســال می رسد.وی 
در خصوص میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته برای تاسیس این شرکت با 
بیان اینکه طرح اولیه سالکو با مبلغ ١.2 میلیارد دالر از طریق فاینانس چینی 
انجام شده است، گفت: ۵١ درصد سرمایه گذاری شرکت سالکو توسط شرکت 
ســرمایه گذاری غدیر و 49 درصد هم توسط سازمان توسعه ونوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( صورت گرفته است.فراهانی در ادامه در خصوص 
تامین ماده اولیه مورد نیاز ســالکو گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی از لحاظ 
تامین مواد اولیه وجود ندارد و ماده اولیه مورد نیاز این کارخانه از طریق واردات 
تامین می شود.وی همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز و بحث تحریم ها نیز 
گفت: نوســنات نرخ ارز و مشــکالت مربوط به تحریم ها همیشه وجود داشته 
و دارد، اما خوشــبختانه تاکنون تاثیر زیادی در روند تولید مجموعه نداشــته 
است.مدیر  روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد با بیان اینکه صنعت مادر 
و صنعت معدنی این مجموعه آلومینیوم جنوب )ســالکو( محســوب می شود، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر قصد داریم با اجرای طرحی صنایع پائین دستی 
صنعت آلومینیوم را در این منطقه راه اندازی کنیم که در همین راستا منطقه ای 
هــم برای این طرح اختصاص داده ایم.وی در ادامه افزود: قصد داریم منطقه ای 
تحت عنوان »آلوم شــهر« را در منطقه ویژه اقتصادی المرد ایجاد کنیم؛ با این 
هدف که صنایع پائین دستی آلومینیوم و واحدهای فرآوری در این منطقه فعال 
باشند و شمش به صورت مذاب تحویل و سپس به خط تولید انتقال داده شود 
و به این صورت زنجیره تولید تشکیل شود که در آن صورت مزیت چشمگیری 
برای منطقه محسوب خواهد شد.فراهانی در خصوص ویژگی ها و مزایای ایجاد 
این شهرک چنین توضیح داد: یکی از مزیت ها و جذابیت های سرمایه گذاری در 
صنایع پائین دســتی آلومینیوم و احداث شهرک »آلوم شهر«؛ ساخت قطعات و 
محصوالت نیمه ساخته صنعت آلومینیوم در مجاورت مجتمع آلومینیوم جنوب 
)سالکو( است؛ به گونه ای که سرمایه گذاران در این بخش می توانند از آلومینیوم 
تولیدی این شــرکت به صورت مذاب به عنوان ماده اولیه اســتفاده کنند.وی 
همچنین به مشوق های سرمایه گذاری و پتانسیل های زیرساختی در این منطقه 
اشاره کرد و گفت: مشوق های قابل توجهی نظیر معافیت  های مالیاتی و گمرکی 
برای ســرمایه گذاری بهتر خارج از بروکراسی اداری از مزیت های مناطق ویژه 
اقتصادی است؛ به  گونه  ای که ارتباط با دریا، اسکله اختصاصی در پارسیان، وجود 
شاهراه ارتباطی با مرکز سه استان جنوبی کشور و همچنین فرودگاه بین المللی 
المرد از مزیت های متفاوت منطقه ویژه اقتصادی المرد به شمار می رود.فراهانی 
همچنین به سفر مقامات کشوری طی هفته های اخیر به منطقه ویژه اقتصادی 

المرد اشاره کرد.

رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی خاطر نشــان کرد: قیمت لوازم خانگی افزایش 
چشمگیری داشته است، تورم موجود در لوازم خانگی باعث شد که توان مردم برای تغییر و 
خرید لوازم خانگی کاهش پیدا کند و این اعتراض های اخیر نیز به رکود بازار دامن زد چراکه 
فعاالن اقتصادی ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت کاری خود  شدند.اکبر پازوکی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت از افزایش 34 
درصدی صادرات لوزام خانگی سبک در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد این در حالیست 
که ما در تولید این اقالم با چالش مواجه هستیم، آیا صادرات این اقالم تنظیم بازار داخلی 
را برهم زد؟ گفت: لوازم خانگی سبک به صورت قاچاق وارد می شود، البته تنوع تولیدی ما 
در این لوازم قابل توجه نیست اما به این معنا نیست که ما نتوانیم این اقالم را تولید و صادر 
کنیم.صادرات لوازم خانگی کوچک و سبک از سال های گذشته متداول بوده اما آنچه اهمیت 
دارد این است که ما چه محصوالتی را تولید و  به چه کشورهایی صادر می کنیم؟این فعال 
صنفی با اشاره به افزایش مشــوق های صادراتی برای تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: 
تولیدکنندگان صرفا باهدف تامین بازار داخلی اقدام به تولید نمی کنند و بخشی از کاالهای 
تولیدی ما به عراق، افغانستان و سوریه صادر می شود اما صادرات لوازم سبک به این کشورها 
چشــمگیر نبوده است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه رشد صادرات 
لوازم خانگی ســبک به معنی افزایش رقم صادراتی محسوب نمی شود، گفت: قیمت لوازم 
خانگی سبک در مقایسه با لوازم خانگی بزرگ قابل توجه نیست از این رو افزایش صادرات 
نمی تواند به مثابه ورود ارز قابل توجه به کشور در نظر گرفته شود به عنوان مثال اگر صادرات 
3 یخچال 2١ میلیون می شود و با قیمت آن می توان حداکثر ١0 پنکه صادر کرد.پازوکی با 
بیان اینکه زمینه های افزایش صادرات کاال باید فراهم شود، گفت: قیمت کاالهای تولیدی در 
کشور باید قابل رقابت باشد؛ کشورهای همسایه خواهان کاالهای ایرانی هستند اما در گام 
نخســت باید قیمت کاالها قابل رقابت شوند چراکه با وفور لوازم خانگی در بازار کشورهای 
همســایه آنها ترجیح می دهند کاالی کشورهای اروپایی را انتخاب کنند. به گفته وی؛ اگر 
صادرات افزایش پیدا کند هزینه سر بار تولیدکنندگان کاهش و در نتیجه قیمت ها ریزش 
می کند این مهم مستلزم این است که دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.این فعال 
صنفی از حاکم شــدن رکود ۸0 تا 90 درصدی بازار لوازم خانگی داخلی خبر داد و افزود: 
قیمت لوازم خانگی افزایش چشمگیری داشته است، تورم موجود در لوازم خانگی باعث شد 
که توان مردم برای تغییر و خرید لوازم خانگی کاهش پیدا کند و این اعتراض های اخیر نیز 
به رکود بازار دامن زد چراکه فعاالن اقتصادی ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت 
کاری خود  شدند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: سال آینده دولت باید رکود ۸0 تا 
90 درصدی بازار را لحاظ کند و متناسب با آن مالیات از فعاالن اقتصادی دریافت کند.وی 
با اشــاره به افزایش تعداد گارانتی های غیرشرکتی، افزود: تعمییرات تخصصی لوازم خانگی 
در فضای مجازی از سوی تعدادی از افراد دنبال می شود این افراد خود را تعمیرکاران اصلی 
شرکت ها معرفی می کنند این در حالیست که بسیاری از تبلیغات آنها دروغ است به عنوان 
مثال اگر ماشین لباسشویی شخصی خراب شود ابتدا می گویند برد ماشین  لباسشویی شما 
خراب اســت و باید برای تعمیر برده شود و مبلغی را برای هزینه تعمیر اعالم می کنند، اما 
بعد از چند روز 2 برابر مبلغی که اعالم کردند برای تعمیر کاال از صاحب آن مطالبه می کنند 
که این شیوه تعمیر یک نوع کاله برداری محسوب می شود.به گفته پازوکی؛ مردم از سامانه 
١24 اطالعات الزم در زمینه تعمیرکاران را دریافت کنند.این فعال صنفی با انتقاد از سخنان 
برخی مسئوالن در زمینه پایین بودن استاندارد لوازم خانگی تولید داخلی، گفت: اگر کیفیت 
تولیدات داخلی پایین اســت چرا اجازه تولید به آنها داده می شــود استانداردهای تولیدات 
ایرانی باید متناسب با تکنولوژی روز تغییر کند؛ این سخن به این معنا نیست که در گذشته 
کاالهای ما استاندارد نداشتند، باید کاالهای استاندارد ما به روز شوند. امروز تولیدکنندگان 
با مشقت بسیار اقدام به تولید می کنند اگر کاالهای تولیدی آنها بی کیفیت باشد خریدار و 
فروشنده کاالی آنها را پس می زند و این سخن به معنی ورشکستگی تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: تکنولوژی به کار گرفته شده در برخی از کاالهای تولیدی پایین است به عنوان 
مثال کشورهای اروپایی در تولید ساید بای ساید عالوه بر آب سردکن، آب گرم کن نیز تعبیه 

کرده اند ما هنوز به این تکنولوژی مجهز نشدیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو
به دنبال اصالح ایرادهای وارد شــده به آیین نامــه واردات خودرو و تایید آغاز عملیات 
اجرایــی واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم خبر پذیرش درخواســت 
24 شــرکت برای واردات خودرو، برنامه های دولــت در تصویب آیین نامه برای افزایش 
عرضه و رقابتی تر شــدن بازار را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، پس از گذشت دو هفته 
از اخذ ایراد سه گانه رئیس مجلس شــورای اسالمی از آیین نامه واردات خودرو و مغایر 
خواندن آن با »تعیین ســازوکار واردات خودرو«، روز گذشته )دوشنبه(، ایرادات وارده 
برطــرف و آیین نامــه واردات خودرو اصالح و مورد تصویب هیــات وزیران قرار گرفت.

به دنبال این موضوع، ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجــارت نیز از آغاز عملیات 
اجرایــی واردات خــودرو خبر داد و اعالم کرد که ثبت ســفارش خودرو این هفته آغاز 
خواهد شــد.به گفته قالیباف، روز یکشنبه، شــرکت هایی که در مرحله اول بررسی ها، 
صالحیت آن ها تایید شده بود، در جلسه ای با معاونت حمل ونقل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت متعهد شدند به سرعت ثبت ســفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام 
دهند. واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره ای و اروپایی )در رده 
خودروهای اقتصادی( مذاکره داشته و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.
بر همین اساس، شب گذشته )دوشنبه شب(، وزارت صمت در نشستی با حضور معاون 
صنایــع حمل ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 
بررســی ظرفیت های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت های متقاضی 
واردات خودرو پرداخته و اهداف و برنامه های دولت در تصویب آیین نامه واردات خودرو 
برای افزایش عرضه و رقابتی تر شــدن بازار را تشــریح کرده اســت.طبق اعالم وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت، اولویت های واردات خــودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت 

بخشــی از واردات به ســمت تولید و افزایش ســاخت داخل، توسعه تولید خودروهای 
اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشــوق های سرمایه گذاری و تولید، منابع ارزی 
مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه گذاری خارجی، هم افزایی خودروسازان 
و قطعه سازان و فرصت های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بودند 
که در این نشســت مشترک از سوی سیاست گذار صنایع حمل ونقل کشور مورد تأکید 
قرار گرفته اســت.در این نشست همچنین لزوم دســتیابی به عواید واردات خودرو به 
گستره وسیع تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ١0 هزار یورو، الزام وجود 
نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تشریح شد.در ادامه این نشست، 
نمایندگان شرکت های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات 
خــود پرداختند و در پایان نیز مقرر شــد در چارچوب ضوابط تعیین شــده، مدارک و 
مســتندات تکمیلی موردنیاز بــه معاونت صنایع حمل ونقــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارائه شود.شــایان ذکر است، طی شــش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش نویــس آیین نامه واردات خودروهای 
سواری و ســیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود پنج سال 
از ممنوعیت آن، بار دیگر از ســر گرفته خواهد شد، اقدامات الزم را برای تهیه سازوکار 
اجرایی آن آغاز کرد.تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی 
از کارشناســان و صاحب نظران حوزه های مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام االختیار 
دستگاه های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعالم فراخوان عمومی دریافت 
برنامه واردات )شــامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و 
غیره( و همچنین جزئیات برنامه سرمایه گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو 

توسط شرکت های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد کنندگان حائز شرایط 
بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین نامه واردات خودرو، از جمله 
اقدامات انجام شــده در این راســتا بوده است.همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی 
برای بررسی ســازوکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات 
کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
با برخی از شــهرداری ها، شرکت های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران، ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها و سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، نســبت به بررســی های همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.در این 
مدت، 3۸0 فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه 
تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس 
از ارزیابی های اولیه، در مرحله نخست، درخواست 24 شرکت متقاضی که شرایط اصلی 
موضوع دســتورالعمل اجرایی آیین نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفته و با 
آن ها جلسات حضوری برگزار شد.در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق شرایط فعلی 
واردات و انتقال فناوری، از متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور مشخص، نام 
و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال 
١40١ و برنامه انتقال فناوری و ســرمایه گذاری فناورانه را اعالم کنند.با ارائه اطالعات و 
برنامه های تکمیلی شرکت های متقاضی و همچنین رفع اشکاالت وارده از سوی مجلس 
شــورای اسالمی به آیین نامه واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران به 
تصویب رسید، روند اجرایی واردات خودرو به زودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز 

خواهد شد.

تبریز خاطر  نمایشــگاه داران  اتحادیه  رئیس 
نشان کرد: کاهش عرضه، بالتکلیفی در روند 
واردات خودرو و نوســان های نــرخ ارز باعث 
افزایش نــرخ خودرو در بازار شــدند.ابراهیم 
مددیــان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، از افزایش 2 تا ١0 درصدی نرخ 
خودرو خبر داد، گفت: کاهش عرضه، بالتکلیفی در روند واردات خودرو و نوسان های 
نرخ ارز باعث افزایش نرخ خودرو در بازار شدند.وی ادامه داد: دنا پالس ۵١0 میلیون 
تومانی 2 هفته پیش، در این هفته ۵3۵ میلیون تومان فروخته شد؛ همچنین نرخ 
206 تیــپ 2 از 300 میلیون تومان تغییر و 3١3 میلیون تومان شــد. تغییر نرخ 
در خودروهای خارجی نیز ملموس اســت و نــرخ این خودروها افزایش حدود ۵ تا 
١0 درصدی را تجربــه کرد؛ به عنوان مثال تویوتا مدل 20١۵ که 2۵ روز پیش 2 
میلیارد ١۵0 هزار تومان بفروش می رسد نرخ آن در این هفته افزایش 200 میلیون 

تومانی را تجربه کرد و 2 میلیارد و 3۵0 میلیون تومان بفروش رسید.رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران تبریز در پاســخ به این پرســش که با آغاز این هفته سایپا فروش 
لیزینگی خودرو شاهین را آغاز کرد آیا این شیوه فروش تاثیری در بازار نمی گذارد؟ 
گفت: فروش شاهین در بازار به سختی انجام می شود؛ سایپا فروش خودرو به صورت 
قرعه کشی را تمام کرده است و به نظر می رسد این خودروساز باهدف از بین بردن 
فاصله قیمــت کارخانه تا بازار آزاد اقدام به این کار کرده اســت.مددیان ادامه داد: 
عرضه خودرو در بورس نیز باهدف افزایش قیمت پایه انجام شد؛ به عنوان مثال بعد 
از عرضه هایمــا در بورس نرخ آن از 600 میلیون تومان به 900 میلیون تومان در 
بازار رسید.به گفته وی؛ فروش به شکل قرعه کشی نمی تواند نیاز بازار را تامین کند 
و این شیوه فروش مناسب بازار در دهه 60 بود. اگر خودروسازان نیاز بازار را تامین 
نکنند افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت؛ عرضه متناسب با نیاز قیمت ها را 
ثابت می کند.این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که معاون صنایع خودرو وزارت 

صمت اعالم کرد که سیاست فروش لیزینگی در خودروهای ایران خودرو نیز دنبال 
خواهد شد آیا از دید شما این مهم عملیاتی خواهد شد؟ گفت: وعده های این چنینی 
از سوی مسئوالن صمت بارها رسانه ای شده است اما کمتر شاهد اجرای آن هستیم؛ 
مسئوالن صمت ابتدا اعالم کردند که از ابتدای خرداد خودرو وارد کشور خواهد شد 
اما این تاریخ از خرداد به شهریور تغییر کرد و تا کنون هم واردات خودرو انجام نشده 
اســت.این فعال اقتصادی با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو دارای اشکال است، 
اظهار کرد: سخن از واردات خودرو بازار را متالطم کرد اگر مسئوالن نمی توانند در 
این زمینه کاری انجام بدهند با طرح دیدگاه های غیرکارشناسی تعادل بازار را برهم 
نزنند. خبر واردات خودرو 2 ماه بازار را آرام کرد اما بعد ازاینکه واردات انجام نشــد 
قیمت ها باال رفت. مددیان طرح خبرهای مبنی بر صادرات خودرو به ارمنســتان را 
بازارگرمی مســئوالن دانست و افزود: خودروســازان توان تامین نیاز بازار داخلی را 
ندارد یک ضرب المثلی در بین ایرانیان رایج است که چراغی که به خانه رواست به 
مسجد حرام است. شرایطی که بازار خودرو حاکم است این ذهنیت را ایجاد کرده که 
این صنعت به بیراه رفته است.وی با اشاره به باال رفتن حجم خرید و فروش خودرو 
بعد از افزایش نرخ، گفت: قواعد حاکم بر بازار ایران معکوس است و وقتی قیمت ها 

باال می رود به جای کاهش شاهد افزایش تقاضا هستیم.

افزایش 2 تا ١0 درصدی نرخ خودرو در هفته اخیر

صادرات خودرو به ارمنستان برای بازارگرمی است

شرکت برق منطقه ای غرب در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فوق الذکر با موضوع اجاره آشپزخانه و سالن غذاخوری واقع در طبقه همکف شرکت 
برق منطقه  ای غرب به منظور تهیه و توزیع غذای پرسنل مطابق شرایط خصوصی خود از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره 
ثبت ستاد 5001001132000004 اقدام نماید.کلیه مراحل فرایند برگزاری مزایده از دریافت تا تحویل اسناد مزایده جهت سایر مراحل مزایده از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )به صورت بر خط( و مهر سازمانی را جهت مزایده محقق سازند.
الزام: دارا بودن و بارگذاری هر گونه مجور کسب معتبر در زمینه موضوع مزایده جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

الزامی می باشد.
* مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: 200.000.000 )دویســت میلیون( ریال مطابق با انواع تضمین های قابل قبول مندرج در آیین نامه معمالت دولتی، 

شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 هئیت محترم وزیران
زمانبندی فرایند مزایده:

1- تاریخ انتشار آگهی مزایده از طریق درگاه ستاد: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از طریق درگاه ستاد: از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04 تا ساعت 15 روز سه شنبه تاریخ 1401/08/10

3- تاریخ بازدید از موضوع مزایده : از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04 تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1401/09/05
4- اخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ها از طریق درگاه ستاد : تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ 1401/09/05

5- آخرین مهلت زمانی ارسال فیزیکی پاکت )الف( تضمین شرکت در فراینده مزایده: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ 1401/09/05 
6- زمان گشایش پیشنهاد ها از طریق درگاه ستاد: ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/06

* به پیشــنهاد های فاقد ســپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاد های مالی فاقد امضاء، مشروط، مخدوش 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات در اسناد مربوطه درج شده است.
* آدرس و تلفن مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با مزایده گزار به نشانی شرکت برق منطقه 
ای غرب – کرمانشــاه – 22 بهمن – میدان گالیول – طبقه دوم – امور تدارکات و قراردادها – شــماره تلفن 5-38232001-083 داخلی )کارشناس قرارداد ها و 

38227249 )اداره قراردادها( داخلی2128-2085 و امور نظارت بر خدمات داخلی 2215 تماس حاصل نمایند.
* مزایده گران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطالعات تماس ســتاد:1456 )بدون پیش شــماره( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش« ثبت نامه/پروفایل 
مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی
شماره ستاد 5001001132000004 )4012/7(

تجدید مزایده شماره های 5001001132000001 و 5001001132000002 و 5001001132000003

نوبت اول

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب م الف/1843
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گزیده خبر

قائم مقام بانک در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی منطقه همدان و کردستان 
مطرح کرد:

هدفگذاری برای افزایش سهم درآمدهای 
غیرمشاع بانک سینا

قائم مقام بانک ســینا یکی از مهم ترین اهداف مدل جدید کسب وکار این بانک 
را افزایش ســهم درآمدهای غیرمشاع عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
سینا، علیرضا تقدیری در آیین افتتاح ساختمان  جدید مدیریت منطقه همدان 
و کردســتان، شعبه نهاوند و باجه شریعتی، اظهار داشت: عملکرد بانک سینا از 
بعد ســودآوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما در برخی زمینه ها مانند سهم 
درآمدهای غیرمشاعی که ناشی از درآمدهای کارمزدی ناشی از گشایش اعتبارات 
اســنادی، صدور ضمانت نامــه، گواهی اعتبار مولــد )گام( و عملیات بانکداری 
الکترونیک و دیجیتال اســت، نیاز به اصالح و تغییر رویکرد حس می شــود و 
برای افزایش ســهم درآمدهای غیرمشاعی هدفگذاری الزم صورت گرفته است.

وی راه اندازی شــعب جدید را به منزله ایجاد امکانی برای خدمت رســانی بهتر 
بــه هموطنان عنوان و تصریح کرد: بانک ســینا با عمل به دســتورالعمل ها و 
بخشنامه های بانک مرکزی توانســته است در شاخص های باالی سالمت نظام 
بانکــی قرار بگیرد که این مهم با تالش های همکاران در این مجموعه و اعتماد 

مردم میسر شده است.

با 100 هزار تومان موجودی در قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک گردشگری 

شرکت کنید
جشنواره قرعه کشــی حســاب های قرض الحسنه بانک گردشــگری با عنوان 
” مهرریزان” روز ســه شــنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.مهلت افتتاح 
حساب و محاســبه امتیازات برای شرکت در قرعه کشی و اعطای جوایز تا روز 
یکشــنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
حداقل موجودی حساب های قرض الحسنه برای شرکت در قرعه کشی مبلغ یک 
میلیون ریال است. همچنین هر یک میلیون ریال موجودی روزانه در سپرده های 
قرض الحسنه برابر یک شانس قرعه کشــی است.جوایز درنظر گرفته شده برای 
قرعه کشی شــامل ۱۰ ســکه تمام بهار آزادی برای ۱۰ نفر، 2۰ نیم سکه بهار 
آزادی برای 2۰ نفر، ۴۰ ربع سکه بهار آزادی برای ۴۰ نفر، 2۰۰ جایزه نقدی 2۰ 
میلیون ریالی، 2۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی برای ســفر به عتبات عالیات، 
۵۰ کمک هزینه ۱۰۰ میلیون ریالی برای خرید کاالهای بادوام داخلی و هزاران 

جایزه نقدی و غیرنقدی دیگر است.

رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
پرداخت 4 هزار و 500 میلیارد ریال 

تسهیالت به شرکت های صنعتی 
رئیس شــعبه ساری بانک توســعه صادرات ایران از پرداخت ۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال تســهیالت به شرکت های صنعتی فعال در عرصه صادرات در 
استان مازندران از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه خبرداد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، عباس یوسفی گفت: با توجه به 
سیاســت بانک در راستای حمایت ویژه از شــرکت های دانش بنیان، این 
شــعبه با افزایش تعامل با شــرکت های دانش بنیان ، توانست طی مدت 
یاد شــده، هجده فقره تسهیالت ارزان قیمت، معادل ۴۵۰ میلیارد ریال به 
مشتریان دانش بنیان تولیدی و صادرات محور استان مازندران اعطا کند.وی 
افزود: تا پایان شهریورماه سال جاری، حدود ۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
صادراتی، دانش بنیان و داخلی به مشتریان این شعبه از بانک تخصیص یافته 
که عمدتا از تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن اســتان مازندران هستند؛ 
همچنین طی این مدت 2۰ فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد 

ریال صادر شده است.

سید ضیاء ایمانی:
بانک صادرات ایران به 5٢ هزار نفر وام  

قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرد
 مدیرعامــل بانک صادرات ایــران گفت: بانک صادرات ایــران به منظور تحقق 
سیاســت های دولت برای حمایت از طرح جوانی جمعیت در نیمه اول ســال 
۱۴۰۱  بیش از ۵2 هزار فقره وام قرض الحســنه فرزنــدآوری پرداخت کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیــاء ایمانی افزود: این بانک 
در راســتای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نیمه اول سال 
جــاری، ۵2 هزار و ۱۴٩ فقره وام قرض الحســنه فرزنــدآوری به ارزش بیش از 
2۰ هــزار و ٧٧٩ میلیارد ریال پرداخت کرد.ایمانی با تشــریح ضرورت حمایت 
نظام بانکــی از بخش های مختلف جامعه و عمل به مســئولیت های اجتماعی 
افزود: پرداخت وام های قرض الحســنه در بانک صادرات ایران به عنوان یکی از 
شــاخص های مسئولیت های اجتماعی برای رفع مشــکالت خانواده ها و بهبود 
وضعیت معیشــت آنها با حساسیت بیشــتری ادامه دارد و برای تحقق اهداف 
مورد نظر، این بانک در نیمه اول سال جاری با پرداخت بیش از  ۱۵٧ هزار فقره 
وام قرض الحسنه به ارزش بالغ بر ۱٣۵ هزار میلیارد ریال از اقشار مختلف مردم 
در زمینه های وام ازدواج، مشــاغل خانگی، ودیعه مسکن، فرزندآوری و وام های 

ضروری مختلف حمایت کرده است.

تایید عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن
عمل به ۹0 درصد تعهدات در کمتر از 

یکسال در طرح نهضت ملی مسکن
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: همانطور که مسووالن دولتی و خانه ملت 
در روزهای اخیر به آن اشــاره داشــته اند، بانک مسکن تنها بانکی است که به 
تعهدات خود در حوزه اعطای تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده 
است.عضو هیات مدیره بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکنـ  هیبنا درخصوص رویکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن گفت: از 
زمان شکل گیری طرح نهضت ملی مسکن در فضای اقتصادی کشور و رویکرد 
جدی دولت ســیزدهم در کمک به خانه دار کردن مردم، در بانک مســکن نیز 
کارگروه و نشست های گوناگونی برای حمایت از این طرح برنامه ریزی و شکل 
گرفت.وی ادامه داد: مدیران اســتانی بانک مسکن نیز به عنوان دبیران کارگروه 
اســتانی طرح نهضت ملی مســکن همواره با برگزاری نشست های گوناگون با 
مدیران سایر بانک ها و سازمان های دخیل در اجرای این طرح ، بی وقفه پیگیر 
اجرای پروژه های طرح نهضت ملی مســکن در شهرهای گوناگون استان های 
مربوطه بوده و با بازدیدهای دوره ای و همچنین برگزاری نشست ها با پیمانکاران 

در راستای شناسایی مشکالت و موانع پیشروی اجرای طرح اقدام می کنند. 

بانک سپه قدردان اعتماد عمومی در ارائه خدمات 
کارتهای بانکی

بانک ســپه براساس گزارش شهریور ماه شبکه شاپرک، ۱۵.٩ درصد از تراکنش های کارت 
خوان های سراسر کشور را به خود اختصاص داده است. بانک سپه براساس گزارش شهریور 
ماه شــبکه شاپرک، ۱۵.٩ درصد از تراکنش های کارت خوان های سراسر کشور را به خود 
اختصاص داده اســت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، در گزارشی که براساس 
شاخص سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت 
منتشر شده ، بانک سپه با ۱۵.٩ درصد، توانسته سهم قابل توجهی از تراکنش کارت خوان 
های سراســر کشور را به خود اختصاص دهد.براســاس گزارش شبکه شاپرک، در شاخص 
گستره فعالیت هر یک از بانک ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش های پشتیبانی شده این 
شبکه، بانک سپه و دو بانک دیگر دارای بیشترین تعداد تراکنش های کارت خوان ها هستند، 
به طوری که نزدیک به نیمی از تراکنش های کارت خوان ها در ســطح کشــور توسط این 
بانک ها انجام می شــود.  همچنین در شاخص سهم بانک های صادر کننده از تعداد کارت 
های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک، بانک سپه با ۱۱.66 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

تداوم نقش آفرینی بانک ملت به عنوان بانک نخست 
حوزه انرژی کشور

مدیرعامل بانک ملت در نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و چهارمین نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و مدیران چندین بنگاه اقتصادی دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در این دیدار، آمادگی بانک ملت را برای افزایش 
مراودات و حمایت از پروژه های حوزه پتروشــیمی با اســتفاده از همه ظرفیت ها و ابزارهای 
مالی بانک ملت و شــرکت تامین سرمایه این بانک اعالم کرد.مدیرعامل بانک ملت با اشاره 
به تامین مالی و سرمایه گذاری این  بانک در ده ها ابرپروژه و پروژه های عظیم صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی و به تبع آن نقش آفرینی در ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی کشور 
تاکید کرد: بانک ملت همچنان به عنوان بانک نخست حوزه انرژی کشور در کنار این صنعت 
و فعاالن این حوزه خواهد بود.عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس هم در این دیدار که در محل غرفه این بانک در نمایشگاه صورت گرفت، با اشاره 
به جایگاه ویژه بانک ملت در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی و نقش برجسته آن در تامین 
منابع مالی این حوزه ها بر ضرورت افزایش همکاری ها و مراودات بین دو مجموعه تاکید کرد.

رشدهای مطلوب شاخص های عملکردی بیمه تعاون 
در نیمه نخست سال جاری

شرکت بیمه تعاون موفق شده است در شش ماه نخست سال جاری، شاخص های عملکردی 
مثبتــی را در کارنامه خود ثبت کند.به گــزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه 
خبری خرد و کالن، آن طور که صورت های مالی شش ماهه نخست سال جاری این شرکت 
نشــان می دهد، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون ۴۴ درصد بیش از مدت مشابه سال 
گذشته بوده اســت.این شرکت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵٫٣ هزار میلیارد ریال 
حق بیمه تولید کرده، در حالی که این رقم در نیمه نخست سال گذشته ٣٫٧ هزار میلیارد 
ریال و در کل سال گذشته ۸٫۴ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین درآمد سرمایه گذاری 
از محل منابع بیمه ای این شرکت 2۰2 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده و نیز 
درآمدهای بیمه ای این شرکت ۵۴ درصد رشد داشته است.نگاهی دیگر به عملکرد شرکت 
بیمه تعاون نشان می دهد بیشترین رشد فروش حق بیمه این شرکت در رشته »عمر زمانی« 
با عدد ٧۴٣ درصد محقق شده است. بیمه عمر، یکی از هدف اساسی فروش بیمه گران در 
کشور ما و سایر کشورهای توسعه یافته است و تمرکز بیمه تعاون بر این رشته از هدفگذاری 

درست این شرکت در ترکیب پرتفو حکایت دارد.

در نیمه اول امسال

دولت چقدر و از چه کسانی مالیات گرفت؟
جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماه نخست سال 
جاری نشــان می دهد که منابع مالیاتی شــامل مالیات اشخاص 
حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می شود که از میان 
این ســه دسته، درآمدها از محل مالیات اشخاص حقوقی بیشتر 
از دو دسته دیگر است. البته مالیات های مستقیم و میزان مالیات 
بر کاالها و خدمات در دســته های جداگانه ای مورد بررسی قرار 
گرفته اند.به گزارش ایســنا، میزان »مالیات اشخاص حقوقی« از 
ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریورماه حدود ٩٩ هزار و ۴۸6 
میلیارد و ۸۵6 میلیون تومان بوده است که شامل »علی الحساب 
اشخاص حقوقی دولتی« به میزان ۸۱٧٣ میلیارد و ۱۸۸ میلیون 
تومان، »عملکرد شرکت های دولتی« به میزان ٧۴۰۸ میلیارد و 
۴٩٣ تومان، »نهادها و بنیادهای انقالب اســالمی« به میزان ۸٩ 
میلیارد و ٩٣٩ میلیون تومان، »اشــخاص حقوقی غیردولتی« به 
میزان ۸٣ هزار و ۵2٣ میلیــارد و ۴۱٧ میلیون تومان، »مالیات 
شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی« به میزان٧۴ 
میلیارد و 2۵٧ میلیون تومان و »مالیات موضوع ماده )٧۸( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 

)2(« به میزان 2۱۸ میلیارد و 6۵ میلیون تومان تومان می شود.

مالیات مشاغل سرآمد مالیات بر درآمدها
میزان درآمد حاصل از »مالیات بر درآمدها« در بازه زمانی مذکور 
۴۰ هزار و ۵٣۸ میلیارد و ۸٣۱ میلیون تومان بوده است که مالیات 
»مشاغل« به میزان میزان ۱۴ هزار و ٧۵2 میلیارد و ٧٧٣ میلیون 
تومان بیشــترین میزان را به خود اختصاص داده اســت.بر این 

اســاس، منابع حاصل از »حقوق کارکنان بخش عمومی« ٩۴٩۴ 
میلیارد و ٣۱٣ میلیون تومان، »حقوق کارکنان بخش خصوصی« 
۱٣ هزار و ۴۴6 میلیارد و ۴۴ میلیون تومان، »مشاغل« ۱۴ هزار و 
٧۵2 میلیارد و ٧٧٣ میلیون تومان، »مستغالت« 2۴۱۱ میلیارد و 
2۰ میلیون تومان، »متفرقه درآمد« ۴۱۵ میلیارد و 26٧ میلیون 
تومان و »درآمد حاصل از رســیدگی پرونده های مالیاتی مراکز 
درمانی مربوط به عملکرد سال های ۱٣٩۸ تا ۱۴۰۰ ۱٩ میلیارد و 

۴۱2 میلیون تومان است.
بیشترین درآمد مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام

درآمد مالیاتی از محل »مالیات بر ثروت«  ۸۴6۵ میلیارد و ٣٩٩ 

میلیون تومان بوده اســت که در این میان میزان مالیات »ارث« 
حدود ٩۰2 میلیارد و ۴٩۴ میلیون تومان، مالیات »اتفاقی« 2٩ 
میلیارد و ۸2٩ میلیون تومان، مالیات »نقل و انتقال ســرقفلی« 
۱۰۸٩ میلیارد و ۱٩ میلیون تومان، مالیات »نقل و انتقال سهام« 
2٩٧۰ میلیــارد و ۴٣۱ میلیون تومان، مالیات » نقل و انتقاالت 
امالک« 2۱٩۵ میلیارد و ۱۱6 میلیون تومان، مالیات »حق تمبر 
و اوراق بهــادار« ٩۸٣ میلیارد و ٧62 میلیون تومان، »مالیات بر 
واحدهای مســکونی گران قیمت )با احتساب عرصه و عیان( ۱2 
میلیارد و ٧٧۵ میلیون تومان، »مالیات بر انواع خودروهای سواری 
و وانت دو کابین دارای شــماره انتظامی و شخصی گران قیمت« 

2۸۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان و »درامد حاصل از مالیات بر 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه« ۴۸۵ میلیون تومان است.

بیش از 1085 میلیارد تومان مالیات، سهم مسافران 
بر اســاس این گزارش، میزان مالیات های مستقیم ۱۴۸ هزار و 
۴٩۱ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان بوده اســت که شامل »مالیات 
بر فروش فرآورده هــای نفتی_مالیات به بنزین 2۰ درصد قیمت 
مصوب فروش«  ۱٩۱2 میلیارد و ٧۵۵ میلیون تومان، »دو درصد 
مالیات ســایر کاالها )معوق( ٣۱ میلیارد و ۱٣۰ میلیون تومان، 
»عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور«  ۱۰۸۵ میلیارد و ۸٩۰ 
میلیون تومان، »مالیات بر فروش ســیگار« ۵۱۰ میلیارد و ٩۵٧ 
میلیون تومان، »مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل« ٣۱۵٩ میلیارد 
و 66۴ میلیون تومان، »شــماره گذاری خودرو« ٣۱6۰ میلیارد و 
۴٣۵ میلیــون تومان، مالیا و بر ارزش افــزوده« ۵۸ هزار و ۱66 
میلیارد و ۱6۴ میلیون تومان، »می شود.همچنین درآمد حاصل از 
یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده« ۱٣ هزار و ۱۴2 میلیارد و 
٣62 میلیون تومان، »2٧ صدم درصد از سه درصد تعرفه مالیات 
بر ارزش افزوده شهرداری ها برای توسعه ورزش مدارس همگانی، 
ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان وزیرساخت های ورزشی 
بــه ویژه در حــوزه معلولین و جانبــازان«  ۸۴6 میلیارد و 6۰٩ 
میلیون تومــان، »درآمد حاصل از رســیگی قطعی پرونده های 
مودیان مالیات بر ارزش افزوده« ۱2 میلیارد و ۴٩٧ میلیون تومان 
و »درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شــرکت های فناور مستقر 

در پارک علم و فناوری«  ٣2 میلیون تومان بوده است.م

باال رفتن میزان دشواری استخراج بیت کوین موجب سقوط ارزش آن خواهد شد 
و بقیه ۱۰ ارز دیجیتال برتر نیز روند کاهشــی خواهند داشت.به گزارش ایسنا به 
نقل از کریپتو، ارزش بیت کوین در معامالت صبح روز سه شنبه آسیا کاهش یافت 
اما در باالی خط حمایت ۱٩هزار دالر که چندین هفته در نوســان بود همچنان 
باقی مانده اســت. اتر، دومین ارز رمزنگاری شــده بزرگ از نظر ارزش بازار مانند 
بقیه ۱۰ ارز دیجیتال برتر، بدون احتســاب استیبل کوین کاهش یافت.بر اساس 
داده های کوین مارکت کپ، بیت کوین در 2۴ ســاعت گذشته ۱.۱ درصد کاهش 
یافــت و با ارزش ۱٩هزار و ٣٣٧ دالر آمریکا تا ســاعت هشــت در هنگ کنگ 

معامله شــد، در حالی که اتر با افت ۱.٣ درصدی به ۱٣۴۵ دالر آمریکا رســید.
بالک چین پیشــرو جهان پس از افزایــش ٣.۴۴ درصدی در تعدیل دو هفته ای، 
روز دوشنبه، به باالترین حد دشواری استخراج رسید. دشواری استخراج بیت کوین 
معیاری است که نشان می دهد ماینرها چقدر قدرت محاسباتی بیشتری باید برای 
تأیید تراکنش های یک بلوک برای افزودن به بالک چین اعمال کنند.پالی گان با 
۰.٧درصد کاهش به ۰.۸٩ دالر آمریکا رســید که کمترین کاهش در فهرست ۱۰ 
ارز برتر کوین مارکت کپ اســت. ریپل، به دنبال تغییر دیگری در پرونده حقوقی 
بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده )SEC( در مورد اینکه آیا 

ریپل یک اوراق بهادار ثبت نشده است، ٣.٣ 
درصد کاهش یافت و بــه ۰.۴۵ دالر آمریکا 
رسید.همچنین سهام ایاالت متحده هفته را 
در روز دوشنبه با افزایش آغاز کرد؛ داوجونز 
۱.٣ درصد افزایــش یافت، اس اند پی ۵۰۰ 
نیز بــه میزان ۱.2 درصد و نزدک کامپوزیت 
۰.٩ درصــد افزایــش یافت.هیــات اعتماد 
ایاالت متحده قرار است آخرین شاخص خود 

را در مورد اعتماد مصرف کننده در روز سه شــنبه منتشــر کند، جایی که انتظار 
می رود این شاخص در ماه اکتبر به ۱۰۵ کاهش یابد که این رقم در ماه سپتامبر  

۱۰۸ بود. 

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
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گزیده خبر
وزیرجنگرژیمصهیونیستیبهوزیردفاعاوکراین:سالحنمیدهیم
زلنسکی:تلآویوازکرملینمیترسد

وزیرجنگرژیمصهیونیســتیدرگفتگویتلفنیبــاوزیردفاعاوکراینتأکید
کردکهاینرژیمهرگزبهاوکراینســالحنمیدهد.بهگزارشایســنا،بهنقلاز
روزنامهرأیالیوم،بنیگانتس،وزیرجنگرژیمصهیونیستیدرمکالمهتلفنی
باالکسیرزنیکوف،وزیردفاعاوکراینازکشتهشدناوکراینیهابهدلیلجنگ
دراینکشــورابرازتأسفوازبحرانانسانیابرازنگرانیکرد.گانتسبرحمایت
رژیمصهیونیستیازاوکراینوتالشهایانسانیصورتگرفتهتأکیدکرد.وزیر
دفاعاوکرایننیزگانتسرادرجریانتحوالتجنگگذاشــت.گانتسبرموضع
رژیمصهیونیستیدربارهحمایتازملتاوکراینوغربوپایبندینهادامنیتی
اســرائیلبهحمایتازاوکراینازطریقارســالکمکهایانسانیوتجهیزات
دفاعــیتأکیدکرد.دوطرفبابرگزاریمذاکراتبــرایکمکبهاوکراینبرای
ارتقایسامانههشدارسریعغیرنظامیتوافقکردند.همچنینتوافقکردندکه
طیهفتههایآتیبهتماسهایخودادامهبدهند.گانتسهمچنینتأکیدکرد
کهباتوجهبهمحدودیتهایعملیاتیکهرژیمصهیونیستیباآنمواجهاست
نمیتواندبهاوکراینسالحبدهد.پنجشنبهوزیرخارجهاوکرایندرگفتگوبایائیر
الپید،نخســتوزیررژیمصهیونیستیخواهانسامانهدفاعهواییوموشکیو
تکنولوژیشد.ولودیمیرزلنسکی،رئیسجمهوراوکراینگفتهاست:اسرائیلبه
شــکلعملیازاوکراینحمایتنمیکند.اسرائیلازکرملینمیترسدوبرای
همینبهماسامانهپدافندینمیدهد.تلآویودستکییفرابرایحفاظتاز
حریمهواییاشدرمقابلموشکهاوهواپیماهایبدونسرنشینروسیخالی
بازگرداندهاست.اگراوکراینمیتوانستازحریمهواییخودحفاظتکند،این

همهموشکوپهپادبهآناصابتنمیکردند.

انتقادتندکییفازماکرون:
هیچدرکینسبتبهحملهروسیهندارید

پــسازآنکهامانوئلماکرونازرهبرانغربیخواســتتــاباوالدیمیرپوتین،
رئیسجمهوریروســیهپایمیزمذاکرهبنشینند،اوکرایناینرئیسجمهوری
فرانســهرابهبادانتقادگرفت.بهگزارشایسنا،میخائیلپودولیاک،مشاورارشد
رئیسجمهــوراوکرایــندرگفتوگوباروزنامهدیلیمیــلازامانوئلماکرون،
رئیسجمهوریفرانســهبــهدلیلاظهاراتشمبنیبرآنکــهاوکراینبهعنوان
کشــوریکهبهآنحملهشدهبایدگفتوگوباکرملینرادرنظربگیرد،انتقاد
کرد.پودولیاکضمنبیاناینکهچنیناقدامیصرفابهمنزله»بازیچهشدندر
دســتانمسکو«است،گفت:»آقایماکرونهیچدرکینسبتبهحملهروسیه
ندارد.«امانوئلماکرونروزیکشنبهدرجریانیکسخنرانیدرایتالیاازولودیمیر
زلنســکی،رئیسجمهوریاوکراینخواســتتانسبتبهموضعشدرخصوص
»غیرممکنبودنمذاکراتصلحباروسیه«تجدیدنظرکند.میخائیلپودولیاک
درادامــهتاکیدکرد:»اینموضوعبرایماکرونبســیارمهماســتکهروحو
سرشتاصلیمردماوکراینرادرککندوبداندکهآنهاهرگزدرمقابلروسیه
زانونخواهندزد.اگراو)ماکرون(میخواهدکشتهشدنکودکانراببیند،بسیار

خوباجازهدهیدکارشرابکندامااوکراینمقاومتخواهدکرد

نخست وزیر جدید انگلیس را بشناسید؛

ریشیسوناک،انگلیسیترازانگلیسیها!
»ریشیسوناک«درانگلیس!قرنهااین»هندشرقی«بودکهطعماستعمار»بریتانیای
کبیر«رامیچشیداماحاالنوادهیکیازهمانهندوهایپنجابیواردخانهنخستوزیر
انگلیسدرخیابانداونینگشدهاست.بااینحالظاهراآبوهوایلندنخلقوخوی
سوناکراکامالتغییردادهودیدگاههایشدستکمیازاسالفنخستوزیرشندارد!به
گزارشایسنا،ریشیسوناک۴۲ساله،نخستینغیرسفیدپوستیاستکهادارهدولت
انگلیسرابرعهدهمیگیردوبهزودیکارخودرادرمقامنخســتوزیریآغازخواهد
کرد.ویبهعنوانپنجاهوهفتمیننخستوزیربریتانیاجانشینلیزتراسمیشودکه
۴۵روزنخستوزیربود.سوناکهندیتبارکهخودشزادهساوتهمپتونانگلیساست،
هفتهفتهپیــشرقابترهبریحزبمحافظهکاررابهلیزتــراسباختهبوداماروز
دوشنبهتوانستباکسبحمایتاکثریتنمایندگانحزبمحافظهکاروباخارجشدن
دورقیبدیگرش،بوریسجانســونوپنیموردانــتازدوررقابتها،بهرهبریحزب
حاکمبرســدتانخستوزیریبریتانیارابرعهدهبگیرد.ایننخستوزیرجدیدبااینکه
ظاهرووجناتونامیغیرانگلیسیدارداماطرزفکرودیدگاههایشنشانمیدهدکماز

پیشینیانشنداردودراینزمینههاحتیازآنهاجلوهمزدهاست!
سایتالمانیتورنگاهیانداختهبهدیدگاههایشدربرخیمواردموردمناقشه.

رابطه با اسرائیل
همچونســایررهبرانحزبمحافظهکار،ریشیســوناکازحامیانسرسختروابط
انگلیسورژیمصهیونیســتیاست.اواوایلسالجاریمیالدیبهگروهدوستیحزب
محافظهکاربااسرائیلدرپارلمانانگلیسگفتکه»بیتالمقدسراپایتختاسرائیل
میداند.«سوناکهمچنینطیمصاحبهایبانشریه»جوئیشکرونیکل«ویژگیرژیم
صهیونســیتیبهعنوانرژیمآپارتایدراردکرد.البتهلیزتراس،نخستوزیرمستعفی
انگلیسهمماهگذشــتهمیالدیانتقالســفارتانگلیسازتلآویوبهبیتالمقدسرا
بررسیکردهبود.سوناکبهایننشریهگفت:»ادعایآپارتایدبودننهتنهااساسااشتباه

اســتبلکهبهشدتتوهینآمیزاســت.مثلهرجایدیگری،اسرائیلبینقصنیست
امابهعنوانیکدموکراســیچندقومیبامطبوعاتیآزادتلقیمیشود!چنینچیزی
بهمثابهچراغیدرخشــانومملوازامیددرمنطقهایازخودکامگیهاوافراطگرایان

مذهبیاست!«

ایران
ترزاویلیرز،همکارســوناکویکیازنمایندگانمجلسعوامانگلیسدرســرمقالهای

برایروزنامه»جوئیشنیوز«،نشریهمستقردرلندنازحمایتشنسبتبهدیدگاههای
ســوناکدرخصوصایراننوشت.ایننمایندهعنوانداشــتکهریشیبهاوگفتهکه
نگرانادعای»تالشایرانبرایدســتیابیبهســالحهســتهای«استوتحریمهای
شــدیدتریراعلیهایرانخواســتاربود.ویدرادامهنوشت:»ریشیسوناکگفتهکه
دولتانگلیسخطریراکهتوسطایرانایجادشده،بهطورکافیجدینمیگیرد.«وی
همچنیندربارهسپاهپاسدارانانقالباسالمیگفتهبودکهبایددرلیست»سازمانهای

تروریستی«قرارگیرد.

کشورهای حوزه خلیج فارس
سوناکهمچنینازروابطانگلیسباکشورهایحاشیهخلیجفارسبهخصوصامارات
متحدهعربیحمایتمیکند.لیامفاکس،وزیردفاعســابقانگلیسدرمصاحبهایبه
روزنامه»نشنال«ابوظبیگفتکهســوناک،»توافقنامهابراهیم«)توافقعادیسازی
روابطبااســرائیل(را–میانامارات،اسرائیل،بحرینومراکش–بهعنوان»پیشرفتی
مثبت«تلقیمیکند.ســوناکهمچنیناماراترا»شریکمهمی«میداند.زمانیکه
بوریسجانسون،بهعنواننخستوزیرانگلیسخدمتمیکرد،اینکشوردرماهژوئن
مذاکراتیراباشورایهمکاریخلیجفارسدرخصوصتوافقنامهتجارتآزادآغازکرد.

قبرس و ترکیه
درماهاوت،ســوناکنامهایبهگروهدوســتیحزبمحافظهکارباقبرسدرپارلمان
انگلیسنوشتودرآنازحملهترکیهبهاینجزیرهدرسال۱۹۷۴انتقادوخاطرنشان
کردکهقبرسترکنشینبایداز»ایجاداقداماتتحریکآمیزخودداریکند.«تجربیات
پیشــینریشیسوناکبیشــتربهحوزهاقتصادمربوطمیشــود.اودردولتبوریس
جانســون،وزیرخزانهداریانگلیسبودوازســال۲۰۱۵بهعنوانعضویازپارلمان
انگلیسخدمتکردهوازحامیانبریگزیت)خروجانگلیسازاتحادیهاروپا(بودهاست.

بعــدازآنکهصدراعظم
برنامــهاش از آلمــان
برایســفربهپکندر
خبر آینــده هفتههای
دیگــر مقامــات داد،
کشــورهایاتحادیهاروپابهاونسبتبهنقضاتحاداینبلوک
درقبالپکنهشــداردادند.بهگزارشایسنا،بهنقلازروزنامه
تلگراف،کایاکاالس،نخســتوزیراستونیگفت:»باتوجهبه

اتفاقاتــیکهدرچیندرحالرخدادناســت،تفرقهانداختن
درمیانمابهنفعآنهاســت.بهنفعماستکهمتحدبمانیم.او
اضافهکرد:همچنینمهماســتمــاتوافقاتجداگانهباچین
نداشــتهباشیمچونبهمعنایایناســتکهاتحادماضعیف
است.ازســویدیگرآرتورکریشجانیسکارینش،نخستوزیر
لتونیگفت:بهترینراهتعاملباچینزمانیاســتکهما۲۷
کشــور)تعداداعضایاتحادیهاروپا(باهمباشیم.پسازاینکه
پکندســتبهاعمالتحریماقتصــادیعلیهلیتوانیبهدلیل

تصمیماینکشوربرایافزایشروابطاقتصادیباتایوانزد،سه
کشــوراروپاییحوزهبالتیک)لتونی،استونیلیتوانی(مشخصا
مشتاقهستندکهاتحادیهاروپایکجبههمتحدنشاندهد.بر
اساسگزارشنشریهلوموندفرانسه،اوالفشولتس،صدراعظم
۶۴سالهآلمانپیشنهادامانوئلماکرون،رئیسجمهورفرانسه
برایآنکههمراهبایکدیگرمشترکاعازمپکنشوندراردکرد.
استفنهبسترایت،سخنگویشولتسروزدوشنبهگفت،سفر
اوبهچین»بسیارکوتاه«خواهدبودوآنرادرحدیک»سفر

یکروزه«دانست.اینسخنگوخاطرنشانکرد:مابرایاقامت
براییکشببرنامهنداریم.بهنوشتهنشریهتلگراف،صدراعظم
فعلیآلماننیزطبقسنتدورهآنگالمرکل،صدراعظمقبلی
اینکشوربرنامهریزیکردهتاهیاتیازمدیرانصنایعآلمانرا
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هشدار اروپایی ها به صدراعظم آلمان درباره سفرش به چین
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محققان دانشگاه »پرینســتون« آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده اند پس از ۳۰۰ سال مطالعه، راه جدیدی برای درک باکتری ها 
پیدا شده است.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، در آزمایشگاه ها، 
کلنی های باکتریایی معموال به صورت چندین رگه در پتری دیش 
رشــد می کنند، اما تاکنون هیچ کس درک نکرده است که چگونه 
کلنی هــا خود را در محیط های ســه بعدی واقعی تر مانند بافت ها و 
ژل ها در بدن ما یا خاک ها و رسوبات در محیط زیست، سازماندهی 
می کنند. دانستن این موارد می تواند برای پیشرفت تحقیقات پزشکی 
و زیست محیطی حیاتی باشد.اکنون یک گروه از محققان دانشگاه 
»پرینستون« راهی برای مشاهده باکتری ها در محیط های سه بعدی 
اختراع کرده اند. آنها دریافتند که با رشــد باکتری ها، کلنی های آنها 
به طور مداوم شــکل های جذابی شبیه سِر شاخه ای از کلم بروکلی 
تشکیل می دهند که این ساختار بسیار پیچیده تر از شکل هایی است 
 Sujit(»که معموال در یک ظرف صاف دیده می شود.»ســوجیت داتا
Datta( استادیار مهندسی شیمی و بیولوژیکی در دانشگاه پرینستون 

و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: از زمان کشف باکتری ها در بیش 
از ۳۰۰ سال پیش، بیشتر تحقیقات آزمایشگاهی آنها را در لوله های 
آزمایش یا روی پتری دیش مــورد مطالعه قرار داده اند که این امر 
نتیجه محدودیت های عملی بود و به دلیل عدم کنجکاوی نبود. اگر 
رشــد باکتری ها را در بافت ها یا خاک ها مشاهده کنید، در می یابید 
که آنها مات و کدر هستند و در واقع نمی توانید ببینید که کلنی چه 

می کند. این واقعا چالش برانگیز است.

تحقیقات جدید نشــان می دهد که دســته های انبــوه از زنبورها، 
الکتریســیته زیادی تولید می کنند که ممکن است بر آب و هوای 
محلــی تأثیــر بگذارد.به گزارش ایســنا و به نقل از الیوســاینس، 
مطالعه ای جدید نشان می دهد که ازدحام زنبورها ممکن است باعث 
تغییرات آب و هوایی شــود و زنبورهــا می توانند تا ۱۰۰۰ ولت در 
متر یا بیشــتر از آن در هوا بــرق ایجاد کنند.این یافته که محققان 
با اندازه گیری میدان های الکتریکی اطراف کندوهای زنبور عسل به 
آن دست یافته اند، نشان می دهد که زنبورها می توانند به اندازه یک 
رعد و برق، در جو الکتریســیته ایجاد کنند. این امر می تواند نقش 
مهمــی در هدایت گرد و غبارها بــرای تغییر الگوهای آب و هوایی 
غیرقابل پیش بینی ایفا کند و حتی ممکن است نیاز باشد که نقش 
این حشــرات را در مدل های آب و هوایی آینده بگنجانیم.بدن های 
کوچک حشــرات می توانند در حین گشــت و گذار یا با اصطکاک 
مولکول های هوا با بال هایشــان که به ســرعت بهم می خورند یا از 
فرود بر روی ســطوح دارای بار الکتریکی، بار مثبت پیدا کند. پیش 
از این تصور می شــد که تأثیرات این بارها، کوچک باشد اما اکنون، 
یک مطالعه جدید که در روز ۲۴ اکتبر در مجله »iScience« منتشر 
شده است، نشان می دهد که حشرات می توانند مقدار قابل توجهی 
برق تولید کنند.االرد هانتینگ)Ellard Hunting(، زیســت شــناس 
دانشگاه بریستول به الیو ساینس می گوید: ما اخیراً کشف کرده ایم 
که زیست شناســی و میدان های الکتریکی ساکن ارتباط نزدیکی با 
هــم دارند و پیوندهای نامعلوم زیادی وجــود دارد که می توانند در 

مقیاس های فضایی مختلف وجود داشته باشند.

راه جدیدی برای شناخت 
باکتری ها پس از 300 سال

ازدحام زنبورها آب و هوا را 
تغییر می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

طبیعت پاییزی اطراف دریاچه "بیکر" در کبک کانادا/ خبرگزاری فرانسه

قیمت رولزرویس فانتوم منصوری یک میلیون دالر
منصوری از معدود شــرکت های تیونینگ دنیا اســت که رولزرویس فانتوم را سفارشی سازی می کند. این محصول، دارای کیت بدنه ی 
اختصاصی، تزئینات ویژه در کابین و ارتقای پیشرانه است.به تازگی یک دستگاه فانتوم تیونینگ منصوری در آلمان، آماده ی فروش شد. 
نکته ی جالب این خبر، قیمت ۹۷۵ هزار یورو برای خودرو است که تقریبا معادل یک میلیون دالر برآورد می شود.فانتوم مذکور، کیت 
بدنه ی کامل منصوری شــامل ادوات فیبر کربن، نورپردازی جلوپنجره  و چراغ های LED دارد. نشــان رولزرویس، مجمسه ی اسپریت آو 
اکستازی و بخش مرکزی چرخ، هماهنگ با چرم صندلی ها، به رنگ پرتقالی هستند. بدنه و رینگ ها نیز مطابق آنچه در اکثر محصوالت 
منصوری دیده ایم، رنگ سیاه کبود دارد.کیت بدنه ی منصوری، سپرهای متفاوت از نسخه ی اصلی دارد و همراه رکاب های ویژه در طرفین 
بدنه، کم ارتفاع و نزدیک به زمین دیده می شود. در عقب، دو اسپویلر کوتاه برای انتهای سقف و لبه ی درپوش صندوق وجود دارند. سیستم 
تعلیق و فنربندی نیز در حالت سکون خودرو، ارتفاع فانتوم را پایین تر از مدل استاندارد می آورند.نزدیک اگزوزها ادوات فیبرکربن نقش دار 
نصب شدند. منصوری برای فانتوم، اگزوزهای ویژه ارائه می دهد که چند مدل صدای قابل تنظیم از طریق ریموت کنترل دارند. همچنین 

رینگ های آلومینیوم ۲۴ اینچ DX۵ با رنگ سیاه، دارای تک پیچ )center cap( هستند.

زیدان: به زودی مربیگری خواهم کرد
سرمربی فرانسوی سابق رئال مادرید اعالم کرد که به زودی به دنیای مربیگری بر می گردد بدون آنکه مقصد بعدی خود را فاش 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از مونت کارلو ، زین الدین زیدان در نخستین تجربه مربیگری خود در رئال مادرید نتایج درخشانی 
به دست آورد به ویژه در دوره نخست حضورش در کهکشانی ها که توانست سه بار پیاپی این تیم را به قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا برساند تا یک رکورد جدید را در تاریخ رئال به نام خود به ثبت برساند.زیدان بعد از اخراج از هدایت رئال مادرید باوجود آنکه 
پیشنهادهای زیادی داشته است اما حاضر به هدایت هیچ تیمی نشده است. او در گفت و گویی که با مونت کارلو داشت اعالم کرد 
که به زودی به دنیای مربیگری برمی گردد.این چهره محبوب دنیای فوتبال گفت: به زودی به دنیای مربیگری برخواهم گشت. 
کمی دیگری صبر می کنم اما باید بگویم که بازگشتم بسیار نزدیک است. من تا انتخاب تیم جدید فاصله زیادی ندارم.گزارش ها 
حاکی از این است که زیدان رویای حضور در تیم ملی فوتبال  فرانسه را دارد و بعد از جام جهانی ۲۰۲۲  جایگزین دیدیه دشان 
خواهد بود، البته بعضی از رســانه ها و کارشناسان هم براین باور هستند که زیدان دوست دارد فعال هدایت یک تیم باشگاهی را 

برعهده بگیرد و از پاری سن ژرمن، چلسی و یوونتوس به عنوان مشتریان جدی او سخن به میان می آید.

من بادٔه عشق نوش رکدم
چون مست شدم رخوش رکدم

ره رعبده ای هک باده انگیخت
با زاهد رخهق پوش رکدم

ره کس هک زما و من سخن گفت
او را هب دو می خموش رکدم

چون هوش ربفت از رقیبان
این بار حدیث هوش رکدم

پندم دمه، ای رفیق، بسیار
گار هک: پند گوش رکدم ان

بگذار، هک من نماز خود را
رد خاهٔن می رفوش رکدم

پیشنهاد

چهره روز

رمان عدالت
رمان عدالت جدیدترین اثر ترجمه شده از فریدریش 
دورنمات – رمان نویس و نمایشــنامه نویس شــهیر 
سوئیسی – پس از سه گانه مشهورش یعنی کتاب های 
قول، قاضی و جالدش و ســوءظن است. دورنمات در 
این رمــان در قالب یک داســتان جنایی – معمایی 
به بررســی مفاهیم مهمی ماننــد عدالت و حقیقت 
می پردازد. داستان کتاب با وجود پیچیدگی هایی که 
دارد، در عین حال بسیار ساده است. »ایزاک کوهلر« 
که نماینده ســابق مجلس ایالتی و یک سیاست مدار 
موفق و محترم است وارد رســتورانی شلوغ در قلب 
شهر زوریخ می شود و در مألعام مرتکب قتل می شود. 
او پروفســور »وینتر« را که عضو انجمن قلم است از 
پای درمی آورد.نماینده ی سابق مجلس ایالتی به دوروبر نگاه کرد، رفت به سمت وسط سالن. کنار 
میز کوچکی پروفســور وینتر نشسته بود و سرش گرِم بشقابی پر از گوشت اردک و سیب زمینی 
و لوبیاســبز بود و گرم یک بطری شراب شــامبرتن. کوهلر رولوری بیرون کشید و بی آنکه قبلش 
دوستانه سالم و احوالپرسی کرده باشد، شلیک کرد به عضو انجمن قلم. )رمان عدالت اثر فریدریش 
دورنمات – صفحه ۱۶(قتل بســیار آشکار و روشن بود و شــاهدان زیادی نیز در رستوران حاضر 
بودند. در ادامه ایزاک کوهلر خیلی سریع دستگیر و محکوم هم می شود. اگرچه به هنگام بازجویی 
از او ســواالت و معماها کم کم پدیدار می شوند. به عنوان مثال وقتی از او درباره انگیزه قتل سوال 
می پرسند، نماینده سابق بدون اینکه کوچک ترین احساساتی از خود نشان دهد صرفاً می گوید برای 
قتلی که مرتکب شده دلیلی نداشته است. در تمام مدت هم با آرامش و غرور رفتار می کند انگار 

که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. حتی هنگامی که به زندان می افتد....

نیکو خردمند
نیکو خردمند )زاده ۱۹ آبان ۱۳۱۱ تهران – درگذشته 
۲۶ آبان ۱۳۸۸ تهران( دوبلر و هنرپیشــه ســینما و 
تلویزیون اهل ایران بود. نیکو خردمند ۱۹ آبان ۱۳۱۱ 
در تهران و در خانواده ای فرهنگی متولد شد. او خواهر 
بزرگ تر آهو خردمند و دخترعموی شــهرو خردمند 
بود. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فارغ التحصیل 
کارگردانی سینما در رویال تئاتر سلطنتی بود.فعالیت 
هنری او از ســال ۱۳۳۷ با گویندگی در رادیو شروع 
شد.وی گویندگی فیلم را از شهریور سال ۱۳۳۹ زیر 
نظر هوشنگ لطیف پور و ســعید شرافت آغاز کرد و 
گوینــده نقش های اصلی به جای کلودیــا کاردیناله، 
آوا گاردنــر، الیزابــت تیلور، اینگریــد برگمن، ایوت 
میمی یوکس، لی رمیک، الکه زومر، فخری خوروش، ایرن، کتایون، آرام، پوری بنایی و… بوده است.

او همزمان با دوبله، از ســال ۱۳۴۲ تا ســال ۱۳۴۷ گوینده نمایش های رادیویی برنامه دوم رادیو 
و همچنین مجری برنامه »معرفی تئاتر در تلویزیون« در ســال ۱۳۵۱ بود. او در دوبله فیلم های 
کالسیک تاریخ سینما که در دهه پنجاه در »تلویزیون ملی ایران« دوبله می شدند، حضور داشت و 
گوینده مجموعه مستند »پنجره ها« نیز بود.فعالیت سینمایی او با بازی در فیلم »پرده آخر« )واروژ 
کریم مسیحی( در سال ۱۳۶۹ شروع شــد.در این فیلم خردمند در نقش تاج الملوک، بازمانده ای 
از یک خانواده اشــرافی رو به زوال، بازی چشمگیری داشت. همچنین بازی او در »خانه خلوت« 
)مهدی صباغ زاده( در کنار عزت اهلل انتظامی، یکی دیگر از اوج های حضور او بر پرده سینما محسوب 
می شود و بازی اش در مجموعه های تلویزیونی »آوای فاخته« و بخصوص »دزدان مادربزرگ« نیز 

در یادها مانده است.

سینما

»واکیــن فینیکــس« و »رونی مــارا« دو بازیگر مطرح 
هالیوودی به پروژه جدید ســینمایی »جزیره« ساخته 
کارگردان لهستانی برنده اســکار »پاول پالیکوفسکی« 
پیوســتند.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، این پروژه 
که بر اساس یک داستان واقعی ساخته می شود، داستان 
یک زوج آمریکایی جــذاب در دهه ۱۹۳۰ را دنبال می 
کند که به تمدن پشــت می کنند تا بهشــت شخصی 
خود را در جزیره ای متروک بسازند. با این حال، رویای 
آنها طبق برنامه پیــش نمی رود، وقتی یک میلیونر که 
با قایق تفریحی خود از آنجا عبور می کند، ناخواســته 
آنها را بــه یک موضوع رســانه ای پرطرفدار تبدیل می 
کند و یک کنتس اروپایی خودخوانده نیز با برنامه هایی 
برای تصاحب جزیره و ســاختن یک مکان لوکس وارد می شود.»واکین فینیکس« و »رونی مارا« زوج 
هالیوودی قرار اســت در این فیلم ســینمایی در نقش های اصلی مقابل دوربین »پالیکوفسکی« بروند.

فیلم »آیدا« ســاخته »پاول پاولیکوفسکی« در ســال ۲۰۱۵ برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی 
)غیرانگلیسی زبان( شد و این فیلمساز در سال ۲۰۱۹ نیز برای آخرین فیلم سینمایی خود »جنگ سرد« 
نامزد شــاخه کارگردانی آکادمی شد. »واکین فینیکس« در سال ۲۰۲۰ برای نقش آفرینی درخشان در 
فیلم »جوکر« توانست اسکار بازیگر نقش اول را دریافت کند و در ادامه در نقش اصلی در فیلم »ناپلئون« 
ساخته »ریدلی اسکات« بازی کرد که هنوز رونمایی نشده است. »رونی مارا« اخیرا برای بازی در فیلم 
»زنان صحبت می کنند« ساخته»سارا پولی« نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرده است و تاکنون دو بار 

برای فیلم های »کارول« و »دختری با خالکوبی اژدها« نامزد جایزه اسکار بازیگری شده است.

»واکین فینیکس« در فیلم جدید 
کارگردان اسکاری
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