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تهران - ایرنا- رئیس ســازمان انرژی اتمی جمهوری اســامی ایران تاکید کرد که باید پرونده ادعاها علیه برنامه هســته ای ایران بسته و تحریم ها برداشته شود.به 
گزارش ایرنا، محمد اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان امروز سه شنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المیادین تصریح کرد: باید پرونده اتهامات و ادعاها 
درخصوص برنامه هسته ای ما بسته و تحریم ها برداشته شود.وی افزود: توافق باید از التزام و پایبندی همه طرف ها برخوردار باشد.اسامی گفت: ما به توافق سال 
۲۰۱۵ میادی متعهدیم؛ به شرط تعهد و پایبندی دیگران به مفاد آن و در صدر آنها برداشته شدن تحریم ها.دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از ششم دی ماه 

سال گذشته آغاز شد، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس....

www.sobh-eqtesad.ir

اسالمی: 

باید پرونده ادعاها علیه ایران بسته و تحریم ها برداشته شود
info@sobh-eqtesad.ir

سهم فارغ التحصیالن آموزش عالی از 
کل شاغالن ۱.۳ درصد افزایش یافت

مطابق آمارها ســهم جمعیت شــاغل از بین فارغ التحصیان آموزش 
عالی از کل شاغان ۲۶.۶درصد بوده است، این سهم در تابستان امسال 
نســبت به فاصله مشابه ســال قبل ۱.۳درصد افزایش داشته است.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، مطابق آمار ارائه شده از 
ســوی مرکز آمار ایران از تابســتان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 
۲۴ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۳ درصد از فعاالن این گروه سنی 
در تابســتان ۱۴۰۱ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشــان می دهد این نرخ نســبت به فصل مشابه در سال قبل 
)تابســتان ۱۴۰۰( ۲.٧ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری 
گروه سنی ۱٨ تا ۳۵ ســاله نیز نشان می دهد که در تابستان ۱۴۰۱، 
۱۶,۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، این در حالی 
اســت که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 
نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.یکی 
از نکات مهم و مد نظر در آمارهای مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱ 
سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیان آموزش عالی از کل شاغان ۲۶,۶ 
درصد بوده است. این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان 
می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۳ درصد افزایش داشته 
است.در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیان آموزش عالی 
از کل بیکاران ۳9,٧ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است، بررسی 
تغییرات نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰,۶ درصد 

کاهش یافته است.

هشدار پلیس فتا؛
پیامک پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی 

یارانه کالهبرداری است
رییس پلیس فتــا البرز به کاربران درخصوص پیامک جعلی یارانه ۱۰ 
میلیون تومانی هشــدارداد و گفت: کاربــران به هیچ وجه لینک های 
ارســالی را باز نکنند.به گزارش ایرنا، ســرهنگ رسول جلیلیان اظهار 
داشــت: هرگونه دریافت پیام مبنی بر دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی 
یارانه کاهبرداری بوده و کاربران هیچ گونه اطاعاتی از جمله کد ملی یا 
شماره تماس افراد خانوار را به افراد سودجو ندهند.وی خاطرنشان کرد: 
کاهبرداران سایبری با ارسال پیامک های جعلی تحت عناوین مختلف،  
ســعی در تشــویق افراد به کلیک نمودن روی لینک ارسالی کرده و 
ســپس هدایت به درگاه بانکی جعلی می کنند.جلیلیان خاطرنشــان 
کرد: کاربران بدون آگاهی وارد لینک های آلوده شده درحالی که یک 
بدافزار است و مجرمان سایبری  با این شگرد مجرمانه، اطاعات کارت 
بانکی متقاضیان را به ســرقت و اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب 
بانکی آن ها اقدام می کنند.وی گفت : سهل انگاری و  ناآگاهی کاربران 
سبب شده کاهبرداران از این فرصت سوء استفاده کرده برداشت غیر 
مجاز هرروزه رو به افزایش اســت .رییــس پلیس فتا البرز تاکید کرد:  
پیامک های سازمانی و رسمی از سرشماره های معتبر ارسال می شوند 
و کاربــران به هیچ عنوان به لینک هایی که از طریق سرشــماره های 
ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.جلیلیان ، سایت پلیس 
فتا را مرجع کامل  آخرین اطاعات  و تهدیدات ســایبری معرفی کرد 
و از خانواد ها و عموم مردم خواســت که برای پیشــگیری و مقابله با 
هرگونه جرایم سایبری به مطالعه توصیه های این سایت بپردازند.وی 
تاکید کرد: کاربران در صورت اطاع از این گونه موارد بافاصله مراتب را 
از طریق تماس با شماره تلفن ۰9۶۳٨۰ به مرکز فوریت های سایبری 

پلیس فتا اعام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد
چرا پیامک تایید نهضت مسکن نمی آید؟

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت: هنوز تایید نهایی 
بســیاری از متقاضیان نهضت ملی مســکن برای افتتاح حساب ها را 
انجام نداده ایم؛ زیرا درصدد هســتیم تا پروژه ها را تعریف کنیم و بعد 
پیامک بفرستیم. اگر متقاضیان مبلغ آورده اولیه را واریز کنند و پروژه 
تعریف نشــود ارزش ریالی پول آنها با توجه به نوسانات قیمت ساخت 
کاهش می یابد. لذا درصددیم تا در کوتاهترین زمان، منابع به پروژه ها 
تزریق شــود.علیرضا جعفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نهضت 
ملی مســکن بر روی اراضی احداث می شود که قیمت زمین یک سوم 
قیمت ســاخت باشد. زمین های  مولد برای احداث پروژه های روبنایی، 
زیربنایی، تاسیسات شهری و سرانه های خدماتی استفاده می شود.وی 
افزود: در برنامه ریزی زمین برای نهضت ملی مســکن بیشتر به دنبال 
اســتفاده از زمین هایی هستیم که در حریم شهرهای جدید هستند تا 
با الحاقاتی کــه در این حوزه انجام می دهیم زمین های دارای ظرفیت 
بالقوه، بالفعل شود.جعفری درباره جدیدترین آمار افتتاح حساب و واریز 
وجه برای واحدهای نهضت ملی مســکن در شهرهای جدید گفت: در 
حال حاضر بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر افتتاح حســاب و ٨۰ هزار نفر آورده 
اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده اند. پیش بینی می شــود 
کــه ۱۳۰ هزار نفر مذکور وارد فاز بعدی یعنی واریز آورده شــوند.وی 
تاکید کرد: ما هنوز تایید نهایی بسیاری از افراد برای افتتاح حساب ها 
را انجام نداده ایم تا بتوانیم پروژه ها را تعریف کنیم؛ زیرا اگر متقاضیان 
مبلغ آورده اولیه را واریز کنند و پروژه تعریف نشــود پول آنها در بانک 
می ماند و با توجه به نوســانات قیمت ساخت،ارزش ریالی پول کاهش 
می یابد. لذا تدبیری اتخاذ شده تا در کوتاهترین زمان، منابع به پروژه ها 
متصل شود.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به بسته 
۱۰۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که در هفته 
جاری کلنگ زنی می شود گفت: ۱۰۰ هزار واحد گام دوم با ۱۰۰ هزار 
واحدی که در خردادماه شــروع کردیم جمعا ۲۰۰ هزار واحد می شود. 
امیدواریم بتوانیم تعهدی که داریم را پیش ببریم. البته در بعضی شهرها 

که متقاضیان بیشتری داریم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام:
 هیچ پرواز اختصاصی برای خروج عده ای خاص 

از کشور نداشتیم
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام اظهار داشت: لوفت هانزا مدارکی مبنی بر اینکه فرد فوت شده 
از فرودگاه امام در محفظه چرخ هواپیما مســتقر شده ارائه نکرده  است. این شرکت ادعای واهی دارد 
و االن ما به طور جدی به دنبال این هســتیم که لوفت  هانزا ادعای خود را ثابت کند و هرچه زودتر 
اطاعات تکمیلی را به ما ارائه دهد.سعید چلندری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار 
اخباری مبنی بر انجام پروازهای خارج از برنامه برای خروج عده ای خاص از کشور اظهار داشت: تا به 
این لحظه هیچ پرواز اختصاصی از فرودگاه امام انجام نشده و تمام پروازها برنامه ای بوده که اطاعات 
آن از طریق تابلو پروازی در انتشــار عمومی می شود و پروازهای کارگو هم طبق روال انجام می شود.

وی با بیان اینکه در هیچ رده ای هیچ تغییر برنامه پروازی نداشتیم، ادامه داد: به هیچ عنوان فرودگام 
امام پرواز اختصاصی نداشته است و هیچ تغییری در سطح شهر فرودگاهی در ارگان ها و ارائه خدمات 
نداشتیم. مسائل زیادی در این باره عنوان شده که هیچ یک از آنها صحت ندارند.سرپرست شرکت شهر 
فرودگاهی امام درباره طرح موضوعاتی مانند ایجاد مسیر جداگانه ای برای تردد برخی از مسافران در 
فرودگاه امام، گفت: به هیچ عنوان مسیر مجزایی برای انتقال برخی از مسافران نداریم و همه مسافران 
از مسیر مشخص ترمینال مسافری یا مسیرهای مشخص CIP و VIP عبور می کنند و این مسیرهای 
عبور در تمام فرودگاه های دنیا وجود دارند.چلندری تاکید کرد: تمام اخبار و ادعاهایی منتشر شده در 
این باره، بی اساس و بی ارزش هستند.  وی همچنین درباره پیگیری های انجام شده نسبت به ادعای 
شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا و کشف جسد پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی اظهار داشت: تا به 
این لحظه شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا اطاعاتی را به ایران اعام نکرده  است. پس از پیگیری های 
عدیده ای که انجام دادیم، رییس ایســتگاه لوفت هانزا در فرودگاه امام به عنوان نماینده این شرکت، 
برای ارائه توضیحات و اطاعات، از آلمان به تهران برگشت و اطاعاتی ارائه داد اما اطاعاتی که ارائه 
شــد بسیار ضعیف بودند.  سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام با تاکید بر عدم همکاری لوفت هانزا 
برای ارائه تصاویری از جسد گفت: با وجود پیگیری های پی در پی ما لوفت هانزا هیچ تصویری از جسد 
ارائه نداد اما ما توانستیم تصاویر جسد را از طریق پلیس اینترپل به دست بیاوریم که همین موجب 
تعجب شرکت لوفت هانزا شده بود.       سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام ادامه داد: در تصاویری که 
از جسد و آن وسایل همراه آن ارائه شد، عکسی از یک کیف پول وجود داشت که جزییاتی از آن ارائه 
نکردند و اعام شد در این پول تنها دو سیم کارت وجود دارد و به جز آن چیزی در کیف پول نبوده  
اســت. در خواســت ما این بوده که سیم کارت را تحویل دهند تا بدانیم شماره تماس انها برای کدام 
کشور است اما هیچ اطاعاتی از آن دو سیم کارت هم نتوانستند به ما ارائه کنند. وی افزود: تصویری 
از  یک کاور لباس، از کاورهایی موجود در الندری تمام هتل ها و کیسه ای که لباس های کثیف را برای 
تحویل به خشکشویی در آن قرار می دهند، وجود داشت و جالب این است مارک این کیسه خارجی 
است. همچنین تصویری از یک چاقو و کپسول اکسیژن هم ارائه شد که مارک این دستگاه اکسیژن 
صادراتی اســت.چلندری با بیان اینکه با این مدارک نمی توان اثبات کرد که این جســد ایرانی است، 
تاکید کرد: به لوفت هانزا اعام کرده ایم که در ابتدا باید ثابت کنند که این جسد از این هواپیمایی که 
پرواز فرودگاه امام داشت، خارج شده  است. همچنین موضوع مهم دیگر این است که ظاهر این جسد 
به گونه ای نیست که در آن شرایط هواپیما، ارتفاع و در دمای منفی ۶۰ درجه فوت کرده باشد چراکه 
جسد فردی که در آن اختاف فشار هوا و به دلیل کمبود اکسیژن فوت کرده باشد، باید سیاه شود اما 
این جسد ظاهر یک مرگ طبیعی شبیه به سکته را دارند.سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام گفت: 
از سوی دیگر اساسا صورت این جسد شبیه به ایرانی ها نیست از این رو باید تابعیت این جسد را برای 
ما مشــخص کنند.وی تاکید کرد: به طور جدی موضوع را از وزارت امور خارجه و سازمان هواپیمایی 
کشــوری پیگری می کنیم. لوفت هانزا باید اطاعات دقیق و ســاعت فوت این جســد را اعام کند و 
مدارکی ارائه دهد که این جسد را از پرواز بعد از فرودگاه امام از هواپیما خارج کرده است .  چلندری 
با بیان اینکه به این لحظه لوفت هانزا مدارکی مبنی بر اینکه فرد فوت شده از فرودگاه امام در محفظه 
چرخ هواپیما مستقر شده ارائه نکرده  است، گفت: لوفت هانزا ادعای واهی دارد و االن ما به طور جدی 
به دنبال این هستیم که لوفت  هانزا ادعای خود را ثابت کند و هرچه زودتر اطاعات تکمیلی را به ما 
ارائه دهد.سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام  گفت: در حال حاضر پروازهای لوفت هانزا به صورت 
عادی در حال انجام است و هیچ ایرالینی پروازهای خود را به فرودگاه امام و ایران را قطع نکرده است 

و روال تمام پروازها عادی است.

تهران- ایرنا- رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دخالت بیگانگان به مشکات 
منطقه قفقاز خواهد افزود، گفت: دســتیابی به تجارت سه میلیارد دالری 
بین ایران و ارمنســتان با اراده دو کشور کاما امکان پذیر است.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت ایرنا؛ آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز سه شنبه 
پس از گفت و گوی دوجانبه با نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان، 
در نشست مطبوعاتی مشترک با در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد 
ضمن خوشامدگویی به نخست وزیر ارمنستان و هیات سیاسی و اقتصادی 
همراه گفت: تردید ندارم سفر نخست وزیر ارمنستان به جمهوری اسامی 
ایران نقطه عطفی در جهت ارتقا دو کشــور خواهد بود.وی افزود: سیاست 
همســایگی از سیاســت های مورد تاکید دولت است و در این مدت چند 
نشســت با پاشینیان داشتیم در این نشست ها به ویژه در این سفر محور 
مذاکره توسعه روابط تجاری، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور است. آیت 
اهلل رئیســی گفت: در چند ماه گذشــته ۴۳ درصد رشد روابط تجاری با 
ارمنستان ثبت شد اما هدف گذاری برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
میان دو کشور سه میلیارد دالر است که دستیابی به آن با اراده دو کشور 
کاما امکان پذیر اســت.رئیس جمهور افزود: روابط خوب بین دو کشــور 
حتما به روابط بهتر در منطقه و در سطح بین المللی خواهد انجامید.آیت 
اهلل رئیسی با بیان اینکه منطقه قفقاز بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران 
است و ما نسبت به تحوالت این منطقه حساس هستیم، خاطرنشان کرد: 
امنیت و صلح در منطقه قفقاز برای ایران بسیار اهمیت دارد.وی افزود: در 
مذاکرات دو جانبه با نخست وزیر ارمنستان دو طرف تاکید کردند که حل 
مسائل منطقه باید به دست مسئوالن و دست اندرکاران در همین منطقه 
باشد و هر نوع دخالت بیگانگان درمنطقه به جای حل مشکل، خود ایجاد 
مشکل خواهد کرد.رئیس جمهور تاکید کرد: ظرفیت های منطقه قفقاز می 
تواند امنیت پایدار و صلح را در این منطقه تضمین کند.آیت اهلل رئیســی 
ابراز امیدواری کرد، در سفر نخست وزیر ارمنستان و هیات بلندپایه سیاسی 
و اقتصادی این کشــور بتوان توافقات تهران و ایروان را اجرایی کرد تا گام 

مهمی در جهت توسعه روابط دو کشور برداشته شود.

پاشینیان: موافق نظر رئیس جمهور ایران در مورد استقرار صلح و 
امنیت پایدار در منطقه هستم

تهران - ایرنا- نخست وزیر ارمنستان از ارایه گزارشی درباره نتایج نشست 
سه جانبه سوچی میان ســران ارمنستان، آذربایجان و روسیه به آیت اهلل 
رئیســی خبر داد و گفت: موافق نقطه نظرات رئیس جمهور ایران در مورد 
اســتقرار صلح و امنیت پایدار در منطقه هستم.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، نیکول پاشــینیان دیروز سه شنبه در نشست خبری مشترک 
با آیت اهلل رئیســی رئیس جمهور ایران که در مجموعه فرهنگی تاریخی 
ســعدآباد برگزار شــد، با قدردانی از دعوت رئیس جمهور کشورمان برای 
ســفر به تهران گفت: در جریان این ســفر مذاکرات پرمحتوا و جامعی در 

حال انجام اســت.وی با اشــاره به گفت و گــوی دوجانبه خود با آیت اهلل 
رئیسی ادامه داد: بررسی های زیادی در زمینه های اقتصاد، سیاست، روابط 
اقتصادی و سیاسی انجام و بر روابط تاریخی دو کشور تأکید شد و همچنین 
به ظرافت های نهفته در روابط دو کشــور در همه زمینه ها اشــاره کردیم.

نخست وزیر ارمنستان با قدردانی از رئیس جمهوربه دلیل رویکرد ایشان 
نســبت به جامعه ارامنه ایران، بیان کرد: جمهوری اسامی ایران می تواند 
نماد شفاف و صریح بر همکاری و همزیستی مسالمت آمیز در میان پیروان 
ادیان مختلف باشد.پاشینیان با قدردانی از دیدگاههای اصولی ایران نسبت 
به صلح و امنیت در منطقه قفقاز اظهار داشــت: موضوعات دســتور کار 
امروز همکاری های منطقه ای هم بود و اینکه ظرفیت های بســیاری برای 
توســعه همکاری بین دو کشــور وجود دارد.وی افزود: اطاعاتی در مورد 
نشست ســه جانبه روز گذشته در ســوچی به آقای رئیسی ارائه کردم و 
موافق نقطه نظرات رئیس جمهور ایران در مورد اســتقرار صلح و امنیت 
پایدار در منطقه هستم.نخست وزیر ارمنستان خاطرنشان کرد: اصرار داریم 
مسئوالن جمهوری اسامی از مسائلی که در مذاکراتمان مطرح می کنیم 
و همچنین از روابط ارمنستان با آذربایجان و ارمنستان با ترکیه در مسأله 
قره باغ آگاهی داشــته باشند.پاشینیان بخش عمده مذاکرات را مربوط به 
روابــط اقتصادی، باال بردن حجم مبــادالت تجاری و یافتن راه حل هایی 
برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: در زمینه انرژی 
و کشاورزی، زیرساخت ها و مدیریت منابع آبی  مذاکراتی انجام شد که باید 
جمع بندی شــود.وی با ابراز خوشحالی از نتیجه بخش بودن دیدار امروز 
خود با رئیس جمهور ایران گفت: وزرای مربوطه درباره تمدید قرارداد تهاتر 
برق و گاز یادداشت تفاهمی امضا کردند و شواهد نشان می دهد این دیدار 
کاما مفید و در جهت افزایش روابط دو کشــور سازنده بود.نخست وزیر 
ارمنســتان از رئیس جمهور کشــورمان دعوت کرد برای ادامه این گفت 
و گوها به ارمنســتان سفر کند.پاشینیان در پایان سخنانش با قدردانی از 
موضع گیری آیت اهلل رئیســی برای توسعه مثبت روابط دو کشور، افتتاح 
سرکنسول گری ایران در یکی از استان های ارمنستان را یکی از نمونه های 
این همکاری برشمرد.به گزارش ایرنا، سران سه کشور روسیه، ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان طی نشستی که 9 آبان در شهر سوچی روسیه برگزار 
شــد، بر تعهد خود به پایبندی به توافقات ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و خودداری از 
توسل به زور و یا تهدید در منطقه قره باغ که منطقه مورد مناقشه باکو و 
ایروان است، تاکید کردند.مقامات این سه کشور در این بیانیه بر تعهد خود 
برای رعایت دقیق همه این توافقنامه ها در راستای منافع عادی سازی همه 
جانبه روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان، صلح، ثبات، امنیت و توسعه 
اقتصادی پایدار در قفقاز جنوبی تاکید کردند.نیکول پاشینیان نخست وزیر 
ارمنســتان به دعوت رســمی رئیس جمهور صبح امروز - سه شنبه - در 
صدرهیاتی بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی وارد تهران شــد و در 

مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

 در 7 میدان نفتی ایران

سرمایه گذاری ۴.۵ میلیارد دالری شرکت های روسی
استیضاح رای نیاورد

 فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد

جزئیات طرح حمایتی از مشاغل اینترنتی اعالم شد

 فاصله ۶۷ میلیونی بین گران ترین و ارزان ترین
 آپارتمان در تهران

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسامی روز سه شنبه پس از بررسی طرح استیضاح سیدرضا فاطمی 
امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابقای وی در صدر این وزارتخانه کلیدی دولت موافقت کردند.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی دیروز سه شنبه - ۱۰ آبان - مجلس شورای اسامی به ریاست محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس به بررســی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اختصاص داشت.پس از اظهار نظر نمایندگان موافق استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم 
اعتماد به رای نمایندگان گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با  ٨۴ رای موافق ۱٨۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ 
رای باطله از مجموع ۲٧۴ نماینده حاضر در جلسه علنی، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بار دیگر 

را وی را در سمت وزارت صنعت، معدن....

شافعی مطرح کرد:

 با این روال، تصور موجود زنده در ایران
 تا ۲۰ سال آینده دور از انتظار است

رئیسی در نشست مطبوعاتی با پاشینیان:

هدف گذاری تجارت سه میلیارد دالری تهران - ایروان

5

3

3

5

4

2

سازمان تامین اجتماعی اعام کرد
پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه ها

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اعام کرد در هفته گذشته ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد این سازمان 
پرداخت شده و بخش دیگری از مطالبات به زودی پرداخت خواهد شد و بیمه شدگان تأمین اجتماعی بدون هیچ اشکالی می توانند با مراجعه به مراکز طرف 
قرارداد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.به گزارش ایسنا، شهرام غفاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای طرح دارویار، همکاری کامل داشته 
و مطالبات داروخانه ها از محل این طرح را تا شهریور ماه پرداخت کرده و تنها مطالبات دو ماه شهریور و مهر باقی مانده که به زودی با حمایت مجلس و با 
همکاری دولت پرداخت خواهد شــد.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی ضمن تشکر صمیمانه از همکاری کلیه مراکز طرف قرارداد به ویژه 
داروخانه ها، تأکید کرد: بیمه شدگان تأمین اجتماعی بدون هیچ اشکالی می توانند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.به 
گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غفاری همچنین در خصوص مصاحبه اخیر یکی از اعضای انجمن داروسازان مبنی بر تخصیص مستقیم یارانه 
طرح دارویار به داروخانه ها اعام کرد: سازمان تأمین اجتماعی مخالفتی با این پیشنهاد ندارد؛ هرچند این مهم، تصمیمی است که در سطوح مدیریتی باالتر 

و توسط سیاستگذاران باید اتخاذ شود.
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گزیده خبر
چاووش اوغلو: 

ایران و ترکیه تنها همسایه نیستند بلکه 
دو کشور برادر هستند

وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با وزیر خارجه کشــورمان گفت: جمهوری 
اســامی ایران و جمهوری ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه 
دو کشــور برادر هســتند که در روزهای بد و خوب همیشــه در کنار 
یکدیگر بوده اند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز دوشنبه در تماس 
تلفنی با مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه درباره مهم ترین 
موضوعات مورد اهتمام دو کشــور در حوزه مسائل دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللــی گفتگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در 
این گفتگو، روز ملی ترکیه را تبریک گفت.وی با اشــاره به وقوع حادثه 
در یکی از معادن ترکیه که منجر به کشــته و زخمی شــدن شماری از 
شهروندان این کشور گردید، ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ترکیه، 
بــرای مجروحان این حادثه آرزوی شــفای عاجل نمود.امیرعبداللهیان 
ضمن تشکر از ابراز همدردی وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص حمله 
تروریستی در شیراز تأکید کرد، در هفته های اخیر برخی از دشمنان ما 
تاش کرده اند تا با ســوء استفاده از حوادث اخیر، به ایجاد ناامنی و بی 
ثباتی در ایران اقدام و زمینه را برای حمله تروریستی داعش فراهم کنند.

وزیر خارجه کشورمان اظهار داشت، جمهوری اسامی ایران تاکنون بارها 
شــاهد چنین توطئه هایی علیه ایران بوده اســت و به حول و قوه الهی 
همیشه هم سربلند از آنها عبور کرده است.مولود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز در این گفتگو ضمن ســپاس از پیام تبریک روز ملی 
ترکیه، اظهار داشت، جمهوری اسامی ایران و جمهوری ترکیه تنها دو 
کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور برادر هستند که در روزهای بد و 
خوب همیشه در کنار یکدیگر بوده اند.وزیر امور خارجه ترکیه با محکوم 
کردن حادثه تروریســتی شیراز، بار دیگر مراتب تسلیت خود و دولت و 
مردم ترکیه را ابراز داشت و تأکید کرد: ما همیشه برای مبارزه با تروریسم 
در کنار ایران بــوده و خواهیم بود.وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بار 
دیگر از روند گفتگوها میان ایران و جمهوری آذربایجان استقبال و تأکید 
کرد هر دو کشور از دوستان ترکیه هستند و دوستی میان این دو کشور 

باعث خوشنودی ماست.

ایروانی:

 تالش آمریکا برای تشکیل جلسه غیررسمی درباره ایران رویه ای خطرناک است
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل بــا بیان اینکه تاش آمریکا 
برای برگزاری جلســه غیررســمی درباره شــرایط داخلی ایران 
رویه ای خطرناک اســت، از اعضای ســازمان ملل خواست از هر 
اقدامی که به برگزاری این جلســه و ایجاد رویه خطرناک کمک 
می کند، خودداری کنند.به گــزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تسنیم، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی 
ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تأکید کرد، در شرایطی 
که دهها سال زنان ایرانی از تحریم های غیرانسانی آمریکا صدمه 
دیده اند، این کشــور صاحیت حقوقی، اخاقی و سیاسی برای 
برگزاری جلســه در مورد شــرایط داخلی ایران را ندارد.ســفیر 
و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای به تمام ســفرا 
و نمایندگان دائم کشــورهای عضو و ناظر سازمان ملل متحد با 
ارائه گزارش مختصری از روند تحــوالت جاری در ایران، اهداف 
آمریکا از برگزاری نشســت ضدایرانی علیه ایران در سازمان ملل 
متحد را تشریح کرد.سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران 
در این نامه با اشــاره به درخواســت برگزاری نشست غیررسمی 
)آریا فرموال( از ســوی آمریکا تحت عنوان »اعتراضات جاری در 
ایران« تأکید کرد: آمریکا با به راه انداختن جنگ روانی و عملیات 
فریب ادعا دارد که این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران 
است اما این امر کامًا ناشــی از نفاق آمریکا بوده و سوءاستفاده 
از مفهوم ارزشــمند حقوق بشر محسوب می شود.دیپلمات ارشد 
جمهوری اســامی ایران با اشــاره به ده ها سال  دشمنی آمریکا 
نســبت به مردم ایران افزود: برخاف اتهامات بی اســاس آمریکا 
علیه ایران، دولت جمهوری اســامی ایران همــواره  متعهد به 

ارتقاء و حمایت از حقوق بشــر و اجرای تعهدات حقوق بشــری 
در چارچوب حقوق بین الملل اســت.وی تصریح کرد: حق آزادی 
بیان و تجمع مسالمت آمیز توسط قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران به رسمیت شناخته شــده و دولت جمهوری اسامی ایران 
همواره بر بهره مندی از این حق توسط مردم تأکید کرده و نمونه 
بارز این امر برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در سراسر ایران است.

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل خاطرنشان کرد: از 
سوی دیگر هر دولتی از جمله دولت ایران مسئول حمایت از مردم 
خود در مقابل  اقدامات خشونت آمیز نظیر خرابکاری )وندالیسم( 

و تخریب اموال خصوصی و عمومی مانند آتش زدن آمبوالنس ها، 
وسائل حمل ونقل عمومی، بانک ها و مراکز خدمات عمومی و فراتر 
از آن اقدامات تروریستی نظیر حادثه اخیر که به شهید شدن 15 
نفر و زخمی شــدن 30 نفر از شهروندان ازجمله زنان و کودکان 
توســط عناصر داعش  در یک مکان مذهبی در شیراز انجامید، 
می باشــد.ایروانی تصریح کرد: مکانیزم هایی  برای رصد، ارتقاء و 
حفظ  شرایط حقوق بشر در کشورها در چارچوب مجمع عمومی 
سازمان ملل وجود دارد که یکی از این مکانیزم ها، بررسی دوره ای 
جهانی یا UPR می باشــد که مکانیزمی جهانی و شــفاف بر پایه 

همکاری، گفتگو و رفتار برابر همه دولت هایی که مورد بررســی 
قرار می دهد، ایجاد می کند و ایران هم به طور مداوم همکاری های 
داوطلبانه و ســازنده ای در چارچــوب UPR و ارتقاء ارائه گزارش 
دوره ای داشته است.ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد اضافه کرد: پرداختن به مســائل داخلی دولت ها توســط 
شورای امنیت سازمان ملل از طریق ایجاد یک ارتباط ساختگی 
بین این مــوارد و صلح و امنیت بین المللی نه فقط غیرســازنده 
می باشد، بلکه مکانیزم های مؤثر موجود را تضعیف کرده و برخاف 
اصول و اهداف سازمان ملل مندرج در منشور ملل متحد در مورد 
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها اســت.ایروانی افزود: بر 
این اساس، تاش ها برای برگزاری جلسه فوق الذکر توسط آمریکا، 
نقض آشکار منشــور ملل متحد و حقوق بین المللی بوده و رویه 
خطرناکــی را ایجاد می کند که دولت های عضو نباید آن را قبول 
کنند.دیپلمات ارشد جمهوری اســامی ایران خاطرنشان کرد: 
آمریکا نگرانی واقعی و صادقانه در مورد شــرایط حقوق بشر در 
ایــران و یا هرکجای دیگر نــدارد. آمریکا ادعا می کند که از زنان 
ایرانی دفاع می کند، زنانی که به طور جدی از دهها ســال  تحریم 
غیرانســانی آمریکا صدمه دیده اند.وی تصریح کرد: جنگ واقعی 
اکنون در مورد غذا و داروست و این امر حتی از استاندارد دوگانه 
فراتر بوده و ضمن اینکه یک رویکرد سیاســی و گزینشی نسبت 
به حقوق بشر می باشد، جنایت جنگی محسوب می شود.سفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان از اعضای سازمان ملل 
متحد خواست تا از هر اقدامی که به برگزاری این جلسه و ایجاد 

رویه خطرناک کمک می کند، خودداری کنند.

تهران - ایرنا- رئیس ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسامی ایران تاکید کرد که باید 
پرونده ادعاها علیه برنامه هســته ای ایران بسته و تحریم ها برداشته شود.به گزارش 
ایرنا، محمد اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان امروز سه شنبه در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی المیادین تصریح کرد: باید پرونده اتهامات و ادعاها درخصوص برنامه 
هســته ای ما بسته و تحریم ها برداشته شود.وی افزود: توافق باید از التزام و پایبندی 
همه طرف ها برخوردار باشد.اسامی گفت: ما به توافق سال ۲015 میادی متعهدیم؛ 
به شرط تعهد و پایبندی دیگران به مفاد آن و در صدر آنها برداشته شدن تحریم ها.دور 
هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از ششــم دی ماه سال گذشته آغاز شد، ۲0 اسفند 
1۴00 به پیشــنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و 

مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند.دور جدید 
مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه 13 مردادماه در شهر وین آغاز 
شد و این مذاکرات پس از چهار روز،  1۷ مرداد ماه با بازگشت هیات ها به پایتخت ها 
پایان یافت.برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی جدیدی روی 
میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم ها و گام های هسته ای ایران 
است.قریب به اتفاق کشــورهای مشارکت کننده در گفت  وگوها، خواهان جمع بندی 
سریع تر مذاکرات هستند اما دســتیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی 
ایاالت متحده آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است.جمهوری 

اســامی ایران می گوید که اگر طرف آمریکایی واقع بینانه عمل کند، امکان دستیابی 
به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که تحریم ها به صورت 

حداکثری رفع شود و منطقه  هم از اجرای آن بهره مند شود.

اسالمی: 

باید پرونده ادعاها علیه ایران بسته و تحریم ها برداشته شود



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 11 آبان 1401  7 ربیع الثانی 1444  2 نوامبر 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5034 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

جزئیات طرح حمایتی از مشاغل اینترنتی اعالم شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح 
حمایت از کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشــور که در ششمین 
جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای 
فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند.به گزارش 
ایسنا، عیسی زارع پور در این مراسم اظهار کرد: یکی از ماموریت هایی 
که رییس جمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال اســت. ما 
اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور 
دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این 
بخش تشــکیل می دهد. آمارها در کشور ما هم نشان می دهد که این 
بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.وی ادامه 
داد: با موافقت رییس جمهوری در دی ماه گذشته، کارگروهی در دولت 
تشکیل شــد که ۱۱ عضو کابینه در قالب این کارگروه موظف شدند 
موانع موجود در اقتصاد دیجیتال را به ســرعت بردارند. این کارگروه با 
اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۲۷ هم اختیارات 
هیات محترم وزرا و رییس جمهور را برای تصمیم گیری دارد.زارع پور 
گفت: این کارگروه تقریبا ماهانه جلسه داشته و تا به االن شش جلسه 
برگزار کرده است. در ذیل این کار گروه ما ۹ کمیته تخصصی پیش بینی 
کردیم که بیش از ۵۰ جلســه در حوزه های تخصصی داشــته است؛ 
همچنین یک کمیسیون مرکب از معاونین وزرای عضو تشکیل شده که 
حدود ۲۰ جلسه داشته است. مصوبات بسیار خوبی هم تاکنون داشتیم 
اما مهم ترین مصوبه که از ماه های قبل پیگیری تصویب آن را داشته ایم، 
بحث حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، سکوها و پلتفرم هایی است 
کــه مردم بر روی آن کســب و کار می کنند.وی ادامــه داد: اقتصاد 
دیجیتال ســه الیه دارد، الیه اول بخش ارتباطات و فناوری اطالعات، 
الیه دوم بحث اقثصاد مبتنی بر پلتفرم و الیه سوم کاربرد ارتباطات و 
فناوری اطالعات در بخش های دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی 
هوشــمند و غیره است؛ ما در هر سه الیه برای اینکه به هدف حداقل 
۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برسیم، تالش هایی بسیاری از سوی 
دوســتان دنبال می شود و مصوبات آن به مرور نهایی خواهد شد. الزم 
به ذکر است این جلسه و آیین نامه متمرکز بر الیه دوم یعنی تسهیل 
فضای کســب و کار مبتنی بر اینترنت است. همانگونه که گفته شد 
ما این مســیر را از حدود ســه ماه قبل شــروع کرده بودیم تا بتوانیم 
حمایت های ویژه ای را برای کسب و کارها فراهم کنیم.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در ادامه سخنانش با بیان اینکه محدودیت هایی در 
یک ماه و نیم گذشــته با توجه بــه مالحظات امنیتی برای دو پلتفرم 
خارجی  که بخشی از کسب و کارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد 
و این سبب شــد به روند این مصوبه شتاب دهیم، تصریح کرد: حتی 
برای برخی از بندهای این آیین نامه جلسات متعددی با وزرای محترم 
مرتبط داشــتیم که امروز ابالغ شده است. در این آیین نامه تسهیالت 

بسیار خوبی در بخش های گوناگون پیش بینی شده است که به اعتقاد 
من گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب و کارهای اینترنتی 
است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در 
کشور خواهد افتاد. صرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی 
چه اتفاقی رخ می دهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم و این 
ظرفیت را برای کسب و کارهای اینترنی فراهم کنیم که بتوانند خود را 
ارتقا دهند.زارع پور تأکید کرد: دولت حامی کسب وکارهای اینترنتی 
است و حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد آنچه که مهم است موادی 
است که در این آیین نامه ذکر شده و حدود ۳۰ نوع حمایت جدید که 
برای کسب و کارها و سکوها پیش بینی کردیم. نکته مهمی که وجود 
دارد این است که اجرای آیین نامه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همه 
دستگاه هایی که نامشان در این آیین نامه آمده باید پای کار بیایند؛ ما 
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حتما دبیرخانه ای را تشــکیل 
می دهیم برای این موضوع و اجرای بند به بند این آیین نامه از ســوی 
دســتگاه های مختلف که مصوبه فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه 
نشــان دهیم اجرایی می شود، از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با 
وزارت ارتباطات را شروع می کنیم.به گفته او در بسته حمایتی دولت از 
کسب و کارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل 
و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیالت و احراز هویت دیده شده است.در 
حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی )کسر مبلغ خرید پس از 
اطمینان از سبد کاال( خرید اعتباری )پرداخت وجه با فاصله از دریافت 
کاال(، پرداخت مســتقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه 
می شــود.وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات 
در دســتگاه های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم ها 
دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت 
کوتاهی نصف دنبال کننده های کسب و کار در پلتفرم های خارجی را 
در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه سازی برای معرفی در صدا و سیما 
و اختصاص بســته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش های تبلیغات 
اســت.زارع پور افزود: در بخش حمل و نقل کاال تخفیفاتی در خدمات 
پســتی دیده شده. در بخش مالیات مقرر شــد کسب و کارهایی که 
سابقه مالیاتی ندارند تا سقف ۲ میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و 
همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی 
برخوردار شــوند. همچنین هزینه راه اندازی و توســعه کسب و کار به 
عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است. در بخش تسهیالت متناسب با 
دنبال کننده های حساب کاربری تسهیالت به کسب و کار داده می شود 
و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود 
برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانک ها قابل ارایه است.طبق 
اعالم وزیر ارتباطات، همچنین تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز به این بخش اختصاص داده می شود. کسب و کارهای خانگی نیاز 

بــه اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه 
ملی مجوزهاست.

ضربه سخت به کسب و کارهای مجازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم گفت: فضای ناآرام طی 
دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت 
آنها را با تنگنا مواجه کرد.سیداحســان خاندوزی اظهار کرد: طی یک 
الی دو ماه گذشــته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و 
بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی 
و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می کردند با مشــکل رو به رو شدند.

وی افزود: فضای ناآرامی ها ضربه جدی به کســب و کارها وارد و ایام 
ســختی را برای فعاالن این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری 
از خانوارها، ناشــی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد.این طرح به 
منظور حمایت از کســب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی 
اقدام به فعالیت می کنند بعد از برگزاری جلســات فشرده ی بررسی و 
هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک 
مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، رونمایی 
شــد.در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رســیده است، 
حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای ســکوها و کســب 
و کارهای اینترنتی پیش بینی شــده است که در قالب تکالیفی برای 
دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این 

آیین نامه برای ســکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیالتی همچون 
امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرســاختهای ســخت افزاری، 
برخورداری از مزایای اســتقرار در پارکهای علــم و فناوری، تبلیغ در 
سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.برخورداری از معافیتها 
و تســهیالت مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی 
متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه 
مشتریان کسب و کارها، تسهیالت بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد 
در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن به عنوان وثیقه 
بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیالتی است که برای کسب و 
کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.از آنجاکه 
از همان ابتدای شــروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد 
دیجیتال یکی از اولویت ها به شمار می رفت بنابراین در زمستان سال 
گذشــته به دســتور رییس جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
مرکــب از وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی؛ 
صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران تشکیل و شــروع به کار کرد که بر 
اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و 
رییس جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده 
است و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت وزیران است و تصمیماتی که 
در این کارگروه گرفته می شود به منزله تصمیم رئیس جمهوری است.

هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد 

دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل 
اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می رود.

فاصله ۶۷ میلیونی بین گران ترین 
و ارزان ترین آپارتمان در تهران

طبق آمار بانک مرکزی، باالترین قیمت هر متر آپارتمان در 
تهران ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و پایین ترین قیمت ۲۱ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مهر ماه ثبت شده که فاصله ۶۷ 
میلیــون و ۳۰ هزار تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین 
منطقه را نشــان می دهد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در 
گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به بررسی تغییرات قیمتی 
و تعداد معامالت انجام شــده در آپارتمان و ساختمان  های 
مســکونی در مناطق ۲۲گانه تهران در مهر ماه سال جاری 
پرداخته است.براســاس این گزارش، متوسط قیمت هر متر 
خانه در تهــران به ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومان 
رسیده که بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۸ میلیون و ۳۳۰ 
هــزار تومان در منطقه یک و کمتریــن آن با ۲۱ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت؛ بنابراین، فاصله 
قیمت هر متر آپارتمان در گران تریــن و ارزان ترین منطقه 
تهران حدود ۶۷ میلیون و ۳۰ هزار تومان اســت.همچنین، 
مناطق ســه و دو بعد از منطقه یک، جزو گران  ترین مناطق 
تهران گزارش شده  اند؛ به طوری که متوسط قیمت در منطقه 
ســه،  ۷۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان و در منطقه دو،  
۶۳ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است.عالوه بر این، مناطق ۲۰ 
و ۱۷، پس از منطقه ۱۸ ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش 
شــده اند و متوسط قیمت خانه در این مناطق به ترتیب ۲۳ 
میلیون و ۱۵ هزار تومــان و ۲۳ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان 
است.از ســوی دیگر، بررســی گزارش بانک مرکزی از نظر 
تفاوت متوســط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در 
مهر ماه نسبت به شهریور ماه سال جاری بیانگر این است که 
۱۴ منطقه تهران با افزایش قیمت مســکن در ماه موردنظر 
مواجه شده اند. بنابراین، قیمت خانه در هشت منطقه از تهران 
در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است که شامل مناطق ۲، 
۳، ۷، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ می شــود.طبق ایــن گزارش، 
تعداد معامالت انجام شــده در این مــاه ۵.۴ هزار فقره بوده 
که در این بین، بررســی جزئیات تعداد معامالت انجام شده 
در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می دهد در مهر امسال 
تعداد معامالت مســکن نســبت به ماه قبل در تمام مناطق 
تهران به جز مناطق ۸، ۱۴ و ۱۶ افزایشی بوده است. در این 
بین، کم ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۲۳ معامله 
و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، ۲ و 
۴ مربوط می شــود که هر یک به ترتیب ۸۱۵، ۵۰۰، ۴۷۱ و  

۴۵۰ معامله مسکن داشته اند.
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پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت
اوپک در گزارش دورنمای نفت جهان ۲۰۲۲، دورنمای تقاضای جهانی برای نفت در میان مدت و بلندمدت را افزایش داد.به گزارش ایسنا، اوپک در این گزارش اعالم کرد تقاضای جهانی 
برای نفت سال آینده به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نشان می دهد ۱.۴ میلیون بشکه در روز بیشتر از پیش بینی 
سال گذشته این گروه برای ۲۰۲۳ است.اوپک دورنمای تقاضا برای نفت در میان مدت، تا سال ۲۰۲۷ را باال برد و دورنمای تقاضا برای نفت را تا پایان این مدت به میزان دو میلیون بشکه 
در روز در مقایسه با پیش بینی سال گذشته، افزایش داد.دلیل پیش بینی باالتر اوپک از تقاضای جهانی برای نفت، بهبود تقاضایی است که امسال و سال آینده پیش بینی می شود و تغییر 
تمرکز از گذار انرژی به امنیت انرژی است.اوپک اکنون انتظار دارد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۳۰ به ۱۰۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد که باالتر از پیش بینی سال گذشته اوپک برای سال 
۲۰۲۳ است. در بلندمدت، اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۴۵ به ۱۰۹.۸ میلیون بشکه در روز صعود کند که باالتر از ۱۰۸.۲ میلیون بشکه در روز است که این گروه 
سال گذشته پیش بینی کرده بود.اوپک انتظار دارد سهم بازار این گروه افزایش پیدا کند اما تولید اوپک در سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد شد.در گزارش بازار نفت ماهانه 
این گروه که ۱۲ اکتبر منتشــر شــد، اوپک برآوردش از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ را با اشاره به قرنطینه های کووید چین، موانع اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته و 
فشارهای تورمی در سراسر جهان، به میزان ۴۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.در این گزارش، اوپک پیش بینی کرده بود تقاضای جهانی برای نفت امسال ۲.۶ میلیون بشکه در روز رشد 

کرده و به ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز می رسد. 

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بازار گازی عراق دست ایران می ماند

رئیس هیــات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشــیمی گفت: مطابق قانون اساســی عراق و رای دادگاه، دولت 
موافق قراردادهای مستقیم اقلیم کردستان با شرکت های عظیم نفتی 
نیست و مدتی است که این موضوع جدی شده و حتی قراردادهایی 
کــه اقلیم برای صادرات گاز به ترکیه منعقد کرده در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. سیدحمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره قرارداد گازی اقلیم کردســتان با داناگاز امارات جهت توسعه 
میدان گازی این منطقه اظهار داشــت: شرکت داناگاز از سال ۲۰۰۷ 
با اقلیم کردســتان وارد قرارداد شــد و در یک میدان در سلیمانیه 
به اسم کورومور ســرمایه گذاری کرد و طی سال ها توانسته تولید از 
میــدان را به حدود ۶۰۰ میلیون فوت مکعب برســاند و برنامه دارد 
در حــد یک میلیارد متر مکعب گاز تولید کند که می تواند به میزان 
۵ هزار مگاوات نیروگاه های عراق را پوشــش دهد. ســال ۲۰۲۰ هم 
قرارداد دیگری برای افزایش ســرمایه گذاری ۷۵۰ میلیون دالری را 
پیش بینی کرده و این نشان می دهد این شرکت برنامه های زیادی را 
برای حضور در بازار عراق و بخصوص اقلیم کردستان دارد.وی افزود: 
اکنون پروژه کورومور اجرایی شــده در حال تولید گاز است، البته از 
ســال گذشته چندین بار مورد حمالت راکتی گروه هایی قرار گرفته 
که مشــخص نیســت از گروه های طرفدار ترکیه بوده و یا اختالفات 
داخلی اســت. بنابراین در مقاطعی مجبور شدند تولید گاز را متوقف 
کنند، بنابراین اجرای پروژه در عراق بدون مسئله نیست. رئیس هیات 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با 
بیان اینکه داناگاز برای ســرمایه گذاری جدید در اقلیم کردســتان 
۳ مشــکل دارد، گفت: ابتدا اینکه ممکن اســت مورد حمله راکتی 
گروه های مخالف قرار گیرد، دوم اینکه دولت مرکزی عراق و دادگاه 
فدرال قراردادهای شــرکت های نفتی با اقلیم کردستان را غیرقانونی 
اعــالم کردند و احتمال دارد جلوی صادرات گاز و ســایر محصوالت 
تولیدی گرفته شــود، حتی عنوان شــد داناگاز )کرسنت( همانگونه 
که علیه ایران شــکایت کرد و جرایمی برای کشــور ما تعیین شد، 
علیه اقلیم کردســتان هم شکایت کرده، بنابراین قطعا همین برنامه 
را برای کردستان عراق هم دارد.وی تاکید کرد: مطابق قانون اساسی 
عراق و رای دادگاه دولت موافق قراردادهای مسقیم اقلیم کردستان 
با شــرکت های عظیمی نفتی نیســت و مدتی است که این موضوع 
جدی شده و حتی قراردادهایی که اقلیم برای صادرات گاز به ترکیه 
منعقد کــرده در هاله ای از ابهام قــرار دارد، در حالی که پیش بینی 
کردند حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب از حوزه کورومور، شــیخان و..... 
که حوزه های بزرگ گازی هســتند صادرات داشــته باشد.حسینی 
بیان داشــت: اقلیم کردســتان بعد از ایران و قطر تنها سرزمینی در 
منطقه است که حوزه های گازی دارد و بسیاری کشورها و شرکت ها 

مخصوصا ترک ها عالقمندند که گاز این منطقه را استخراج کنند.

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد؛
جلوگیری از خروج 70 میلیون دالر از کشور با 

خرید تجهیزات داخلی در سال گذشته
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سال 
گذشــته به دلیل خرید تجهیــزات داخلی با کیفیت 
برای پاالیشــگاه اصفهان، از خــروج ۷۰ میلیون دالر 
ارز از کشــور جلوگیری شد.به گزارش روابط عمومی و 
بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، دکتر محسن 
قدیری با اشــاره به اســتفاده از ظرفیت تولید داخل برای تامین نیاز تجهیزات 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان اظهار داشــت: باید توجه داشت که ۲۵ درصد از 
ســوخت مورد نیاز کشــور در این شرکت تولید می شــود و هر گونه اخالل در 
سیســتم تولید به کشور آســیب می زند.وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر 
همواره همه بخش ها و به ویژه صنایع به دلیل وجود تحریمها با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم  کردهاند، تصریح کرد: از این رو برای تامین تجهیزات وارداتی 
مشــکالت زیادی ایجاد شد به گونه ای که در این شــرایط برخی از سازندگان 
خارجی تجهیزات نفتی به عمد پسوردهایی که نیاز بود تا این تجهیزات ران شود 

و وارد سرویس قرار گیرد را الک گرفته بودند.

مدیر امور برق منطقه سه اصفهان گفت:
۵7 کیلومتر از شبکه سیمی منطقه به شبکه 

کابل خود نگهدار تبدیل شده است.
مدیر امور برق منطقه سه اصفهان  در نشست خبری با خبرنگاران گفت:محدوده 
عملیاتی امور برق غرب اصفهان ۸۵ کیلومتر مربع از این شهرســتان را پوشش 
می دهد و در این محدوده با پنج مدیریت شهری و شهرداری های منطقه ۸، ۲، ۹، 
۱۱ و ساماندهی ناژوان و مدیریت شهری خمینی شهر، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ 
دارد.وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان دارای ۱۴ منطقه از جمله ۹ منطقه شــهری و 
چهار مدیریت شهرســتانی، است اضافه کرد: امور برق 
منطقه ســه اصفهان در مجموع ۱۳۲ هزار مشترک را 
تحت پوشــش خود قرار داده است و به  تقریب حدود 
۱۰ درصد از مشترکان شــرکت توزیع برق شهرستان محسوب می شوند.مدیر 
امور برق منطقه سه اصفهان ادامه داد: حدود ۸۰ درصد از مشترکان این منطقه 
خانگی هستند و پس از آن مشترکان سایر مصارف شامل مشاغل آزاد قرار دارند 
اما مشترکان بخش کشاورزی و صنعتی این منطقه تعداد کمی را دربرمی گیرند.

وی با اشاره به اینکه پیک بار سال ۱۴۰۱ را با موفقیت و بدون هرگونه خاموشی 
منازل پشــت سر گذاشتیم، بیان کرد: پیک بار امسال منطقه سه اصفهان)غرب 
اصفهان( معادل ۹۷ مگاوات بود که این پیک در روز پنجم مرداد ســالجاری در 
دمای ۴۲ درجه ســانتیگراد ُرخ داد و بخوبی مدیریت شد.وی تصریح کرد : در 

شهرهای بزرگ که بافت شهری فرسوده در آن ها زیاد است.

بستر نوسازی یک هزار هکتار بافت فرسوده 
شهری کرج فراهم شد

رییس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شهر کرج 
اعالم کرد: با تصویب یک آیین نامه در شورای اسالمی 
این کالنشــهر، بستر نوســازی یک هزار هکتار بافت 
فرسوده و ناکارآمد کالنشهر کرج فراهم شده است.مریم 
قهرمانی صارم در هفتاد و هفتمین جلســه رســمی 
شورای شهر کرج به الیحه کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص الیحه تشویقی 
برای نوســازی بافت های فرسوده اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای شورای کرج 
آئین نامه تشــویقی و تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا سقف ۱۰۰ درصد در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را برای  مدت ۲ سال تصویب کردند.رییس 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج افزود: الیحه شهرداری درخصوص 
آئین نامه تشویقی نوسازی و بهســازی در بافت های فرسوده شهر کرج پس از 
کمیســیون برنامه و بودجه در صحن علنی شورای شهر بررسی و با قید فوریت 
تصویب شــد.قهرمانی تصریح کرد: بهبود شرایط موجود در بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شــهر کرج و حل معضالت نا ایمن بودن ساختمان ها نیازمند برنامه ای 
جامع و شفاف به منظور بهسازی و نوسازی امالک موجود در آن محدوده است، 
درهمین راســتا و مطابق تاکیدات استاندار البرز و مصوبات اولین جلسه قرارگاه 
نهضت ملی مسکن استان البرز و صورتجلسه کارگروه امور رفاهی و مسکن ذیل 
قرارگاه اجتماعی استان و به منظور تشویق در امر نوسازی، تامین سرانه خدماتی 
مرتبط با شهرداری، بازگشایی معابر، تجمیع امالک خرد، اخذ سند و امثال آن 
در بافت های فرســوده و همچنین برون رفت از معضالت موجود در این مناطق 

الیحه فوق به شورای شهر ارسال شد.

امضای تفاهم نامه همکاری پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و صداو سیمای مرکز خلیج فارس

مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس و مدیرکل 
صدا و ســیمای مرکز خلیج فارس در راستای همکاری 
صنعتی و رسانه ای تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به 
گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در آیین امضای این تفاهم نامــه بیان کرد: جهاد تبیین که مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بر آن تأکید دارند، بســیار حائز اهمیت اســت و اقدامات صورت 
گرفته نظام را باید برای آحاد جامعه به خصوص نســل جوان بیان کرد.علیرضا 
جعفرپور ادامه داد: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه 
کشــور وظیفه خطیری در تأمین امنیت ســبد سوخت کشــورمان دارد و این 
مجموعه برای کشور بســیار حیاتی و با اهمیت است.وی افزود: صدا و سیما به 
عنوان رســانه ای تأثیرگذار در تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران 
و پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس که در خط مقدم مقابله با تحریم های استکبار 
جهانی قرار دارد، نقش بسزایی را ایفا می کند و بیان دستاوردهای آن از اهم امور 
به شمار می رود.مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز بیان کرد: با توجه به 
قرار گرفتن در جنگ اقتصادی و رسانه ای در این برهه از زمان، یکی از محورهای 
فعالیت های صدا و سیما کمک به پیشرفت کشور است.مهران جالیی خاطرنشان 
کرد: استان هرمزگان پتانسیل های مختلفی برای تداعی پیشرفت های کشور دارد 
که نقطه عطف این پیشــرفت ها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شمار می رود و 
بیان دســتاوردهای آن ضرورت دارد.در پایان تفاهم نامه همکاری های صنعتی و 
رســانه ای شرکت نفت ســتاره خلیج فارس و صداوسیمای مرکز خلیج فارس به 
منظور تبیین فعالیت ها و هم افزایی ما بین بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی 

جهان و رسانه ملی به امضا رسید.

 در 7 میدان نفتی ایران

سرمایه گذاری ۴.۵ میلیارد دالری شرکت های روسی
وزیر نفت گفت: تاکنون ســرمایه گذاران و شــرکت های روس 
قــرارداد ۷ میدان نفتی و گازی را با ایران به ارزش ۴.۵ میلیارد 
دالر نهایی کرده اند که بعضی از پروژه ها تاکنون ۷ تا ۳۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اند.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد 
اوجی در نشست هماهنگی با نمایندگان کارگروه های مختلف 
طرف ایرانی کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و روســیه 
برای بررســی اســناد تدوین شــده به منظور مذاکره و امضای 
ســند نهایی همکاری های تهران - مسکو با بیان اینکه تاکنون 
در شانزدهمین کمیسیون مشــترک همکاری اقتصادی ایران 
و روسیه همه دســتگاه های اجرایی به نحو شایسته ای پای کار 
بودند، اظهار کرد: به زودی با جمع بندی های انجام شــده اسناد 
کلی توافق ها بین دو کشور امضا خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه 
هیچ زمانی در تاریخ این قدر روابط ایران و روسیه به هم نزدیک 
نبوده اســت، تصریح کرد: باید همه مــا از این فرصت طالیی 
در حوزه هــای انرژی، حمل ونقل، اقتصادی، صنعت، بهداشــت 
و درمان، بانکی و ... اســتفاده کنیــم. در این میان همکاری دو  
کشور در زمینه بانکی از همه مهم تر به نظر می رسد.وزیر نفت با 
اشــاره تحریم های احتمالی روسیه در ماه ژانویه از سوی آمریکا 
و اتحادیه اروپا افزود: سال هاست که ایران با چنین تحریم هایی 
روبه رو است، بنابراین فرصت خوبی است تا بتوانیم تحریم ها را 
با کمک دو کشور بالاثر کنیم.اوجی ضمن تشکر از همکاری های 
انجام شــده در زمینه برگزاری کمیسیون مشترک همکارهای 
اقتصادی و ایران روســیه از سوی ســفارتخانه ایران در روسیه 
بیان کرد: بی شــک بعضی از مسائل مطرح شــده در مذاکرات 
اقتصادی میان ایران و روســیه برای اجرایی شــدن به حمایت 
مجلس شــورای اســالمی نیاز دارد که امیدواریم این مهم نیز 
انجام شود.وی اظهار کرد: تاکنون سرمایه گذاران و شرکت های 
روس قــرارداد هفت میدان نفــت و گاز را با ایران به ارزش ۴.۵ 
میلیــارد دالر نهایی کرده اند و بعضی از ایــن پروژه ها ۷ تا ۳۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وزیر نفت احداث مشترک 
کارخانه پمپ های درون چاهی از سوی شرکت های روس و ستاد 
اجرایی فرمان امــام در اهواز را یکی از پروژه های مهم میان دو 
کشور دانست و گفت: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده ساالنه 
۱۵۰ پمپ درون چاهی در این کارخانه تولید خواهد شــد. این 
پمپ ها با فنــاوری خاصی که دارنــد می توانند تولید چاه های 
نفت را دو تا ســه برابر افزایش دهند. اوجی همچنین با اشــاره 
به برگزاری پیش نشســت هماهنگی با نمایندگان کارگروه های 
مختلف طرف ایرانی کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایران و 

روســیه برای بررسی اســناد تدوین شــده به منظور مذاکره و 
امضای ســند نهایی اظهار کرد: در چند ماه گذشــته در قالب 
کارگروه های مختلف بحث هــای مربوط به حوزه بانکی، انرژی، 
حمل ونقل، بهداشت، اقتصادی و... با وزارتخانه ها و دستگاه های 
ذی ربط در محل وزارت نفت پیگیری شــده اســت، هم زمان با 
این نشســت ها مسئوالن و مقام های روس با سفر به ایران برای 
ارتباط بیشتر نشست هایی را با مسئوالن ایرانی داشته اند که در 
این زمینه سفارت ایران در روسیه کمک شایانی به وزارت نفت 
داشته اســت.وی با تأکید بر اینکه همه توافق های انجام شده و 

مورد بحث و تبادل نظر ما در شــانزدهمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روســیه درواقع همان محورهای مورد توافق 
رؤسای جمهور دو کشور اســت، تصریح کرد: در هیچ برهه ای 
از تاریخ، روابط ایران و روســیه به این نزدیکی نبوده، از این رو 
هم اکنون فرصت بسیار خوبی برای همکاری با این کشور فراهم 
شده است.وزیر نفت به ظرفیت های ایران و روسیه در حوزه های 
مختلف و تحریم بودن دو کشــور اشاره و اظهار کرد: دو کشور 
می توانند با همکاری یکدیگر تحریم هــای بین المللی را بی اثر 
کنند  در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کشــور توافق ها و تصمیم های دو طرف نهایی و امضا می شود، 
ضمن آنکه توافق نامه ای کلی نیز بین دو کشــور امضا می شود.

اوجی با تأکید بر اینکه برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشور دستاوردهای خوبی به همراه خواهد 
داشت، گفت: در آینده سطح روابط دو کشور روزبه روز به ویژه در 
حوزه اقتصادی افزایش می یابد.شانزدهمین نشست کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و روســیه از هشتم تا دهم آبان ماه به 
میزبانی روســیه برگزار می شود. جواد اوجی، وزیر نفت ریاست 
هیئت ایرانی این کمیســیون مشترک و الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه هم رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه 
از سوی روسیه را به عهده دارد.در کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و روسیه نمایندگانی از وزارت نفت، خارجه، امور اقتصاد و 
دارایی، راه و شهرســازی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد 
کشــاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
نمایندگانی از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، ستاد 
نیروهای مسلح، شــورای  عالی مناطق تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی، ســازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، صندوق توسعه 
ملی، ســازمان ملی اســتاندارد، اتاق بازرگانــی و مرکز تجاری 
ایران در روسیه حضور دارند که با همتایان خود به گفت وگوی 

کارشناسی برای تدوین اسناد همکاری می پردازند.

بر اســاس اطالعات آژانس بین المللی انرژی، ایران در رتبه 
اول شــدت مصرف انرژی جهان قرار دارد.به گزارش ایسنا، 
بر اساس آمار منتشر شــده، شدت مصرف انرژی در کشور 
مــا تقریباً ۱۵ برابر ژاپن، بیــش از دو برابر چین و ۲.۵ برابر 
متوســط جهانی است. اکنون بیش از ۸۰ درصد حامل های 
مصرف شده در ایران سوخت فسیلی هستند و باید در سبد 
مصرف انــرژی از انواع انرژی به خصــوص انرژی های پاک 
مانند هسته ای، خورشــیدی و باد استفاده شود اما به رغم 
ظرفیت باالی بسیاری از مناطق کشور، سرعت به کارگیری 
آن بســیار پایین است و حتی در نیروگاه های تولید برق نیز 
به اندازه ی کافی از گاز استفاده نمی شود.در ایران بیش از دو 

برابر متوسط جهانی برای کاال و خدمات انرژی مصرف شود 
و روند مصرف ســاالنه بر خالف روند شدت مصرف در سایر 
کشورهای دنیا که کاهشی هستند، صعودی است. آنطور که 
مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق اعالم کرده 
است: مهمترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران مربوط 
به پایین بودن نرخ انرژی سوخت است که مجلس در بخش 
اصالح یارانه های انرژی مصوبات مهمی در بودجه سال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای حل این موضوع تصویب کرده است.به 
گفته وی امیدواریم با اقدامی که مجلس تحت عنوان معاونت 
راهبردی پیش گرفته، بتوان روی مدیریت ســمت تقاضا و 
مصرف تمرکز بیشتری داشته باشیم.سخنگوی صنعت برق 

در خصــوص وضعیت تامین برق در زمســتان گفت: مردم 
همیشــه همکاری خوبی با صنعت برق داشته اند و تابستان 
امسال به واقع نتیجه همکاری مردم را دیدیم و امیدواریم در 
زمستان نیز با مصرف درست برق و گاز به این همکاری ادامه 
دهند تا بتوانیم تامین برق پایدار را داشــته باشیم؛ چرا که 
قطعی برق در زمستان به خاطر وابسته بودن بیشتر وسایل 
گرمایشی به برق، بسیار دشوارتر است.با توجه به حساسیت 
موجود، می توان مشــکالت تامین انرژی را به چهار بخش 
تقسیم کرد، عدم توجه به مصرف بهینه انرژی در خانوارها، 
اماکن دولتی، شــرکت ها و بطور کلــی کلیه ی بخش های 
جامعه، نبود اهتمام جدی در کلیه ی ســطوح جامعه جهت 
جایگزینی اســتفاده از انرژی های پاک بجــای انرژی های 
آلوده، فقدان زیرســاخت های الزم مشکالت در دسترسی و 
تامین تکنولــوژی و تجهیزات مورد نیاز که بخش اعظم آن 

مربوط به تحریم هاست. 
تالش در جهت ساخت 
منــازل مســکونی و 
همچنین مراکز دولتی 
و خدمات رســان سبز 
و مدرن و متناســب با 
شرایط اقلیمی و رعایت 
الگوهای مصرف، اتخاذ 

تدابیری برای استقرار الگوهای مصرف بهینه در کوتاه مدت، 
ارائه آموزش های الزم به مردم، انجام اصالحات ســاختاری 
راهبــردی بــرای کاهش مصرف انــرژی  و تالش در جهت 
تهیه ی زیرســاخت های الزم و تامین تکنولوژی و تجهیزات 
مــورد نیاز جهت تولیــد انرژی پاک از جملــه راهکارهای 

مدیریت مصرف انرژی است.

رتبه اول برای ایران در مصرف انرژی!
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عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک عنوان کرد
افت چشمگیر فروش پوشاک در 

فضای مجازی و واقعی
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از 
افت حداقل ۷۰ درصدی فروش آنالین پوشاک و حدود ۵۰ درصدی 
در فضای فروشگاهی در پی اختالل در اینترنت و ناآرامی های اخیر 
خبر داد و گفت: در این شرایط باید بسته های حمایتی کوتاه مدت 
برای کسب و کارها در نظر گرفته شود.مجید افتخاری در گفت وگو 
با ایســنا، با اشاره به آسیب به کســب و کارهای اینترنتی به دلیل 
قطعی اینترنت، گفت: در پی ناآرامی های اخیر کسب و کارها دچار 
کاهش تقاضا شده اند و شرایط از زمان شروع کرونا به مراتب وخیم تر 
اســت. با وجود اینکه ابتدای فصل است، مشاهدات میدانی نشان 
می دهد اغلب فروشگاه داران کاالهای جدید فصل را به بازار نیاوردند 
یا درصد آن بسیار ناچیز است.وی با بیان اینکه بسته بودن محیط 
کســب در ساعات طوالنی و قطعی اینترنت کسب و کارها را دچار 
چالش کرده، اظهار کرد: در این شرایط دولت باید از مطالبات خود 
صرف نظر یا آنها را به تعویق بیاندازد و کمک کند کســب و کارها 
از بین نروند. اما این موارد محقق نشــده است. از طرف دیگر اعالم 
شده به کسب و کارهای اینترنتی کمک می شود، اما برنامه مشخص 
اعالم نشده است.افتخاری از افت حداقل ۷۰ درصدی فروش آنالین  
پوشاک و حدود ۵۰ درصدی در فضای فروشگاهی خبر داد و گفت: 
با توجه به اینکه صنعت پوشاک خصوصی است و وابستگی به نهاد 
خاصی ندارد، در این شــرایط باید بسته های حمایتی کوتاه مدت 
برای کسب و کارها در نظر گرفته شود.وی در پایان گفت که برخی 
کارخانجات در حال تعدیل نیرو هستند که این موضوع چالش های 
جدید ایجاد خواهد کرد. در این شــرایط راحت ترین حمایت دولت 

می توانست تعویق هزینه های تامین اجتماعی باشد.

ترخیص بیش از ۱۳ میلیون تن کاالی 
اساسی در ۷ ماهه امسال

با تســهیالت ارایه شده از ســوی گمرک ایران و با استفاده از 
ظرفیــت های قانون امور گمرکی در ســال جاری بیش از ۱۳ 
میلیون تن کاالهای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد.به 
گزارش ایلنا از گمرک ایران، فرود عسگری معاون امور گمرکی 
گمرک ایران با اعالم ایــن مطلب گفت: گمرک ایران با هدف 
کاهش هزینه های ترخیص و با استفاده از ظرفیت های قانون 
امور گمرکی تسهیالتی را برای ترخیص تمامی کاالهای وارداتی 
به ویژه کاالهای اساسی در نظر گرفت و به گمرکات کشور ابالغ 
کرد.معاون امور گمرکی با اشــاره به تسهیالت ابالغی گمرک 
به گمرکات کشــور اظهار داشــت: در همین راستا با استفاده 
از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امــور گمرکی برای موارد اضطراری 
با تقاضای وزیر دســتگاه مربوطه، گمــرک کاال را بدون اخذ 
حقوق ورودی و برای مهلت یــک ماهه ترخیص می کند.وی 
در خصوص دیگر تســهیالت ارایه شده برای ترخیص کاالهای 
اساسی گفت: همچنین با استفاده از قانون امور گمرکی و با اخذ 
تعهد از ذیحســاب دستگاه های ذیربط، گمرک کاالها را بدون 
اخذ حقوق ورودی تا ۱۵ بهمن ماه برای دســتگاه های دولتی 

ترخیص می کند.

تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو

طلسم واردات امسال باید شکسته شود
معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خاطر نشان کرد: اگر واردکنندگان ارز با منشا خارجی داشته باشند می توانند در زمینه حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری و یا برای واردات خودروهایی 
برقی در مناطق آزاد ورود کنند.عبداهلل توکلی الهیجانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، واردات خودرو را یک فرآیند پویا دانست و افزود: وزارت صمت برای واردات خودرو  شرایطی از 
جمله داشتن خدمات پس از فروش، تدارک قطعات پرمصرف، انتقال فناوری و .... برای واردکنندگان را در نظر گرفته است که با رعایت این موارد می توان فضای بازار داخلی را رقابتی و عواید 
آن نصیب مصرف کنندگان نهایی شود.این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف کنندگان  خودروهای وارداتی نباید در تامین قطعات خودرو با مشکل شوند، گفت: طلسم واردات خودرو امسال باید 
شکسته شود چراکه از طریق واردات می توان بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت کرد؛ در سال های گذشته واردکنندگان خودروهایی با قیمت باال و با حاشیه سود مطمئن وارد می کردند اما 
هدف از واردات خودرو در سال جاری واردات خودروهای اقتصادی است.وی تاکید کرد: آیین نامه واردات خودرو در سال جاری به گونه ای تنظیم شده است که طیف وسیعی از مردم از عواید 
آنها بهره  بگیرند. فایده اصلی این اســت که با واردات خودرو با قیمت مناســب و شکل گیری فضای رقابتی به صنعت خودرو داخلی نیز کمک می شود اما اینکه واردکنندگان چه خودروهایی 
می خواهند وارد کنند بســتگی به آنها دارد.به گفته توکلی الهیجانی؛ در فرصت خودروهای وارداتی، محصوالت اروپایی، کره ای و ژاپنی به چشــم می خورند.معاون دفتر صنایع خودرو وزارت 
صمت با بیان اینکه لیست واردکنندگان خودرو بسته نشده است، خاطر نشان کرد: فرآیند واردات پویاست و شرکت هایی که بتوانند در زمینه ثبت سفارش و واردات اقدام کنند فرصت برای 
اضافه شدن به لیست واردکنندگان همچنان وجود دارد.این مقام مسئول تاکید کرد: اگر واردکنندگان ارز با منشا خارجی داشته باشند می توانند در زمینه حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری و یا 
خودروهایی برقی در مناطق آزاد وارد کنند.توکلی الهیجانی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان بر این باورند که آیین نامه واردات خودرو به گونه ای تنظیم شده است که زمینه ها 
را برای واردات خودروهای چینی به کشور فراهم می کند دلیل مدعای آنها این است که شرکت هایی که قرار است اقدام به واردات خودرو کنند هم اکنون اقدام به مونتاژ خودرو چینی می کنند 
آیا چنین رویکردی یعنی واردات خودرو چینی در وزارت صمت شکل گرفته است؟ گفت: به نظر من نگاه ها نسبت به واردات خودرو مثبت نیست؛ این نگاه با واقعیت واردات فاصله دارد. جریان 
واردات می خواهد فضای بازار را رقابتی کند بنابراین خواهیم دید که این گمانه  زنی ها غلط از آب در خواهد آمد.وی وجود خودروسازان در لیست واردکنندگان را طبیعی توصیف کرد و افزود: 
خودروسازان شبکه گسترده ای از خدمات پس ازفروش دارند از این رو به راحتی می توانند در این زمینه ورود و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این بخش نقش آفرینی کنند؛ اما واردات منحصر 

به خودروسازان نیست و واردکنندگان عمده نیز در جریان حضور دارند و این لیست ۷ شرکت مربوط به آن زمان بوده و امروز به تعداد واردکنندگان اضافه شده است.

گزیده خبر

 مسکو: ارزش تجارت ایران و روسیه
 ۴۵ درصد افزایش یافت

تهران – ایرنا – گمرک روســیه امروز اعالم کرد که ارزش تجارت میان دو کشور 
۴۵ درصد افزایش یافته است.به گزارش سه شنبه ایرنا، تارنمای خبرگزاری تاس 
امروز به نقل از جدیدترین آمار گمرک فدرال روسیه خبر داد که تهران و مسکو 
مشغول افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی دوجانبه بوده و ارزش تجارت 
طرفین در نیمه اول)بازه زمانی ۶ ماهه( ســال ۲۰۲۲ بــا ۴۴.۹ درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه ســال میالدی گذشته به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
رسید.طبق این آمار، تجارت میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال 
۲۰۲۰)بازه زمانی یکساله( به میزان ۸۱.۴ درصد افزایش یافت و از ۲ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر به ۴ میلیارد دالر رســید.به نوشته تاس، شانزدهمین نشست 
کمیســیون همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روســیه امروز در گروزنی 
پایتخت جمهوری خودمختار چچن برگزار می شود. از جمله اهداف این نشست 
تحکیم توافق های گذشته و اعالم برنامه های جدید خواهد بود.الکساندر نوواک 
معاون نخست وزیر روسیه و جواد اوجی وزیر نفت ایران سرپرستان هیأت های 
شرکت کننده در این نشست خواهند بود.تاس به نقل از یک منبع آگاه در دفتر 
نوواک نوشــت: طرفین در مورد وضعیت کنونــی و دورنمای همکاری میان دو 

کشور در بخش های گوناگون اقتصاد بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

گمرک اعالم کرد
مالیات بر ارزش افزوده واردات شیرخشک و 

دارو کم شد
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران از ابالغ مصوبه کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
به گمرک خبر داد و گفت: از سوم آبان نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد 
اولیه دارو، شیرخشــک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشــکی و توانبخشی به 
یک و دو درصد کاهش یافته است.علی وکیلی در گفت وگو با ایسنا، با توجه به 
تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ  ETS اظهار کرد: 
این اتفاق افزایش قیمت تمام شــده دارو و مواد اولیه را در پی داشــت که برای 
جبران آن، حقوق گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای اساسی کاهش 
پیدا کرد. بر این اساس، مصوبه ای به گمرک ابالغ شد که طبق آن نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشــک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی و توانبخشی یک درصد، برای دارو و تجهیزات و 
ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیرخشک اطفال دو درصد 
تعیین شــده اســت.وی درباره اینکه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شامل 
چه کاالهایی می شود؟ گفت: قرار نیســت از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشــت لیســتی درمورد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالها به 
گمرک ابالغ شــود. با توجه به اینکه گمرک و وزارت بهداشت در سامانه جامع 
امور گمرکی به صورت سیستمی به یکدیگر لینک هستند، در هر مورد گمرکات 
اجرایی نسبت به استعالم سیستمی از اداره مربوطه اقدام می کنند و در صورت 
تایید، کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی اظهارنامه اعمال می شود.مدیرکل دفتر 
واردات گمرک ایران همچنین در پاسخ به اینکه مصوبه کاهش مالیات بر ارزش 
افزوده از چه زمانی اجرایی می شود؟ نیز اظهار کرد: طبق مصوبه ای که به گمرک 
ابالغ شــده است، روی کاالهایی که از سوم آبان امسال به بعد ترخیص یا اظهار 
شــدند، می توان این نرخ را اعمال کرد و این مصوبه مشمول کاالهای ترخیص 

شده قبل از این تاریخ نخواهد بود.

بازدید مدیر آموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو:
 همزمان با شروع دومین دوره آموزش 

دستگاه حفاری در مرکز تحقیقات مواد معدنی 
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران، دکتر مالطاهری مدیر آموزش،پژوهش و 
فناوری ایمیدور در روز یک شنبه مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۱ 
از بخش های مختلف مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد 
بازدید به عمل آورد.بازدید دکتر مالطاهری با شروع به 

کار چهارمین دوره آموزش کارور دستگاه حفاری در مرکز تحقیقات مواد معدنی 
یزد صورت پذیرفت و ایشــان از نزدیک در جریان روند آموزشی کارآموزان قرار 
گرفت.دوره آموزشــی فوق با حمایت مالی ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، با هدف توانمند سازی نیروی انسانی در جهت پیشبرد طرح های 
اکتشافی کشور طراحی گردید که هم اکنون با تعداد ۱۸ نفر کارآموز از سراسر 
کشور در محل مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد درحال برگزاری می باشد.مدیر 
آموزش،پژوهــش و فناوری ایمیدور در جریان ایــن بازدید عنوان کرد: در حال 
حاضر با توجه به گسترش فعالیت های اکتشافی در حوزه معدن و به دنبال آن 
افزایش تعداد دستگاه های حفاری،تأمین نیروی توانمند و ماهر در جهت راهبری 
این دستگاه ها امری ضروری می باشد، از اینرو ایمیدرو رسالت خود را در جهت 
تربیت نیروی ماهر و تکمیل این زنجیره در حوزه طرح های اکتشافی کشور قرار 

داده تا روز به روز شاهد پیشرفت و آبادانی کشور باشیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه قطعات خودرو:
امیدواریم سال آینده بیش از ۳00 شرکت 

دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کنند
هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران با 
حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران 
حــوزه صنعت خودرو افتتاح و آغاز به کار کرد.به گزارش ســایپانیوز، با حضور 
منوچهر منطقی، معاون حمل  و  نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی 
تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، مدیران عامل شرکت های قطعه 
ســاز و اعضای انجمن قطعه سازان صنفی و همگن کشور، هفدهمین نمایشگاه 
تخصصی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران افتتاح شد.معاون حمل و 
نقل وزیر صمت پس از افتتاح و در بازدید از سالن قطعه سازان گروه خودروسازی 
سایپا گفت: وزارت صمت در حوزه قطعه سازی سه برنامه اصلی و مهم را دنبال 
می کند. اول به دلیل اینکه ظرفیت های خودروســازی با ظرفیت تولید قطعه 
سازی هماهنگ نیست لذا برای قطعه ســازان عالوه بر افزایش کیفی قطعات، 
افزایش ظرفیت تولید هم مورد نظر است.منطقی افزود: برای رسیدن به سرعت 
و دسترسی به محصوالت جدید، بخشی از طراحی قطعات به قطعه سازها انتقال 
داده شــده است چرا که در گذشته قطعه ســازها بر اساس خواست خودروساز 
قطعه مورد نیاز را تولید می کردند و اکنون قطعه ســازها در حال تجمیع برای 
انجام طراحی و توسعه محصول هستند.او تاکید کرد: این عملکرد دو فایده دارد 
و باعث ارزان ترشــدن محصول نهایی و همچنین افزایش کیفیت محصول می 
شود و برهمین اساس قطعه سازها باید با هم مجموعه ای واجد شرایط برای این 

موضوع تشکیل دهند.

استیضاح رای نیاورد

 فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شــورای اســالمی روز سه 
شنبه پس از بررسی طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت با ابقــای وی در صدر این وزارتخانه 
کلیدی دولت موافقت کردند.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، 
جلســه علنی دیروز ســه شــنبه - ۱۰ آبان - مجلس شورای 
اسالمی به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس به بررسی 
تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اختصاص داشت.پس از اظهار نظر نمایندگان موافق 
استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم اعتماد 
به رای نمایندگان گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با  ۸۴ رای موافق 
۱۸۲ رای مخالــف، ۶ رای ممتنــع و ۲ رای باطله از مجموع 
۲۷۴ نماینده حاضر در جلسه علنی، با استیضاح فاطمی امین 
مخالفــت کردند و بار دیگر را وی را در ســمت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ابقا کردند.طبق آیین نامه داخلی مجلس، رای 
گیری برای استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام شد؛ رای 
عدم اعتماد به هر وزیر نیازمند رای اکثریت مطلق نمایندگان 
حاضر در جلسه علنی اســت که فاطمی امین توانست قاطبه 
نماینــدگان خود را با خود همراه کنــد و به همراهی با دولت 

سیزدهم ادامه دهد.رئیس مجلس شورای اسالمی پس از پایان 
بررسی تقاضای اســتیضاح وزیر صمت در سخنانی گفت: این 
اعتماد مجدد مجلس فرصتی برای وزیر صمت است تا طرح ها 
و قول هایی که داده اســت را به نتیجه برساند تا تحول اساسی 
که مردم بتوانند آن را احســاس کنند، ایجاد شــود.محمدباقر 
قالیباف ضمن تبریک به رای اعتماد مجدد مجلس به فاطمی 
امین، اظهار داشت: وزارت صنعت مهمترین وزارتخانه اقتصادی 
کشور است که در اشتغال، معیشت و ارزآوری کشور بسیار موثر 
است، بخصوص اینکه مردم از گرانی ها در کاالهای غیراساسی 
هم رنج می برند و تمامی اقالم غیراساسی که بی دلیل قیمت 
آنها افزایش پیدا می کند، در دست ایشان و همکاران وی در این 
وزارتخانه است.وی با تاکید بر اینکه در زمینه قانون ساماندهی 
خودرو با همه مســیرهایی که تا مجمع رفت، مجلس ایستاد 
و دولت نیز با این موضوع موافق بود، عنوان کرد: ســاماندهی 
خودرو تحولی در تولید داخل و ســاماندهی در واردات خودرو 
است که مردم توقع آن را دارند.رئیس قوه مقننه ابراز امیدواری 
کرد این رای اعتماد مجلس به وزیر در شرایط فعلی منشاء خیر 

و برکت و حل مشکالت مردم شود.

رییــس اتاق بازرگانــی ایران اظهار داشــت: 
گزارش ســازمان ملل نشــان می دهد که اگر 
ایران به همین منوال جلو برود در ۲۰ ســال 
آینده تصور موجود زنده در این کشــور دور از 
انتظار است. ایران ۱۰ سال فرصت دارد که از این چالش جلوگیری کند ما می توانیم 
این بحران را مدیریت کنیم، مشــروط به این که کشــت زعفران به اردبیل نرود و 
بزرگترین کشــت هندوانه به مناطق شــرقی ایران منتقل نشود و ما از صادر کننده 
نمونه هندوانه تقدیر نکنیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غالمحســین شافعی 
رییس اتاق بازرگانی ایران، امنیت غذایی را موضوعی مهم در اقتصاد کشــور عنوان 
کرد و افزود: ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه دارای جایگاه ویژه ای است 
شــرایط آب و هوایی و تنوعی اقلیمی در ایران این امکان را برای ما فراهم کرده که 
بتوانیم جایگاه مناسبی در حوزه امنیت غذایی برای خود ایجاد کنیم.وی با اشاره به 
اجالس کشاورزی مشترک ایران و هلند در سال ۸۲ گفت: هلندی ها بر این باور بودند 
که کشــاورزی و غذای ایران شــیر خفته ای است و وای بر روزی که این شیر خفته 

بیدار شود. پرسش اصلی این است که آیا این شیر خفته بیدار خواهد شد یا همچنان 
در خواب باقی خواهد ماند؟وی با اشاره به چالش هایی بزرگی که در بخش کشاورزی 
وجود دارد گفت: روند حرکت ما در آینده آیا توفیق آمیز خواهد بود و آیا  می توانیم 
این روند توفیق آمیز را ادامه بدهیم یا خیر؟رییس اتاق ایران چالش آب را مهمترین 
چالش عمیق کشــور عنوان کرد و افزود: چالش آب خطر بزرگی برای اقتصاد ایران 
محسوب می شود این موضوعی است که کمتر به آن پرداخته ایم.شافعی با بیان اینکه 
باید برای حل مشــکل بحران آب اقداماتی را آغاز کنیم افزود: در دهه ۵۰، ۴۷ هزار 
چاه عمیق در کشــور وجود داشت این درحالی است که تعداد حلقه های عمیق در 
سال ۹۸ به عدد ۸۵۰ هزار حلقه چاه عمیق رسیده است. وضعیت تاالب ها بر همگان 
مشــخص است و ما می دانیم که شــرایط محیط زیست در کشور به چگونه است.

وی با اشاره به تصویب نشدن طرح پرک در مجلس گفت: اتاق برای تصویب نشدن 
این طرح اقدامات مهمی انجام داد اگر این طرح در مجلس تصویب می شــد شرایط 
آب در کشور وخیم تر می شد.شافعی با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی به ویژه 
سازمان ملل در زمینه بحران آب در ایران گفت: گزارش سازمان ملل نشان می دهد 

که اگر ایران به همین منوال جلو برود در ۲۰ ســال آینده تصور موجود زنده در این 
کشــور دور از انتظار است. ایران ۱۰ ســال فرصت دارد که از این چالش جلوگیری 
کند ما می توانیم این بحران را مدیریت کنیم، مشــروط به این که کشــت زعفران 
به اردبیل نرود و بزرگترین کشــت هندوانه به مناطق شرقی ایران منتقل نشود و ما 
از صادر کننده نمونه هندوانه تقدیر نکنیم.وی با اشــاره به شرایط صنایع وابسته به 
کشاورزی گفت: ما به اشتباه در حوزه تکثرگرایی فعالیت کردیم و آن را توسعه دادیم 
بــه عنوان مثال در ایران ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گوجه فرنگی تولید می شــد، 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به شــکل تازه خوری مصرف و بقیه آن در حوزه صنایع 
تبدیلی مصرف می شود. این درحالی است که  می توانیم تولید ۷۰۰ هزار تن را داشته 
باشد اما ظرفیت کارخانه های ما حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. به گفته وی 
همین شرایط در کارخانه های کنسانتره میوه نیز وجود دارد.رییس اتاق ایران با بیان 
اینکه  اصالح الگو مصرف محصوالت کشاورزی و غذا باید در کشور دنبال شود افزود: 
ضایعات و دورریز و مصرف غذا در ایران بسیار باالست و باید برای کاهش آن الگوی 

مصرف را تنظیم و رعایت کنیم.

شافعی مطرح کرد:

با این روال، تصور موجود زنده در ایران تا ۲۰ سال آینده دور از انتظار است
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پرداخت هزینه های درمان بیماران 
نیازمند توسط بانک قرض الحسنه مهر 

ایران در استان فارس
مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان فارس با بیان 
اینکه شــعب این بانک در اســتان فارس در راستای توسعه نقش 
حمایتی خود در حوزه ســامت نیز وارد شده اند، گفت: طرح هایی 
برای حمایت از بیماران خاص که دارای مشــکات مالی هســتند 
ایجاد شده و در این راستا با متولیان امر سامت جلسات متعددی 
برگــزار کردیم.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، »بهزاد شــمس الدینی« با بیان اینکه مدیریت شــعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان فارس در زمینه منابع رتبه ششم 
کشور را به خود اختصاص داده، گفت: در ۶ماهه نخست سال جاری 
منابع بانک در اســتان فارس رشــد حدوداً ۵۶ درصدی داشته که 
ارزش آن ۱۶هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است.وی افزود: طی ۶ 
ماه اول سال جاری در شعب اســتان فارس تعداد ۳۶هزار و ۵۵۱ 
فقره وام به ارزش ۱۶هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

چگونه سهام خود را در بورس بیمه کنیم؟
بزودی نمادی در بورس ایجاد می شود و سرمایه گذاران می توانند سهام اوراق تبعی را به ارزش یک ریال خریداری 
کنند؛ و بدین ترتیب کل سبد سهام سرمایه گذار حقیقی و خرد به مدت یک سال بیمه می شود که بازدهی حداقل 
۲۰ درصدی برای این سبد سهام را تضمین می کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح »بیمه 
سهام« یکی از مهم ترین بندهای »بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه« سازمان بورس و اوراق بهادار است که از 
ابتدای هفته جاری در این بازار اجرایی شده و تا حدودی جو روانی مثبتی را نیز در تاالر شیشه ای با خود به همراه 
داشــته است.با توجه به این که این طرح جمعیتی بالغ بر 9۶ درصد از سهامداران حقیقی بازار سرمایه را شامل 
می شود در ادامه بررسی نحوه اجرایی شدن این طرح و بیمه سهام می پردازیم.بر این اساس باید گفت مطابق این 
طرح سبد سهام افراد حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به وسیله انتشار اوراق تبعی مورد حمایت قرار می گیرد، 
و سرمایه گذارانی که سهام صندوق های سرمایه گذاری را خریده اند، برای آنها نیز اوراق تبعی حمایتی منتشر خواهد 
شد.در این زمینه یک نمادی به زودی در بورس ایجاد می شود و سرمایه گذاران می توانند سهام اوراق تبعی را به 
ارزش یک ریال خریداری کنند. در گذشته اسم این نماد »حامی« بوده است و به زودی اسم نماد اعام می شود 
و با خرید یک ریال از این نماد، کل ســبد سهام سرمایه گذار حقیقی و خرد به مدت یک سال بیمه می شود که 
بازدهی حداقل ۲۰ درصدی برای این سبد سهام را تضمین می کند.شایان ذکر است سهامدارانی که تمایل به بیمه 
سهام خود دارند الزم است در یک سال پیش رو هیچ یک از سهام حاضر در پرتفوی خود را نفروشند.در خصوص 
ســرمایه گذارانی که به صورت غیرمستقیم در بازار حضور دارند و اصطاحا سهام صندوق های سرمایه گذاری را 

خریده اند، نیز باید اشاره کرد برای آنها نیز اوراق تبعی حمایتی منتشر خواهد شد.

گزیده خبر
توسط سمگا و گروه مالی گردشگری :

شهربازی زیگولند سیرجان  راه اندازی شد
شــهربازی مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان با مساحت ۸۰۰ مترمربع و 
با ســرمایه گذاری بیش از ۵۰ میلیارد ریال مــورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، در شــهربازی مرکز خرید 
زیگورات سنتر سیرجان بیش از ۲۵ نوع دستگاه بازی جانمایی شده و تمام 
تجهیزات به اســتانداردهای روز دنیا مجهز شده اســت.برای راه اندازی این 
شهربازی، تمام مجوزهای الزم از جمله استاندارد، آتش نشانی، مجوز ارت و 
اســتحکام بنا دریافت و به منظور جلوگیری از هرگونه اتفاق احتمالی، نصب 
تجهیزات ایمنی محافظ جان در تابلو اصلی برق برای هر یک از دســتگاه ها 
انجام شده است.برای نصب تابلوهای برق، روشنایی، آماده سازی و همچنین 
تجهیز دســتگاه های مربوطه این شهربازی حدود سه ماه زمان صرف شده و 
همکاری شهرداری سیرجان برای صدور مجوز آتش نشانی از جمله مهم ترین 

اقدامات بوده است.

نگاهی گذرا به عملکرد بانک کارآفرین در بخش حمایت از شرکت های 
دانش بنیان؛

“کارآفرین« حامی شرکت های دانش بنیان
حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از برنامه های اصلی بانک کارآفرین 
در سال های اخیر بوده و در این راستا نیز تفاهم نامه های متعددی با دانشگاه 
ها و شرکت های دانش بنیان امضا کرده است؛ به گونه ای که رییس صندوق 
نوآوری و شکوفایی، بانک کارآفرین را بانک پیشرو در حمایت و تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیان نامیده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک کار 
آفرین، این بانک در راستای یکی از اهداف و برنامه های ساالنه خود، طی دو 
سال گذشته حمایت از شرکت های دانش بنیان را به صورت جدی در دستور 
کار خود قرار داده اســت. اعتقاد بانک کارآفرین بر این است که شرکت های 
دانش بنیان می توانند عقب ماندگی های گذشته در بخش فناوری را از میان 
بردارند؛ بنابراین با رویکرد حمایت از کارآفرینی و اشتغال زایی تفاهم نامه های 

متعددی را منعقد کرده است. ب

انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بانک تجارت، کمیته امداد امام خمینی و 
تراکتورسازی ایران

همکاری بانک تجارت در واگذاری سه هزار 
دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد

بانک تجارت با هدف ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در پروژه واگذاری 
سه هزار دستگاه تراکتور به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مشارکت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، تفاهمنامه سه جانبه 
بانک تجارت، کمیته امداد امام خمینی )ره( و شــرکت تراکتورسازی ایران 
صبح دوشــنبه نهم آبان به امضای دکتر هادی اخاقی فیض آثار مدیرعامل 
بانک تجارت، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و مصطفی وحیدزاده 
مدیرعامل شرکت تراکتورســازی ایران رسید.با امضای این تفاهمنامه که با 
حضور سیدمحمد موســوی معاون وزیر صمت منعقد شد، واگذاری ۳ هزار 
دســتگاه انواع تراکتور با استفاده از تسهیات بانکی تا سقف 4 هزار میلیارد 
ریال معادل ۲۰ درصد از منابع جزء یک بند تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال 
۱4۰۱ عملیاتی شــد.اخاقی مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم رویکرد 
و نگرش کمیته امداد مبنی بر توانمندســازی افراد تحت پوشش را شایسته 

قدردانی دانست .

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

معامالت رمزارز رسمی و قانونی نیست
مهــران محرمیــان در خصوص معامات رمــز ارز گفت: در این 
خصوص مــواردی در مجلس و در دولــت و ذیل حوزه معاونت 
اقتصادی رییس جمهور در حال بررســی بوده، اما فعا رسمی و 
قانونی نیست.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
مهران محرمیان معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی، گفت: 
درباره معامات رمزارز مواردی هم در مجلس شــورای اسامی 
و هم در دولت ذیل حــوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور این 
موضوع در دســت اجرا و بررسی اســت؛ اما در حال حاضر این 

موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معامات آن قانونی نیست.

جزئیات اجرای ریال دیجیتال
محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشی 
ایــن پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، 
بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود در اواسط شهریورماه سال جاری 
آغاز شــد.وی ادامه داد: در حــال حاضر حدود 9۰ بانک مرکزی 
در دنیا مشغول بررســی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود 
هستند که تعدادی از این کشــورها به مرحله نهایی رسیده اند 
و ســایر کشورها هم در مراحل آزمایشــی یا تحقیقاتی هستند.

محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی 
از متخصصین این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه 
ایران هم جزو کشــورهای پیشــرو در این زمینه اســت و سند 

ســپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری 
اســامی ایران امروز به صورت رســمی در سایت بانک مرکزی 

منتشــر شد و درخواســت ما از متخصصین این حوزه این است 
که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعام کنند و 

مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک تک نظرات و موارد 
دریافتی را بررســی خواهیم کرد.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق آن 
چیزی که در قانون دیده شده کامًا مشابه اسکناس است یعنی 
هر آن چیزی که برای انتشــار اسکناس استفاده می شود شامل 
اینکه پشتوانه داشته باشــد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس 
بررسی های الزم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است 
ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اســکناس کاغذی این است که 

این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشــان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس 
دارد را در ریــال دیجیتال هم داریم به جــز اینکه در این پروژه 
فیزیک اســکناس وجود نــدارد، برای تبادلش الزم نیســت دو 
نفر کنار هم باشــند و مهمتر از همــه این قابلیت وجود دارد که 
قراردادهای هوشــمند در داخل این نوع پول تعبیه شــود و بین 
گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله 
می کنند به صورت هوشــمند اجرا می شود.وی تاکید کرد: دوره 
آزمایشــی این پروژه مشابه سایر کشورها معموالً طوالنی است و 
پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه های 
مختلــف به لحاظ حقوقی، اقتصــادی و… در نهایت با اطمینان 
کامل از رفع مشکات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

قیمت بیت کوین در روز گذشــته حتی با عقب نشینی سهام آمریکا در محدوده خود 
باقی ماند. سکه بیت کوین با قیمت ۲۰ هزار و ۷۰۰ دالر معامله می شد که اندکی کمتر 
از باالترین قیمت هفته گذشــته یعنی نزدیک به ۲۱ هزار و 9۰ دالر بود اما نسبت به 
پایین ترین سطح در ماه اکتبر، بیش از ۱4 درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا 
به نقل از کریپتو، بیت کوین و سهام در ماه اکتبر عملکرد قوی داشتند و بیشتر به دلیل 
افزایش امیــدواری برای این مورد بود که عملکرد فدرال رزرو در ماه های آینده تغییر 
خواهد کرد.برخی تحلیلگرانی بر این باورند که فدرال رزرو باید روند خود را تغییر دهد 
و علت این تغییر را نگرانی فزاینده از ســقوط اقتصادی ایاالت متحده می دانند. به این 
ترتیب، آنان انتظار دارند که حرکت بانک متوقف شود و پیامدهای افزایش اخیر خود 
را ارزیابی کند.با این حال، داده های اخیر نشان می دهد که بانک ظرفیت بیشتری برای 
افزایش دارد. داده های منتشــر شــده در ماه اکتبر نشان داد که شاخص اصلی قیمت 

مصرف کننده )CPI( در ســپتامبر به ۸.۳ درصد افزایش یافت و این افزایش بیشتر از 
آن چیزی بود که اکثر تحلیلگران انتظار داشــتند.قیمت بیت کوین تثبیت شــد زیرا 
تحلیلگران گلدمن ساکس چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را ارتقاء دادند و در 
گزارشــی اعام کردند که بانک، نرخ بهره را تا پنج درصد باالتر از برآورد قبلی افزایش 
خواهد داد.تحلیلگران بانک گفتند که برای دســتیابی به این هدف، انتظار دارند نرخ 
بهره در این هفته ۰.۷۵ درصد و در دسامبر ۵۰ واحد پایه افزایش یابد. این افزایش ها 
در ماه های فوریه و مارس با افزایش های کمتر ۲۵ امتیازی دنبال می شوند.تحلیلگران 
سه دلیل برای عملکرد سختگیرانه فدرال رزرو ذکر کردند که شامل تورم باال، نیاز به 
خنک کردن اقتصاد و جلوگیری از تســهیل شرایط مالی پیش از موعد است. بنابراین 
اگر تحلیلگران گلدمن درست گفته باشند، بیت کوین، ارزهای دیجیتال و سهام ممکن 
است در ماه های آینده با مشکل مواجه شوند. به عنوان مثال، ری دالیو اخیرا هشدار داد 
که افزایش 4.۵ درصدی نرخ بهره، ســهام را تا ۲۰ درصد کاهش می دهد.بنابراین، این 
ســوال وجود دارد که آیا خرید بیت کوین ایمن است؟ نمودار روزانه نشان می دهد که 
قیمت بیت کوین در چند روز گذشته پس از بازگشت قوی در مرحله تثبیت بوده است 
و کمی باالتر از سطح روانی مهم ۲۰هزار دالر و کمی باالتر از میانگین متحرک ۲۵ و 

۵۰ روزه باقی می ماند.اما شاخص قدرت نسبی 
)RSI( یک الگوی واگرایی نزولی تشــکیل داده 
است بنابراین، این احتمال وجود دارد که سکه 
یک شکست نزولی داشته باشد زیرا فروشندگان 
سطح حمایت کلیدی را در ۱9هزار و ۵۰۰ دالر 
هدف قرار می دهند و حرکت به باالی مقاومت 
در ۲۱هزار دالر، دیدگاه نزولی را باطل می کند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۰۲ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۳4 
درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۲ درصد کاهش داشــته است.حجم کل بازار 
ارزهای دیجیتال در ۲4 ساعت گذشــته ۸۸.۲۸ میلیارد دالر است که ۲۰.۷9 درصد 
افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.9۵ میلیارد 
دالر اســت که 4.4۸ درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 

تمام سکه های پایدار اکنون  ۸۲.۱9 میلیارد دالر است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین در خطر است

حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه سه 
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم قدسی مستخدمین حســینی برابر وکالتنامه های شماره 99351 مورخ 
1391/9/27 و 128313 مورخ 1400/5/12 دفتر 298 تهران کرج از طرف خانم 
نیلوفر مستوفی خوشه مهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند مالکیت شش دانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 127.16 متر مربع قطعه 1 تفکیکی واقع 
در طبقه اول سمت شمالی به شماره 20945 فرعی از پالک 170 اصلی مفروز از 
پالک 3928 فرعی از اصلی مذکور که به علت مکرر بودن برابر بخشنامه 23511 
به پالک 68570 فرعی از 170 اصلی استاندارد سازی و تعییر ساخته است جزء 
حوزه ثبتی شهرستان کرج به شــماره چاپی 526456 به نام آقای امیرحسین 
قراء زیبایی صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند انتقال شماره 52176 مورخ 
1387/2/8 دفتر 14 کرج به خانم نادره رهبر واگذار گردیده اســت و برابر سند 
صلح عمری به شماره 86325 مورخ 1387/4/9 دفترخانه 298 تهران بالمناصفه 
به خانمهای نیلوفر مستوفی خوشه مهر و سحر مستوفی خوشه مهر با شرط اینکه 
منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح متعلق به وی بوده و حق استفاده رایگان 
از آن را با حق انعقاد قرارداد اجاره به هر مدت و حداکثر به طول حیات خود با 
هر شــخص حقیقی و حقوقی و با هر مبلغ و شرط و دریلفت اجور بنفع خود را 
دارد و پس از فوت مصالح منافع تابع عین و متعلق به متصالحین حسب السهم 
میباشد که با توجه به نامه شــماره 40.103.24998 مورخ 1401/7/27 اداره 
ثبت احوال کرج خانم نادره رهبر فوت نموده اند ســپس برابر نامه شماره 130 
مورخ 1400/5/10 دفتر 298 تهران در اجرای بند 50 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی اصل سند مالکیت تحویل خانم نیلوفر مستوفی خوشه مهرگردیده است و 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
حسین رضا نوری شاد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 

سه کرج از طرف الهه عزیزی
میم الف 506/ف 

رونمایی از نسل جدید سیستم نوبت 
دهی هوشمند توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران از نســل جدید سیستم نوبت دهی هوشمند در نظام 
بانکی کشور با مشــخصه بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء رونمایی 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سامانه هوشمند نوبت 
دهی پارس تکنولوژی ســداد از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی 
ایران با هدف بهینه سازی و مدیریت توان خدمت رسانی سازمان به 
همه مشتریان و افزایش بهره وری درون سازمانی ایجاد شده است و 
بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء، ارایه خدمات هوشمند نوبت دهی، 
ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری، ارایه گزارش های مدیریتی 
برخط و منعطف و استفاده از نسل جدید سیستم نظرسنجی از مهم 

ترین مشخصات این محصول منحصر به فرد بانک ملی ایران است.

 احکام جداگانه در صندوق تامین 
خسارت های بدنی

در احکام جداگانه سرپرست معاونت فنی و حقوقی و سرپرست شعبه 
اســتان تهران صندوق تامین خســارت های بدنی منصوب شدند.به 
گزارش روابط عمومي صندوق تامین خسارت هاي بدني، مدیرعامل 
صندوق تامین خســارت های بدنی در آییــن تکریم و معارفه برخی 
مدیران صندوق تامین خســارت هاي بدني گفت: خدمت رساني به 
مردم و قشر آســیب پذیر جامعه، موهبتي الهی است که باید از این 
فرصت بزرگ، حداکثر قدرشناسی با انجام خدمت شایسته انجام شود.
مهدی قمصریان تصریح کرد: معیار اصلی سنجش مدیران حرکت و 
تاش در جهت استیفای حقوق مردم و صندوق خواهد بود.بر اساس 
احکام جدید صادره، مصطفی محمدی به عنوان سرپرســت معاونت 
فنی و حقوقی، وحید عزیززاده به عنوان سرپرست دبیری شورای فنی 
و مطالعات، مهدی حسینی راد به عنوان مدیر بهبود روشها وعلیرضا 
نوری قلعه نو برای سرپرستی شــعبه استان تهران صندوق منصوب 

شدند.

همایش مدیران ستادی و شعب بیمه 
تعاون برگزار شد

مدیران ستادی و شعب بیمه تعاون برای بررسی عملکرد و برنامه ریزی 
برای تحقق اهداف پنج ماهه باقی مانده از سال ۱4۰۱ نشست مشترک 
برگزار کردند.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در این همایش که با 
حضور تمام مدیران شعب و ستادی در محل هتل سیمرغ تهران برگزار 
شــد، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیان داشت: »در حال حاضر 
در ۶ استان شعبه نداریم که دالیل آن ضریب باالی خسارت آن استان 
هاســت، لکن با توجه به ضرورت خدمت به بیمه گذار بنا داریم باجه 
هایی را در این اســتان ها تأسیس کنیم«.وی ادامه داد: »همچنین با 
توجه به ضرورت کیفی گرایی شعب، چنانچه فعالیت مطلوبی را شاهد 
نباشیم، شعب را به باجه تقلیل داده و فعالیت شعبه را به سایر شهرهای 
مورد نیاز هدایت می کنیم«.مظلومی اضافه کرد: »با توجه به ضرورت 
کنترل فعالیت مطلوب شرکت، هر کدام از شعب که نسبت خسارات 

باالیی داشته باشند را مورد بررسی قرار می دهیم .



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 11 آبان 1401  7 ربیع الثانی 1444  2 نوامبر 2022آگهی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5034 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 11 آبان 1401  7 ربیع الثانی 1444  2 نوامبر 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  5034

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

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

دانشــمندان ابزار جدید و بهبود یافته ای را برای ســنجش نور اختراع 
کردند که می تواند در همه چیز از دوربین گوشی های هوشمند گرفته 
تا نظارت بر محیط زیســت کاربرد داشته باشــد.به گزارش ایسنا و به 
 ،)OSU(نقل از آی ای، بر اساس بیانیه مطبوعاتی دانشگاه ایالتی اورگان
دانشمندان و پژوهشــگران، ابزار جدید و بهبود یافته ای که مانند یک 
آزمایشگاه تنها روی یک تراشه است، برای سنجش نور اختراع کرده اند.

این ابزار جدید شــامل یک طیف ســنج بسیار کوچک است که بر روی 
یک ریزتراشــه قرار می گیرد و با استفاده از هوش مصنوعی کار می کند 
و می تواند منجر به ارتقای همه چیز از دوربین گوشــی های هوشــمند 
گرفته تا نظارت بر محیط زیست شود.اتان مینوت، استاد فیزیک در کالج 
علوم OSU می گوید: ما راهی برای ساختن طیف سنج هایی نشان داده ایم 
که بســیار مینیاتوری تر از آنچه معموالً امروزه استفاده می شود، است. 
طیف سنج ها قدرت نور را در طول موج های مختلف اندازه گیری می کنند 
و در بسیاری از صنایع و همه زمینه های علمی برای شناسایی نمونه ها و 
مشخص کردن مواد بسیار مفید هستند.وی توضیح داد که این دستگاه 
جدید به قدری کوچک اســت که حتــی می تواند بر روی انتهای موی 
انسان قرار گیرد و آن را بسیار بهتر از طیف سنج های سنتی کند که به 
اجزای نوری و مکانیکی حجیم نیاز دارند.هون هان یون از دانشگاه آلتو 
که این مطالعه را رهبری می کرد، گفت: طیف ســنج ما نیازی به مونتاژ 
اجزای نوری و مکانیکی جداگانه یا طرح های آرایه ای برای پخش و فیلتر 
کردن نور ندارد. عالوه بر این، می تواند به وضوح باال و قابل مقایســه با 

سیستم های امروزی اما در ابعاد بسیار کوچک تر دست یابد.

بسیاری از پژوهشگران با توجه به محکم بودن ساختار تار عنکبوت 
سعی دارند از آن برای تهیه لباس های جدید استفاده کنند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از فوربس، تارهای عنکبوت ، ســاختارهایی بســیار 
قوی هســتند. یک بار جارو کشیدن مطمئنا آنها را از راهروی خانه 
شــما خارج می کند اما در نظر بگیرید که چقدر بزرگتر از شبکه تار 
عنکبوت هستید و با وجود این، اغلب هنوز کمی مقاومت را از طرف 
آن احساس می کنید. همچنین، برای حشرات طعمه عنکبوت، تار به 
تله ای مرگبار تبدیل می شود که خارج شدن از آن غیرممکن است. 
پژوهشگران، تارهای عنکبوت را مورد بررسی قرار داده اند تا بفهمند 
که چه چیزی آنها را بســیار قوی می کند و از عنکبوت ها یاد بگیرند 
که چگونه می توان مواد مشــابه تار عنکبوت را ساخت.پژوهشگران 
کالــج »ویلیام و مــری«)William & Mary( آمریکا در اوایل ســال 
جاری، جزئیات جدیدی را در مورد ساختار پروتئین در تار عنکبوت 
کشــف کردند. اطالعاتی از این دست می توانند به سایر پژوهشگران 
کمک کنند تا ســاختارهای جدیدی را ایجاد کنند که ممکن است 
به اندازه تار عنکبوت قوی باشــند.چندین گروه پژوهشی طی چند 
دهه گذشــته، موادی را با الهــام از تار عنکبــوت تولید و آزمایش 
کرده اند. یکی از راه های انجام دادن این کار، ساختن کپی هایی از تار 
عنکبوت براساس »اسپیدروئین ها« )spidroins( است. اسپیدروئین ها، 
پروتئین هایی هستند که تار عنکبوت را می سازند و مولفه های اصلی 
ساختار تار عنکبوت هســتند. عنکبوت ها می توانند اسپیدروئین را 
تولید کنند اما برقراری کارخانه ای پر از عنکبوت و ایجاد اسپیدروئین 

به مقدار مورد نیاز امکان پذیر نیست. 

یک ابزار جدید برای سنجش نور 
اختراع شد

شاید لباس بعدی ما از جنس تار 
عنکبوت باشد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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صدمات گردباد به منطقه ای در شمال فرانسه/ رویترز

5.ID رقیبی تازه وارد برای فولکس واگن ،U6 آی ویز
کراس اوور U6 نخســتین بار در نمایشــگاه خودروی »چنگژو« در ســال ۲۰۲۰ رونمایی شد. این خودرو که تحت برند نه چندان 
نام آشنای »آی وِیز« تولید شده است، بدنه و طراحی شبیه به شاسی بلند فولکس واگن ID.5 دارد که خود به عنوان یک کراس اوور 
دیفرانسیل جلو با طراحی کوپه شناخته می شود و قابلیت حمل 5 سرنشین را دارد.U6 دومین محصول آی ویز محسوب می شود 
که توسط دو بنیان گذار این شرکت، »سموئل کیانگ«، مدیر فروش سابق خودروسازی ولوو در چین، و »گری گو« در سال ۲۰۱۷ 
رونمایی شــد. نخستین محصول این خودروساز چینی که U5 نام داشت، به عنوان رقیبی برای فولکس واگن ID.4 طراحی شد و 
هم اکنون در ۱5 بازار بین المللی به فروش می رســد.کراس اوورهای U5 و U6 بر پایه معماری تطبیق پذیر این شــرکت موسوم به 
»MAS« تولید شــده اند. این معماری که فرمی شــبیه به یک تخته اسکیت دارد از بسته باتری لیتیوم یونی 6۳ کیلووات ساعتی 
 U6 به عنوان تولیدکننده باتری های آی ویز شناخته می شوند.طراحی و استایل CATL پشــتیبانی می کند. هم اکنون ابرشــرکت
نسبت به کانسپت اولیه خود چندان تفاوتی ندارد و تنها آینه های آن دچار تغییر شده اند. کابین و بدنه بیرونی این خودرو درکنار 

مدل U5 در کارخانه آی ویز در »شانگرائو« در چین تولید خواهد شد.

لواندوفسکی: بارسلونا دوباره بهترین خواهد شد
ستاره لهستانی بارسلونا بر این باور است که این تیم می تواند به مرور زمان جایگاه قبلی خود را به دست آورد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اسپورت، روبرت لواندوفسکی بعد از ۸ سال حضور در بایرن مونیخ تصمیم به جدایی از این  تیم گرفت تا پیراهن بارسلونا را برتن کند.این 
مهاجم لهستانی در بارسلونا نمایش درخشانی داشته است و فراتر از انتظارات ظاهر شده است با این حال آبی اناری ها در لیگ قهرمانان 
اروپا حذف تلخی داشتند و از طرف دیگر در اللیگا کار سختی برای قهرمانی دارند.حذف بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا انتقادهای زیادی را 
از این تیم به دنبال داشت. روبرت لواندوفسکی براین باور است که آبی اناری ها با مرور زمان به روزهای اوج برخواهند گشت.او گفت:بدون 
شک حذف از لیگ قهرمانان اروپا برای ما بسیار  تلخ بود. ما خوشحال  نیستیم چرا که انتظار داشتیم تیم به مراحل باالتر صعود کند. من 
قبل از اینکه به بارسلونا بیایم پیش بینی این روزهای سخت را می کردم. حداقل انتظار داشتم که در فصل نخست حضورم با تیم شرایط 
ســختی را تجربه کنم. این تیم جوان اســت و استعدادهای بزرگی را در ترکیب خود دارد. شکست برابر اینتر و بایرن مونیخ درس های 
بزرگی به ما خواهد داد و قطعا در آینده به تیم کمک خواهد کرد.لواندوفسکی ادامه داد: برای اینکه بارسلونا به روزهای اوج خود برگردد 
تنها به زمان نیاز دارد و باید بیشتر صبر کرد. این تیم با صبر و گذشت زمان به روزهای اوج برخواهد گشت و دوباره بهترین خواهد شد.

ات کی هب رد تو سوکوار آیم؟
رد کوی تو مستمند و زار آیم؟

رگ کار رما تو غم رسی روزی
غم نیست، هک عاقبت هب کار آیم

گان خود رپسی وقتی هک ز کشت
اول منم آنکه رد شمار آیم

چون دست ربآوری هب خون رزیی
هم من باشم هک: اپیدار آیم

روزی ارگم تو یار خود خوانی
دانم هب یقین هک: بختیار آیم

هم پیش تو بگذرم هب زددیده
کار آیم رگ نتوانم هک آش

پیشنهاد

چهره روز

سه روز و یک زندگی
کتاب سه روز و یک زندگی اثری از پی یر لومتر، نویسنده 
فرانسوی است که می توان آن را رمانی جنایی – معمایی 
در نظر گرفت. لومتر با نوشتن رمان های دیگری در همین 
ژانر بود که به شهرتی جهانی رسید و چندین جایزه ادبی 
را از آن خود کرد. مهم ترین جایزه ادبی او جایزه گنکور 
بود که به واسطه رمان به امید دیدار در آن دنیا موفق به 
کسب آن شد.پی یر لومتر از مشهورترین جنایی نویسان 
فرانسه است. سابقه ی او در تحصیل و تدریس روانشناسی 
در خلق شخصیت های رازآلود و چندالیه بی تاثیر نبوده، 
به طوری که تقریباً همه ی آثارش با استقبال مخاطبان، 
منتقدان و حتی سینماگران روبه رو شده است. رمان های 
لومتر هیچ کدام از جایزه بی نصیب نمانده اند. کتاب ســه 
روز و یک زندگی جدیدترین اثر پی یر لومتر است و در سال ۲۰۱6 منتشر شده است. قبل از هر چیزی 
شروع داستان است که توجه خواننده کتاب را جلب می کند. نویسنده خیلی سریع و در جمالت ابتدایی 
معما و جنایت را مطرح می کند و تقریبا تا آخر کتاب او را رها نمی کند. شروع کتاب چنین است:اواخر 
دسامبر ۱۹۹۹ مجموعه ای از بالیای عجیب و ناگوار بر بووال نازل شدند که مطمئناً دلخراش ترین شان 
ناپدید شــدن رمی ِدســمِد کوچولو بود. در آن منقطه ی پوشــیده از جنگل هر چیزی به کندی اتفاق 
می افتاد و ناپدید شدن ناگهانی این کودک همه را بهت زده کرد و حتی بسیاری از ساکنان آن را هشداری 
برای اتفاقات آینده دانستند.اما نکته اساسی رمان در پاراگراف دوم کتاب آمده است:برای آنتوان، که در 
دِل این ماجراها بود، همه چیز با مرگ یک سگ شروع شد، اولیس. دنبال دلیل نگردید که چرا صاحب 
این سگ، آقای دسمد، نام قهرمانی یونانی را روی آن حیوان دورگه ی سفید و حنایی گذاشته بود که از 

الغری وقتی روی پنجه هایش می ایستاد شبیه میخ می شد؛....

محمدعلی سپانلو
محّمدعلی ســپانلو، مشهور به شاعر تهران  )زاده ۲۹ 
آبان ۱۳۱۹ – درگذشته ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹4( شاعر، 
روزنامه نگار، منتقد ادبی، مترجم و آنتولوژیسِت ایرانی 
بود.وی در کنــار برگردان آثار ادبــی، مجموعه های 
شــعری از جمله رگبارهــا، پیاده روها، نبض وطنم را 
می گیرم، تبعید در وطن، ســاعت امیــد، فیروزه در 
غبار، پاییز در بزرگراه، و قایق ســواری در تهران را در 
کارنامه خود دارد. سپانلو آثاری از نویسنده های مطرح 
دنیا مثــل آلبر کامو و ژان پل ســارتر را نیز ترجمه 
کرده اســت. او دانش آموختهٔ دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران و از نخســتین اعضای کانون نویسندگان ایران 
بود.محمدعلی سپانلو روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۱۹ 
در شــهر تهران خیابان ری به دنیا آمد. پدرش کارمند بانک ملی بود. محمد علی با داســتان ها و 
شعرهایی که پدر از شاهنامه و سعدی و نظامی می گفت، بزرگ شد. او در سال ۱۳۲6 به دبستان 
کسایی رفت و سپس به خاطر جابجایی خانه شان تحصیالت را در دبستان ادب و سپس در دبستان 
نراقی پیگیری کرد. در دبســتان ادب با احمدرضا احمدی هم شاگردی بود. محمدعلی سپانلو به 
واســطه آموزش های پدر، خط خوبی داشت و شیفته کالس انشا بود. سپانلو در مهر ۱۳۳۲ وارد 
دبیرستان رازی واقع در خیابان فرهنگ شد. زبان خارجه ای که در این دبیرستان تدریس می شد، 
فرانســوی بود و پدر محمدعلی به علت تمایل شــخصی به زبان فرانسوی این مدرسه را برای او 
انتخاب کرد بود. حضور در این دبیرســتان و معاشــرت با افرادی از کالس های باالتر و هم چنین 
فعالیت های فوق برنامه مانند تهیه روزنامه دیواری یا پیشاهنگی سبب شد با دنیای جدیدی آشنا 

شود و همان جا بود که کم کم تبدیل به یک کتابخوان حرفه ای شد.

سینما

فیلم ســینمایی »نمای زیبا« نماینده رســمی چین در 
شــاخه بهترین فیلم نود و پنجمین دوره جوایز سنمایی 
اسکار شد.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، این کمدی-
درام بــه کارگردانی »مویه ون« کــه در چین موفق به 
فروش ۲۱۰ میلیون دالری شــد، داستان مرد جوانی را 
روایت می کند که در تالش بــرای جمع آوری پول برای 
عمل قلب خواهر کوچکش است. این فیلم اولین نمایش 
جهانی خود را در جشنواره فیلم »شرِق دور« اودینه تجربه 
کرد و »جکسون یی« خواننده و آهنگساز چینی به عنوان 
بازیگر نقش اصلی در این فیلم ظاهر شــده است.»مویه 
ون« کارگران این فیلم پیش از این در سال ۲۰۱۸ فیلم 
ســینمایی »مردن برای زنده ماندن« را ساخته بود که با 
تحسین فراوانی رو به رو شد و به فروش 45۰ میلیون دالری در گیشه دست یافت.سینمای چین تاکنون 
۳5 بار در شاخه بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان( جوایز اسکار حضور داشت و دو بار با فیلم های 
»جو دو« ســاخته »ژانگ ییمو« و »یانگ فنگلیانگ» در ســال ۱۹۹۰ و »قهرمان« دیگر ساخته »ژانگ 
ییمو« در سال ۲۰۰۲، به جمع نامزدهای نهایی این شاخه از جوایز آکادمی اسکار راه یافته است.در حالی 
که نزدیک به یک ماه از پایان مهلت تعیین شده برای معرفی فیلم از سوی کشورها به آکادمی گذشته اما 
روند معرفی فیلم همچنان ادامه دارد و تاکنون ۹۲ کشور فیلم  خود را برای اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرده اند 
و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی پس ار بررسی فیلم ها بر اساس قوانین مربوط به شاخه بهترین فیلم 
بین المللی، فهرستی از فیلم های واجد شرایط رقابت در این شاخه را منتشر می کند.رکورد بیشترین حضور 
کشورها در عرصه اسکار خارجی به سال ۲۰۲۰ بازمی گردد که با رقابت ۹۳ کشور همراه بود و باید دید 

در اسکار ۲۰۲۳ در نهایت چند کشور برای کسب اسکار بهترین فیلم بین المللی رقابت خواهند کرد.

ورود دیرهنگام سینمای چین به اسکار


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

