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باید از جسد من و همرزمانم بگذرد تا دستش به کشورمان برسد البته دشمن این را می داند که در شکست دادن ما ناتوان است.وی با اشاره به اهمیت خلیج فارس 
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اما انهایی که با ما عداوت دارند، آن را خلیج عربی می نامند در حالیکه در همه نقشه ها اینجا خلیج فارس نامیده شده است. ...
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دیدار معاون نخست وزیر چین با رئیسی؛
رئیسی:  مواضع رئیس جمهور چین 

موجب گالیه مندی شد

معاون نخســت وزیر چین که به منظور توســعه روابط دو کشوردر 
صدر هیئتی تجاری و اقتصادی از دیروز وارد ایران شده بود، در ادامه 
دیدارها و برنامه های خود ظهر امروز سه شــنبه برای دیدار با رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به پاستور رفت.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم 
رئیســی در این دیدار با بیان اینکه روابط جمهوری اسالمی ایران و 
چین از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی همواره در حال گسترش 
بوده اســت، گفت: برخی مواضع مطرح شــده در سفر اخیر رئیس 
جمهور چین به منطقه موجب ناخرســندی و گالیه مندی ملت و 
دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است.

رئیســی حضور هیئت چینی در ایران را برای توسعه همکاری های 
اقتصادی و تجاری دوکشــور مهم دانست و با اشاره به توافقات مهم 
انجام شــده در دیدارهای قبلی روسای جمهور دو کشور بر تالش 
مســئوالن دو طرف برای اجرایی شــدن آنها تاکید کرد.»هو چون 
هوا« معاون نخســت وزیر چین نیز در این دیدارضمن ابالغ سالم  
گرم آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به رئیس جمهوری 
اســالمی ایران، بر اراده چین برای توســعه روابط با ایران قوی، به 
عنوان راهبرد دائمی این کشور وتغییر ناپذیری این اراده تاکید کرد 
و گفت: عزم چین برای تقویت و تعمیق روابط با جمهوری اسالمی 
ایران فارغ از تحوالت منطقه ای و بین المللی تداوم خواهد داشــت.

معاون نخســت وزیر چین تصریح کــرد: چین همواره به حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی جمهوری اســالمی ایران احترام گذاشته و از 
تالش ایران برای تامین منافع اساســی خود حمایت می کند.معاون 
نخست وزیر چین همچنین از نتایج دیدارهای خود با مقامات ایرانی 
به رئیس جمهوری اســالمی ایران گزارش داد. براین اساس با آغاز 
اجرایی شدن عملیات سرمایه گذاری مشترک ده ها میلیارد دالری 
و توســعه همکاری های اقتصادی صنعتی، انرژی، ترانزیت و مالی و 
بانکی، طرفین گام بلندی در راســتای اجرایی شدن همکاری های 

راهبردی و توسعه ای در روابط دو کشور بر می دارند.

بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون حمایت از خانواده
عین اللهی: اگر طی ۷ سال جمعیت 
افزایش پیدا نکند، دچار بحران 

می شویم
وزیر بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدامات 
این وزارت خانه در اجرای قانون حمایت از خانواده گفت: فرهنگ 
سازی در جوانی جمعیت خیلی مهم است که باعث ازدیاد جمعیت 
می شــود.به گزارش ایســنا، بهرام عین اللهی در جلســه علنی 
)سه شنبه( مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون 
های فرهنگی، اجتماعی و بهداشــت در مورد عملکرد دستگاهها 
در اجــرای قانون حمایت از خانواده به ارائه توضیحاتی از اقدامات 
ایــن وزارت خانه پرداخت.وزیر بهداشــت با بیــان اینکه موضوع 
سالخوردگی جمعیت از مشکالت موجود در کشور است، گفت: ما 
فقط یک دریچه هفت ساله داریم که در صورت افزایش پیدا نکردن 
جمعیت در این فرصت دچار بحران می شویم.وی با اشاره به قانون 
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: از ۷۳ ماده این قانون، 
۴۳ ماده آن به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم با وزارت بهداشت 
در ارتباط است؛ درهمین راستا به منظور اجرای این قانون قرارگاه 
جوانی جمعیت در وزارت بهداشت با مسئولیت وزیر تشکیل و ۱۵ 
جلسه برگزار شد.عین اللهی با بیان اینکه هماهنگی الزم در سطح 
ستاد وزارتی و دانشگاه های علوم پزشکی برای اجرای قانون انجام 
گرفته اســت، گفت: در حال حاضر در تمامی دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور قرارگاه جوانی جمعیت با مسئولیت رئیس دانشگاه 
ایجاد شده که در هر قرارگاه جوانی جمعیت ۹ کمیته وجود دارد. 
تاکنون ۷ دســتورالعمل با امضای وزیر به همه دانشــگاه ها و  ۲۴ 
بخشــنامه نیز معاونان برای قانون جوانــی جمعیت صادر کردند. 
هدف از این دستورالعمل ها و بخشنامه ها، آسان سازی، ارزان سازی، 
کریمانه کردن، تکریم مادری و درمان ناباروری خدمات بهداشتی 
درمانی است.وی ادامه داد: برای اولین بار اداره کل جوانی جمعیت 
در وزارت بهداشت ایجاد شد. همچنین اپلیکیشن ها با برنامه های 
مختلف همچون »هم نفس« ایجاد شد. طراحی طرح رویش جهت 
پرداخت کارانه پلکانی به بهورزان یکی از این موضوعات است. اگر 
در محل خدمت بهورزی، میزان بارداری افزایش یابد، بهورز مورد 
تشویق قرار می گیرد. در برگزاری جلسات توجیهی در دانشگاه ها 
و سمینار روسای دانشگاه ها در خصوص اهمیت توجه به جمعیت 
گفته شده و بر این اساس در رتبه بندی دانشگاه ها توجه به قانون 
جوانی جمعیت یکی از شــاخصه ها است.عین اللهی افزود: سامانه 
۱۹۰ و ثبت شــکایات مردمی راه اندازی شده است تا بتوان در این 
زمینه شکایات مردم جمع بندی شود و اولویت بخشی به رسیدگی 
به تخلفات مربوط به قانون جوانی جمعیت از دیگر اقدامات انجام 
شده است، البته برای این اقدامات اعتباری در نظر گرفته نشده که 
امیدوارم در بودجه سال آینده اعتباری لحاظ شود؛ در نهایت درباره 
جوانی جمعیت باید فرهنگ سازی شود. رسانه ها و وزارت ارشاد 

توجه کنند و در برنامه هفتم به خانواده محوری توجه ویژه شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
بدهی ۱۹۷هزار میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی 

بر اساس گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در مهر ۱۴۰۱ مطالبات بانک مرکزی از بانکها در 
یک روند افزایشــی به ۱۹۷هزار میلیارد تومان در انتهای مهر ۱۴۰۱ رسیده است.به گزارش اقتصاد آنالین، 
خالص سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی از ۲۰.۹۶ هزار میلیارد تومان در مهر ۱۴۰۰ به ۴۶.۹۵ هزار 
میلیارد تومان در انتهای مهر ۱۴۰۱ رسیده است. این عدد در انتهای سال گذشته برابر ۸۸.۲۴هزار میلیارد 
تومــان بود.خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هم با رشــد ۱۶.۷درصدی از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ 
همراه بود؛ رشــد این متغیر از ابتدای سال برابر ۲.۹درصد بوده است.مطالبات بانک مرکزی از بانکها هم که 
از ۱۵۶هزار میلیارد تومان در مهر ســال گذشــته در انتهای سال به ۱۴۶هزار میلیارد تومان رسیده بود، در 
یک روند افزایشی به ۱۹۷هزار میلیارد تومان در انتهای مهر ۱۴۰۱ رسیده است.رشد خالص مطالبات بانک 

مرکزی از بانکها در بازه یک ساله برابر ۲۶.۳درصد و از ابتدای سال برابر ۳۵درصد بوده است.

آخرین وضعیت افزایش حقوق در سال آینده
 پیشنهاد فرمول جدید بر اساس بهره وری

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در الیحه 
بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم 
بر اســاس بهره وری دستگاه و نیروی انســانی، حقوق ها را افزایش دهیم.میثم لطیفی در گفت وگو با ایسنا، 
دربــاره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره وری در این زمینــه در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: 
پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
و ســازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه های متولی، این کار انجام شود.وی با بیان 
اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این 
دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. 
بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از 
آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره وری خواهد بود.معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از 
ارزیابی بهره وری در این زمینه به بهره وری دستگاه بر می گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و 
دوم به بهره وری افراد مربوط می شود و می توان از ترکیب آن ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از 
جبران خدمات را موکول به این مســئله کنیم.رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در الیحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز 
چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی 

شود. بنابراین هنوز چیزی در الیحه تایید نهایی نشده است.

سرپرســت صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین ســند چشم انداز این 
صندوق خبر داد و گفت: ارتقای کرامت بازنشســتگان، افزایش بهره وری 
دارایی ها و ارتقای خدمات رفاهی از جمله سیاســت هایی است که در این 
سند مدنظر داریم.به گزارش ایسنا، نعمت اهلل ترکی در اولین نشست خبری 
اش با اصحاب رســانه که به مناســبت یکصدمین ســال تاسیس صندوق 
بازنشســتگی کشوری برگزار شــد گفت: یک قرن از خدمات این صندوق 
برای فرهیختگان گذشته است. این صندوق از بدو تاسیس تاکنون تغییرات 
ساختاری قابل توجهی داشته اســت.وی افزود: ماهیت این صندوق ۱۰۰ 
درصد دولتــی و هدف اصلی اش رضایتمندی و خدمت به افرادی اســت 
که تحت پوشــش قرار می گیرند. حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو 
صندوق هســتند و از اقشار مختلف دستگاه های اجرایی عضو این صندوق 
هستند.سرپرســت صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در دوره 
جدید مدیریتی این صندوق، به دنبال آن هســتیم داده های منطقی، کارا و 
اثرگذاری دریافت و چشم اندازی برای صندوق ترسیم کنیم گفت: همکاران 
ما ملزم به تهیه ســند چشم انداز شده اند. شفاف سازی عملکردی صندوق 
برای جامعه هدف حائز اهمیت است. نخستین هدف ما حفظ کرامت انسانی 

بازنشستگان و ترویج این مهم در جامعه است.

توسعه خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری
ترکی ادامه داد: هدف دوم ما ارتقاء و توســعه خدمات رفاهی است. باید به 
گونه ای خدمت بدهیم که صندوق خودکفا و پایدار بوده و اساس خدماتی 
که ارائه می شــود علمی و مبتنی بر مطالعات باشد.  بهره برداری اقتصادی 
اطمینان بخش از دارایی های صندوق، ســومین سیاستی است که مدنظر 
داریم.وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت پشتیبان صندوق است تا اگر 
هرزمان به مشــکل خورد وگلت منابع الزم را تامین کند گفت: بیش از ۷۵ 
درصد منابع دولت از ســوی دولت تامین می شود. اما این امر نباید به رویه 
تبدیل شود و ما به دنبال مولدسازی دارایی ها هستیم تا بتوانیم سهم سود 

حاصل از فعالیت های اقتصادی را در تامین منابع افزایش دهیم.

پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی از 50 به ۶0 سال
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری افزود: با تعدد و تنوع صندوق های 
بازنشستگی در کشور مواجهیم. بیش از ۱۹ صندوق داریم که چالش هایی 
ایجاد کرده اند و پیشــنهاداتی برای اصالح قوانین در برنامه هفتم توسعه 
داشــته ایم.ترکی با بیان اینکه بخشــی از منابع صندوق از محل کسورات 
شاغلین تامین می شود گفت: در گذشته نسبت شاغل به بازنشسته هفت به 
یک بود اما اکنون این معادله برعکس شده و ضریب پشتیبانی در صندوق 
به کمتر از یک رسیده است.وی افزود: میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ 
سال است و پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بود که به ۶۰ سال برسد.

تشکیل کمیته ساماندهی اقتصادی شرکت های زیرمجموعه
سرپرســت صندوق بازنشســتگی کشوری از تشــکیل کمیته ساماندهی 
اقتصادی شــرکت ها خبر داد و گفت: کمیته ساماندهی شرکت های زیان 
ده را بررسی می کند که اگر قابل اصالح نباشند، منحل و یا ادغام می شوند. 
اســتقرار سیســتم مدیریت دانش نیز امری الزامی اســت که آن را دنبال 

می کنیم.

تاسیس مجموعه های فرهنگی ورزشی برای بازنشستگان
ترکی به تعهدات این صندوق اشاره کرد و گفت: نخستین تعهد ما  پرداخت 
حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است. حقوق ها باید به موقع پرداخت 
شود تا دغدغه و نگرانی نداشته باشند. ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای 
حقوق پرداخت می کنیم. یکی از تعهدات ما همســان ســازی بود، در این 

زمینه اقدامات خوبی انجام شــده اما دغدغه بازنشســتگان این اســت که 
همســان سازی در ســنوات بودجه ای نیاید و به عنوان قانون دائمی دنبال 
شود که خواســته به حقی اســت و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه 

پیشنهاد داده ایم.

تسویه معوقات باقی مانده شــرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی به 
بازنشستگان؛ به زودی

وی از اقدام این صندوق برای تاســیس مجموعه های فرهنگی ورزشی در 
اســتان ها برای بازنشســتگان خبر داد و گفت: یکی دیگــر از دغدغه های 
بازنشستگان، بیمه تکمیلی اســت. چالش ها و مشکالتی در حوزه درمانی 
وجود داشــت و شرکت بیمه مطالباتی داشت.ترکی اضافه کرد: ما معوقات 
حوزه بهداشــت و درمان را احصاء و ۳۷۰۰ میلیــارد تومان بابت معوقات 
درمان را به عالوه کسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و سایر اسناد را پرداخت 
کرده ایم و بابت این تاخیر که بازنشســتگان را در دریافت خدمات درمانی 
دچار مشــکل کرده بود عذرخواهی می کنم. معوقاتی باقی مانده که تسویه 

آن نیز در دستورکار است و به زودی انجام می شود.

خدمات درمانی بازنشستگان دارای بیماری خاص 100 درصد رایگان 
شد

سرپرســت صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بازنشستگانی داریم که 
دچار بیماری خاص هســتند و شــمار آنها به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر می رسد. 
تاکید شده اســت ارائه خدمات به این گروه صد در صد رایگان باشد و اگر 
مشــکلی وجود داشت به همکاران ما از طریق سامانه پاسخگویی با شماره 
تلفن ۲۵۰۰ اطالع دهند تا بررســی شــود.ترکی در ادامه به بهینه سازی 
پرتفوی ســرمایه گذاری در بورس اشــاره و اظهار کرد: طراحی ساختار و 
اســتقرار نظام های اداری متناســب با فعالیت صندوق نیز باید انجام شود. 
ســاماندهی و حفاظت از امالک متعلق به صنــدوق را نیز دنبال می کنیم. 
در ســنوات گذشــته پرونده هایی از تخلفات و امالک متصرفه داشتیم که 
برخی حل شــده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان اســت و پیگیریم تا 
۴۰۰۰ پرونده ای که در حوزه قضایی اســت به سرانجام برسد.وی در پاسخ 
به پرسشی درباره گالیه ها و اعتراضات پرسنل صندوق بازنشستگی کشوری 
نسبت به ناکارآمدی عملکرد این صندوق که شنیده شد در روزهای پایانی 
تصدی مدیرعامل سابق صندوق منجر به درگیری هایی نیز شده است گفت: 
این چالش ها ناشــی از یک دوره و زمان نیست و ساختار صندوق نیازمند 
اصالح اســت. حفظ کرامت نیروی انســانی از اولویت های ماست. احساس 

می کنم در همین مدت کوتاه یک آرامش نسبی به وجود آمده است.
 

ایجاد کمیته ساماندهی شرکت های زیان ده
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تحت هیچ فشاری کار 
نمی کنم و این مجموعه امانتی اســت که هر ریالش حق الناس است ادامه 
داد: ما امانتدار مردم هستیم و بنده هم تعارف ندارم، خدمت خوب را تشویق 
می کنیم، اما اگر ناخدمتی ببینیم طبق ضوابط قانونی برخورد می کنیم.وی 
درباره وضعیت شــرکت های زیان ده گفت: باید ببینیم شرکت ها با قواعد 
موجود همخوانی دارند یا خیر و شرکت زیان ده چه تعریفی دارند. در صدد 
هستم کمیته ســاماندهی شرکت ها را ایجاد کنم، نظر فرد و شخص نباید 
دخیل باشــد. اصل ۴۴ قانون خوبی است و چرا نباید شرکتها را برابر قانون 
تطبیق ندهیم کــه در کدام گروه قرار می گیرد؟ اگــر فرد و گروهی برای 
خودش آیین نامه درست کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست که در همین 
۱۵ روز ورودم بــه صندوق یکی دو مورد را مشــاهده کرده و تذکر دادیم. 
ضوابط آماده شده است. کمیته مذکور تا یک ماه آینده مستقر و شرکتهای 

زیان ده مشخص و اعالم خواهند شد.

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در سال جاری
 بانک های چین بخاطر FATF خود را زیر سوال نمی برند

سرمایه گذاری مستقیم چین در 
ایران بسیار اندک است

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

دوران برداشت آسان نفت به پایان رسید

رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران خاطر نشــان کرد: چین در ایران برای پروژه های 
مختلف از طریق فاینانس، تامین مالی انجام داده اما سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران بسیار اندک است 
چراکه امنیت ســرمایه گذاری در اقتصاد ما بسیار پایین است و کشورها در جایی که امنیت سرمایه گذاری 
تقویت نشــده و زیرساخت ها فراهم نیست، به صورت مستقیم سرمایه گذاری نمی کنند.فریال مستوفی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه توافق تجاری چین با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
در راستای منافع اقتصادی این کشورها امضا شده است، گفت: این قبیل توافق های تجاری بین کشورهای 

مختلف معمول است و قاعدتا ما هم....

زمان دقیق واریز سود سهام عدالت معلوم نیست

ایجاد »شبکه ملی اعتبار« برای واریز 
زودتر از موعد »یارانه ها«

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع با اشاره به ایجاد »شبکه ملی اعتبار« به منظور واریز »یارانه«، زودتر از موعد 
به حساب افراد یا به حساب »پشتیبان« آنها گفت: آنهایی که احساس می کنند نیاز به یک پشتیبان برای 
خرید ۱۱ قلم از کاالهای اساسی دارند، قبل از موعد مقرر واریزی یارانه ها می توانند از این شبکه اعتباری 
پشتیبان استفاده کنند.به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوری و نیز تقدیر از آثار برتر علمی در حوزه ماموریت های  مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه ای تحت عنوان »شبکه ملی اعتبار« ایجاد شده است که بنا بر این 
شــده به صورت نمونه در برخی استان ها یارانه مردم را زودتر از موعد به حساب آنها یا حساب پشتیبان 
واریز کنیم.وی با بیان اینکه آنهایی که احســاس می کنند نیاز به یک پشــتیبان برای خرید ۱۱ قلم از 
کاالهای اساسی دارند، قبل از موعد مقرر واریزی یارانه ها می توانند از این شبکه اعتباری پشتیبان استفاده 
کنند، توضیح داد: اگر هم افراد تحت هر شرایطی تشخیص دادند نیاز به پولشان دارند، نیاز نیست از این 
طریق خرید کنند و پول را برای کار دیگر می خواهند، در فرجه مقرر که یارانه ها به حســاب همه مردم 
واریز می شود، می توانند یارانه نقدی خود را بردارند.وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال 
که این طرح در کدام اســتان ها اجرا شده است؟، عنوان کرد: در حال آزمایش است. بعدا نتایج آن اعالم 
می شود. چند شهرستان را نمونه انجام داده ایم که موفقیت آمیز بوده است. مرحله استانی را انجام می دهیم 
و بعد از مرحله استانی، ارزیابی و تصمیم گیری خواهیم کرد. همکاران در حال آماده کردن زیر ساخت ها 
هستند.مرتضوی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیگیری جاماندگان تحت پوشش بهزیستی 
برای دریافت ســهام عدالت، افزود: همه کسانی که حقوقی دارند قطعا می توانند به دستگاه های اجرایی 
مرتبط مراجعه و اگر خدایی ناخواسته جا مانده یا حقی از آنها تضییع شده باشد، حتما اعاده خواهد شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد

پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی از ۵۰ به ۶۰ سال
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نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از توضیحات وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در خصــوص علت افزایش قیمت خودرو قانع 
نشــدند.به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی صبح )سه شــنبه( مجلس شــورای اسالمی 
سوال جالل رشــیدی کوچی از وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در خصوص علت افزایش قیمت خودرو توســط خودروسازان 
علی رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس 
را بررسی کردند.پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، نماینده ســوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشــد 
و ســوال خود را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس 

شــورای اســالمی نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و 
۱۰ رای ممتنــع از ۲۵۲ نماینده حاضر عــدم اقناع خود را از 
توضیحــات وزیر صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرده و بدین 
ترتیــب وزیر صنعت، معــدن و تجارت از مجلــس کارت زرد 

دریافت کرد.

گزیده خبر

آمریکا: به همکاری با شرکایمان برای مقابله با 
ایران ادامه می دهیم

ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با مطرح کردن 
ادعاهایی به ســوالی درباره وقایع اخیر ایران پاســخ داد.به گزارش ایسنا، ند 
پرایس، ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری که مشروح  
آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشــر شــده است، در پاسخ به این 
که چه واکنشــی به اجرای حکم اعدام  یکی از افراد بازداشت شده در جریان 
ناآرامی های اخیر ایران دارد، گفت:  ما این رفتار سخت گیرانه  را قویا محکوم 
می کنیم.پرایس در بخش دیگری از ســخنانش  گفــت: ایران باید بداند که 
آمریــکا و مهم تر از آن، جهان نظاره گر اســت و ما به همکاری با متحدان و 
شــرکایمان در سراســر جهان برای مقابله با نقض حقوق بشر از سوی ایران 
ادامه می دهیم.او همچنین در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر این که آیا 
دولــت آمریکا نگران فعالیت گروه های البی کننده در خارج از مرزهای ایران 
جهت القای روایتی بخصوص  از وقایع است،  گفت: این مسلما برای ما نگرانی 
بزرگی است و آن را بسیار جدی می گیریم.اظهارات مداخله جویانه سخنگوی  
وزارت امور خارجه آمریکا درباره وقایع اخیر ایران در حالی مطرح می شــود 
کــه ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشســت 
خبری هفتگی اش در پاســخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با واکنش برخی 
از مقامــات کشــورها در ارتباط با احکام اخیر اجرا شــده در ایران در مورد 
بازداشــت شــدگان در جریان تحوالت اخیر ایران تصریح کرد: همانطور که 
بارها گفته ایم مداخالت برخی از کشــورها در امور داخلی ایران غیرقانونی و 
غیرســازنده است و ما این دست کشورها را ارجاع می دهیم به عملکرد خود 
این کشورها در نوع مواجه با معترضین در داخل این کشورها. کسانی که در 
مواجهه با معترضین در داخل کشورهایشان متوسل به خشونت می شوند حق 
ندارند در مورد اجرائیات قانون در ایران به منظور ایجاد آرامش و تامین امنیت 
مردم نظر دهند و رفتار مداخله جویانه داشــته باشند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران همچنین در پاســخ به سوال خبرنگار سی بی اس آمریکا مبنی 
بر این که »امروز حکم اعدام یکی دیگر از بازداشــت شدگان اخیر در جریان 
تحوالت داخلی ایران اجرا شد. نگاه شما به این موضوع چیست و آیا ایران به 
عواقب این موضوع با توجه به واکنش های بین المللی توجه دارد و نگاه ایران 
به این واکنش ها چه خواهد بود؟«، خطاب به خبرنگار سوال کننده پاسخ داد: 
در مورد مســائل داخلی ایران مقامات ذیربط در داخل کشور مواضع خود را 
اعالم کرده اند آنچه که مربوط به وزارت خارجه و تحوالت جاری است ما بارها 
اعالم کرده ایم که ایران حق اعتراض مســالمت آمیز براساس قوانین داخلی 
کشور را به رسمیت می شناسد. اعتراض در ایران آزاد است و تمام شهروندان 
می توانند مبتنی بر قوانین داخلی کشور حرف ها و خواسته های خود و حتی 
اعتراضات شان را به گوش مسئوالن برسانند و از آنها پاسخ بخواهند.او ادامه 
داد: در همین چارچوب ما بارها اعالم کرده ایم که مداخالت برخی کشــورها 
در امور داخلی ایران غیرسازنده و غیرقانونی است و کمک کننده نیست. بارها 
این کشــورها در مورد مسائلی موضع گیری کرده اند که ایران اعالم کرده در 

حال بررسی آنهاست و آنها به نوعی پیش داوری کرده اند.

سردار تنگسیری:

باید از نعش ما رد شوند تا جزایرمان در خلیج فارس را بگیرند
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران گفت: باید از نعش ما رد شوند تا جزایر ابوموسی، 
تنب بزرگ و تنب کوچک را از ما بگیرند.به گزارش ایســنا، دریادار علیرضا  تنگســیری 
صبح امروز در جشنواره شــهید وزوایی در دانشگاه امام حسین)ع( ، اظهار کرد: دشمن 
فرامنطقــه ای در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند باید از جســد من و 
همرزمانم بگذرد تا دستش به کشورمان برسد البته دشمن این را می داند که در شکست 

دادن ما ناتوان است.

اجازه نمی دهیم دشمن سرزمین نیاکان ما را از ما بگیرد
وی با اشــاره به اهمیت خلیج فارس ادامه داد: در نقشه های قدیمی به زبان های قدیمی 
همواره خلیج فارس به همین نام نامیده شده است البته اعرابی که با ما عداوت ندارند این 
منطقــه را خلیج می نامند اما انهایی که با ما عداوت دارند، آن را خلیج عربی می نامند 
در حالیکه در همه نقشه ها اینجا خلیج فارس نامیده شده است. تا غیرت ایرانیان وجود 
دارد، پرچم ، کشور دین ما باید در این منطقه بماند. پرتغالی ها در سال۱۵۰۵ میالدی به 
این منطقه آمده و ۱۱۷ سال مانده و چند قلعه ساخته زیرا خلیج فارس منطقه بااهمیتی 
است . در آن زمان نفت و گاز در خلیج فارس کشف نشده بود. پس از پرتغال، انگلیس به 
منطقه آمد و مستقر شد. با شروع قرن بیستم تا امروز آمریکا در خلیج فارس حضور دارد. 
یک ناوشــکن آمریکایی  در هفته۲ میلیون دالر و ناو هواپیمابر در هفته۵ میلیون دالر  

هزینه دارد و آنها این هزینه را می کنند تا در منطقه بمانند.
وی با اشاره به اهمیت جزایر ایرانی در تنگه هرمز گفت: اگر ابوموسی  را از دست بدهیم، 
جزیره سیری که محل استخراج نفت و گاز ایران است را از دست می دهیم و سپس تنب 
بزرگ و تنب کوچک یعنی بهترین محل صید ماهی را از دســت می دهیم. عمیق ترین 
نقطه خلیج فارس در همین منطقه است و مکان بسیار مهمی برای کشور است و اگر این 
منطقه از دست برود، دیگر تسلطی بر خلیج فارس نداریم پس باید از نعش ما رد شوند 
تا این جزایر را از ما بگیرند. ما اجازه نمی دهیم دشــمن سرزمین ما که نیاکان ما آن را 

حفظ کرده اند از ما بگیرد.

ماجرای انهدام بریجتون
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشاره تحوالت دفاع مقدس در خلیج فارس، خاطر نشان 
کرد: ســکوهایی نفتی ما که صدام قادر نبود به آن ها آسیب بزند، امریکایی ها زدند. در 
این زمان، پرچم آمریکا را بر نفتکش بریجتون نصب کردند و با اسکورت ناوهای آمریکایی 
وارد منطقه شــدند و دنبال تبلیغات علیه کشورمان بودند اما امام )ره(فرمود این کشتی 

باید زده شود. چند نیروی ما چند مین را در مسیر این نفتکش قرار داد. بریجتون به مین 
برخورد کرد و پنج ساعت در آتش سوخت و غرق شد و هیمنه آمریکا از بین رفت. عراق 
کشــتی ها و اســکله های ما را می زد ولی ما ابتدا چنین اقدامی نمی کردیم. آمریکا هم 
می گفت نفت ایران نباید صادر شود ولی نفت عراق باید صادر شود. ما دنبال بستن تنگه 
هرمز نبوده و نیســتیم اما اگر زمانی تنگه هرمز را به روی کشــتی های ما ببندد ، اجازه 
نمی دهیم هیچ کشتی از خلیج فارس خارج شود. در جنگ تحمیلی  ۵۳۰ کشتی ما زده 
شد و ما هم برای مقابله ۱۳۰ کشتی را زدیم. پس از این که آمریکا به طور مستقیم وارد 

جنگ شد، ما دو بالگرد و یک ناو آمریکایی را هم زدیم.

دلتان قرص، نیروی دریایی ایران روی پای خود ایستاده است
وی درباره شرایط نیروی دریایی کشورمان نیز بیان کرد: به ملت خود می گوییم جمهوری 
اسالمی در دوران تحریم کامل، شناورش سه برابر شناور آمریکایی سرعت داشته و به ۹۰ 

نات می رسد. موشک هایی داریم که دشمن فکر آن را هم نمی کند. امکانات و سالح هایی 
را که در رزمایش ها نمایش می دهیم، موشک هایی نیست که در عملیات واقعی استفاده 
می کنیم. ســالح های خود را که نمی توانیم نمایش دهیم اما دلتان قرص باشــد ما روی 
پای خود ایستاده ایم.  در این سال ها دو بار نظامیان آمریکا و انگلیسی را دستگیر کردیم.  
تکاور انگلیسی هنگام تحویل سالح خود ، دستش می لرزید. حالت او را با شهید حججی 
هنگام اسارت به دست داعش مقایسه کنید.وی افزود: در دوران دفاع مقدس ما در مقابل 
آمریکا ۹ شهید دادیم و از آمریکا بیش از۵۰ نفر کشته گرفتیم. یکبار که امریکایی ها را در 
خلیج فارس دستگیر کردیم، یکی از آن ها که  دو متر قد داشت، خودش را خیس کرد. 
االن با پهپاد باال سر آن ها می رویم و آن ها می گویند خواهش می کنیم با ما کاری نداشته 
باشید. به آن ها گفته ایم خلیج فارس آب بین المللی نیست و فقط آبراهه بین المللی دارد 

و آب های منطقه بین ما و کشورهای منطقه تقسیم شده است.

ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی
تنگسیری با بیان ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی گفت: رهبری فرمودند دشمن کشتی 
ما را در  جبل الطارق گرفتند و باید پاسخ دهیم ولی کشتی انگلیسی در منطقه نبود و 
ما قبل از صحبت رهبری یک ماه بود که دنبال کشــتی انگلیسی می گشتیم اما پس از 
صحبت رهبری یک کشــتی انگلیسی وارد منطقه شد. جمعه ظهر بود که ۲۲ شناور ما 
دور کشــتی انگلیسی را گرفتند اما کشتی نمی ایستاد. البته کشتی هم تخلفاتی داشت. 
یک ناو انگلیسی هم در حال اسکورت بود اما با این کشتی فاصله داشت. نیروهای ما وارد 
نفتکش انگلیســی شدند  به ناو انگلیســی هم گفتیم اگر وارد آب های ما شوید، به شما 

شلیک می کنیم که آنها عقب نشینی کردند.

اگر به تاریخ برگردیم، بد می شود و بحرین باید به ایران بازگردد
وی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی باید نسبت به ادعای مالکیت بر جزایر خود 
ســکوت کنیم؟ گفت: من سیاسی نیستم بلکه نظامی هستم ولی این جزایر ایرانی است 
و کســانی که ادعایی غیر از این دارند، تاریخ را مرور کنند. اگر ما به تاریخ برگردیم، بد 
می شــود و بحرین باید به ایران بازگردد. ما هیچگاه دســت به سینه در مقابل هیچکس 
نیســتم فقط در مقابل ملت خود خضوع می کنیم. سیاســیون باید دقت کنند و تاریخ 
بخوانند و نباید به خاطر دلخوشی یک کشور حرف اشتباهی بزنند. ما به کشوری تجاوز 
نمی کنیم اما اجازه تجاوز به خاک کشورمان را نمی دهیم. این جزایر ایرانی است و ایرانی 

می ماند.

کارت زرد مجلس به 
»فاطمی امین«
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گزیده خبر

چقدر اسکناس و سکه دست مردم است؟
در حــال حاضر تقریبا ۱۰۵.۸ هــزار میلیارد تومان 
اسکناس و ســکه رایج بین مردم و شبکه بانکی در 
حال گردش اســت.به گزارش ایسنا، تازه ترین آمار 
بانک مرکزی از جریان اســکناس و سکه های رایج 
نشان می دهد که تا پایان مهر ماه سالجاری، ۱۰۵.۸ 

هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل ۲۵.۱ درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته 
نیز ۶.۸ درصد افزایش یافته اســت.از این میــزان، ۹۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد 
تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل ۳۰.۱ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با ۱۰.۶ 
درصد افزایش مواجه شده است.بر این اساس، معادل ۸۶۰۰ میلیارد تومان 
نیز از اســکناس و سکه های موجود در بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۶.۸ درصد کاهش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته 
نیز معادل ۲۲.۲ درصد کاهش یافته اســت.اما موجودی اســکناس و سکه 
در بانک مرکزی به ۱۵۸۰ میلیارد تومان می رســد که کاهش ۰.۶ درصدی 
نســبت به پایان سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در بانک 

مرکزی، هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی:
۶۰ درصد ناوگان جاده ای  فرسوده است

معــاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی با 
بیان اینکه هم ناوگان ریلــی و هم جاده ای ما 
فرسوده است، از فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان 
جاده ای خبر داد.به گزارش ایســنا، شــهریار 
افندی زاده در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
در مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی با 

بیــان اینکه ایران رتبــه ۱۵ پژوهش دنیا را در اختیــار دارد، گفت: باید از 
مطالعات کتابخانه ای به سمت حل مشکالت حرکت کنیم اما هنوز ارتباط 
دانشــگاه با صنعت نهادینه نشده اســت. در حال حاضر فاز دو طرح جامع 
حمل ونقل با همکاری هفت دانشــگاه در حال تدوین اســت که امیدواریم 
تا پایان ۱۴۰۱ و متناســب با افق ۱۴۰۴ نهایی شود.وی ادامه داد: در حال 
حاضر ۵۰۰ پروژه ریلی و جاده ای در دســت اجراست، اما کدام یک از آنها 
اولویت اجرا دارد؟ در طرح جامــع حمل ونقل همین اولویت بندی ها لحاظ 
شــده است.معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ترانزیت در کشور ما 
پتانسیل باالیی دارد اما هنوز بالفعل نشده، افزود: در دولت سیزدهم چندین 
تفاهم نامه ترانزیتی امضا کرده ایم که شامل »تفاهم ترانزیت ۱۰ میلیون تنی 
با ازبکســتان«، »تفاهم ســه جانبه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران روسیه و 
آذربایجان« و »تفاهم ترانزیت ۲۰ میلیون تنی اجالس اخیر آسیای میانه« 
می شود.افندی زاده گفت: در کریدور شمال جنوب خط زیبای رشت آستارا 
دیده شده اما آیا نمی توان در کنار آن به مسیرهای جاده ای هم توجه کرد؟  
بعد از زیرســاخت ها، مسأله دیگر توسعه و نوسازی ناوگان است چرا نسبت 
واردات ناوگان به تولید داخل مناسب نیست؟ به نظر می رسد با تولید داخل 
امکان تکمیل و نوســازی ناوگان را نداریم.وی با بیان اینکه هم ناوگان ریلی 
و هم جاده ای ما فرسوده اســت، از فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان جاده ای 
خبر داد و افزود: ترانزیت در ســال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ و نیم میلیون تن بود 
اما در سال جاری در حالی که پیش بینی ها از ترانزیت ۲۰ میلیون تنی بود، 
اما تنها هفت میلیون تن ترانزیت در کشــور داشته ایم که با رقم سال قبل 
فاصله زیادی دارد.معاون وزیر راه به کمبود لوکوموتیو اشــاره و اظهار کرد: 
امروزه کاالها به سختی از گمرک عبور می کند حال آنکه در دنیا ترددهای 
ترانزیتی یکپارچه سازی شده است ولی ما در کشور این معضل را نتوانسته ایم 

برطرف کنیم.
استانداری البرز

شهردار شهر اشتهارد با حکم استاندار 
البرز منصوب شد

طی حکمی از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز، مهدی مهدوی نیا به 
عنوان شهردار شهر اشتهارد منصوب شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل استانداری البرز، در متن حکم انتصاب شهردار جدید شهر 

اشتهارد آمده است:
جناب آقای مهدی مهدوی نیا 

باسالم 
در اجــرای تبصره ۳ ذیل مــاده ۸۰ قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳7۵/۳/۱ با اصالحات 
بعدی و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰7 شورای اسالمی 
»شهر اشــتهارد« به موجب این حکم جنابعالی را به سمت » شهردار شهر 
اشــتهارد« منصوب می نمایم.انتظار دارد با رعایت کلیه قوانین و مقررات از 
جملــه اجرای طرح های جامع و تفصیلی، بهره گیری از تمام ظرفیت های 
موجود، تسریع در تصمیم گیری های به موقع کارشناسی و استفاده از توان 
افراد مجرب و شایسته، نسبت به توزیع عادالنه خدمات و امکانات در سطح 
شهر، اعمال انظباط دقیق مالی، ایجاد محیط سالم شهری و تعامل با مدیران 
استان و شهرستان اهتمام الزم را به عمل آورید.امید است با اتکال به خداوند 
متعال وظایف محوله در راستای منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

و اهداف عالیه دولت محترم مردمی ایران قوی به انجام رسانید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
مجتبی عبداللهی

اعالم سقف و کف »حقوق« 
بازنشستگان کشوری

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی 
کشــوری با بیــان اینکــه صندوق 
بازنشستگی کشوری با چالش هایی 
دســت به گریبــان اســت گفت: 
حدود  بازنشســتگی  سن  میانگین 
۵۲ سال اســت و میانگین پرداخت 
حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن 
»سن بازنشستگی« است؛ حال آنکه میانگین سن بازنشستگی در 
استانداردهای جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید زندگی است.به 
گزارش ایسنا، اکبر شیرمحمدی در نشست خبری که به مناسبت 
یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد 
به پیشینه تاســیس این صندوق اشاره و اظهار کرد: سال ۱۲۸7 
قانون وظایف در دوران مشــروطیت تصویب و مصوب شــده بود 
مقرری به بازماندگان کارمندانی که فوت می کنند پرداخت شود.

وی افزود: اما قانون استخدام کشوری ۲۲ آذر ۱۳۰۱ تصویب شد 
و چهارفصل داشــت. به موجب این قانــون اداره تقاعد و وظایف 
وراث در وزارت مالیه یا دارایی تشــکیل شد. شرایط بازنشستگی 
نیز وضع شــده بود. وجوهات در اداره تقاعد مدیریت می شد و به 
بازنشســتگان حقوق داده می شد تا سال ۱۳۳7 که قانون اصالح 
شد.شیرمحمدی با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۴۵ قانون استخدام 
کشوری دوم تصویب و از سال ۱۳۴7 اجرایی شد گفت: ماده 7۰ 
قانون استخدام کشوری در سال ۵۴ اصالح و صندوق بازنشستگی 
کشوری به شکل فعلی اش تشکیل شد. در صندوق قبلی ۴۵ هزار 
حقوق بگیر بودند که به صندوق جدید منتقل شدند. در سیستم 
بازنشســتگی قدیم سهم کارفرمایی دیده نشده بود و منابع مالی 
آن محدود بود که بعدها مشمول تغییرات قابل توجهی شد.معاون 
امور فنی صندوق بازنشســتگی کشــوری با بیان اینکه صندوق 
بازنشســتگی کشــوری با چالش هایی دســت به گریبان است 
گفت: میانگین سن بازنشســتگی ۵۱.۵۵ سال )حدود ۵۲ سال( 
اســت و میانگین پرداخت حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده 
و علت، همین پایین بودن ســن بازنشستگی است. میانگین سن 
بازنشستگی در استانداردهای جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید 
به زندگی اســت.وی با اشاره به اینکه از بازنشستگان قبل از سال 
۱۳۵۴ هنوز هم وظیفه بگیرانی داریم که مســتمری می گیرند و 
بیش از ۵۰ سال اســت که بازماندگان شان حقوق از ما دریافت 
می کننــد گفت: امیدواریم این قوانین حمایتی اصالح شــوند تا 
صندوق ها بتواننــد از بحران هایی که دارند عبور کنند.وی ادامه 
داد: یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشســته داریم و شاغلین کسور 
پرداز ما ۸7۸ هزار نفر هستند. درحال حاضر ۶۵ هزار نفر حداقلی 
بگیرند که سه درصد افراد تحت پوشش می شوند و با افزایش های 
اخیر دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

شــیرمحمدی با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بین پنج 
تا ۱۱ میلیون تومــان دریافتی دارند. ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ 
میلیــون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند و میانگین پرداخت حقوق در سال گذشته، هفت 
میلیون و 7۰ هزار تومان بود که اکنون به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار 

تومان رسیده است.

در آبان ماه

تورم بازار مسکن تهران ۵ درصد بیشتر شد
تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه 
امســال پنج درصد بوده است. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل هم ۵.۱ درصد افزایش داشــته اســت.

به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران درگزارشــی با عنوان شاخص 
و متوسط قیمت آپارتمان های مســکونی مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران آورده اســت که در آبان ماه ســال جاری شاخص قیمت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۶7.۴رسیده است که 

نسبت به ماه قبل )۱۵۹.۵( پنج درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه مسکن در پایتخت
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، 
نســبت به ماه قبل بوده که در آبان ماه ســال جاری تورم ماهانه 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران پنج درصد بوده است. 
تورم ماهانه آبان ماه در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل ۵.۱ 

واحد درصد افزایش داشته است.

رشد 50 درصدی تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه 
به نقطه قیمت آپارتمان های مســکونی شهر تهران به ۵۰ درصد 

رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل که 
۴۴.7 درصد بود،  ۵.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نســبت به شــاخص 
دوره مشابه ســال قبل است. نرخ تورم ســاالنه آبان ماه امسال 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۵ درصد رسیده است که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل که ۳۲.۴درصد بود، ۲.۶ درصد 

افزایش داشته است.

مناطق 22گانه  آپارتمان های مســکونی  قیمت  متوسط 
تهران

در آبان ماه سال جاری متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های 
مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ترتیب به 
۴7 میلیــون و ۹۳۸ هزار تومــان و ۴۶ میلیون و ۱۶ هزار تومان 
رســیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۹۶ 
میلیون و 77۸ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی 
قیمــت ۲۴ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان کمترین قیمت را در بین 

مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

وحید بهرامــی- به گزارش صبــح اقتصاد 
معاونت اجرایی ســازمان بازرسی شهرداری 
تهران با هدف تکریــم ارباب رجوع ، تعامل 
، همکاری موثر مدیران و کارشناسان تحت 
پوشش ، همدلی و تعالی سازمانی در جهت 
تکریم و تســریع در رفع امــور کارکنان و 
شــهروندان ، » قرار خدمت » را در راستای 
بهبــود و توســعه موثر روابط ســازمانی و 
شــهروندان ، در معاونــت حمــل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران را با حضور مدیران 
و مســوولین ذیربط ، بصورت جهادی آغاز 
کرد.به گزارش تجــارت آوا به نقل از روابط 
عمومی سازمان ؛ محمد ذوالفقاری معاونت 
اجرایی بازرسی شهرداری تهران با اعالم خبر 
فوق افزود : مدیران و کارکنان سازمان برای 
حفظ یکپارچگی ، ایجــاد خالقیت و انجام 
تعهدات ، نیازمند ارتباطات موثر در سازمان 
هستند و اســتقرار استراتژی قرار خدمت و 
تعالی سازمان ، توان بالقوه کارکنان خود را 
در ســطوح فردی، تیمی و سازمانی، توسعه 
داده و از آن ها بهــره می گیرد. این عملکرد 
، ضمن ترویج عدالت، کارکنــان را در امور 
مختلف مشــارکت داده و با آن ها به خوبی 
ارتباط برقرار می کننــد و در آن ها انگیزه و 
تعهد الزم ایجاد خواهد شــد تا به بهترین 

نحو در خدمت شــهروندان باشــند.محمد 
ذوالفقاری ضمن تصریح این مطلب که قرار 
خدمت ، عالوه بر اینکه آمادگی های الزم را 
برای ســازمان شما فراهم می کند و به شما 
امکان می دهد تا بتوانید ضمن شناســایی 
زمینه هــای بهبــود و انجــام اقدامات الزم 
برای بهینه سازی فرآیندها، در مقابل سایر 
ارزیابی ها نیز برنامه ریزی مناســب داشته 
باشید  اعالم کرد : تحقق سیاست های گام 
دوم انقالب ، پیگیری سند چشم انداز تهران 
، ابالغ ماموریت و رسالت سازمان بازرسی ، 
تسریع در رفع مسایل و مشکالت احتمالی 
، تحقق سیاســت های دولــت الکترونیک 
و مدیریــت الهام بخــش و هدفمند ، ایجاد 
ارزش افزوده برای مشتریان، آینده پژوهی ،  
پایداری نتایج اساسی و مهم ، چابک سازی 
، بهره گیری از استعداد، خالقیت و نوآوری 
منابع انسانی و توسعه توانمندی سازمانی از 
اهداف مهم این پروژه است.معاونت اجرایی 
بازرسی شهرداری تهران گفت: قرار خدمت 
به صورت هفتگی در ســازمان ها و معاونت 
های تابعه برگزار خواهد شد تا پرسنل ضمن 
مراجعه و طرح مسایل در اجرا و نتیجه گیری 
این مهم گام موثری برای خدمت صادقانه به 
شهروندان  بردارند.آقای محمدرضا درخشان 

معاون سازمان بازرسی در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران نیز در ادامه این 
مراســم گفت: ما عالقمندیم کارها را حرفه 
ای انجام دهیــم در یک دوره ای از مدیریت 
شــهرداری به اینجانب گفتند شما اصولگرا 
هســتند یا اصالح طلب، گفتــم اینجانب 
کارمند شهرداری هســتم و از طرفی آقای 
دکتر گودرزی به یکی از کارمندان شهرداری 
اعتماد می کند، ایشــان نگاه بلند، وارسته و 
حرفه ای به موضوعات دارنــد.وی در ادامه 
گفت: همــکاران بنده در حوزه اجرایی واقعاً 
زحمتکش هستند و موضوعات را با سرعت 
حــل و فصل می کند.درخشــان ادامه داد: 
خواســته های ما در دو بخش است. بخش 
اول خواسته های ما در حوزه اجرایی و بخش 
دوم خواسته ما از تیم عمل کننده که از آنها 
انتظــار داریم تنخــواه را در اختیار مدیران 
قرار دهند و صریح اعالم می کنیم چنانچه 
اگر بشــنویم خدایی نکرده کسی حق باالتر 
دریافت کــرده فردا او را برکنار می کنیم هر 
پاداش یا هدیه ای که از سازمان گرفته باشند 
از آقای گــودرزی می خواهیم پس بگیرند.

معاون سازمان بازرسی در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: سازمان 
بازرسی شــهرداری تهران جزو شفاف ترین 

ســازمان ها برای بازرســی کل کشور است 
و هرآنچه که بخواهند در اختیارشــان قرار 
میدهیم، شهرداری تهران به سمت و سوی 
خوبی حرکت می کند.وی موضوعات جهانی 
را در ســه بخش عنوان کرد: نان، سوخت و 
حمل و نقل که در کشور ما نیز این موضوع 
وجــود دارد البتــه در بخــش حمل و نقل 
مضاعف تر میباشد، ما برای آوردن اتوبوس 
مشــکل داریم یا حتی برای مترو نیز همین 
گونه اســت.ما با نگاه شــهرداری چی کار 
میکنیم و گزارش تهیه میکنیم البته بعضی 
گره ها گره مدیریتی اســت و باید حل شود 
و خوشبختانه کالن شــهر تهران به مسیر 
گشایش میرود.وی افزود: در داخل مجموعه 
خودمان می خواهیم همکاران دغدغه نداشته 
باشند اگر برای همکاران مشکل ایجاد شود 
چه کســی باید کمک کند. ما باید یک تیم 
باشیم و سازمان به آنها کمک کند، البته باید 
اشاره کنم به یک سری از دوستان واقعاً ظلم 
شده که باید حتما پیگیری کنیم. پیشنهاد 
من این اســت که ســند تدوین سازمان را 

تنظیم کنیم.

قرار خدمت معاونت بازرسی در سازمان حمل و  نقل  
ترافیک شهرداری تهران برپا شد

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: باوجود محدودیت های و فشارهای تحریمی که وجود دارد دو کشور ایران و چین اراده کردند که 
روند فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهند از این رو در ۹ ماه نخست سال جاری شاهد رشد ۲۰ درصد افزایش مبادالت تجاری 
بین این دو کشور بودیم و امیدواریم که در سال میالدی جدید این رقم بیشتر شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان خاندوزی 
با اشاره به آخرین توافقات ایران و چین، گفت: اجالسی با حضور باالترین مقام مذاکره کننده چینی در حوزه ایران یعنی معاون 
نخســت وزیر چین و معاون اول رئیس جمهور ایران برگزار شــد.وی ادامه داد: این اجالس متکی بر ۴ کمیته  اختصاصی و تخصصی دو کشور بود. و به ۱۶ نقطه 
تفاهم برای پیاده سازی تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین رسیدیم و بنا شد که اقدامات اجرایی در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تعامالت مالی 
و ارزی، پروژه های استراتژیک در حوزه زیرساخت و بنادر در دستور کار قرار بگیرد.وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا زمان اجرایی شدن این تفاهم نامه ها 
مشخص شده است؟ گفت: امیدواریم که در کوتاه ترین زمان ممکن زمینه ها را برای اجرای این تفاهم نامه ها فراهم کنیم و به نظر می رسد مقدمات خوبی برای 
دیدار آتی روسای جمهور ایران و چین را فراهم شده است.خاندوزی ادامه داد: باوجود محدودیت های و فشارهای تحریمی که وجود دارد دو کشور ایران و چین 
اراده کردند که روند فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهند از این رو در ۹ ماه نخســت ســال جاری شاهد رشد ۲۰ درصد افزایش مبادالت تجاری بین این دو کشور 

بودیم و امیدواریم که در سال میالدی جدید این رقم بیشتر شود.

شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از رایزنی های این شرکت برای دریافت سود سال مالی منتهی به ۲۹ 
اسفندماه ۱۴۰۰ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت خبر داد.به گزارش ایلنا از شرکت سپرده گذاری مرکزی، مکاتبات الزم با ۳۶ شرکت 
بورسی سهام عدالت برای دریافت سود مشموالن سهام عدالت انجام شده اما تاکنون مبلغ ناچیزی به حساب های شرکت سپرده گذاری 
مرکزی واریز شده است.بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار که روز ششم آذرماه جاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ابالغ 
شده است، این شرکت مجری پرداخت سود مشموالن سهام عدالت بوده و همانند سال های قبل اقدامات مقتضی را برای دریافت سود از 

شرکت های سرمایه پذیر انجام داده است.اما در حال حاضر نمی توان زمان دقیقی را برای پرداخت سود سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ مشموالن سهام عدالت اعالم کرد 
زیرا تحقق این امر در گرو همراهی شرکت های سرمایه پذیر در پرداخت سود این گروه از سهامداران است.از سوی دیگر این شرکت هفته گذشته با انتشار اطالعیه ای از فرصت 
دوباره به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت خبر داده بود.بر اساس اطالعیه سمات، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سهامداران سهام عدالت همچنان با مشکل شبای بانکی 
معتبر روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطالعات مشتریان )sejam.ir(  و یا درج شماره شبای معتبر خود در سایت sahamedalat.ir  در 
فرایند دریافت سود سهام خود قرار گیرند.بر اساس این اطالعیه، شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت مهم ترین دالیلی است که 
تاکنون سود به حساب این گروه از سهامداران سهام عدالت واریز نشده است.گفتنی است از اسفندماه سال گذشته تاکنون سه مرحله سود سنواتی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به 

حساب ۶۸۴ هزار سهامداری که مشکل شماره شبای بانکی خود را برطرف کرده اند، از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد خبر داد:

زمان دقیق واریز سود سهام عدالت معلوم نیستمذکره ایران و چین برای اجرایی شدن سند ۲۵ ساله
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گزیده خبر

بررسی احداث نیروگاههای خورشیدی شناور 
در دریاچه سدهای استان گلستان آغاز شد

با توجه به نام گذاری سال 1401 با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و در 
راستای استفاده از شرکتهای دانش بنیان و هدف دولت در ساخت و راه اندازی 
نیروگاههای کوچک مقیاس ، بررسی استقرار و احداث نیروگاههای خورشیدی 
در سطح دریاچه سدهای استان شروع شد.مهندس حاجی حسینی معاون برنامه 
ریزی شرکت آب منطقه ای گلســتان با اعالم این خبر ، اظهار داشت : در گام 
اول درنظر است نیروگاه 5 مگاواتی سد بوستان در سطح شش و نیم هکتار و با 
هزینه مالی حدود 100 میلیارد تومان اجرایی شــود.معاون برنامه ریزی شرکت 
آب منطقه ای گلســتان افزود: در گام دوم عالوه بر ســد مذکور، سد گلستان و 
سد نگارستان نیز در برنامه نصب و ایجاد این نیروگاهها قرار دارند که با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی اجرایی می شود.وی تصریح کرد: این نیروگاههای شناور 
در سطح دریاچه سدها ، عالوه بر اینکه ما را از خرید زمین برای استقرار صفحات 
خورشیدی بی نیاز می کند باعث کاهش تبخیر از سطح دریاچه سدها می شود.

حاجی حســینی همچنین از سایر مزایای این نوع نیروگاهها به کاهش نفوذ نور 
خورشید و پیشگیری از رشد جلبک ها در آب، سازگاری زیست محیطی و عدم 

نیاز به تغییر کاربری اراضی اشاره کرد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر:
4.7 میلیون تن کاال توسط کامیون ها در استان 

بوشهر جابه جا شد
با اشــاره به اینکه به صــورت متوســط روزانه ۲۳50 
بارنامه بارگیری کاال برای کامیون ها در اســتان صادر 
می شــود، گفت: در ۸ ماه امسال 4.۷ میلیون تن کاال 
توســط کامیون ها در استان بوشهر جابه جا شده است.

عبدالکریم اخترشناس با اشاره به اینکه تمام محورهای 
مواصالتی استان بوشهر از ایمنی الزم برخوردار هستند، اظهار داشت: 9۸ درصد 
محورهای مواصالتی استان بوشهر مجهز به دوربین نظارت تصویری، پالک خوان 
و کنترل سرعت است.وی با اشاره به تردد مداوم گشت های راهداری و پلیس راه 
در محورهای مواصالتی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: روزانه به  صورت متوسط 
۲ هزار و ۳50 بارنامه برای بارگیری کاال در استان بوشهر صادر می شود و در ۸ 
ماه امســال 4.۷ میلیون تن کاال توسط کامیون ها در استان بوشهر جابه جا شده 
اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر تعداد کامیون های 
استان بوشهر را ۳ هزار و 500 دستگاه اعالم کرد و گفت: در استان بوشهر 154 
شــرکت حمل و نقل در ۳ پایانه فعالیت می کنند.اخترشناس عمر کامیون های 

استان بوشهر را جوان تر از متوسط کشوری دانست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر:
زیرساخت های بندر بوشهر توسعه می یابد

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: در 
چشم انداز توسعه زیرساخت های بندر بوشهر پروژه های 
متنوعی در مجتمع بندری نگین تدارک دیده شــده 
است.محمد شکیبی نســب در بازدید معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار بوشــهر از توانمندی ها و 
تأسیسات بندر بوشهر اظهار داشت: بوشهر از بنادر پیشگام در فعالیت های بندری 
است که باید با حمایت ها و پشتیبانی الزم پویایی هر چه بیشتر فعالیت های این 
بندر فراهم شــود.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: بندر بوشهر با 
ســابقه ای تاریخی در اوج تحریم های ظالمانه نقشی پررنگ در عرصه اقتصادی 
ایفا کرده است که این مهم در سایه تالش های شبانه روزی و جهادی مجموعه 
محقق شده است.وی گفت: در چشم انداز توسعه زیرساخت های بندر بوشهر نیز 
پروژه های متنوعی در مجتمع بندری نگین تدارک دیده شــده است که اجرای 

آنها می تواند نوید بخش رونق اقتصادی باشد.

با امضا تفاهم نامه شهرداری اندیشه و شهرداری شهریار محقق شد: 
کاهش هزینه متوفیات برای شهروندان شهر 

اندیشه
شــهریار نرگس اصالنی گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شورای اســالمی و شهرداری اندیشه،بهروز 
کاویانی با اعــالم این خبر افزود : بدلیل بافت متفاوت 
شهر اندیشه یکی از نواقصی که در حال حاضر متوجه 
شهر اندیشــه است عدم تعریف آرامستان در این شهر 
طبق طرح تفصیلی می باشــد لذا شهروندان متوفیات خود را در بهشت رضوان 
شهریار به خاک می سپارند .وی افزود : با توجه به قوانین تدوین شده در شهریار 
هر شــهروند بیرون از این شــهر باید برای به خاک سپاری عزیز از دست رفته 
خود مبلغ  مازادی را پرداخت کند که شــهر اندیشه نیز از آن مستثنی نبود که 
با پیگیری های مجدانه ای که صورت پذیرفت و تعامل مجموعه مدیریت شهری 
شــهریار این رقم به حد متعادل کاهش پیدا کرد .شهردار اندیشه افزود : در این 
راستا شهرداری اندیشــه در یک حرکت تعاملی و برای رفاه حال شهروندان، با 
خرید دو دســتگاه آمبوالنس مخصوص با اعتبار هشتصد میلیون تومانی برای 
بهشت رضوان شهریار و مامور نمودن دو نیرو برای خدمات رسانی در این حوزه 
راهی مناسب برای رفع مشکالت مردم شریف شهر اندیشه پیمود.بهروز کاویانی 
یادآور شد : این تصمیم به استناد مجوز شش ماه ۶94/5/د شورای اسالمی  شهر 
اندیشــه طی انعقاد تفاهم نامه ای با شــهرداری شهریار منعقد گردید تا کمتر 
شهروندان شهر اندیشه در این خصوص با مشکالت هزینه ای روبرو باشند و در 

ایام حزن و ماتم به موارد غیر معمول مالی برخورد ننمایند .

برگزاری جشنواره های ایده های فناورانه 
فنی و مهندسی با مشارکت شهرداری قم

جشــنواره ایده های فناورانه فنی و مهندســی و نمایشــگاه شــرکت های 
دانش بنیان و مجموعه مدیریت شهری همزمان با هفته پژوهش با مشارکت 
شهرداری قم برگزار می شود.به گزارش شهرنیوز، جشنواره ایده های فناورانه 
فنی و مهندســی و نمایشگاه شــرکت های دانش بنیان و مجموعه مدیریت 
شــهری همزمان با هفته پژوهش با مشارکت شهرداری قم در دانشکدگان 
فارابی برگزار می شود.جشــنواره ایده های فناورانه و نمایشــگاه شرکت های 
دانش بنیان و مدیریت شهری با هدف آشنایی و ارتباط دانشجویان با فضای 
شــرکت های دانش بنیان و تشــویق آن ها به وارد شدن در فضاهای مرتبط 
با مدیریت شــهری صورت می گیرد.افتتاحیه جشنواره ایده های فناورانه در 
روز ســوم خردادماه به مناســبت فتح خرمشــهرها آغاز و اختتامیه آن در 
هفته پژوهش ۲۲ آذرماه ســاعت از ساعت 10 صبح در سالن فرهنگ انجام 

می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

دوران برداشت آسان نفت به پایان رسید
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با تأکید بــر اینکه پژوهش 
فناورانه پشتیبان اصلی تولید نفت و گاز کشور است، گفت: فرآیند 
تولید نفت و گاز با گذشت زمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار 
شــده و در واقع دوران برداشت آسان نفت به پایان رسیده و نیاز 
است از روش های ازدیاد برداشت استفاده کنیم.به گزارش ایسنا، 
محسن خجسته مهر صبح امروز در نخستین کنفرانس و نمایشگاه 
مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت نفت ایران وی 
منابع انســانی و ازدیاد برداشــت را دو چالش مهم صنعت نفت 
دانست و گفت: پژوهش فناورانه پشتیبان اصلی تولید نفت و گاز 
کشور هستند.وی ضمن تبریک هفته پژوهش با بیان اینکه مسیر 
توسعه صنعت نفت از تحقیق و پژوهش فناورانه می گذرد، اظهار 
کرد: به دلیل وزن و ارزشــی که تحقیق و توسعه دارد می توانیم 
صنعت کشــور را ارزش آفرینی کنیم و صنعت نفت را روی ریل 
قرار دهیم.وی با بیان اینکه می توانیم واگن های نوآورانه بســازیم 
و شــرکت نوآور خلق کنیم، تصریح کرد: اگر چنین کاری کردیم 
می توانیم ادعا کنیم صنعت نفت پیشــران اقتصاد کشــور است، 
وگرنه اگر تحقیق و توســعه و پژوهش فناورانه را از صنعت نفت 
جدا کنیم چیزی برای صنعت نفت باقی نمی ماند.خجســته مهر 
با بیان اینکه پژوهش فناورانه پشــتیبان اصلی تولید نفت و گاز 
هســتند و ما باید به مدد پژوهش فناورانه، سطح قابلیت صنعت 
نفت را باال ببریم، تصریح کرد: امروز اگرچه وزن پژوهش باالست، 
اما ســهم پژوهش های فناورانه کم است، ما باید سطوح قابلیت 
صنعت نفت را با افزایش پژوهش فناورانه ارتقا و افزایش دهیم.وی 
به ذخایر نفت و گاز کشور اشاره کرد و با بیان اینکه با این ذخایر 
باید یک برنامه توسعه یکصد ساله داشته باشیم، یادآور شد: یکی 
از میدان های نفتی ما که هم اکنون در حال تولید است 115 ساله 
است، در حالی که توسعه میدان سه الی چهار سال طول کشیده 
است. این به ما دیکته می کند که برنامه ما برای تداوم و پایداری 

تولید نفت و گاز باید 100 ساله باشد.

استفاده از پیشرفته ترین ابزارها برای افزایش تولید نفت و 
گاز در کشورهای همسایه

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: هم اکنون در برخی 
کشورهای نفتی همسایه از پیشــرفته ترین ابزارها و ایده ها برای 
افزایش برداشــت نفت و گاز استفاده می کنند، بنابراین ضرورت 
دارد برای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز حتماً پژوهش های 
فناورانه را توسعه دهیم.براساس گزارش وزارت نفت، خجسته مهر 
با طرح این پرســش که اگر از من درباره دو چالش صنعت نفت 
بپرســند به طور قطع از منابع انسانی و ازدیاد برداشت نام خواهم 
برد )در یک ســال اخیر اقدام های خوبــی در این زمینه ها انجام 
شد(، اظهار کرد: نیاز اســت افراد زیادی برای اداره صنعت نفت 
در آینده تربیت شوند.به گفته وی، ازدیاد برداشت هم یک چالش 
اساسی صنعت نفت است و باید به عنوان یک اقدام اساسی برای 

آن برنامه ریزی کرد.

معرفی 14 قلم کاالی راهبردی جدید به ارزش یک میلیارد 
دالر

مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران بر مراقبــت جدی و رصد 
تقاضاهای فناورانه به منظور تحقق بهــره وری تولید نفت تأکید 
کرد و گفت: ســتاد تحول و پیشــرفت فناوری های دانش بنیان 

از بهمن ماه پارســال در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده که 
یکی از وظایف این ســتاد بررسی مثبت یا منفی بودن این موارد 
است.خجسته مهر به ضرورت افزایش فضای فناورانه اشاره کرد و 
افزود: تقاضای های فناورانه پنهان بســیار است و باید به دنبال آن 
باشیم. ما باید این تقاضاها را ایجاد کنیم و انتظار نداشته باشیم که 

شرکت های فناور به دنبال ما بیایند و ما باید آنها را دنبال کنیم.
وی به طرح احیای چاه های کم بازده به عنوان بزرگ ترین رویداد 
فناورانه کشــور به ارزش 500 میلیون دالر برای ۷50 حلقه چاه 
اشاره و اظهار کرد: این ظرفیت در اختیار شرکت های دانش بنیان 

است و استفاده از آن به توانایی آنها بستگی دارد.

پشتیبانی دولت از فعالیت های پرریسک
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه به زودی ساخت 
14 قلم کاالی راهبردی به ارزش یک میلیارد دالر همســو با 10 
گروه کاالی پیشین معرفی می شود، ادامه داد: شرکت ملی نفت 
ایران در تولید تجهیزات و ساخت کاالی بار اول رتبه نخست را در 
کشور دارد و باالی ۳00 میلیارد تومان و بیش از 10 میلیون یورو 
قراردادهایی بوده که امضا شده و حدود ۲ میلیارد دالر هم طرح 
برای بررســی آماده است که اینها ظرفیت های ارزشمندی است.

خجسته مهر تصریح کرد: تعدد مراکز نوآورانه اگر منجر به رشد و 
شکوفایی شود، عین کار درست و صحیح است.وی بر ایجاد تحول 
در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور تأکید کرد و گفت: مطالعات 
پرشــماری انجام شــده، اما این زیســت بوم هم اکنون با موانعی 
روبروست. در این مسیر صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر باید 
تشــویق شوند و دولت پشتیبانی کننده کارهای پرریسک در این 
موضوع باشــد، همچنین مراکز صدور گواهینامه کیفیت نیاز به 
آیین نامه دارند و باید به آنها برای تأیید گواهینامه ها مشــروعیت 

ببخشیم.

90 طرح پژوهشی و فناورانه در حال اجراست
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه باید هر دستگاه 

اجرایــی از جملــه صنعت نفت ســهمی از تعدد شــرکت های 
دانش بنیان را بپذیرد، افزود: شــرکت های دانش بنیان می توانند 
خودشان کنسرسیوم تشکیل دهند، یا با پیمانکاران کنسرسیوم 
تشــکیل دهند تا از توان یکدیگر استفاده کنند و ما باید در این 
زمینه به آنها کمک کنیم.خجســته مهر به 90 طرح پژوهشی و 
فناورانه در حال اجرا در شــرکت ملی نفت ایران به ارزش حدود 
۸0 میلیون یورو و حدود 1۲00 میلیارد تومان اشاره و اظهار کرد: 
در طول یک ســال گذشته ۲۷ طرح با ۳۳ شرکت دانش بنیان و 
۲۷0 میلیون دالر قرارداد با جهاد دانشــگاهی امضا شــده است.

وی از کاری نو برای اســتفاده از توان نخبگان از ســوی شرکت 
ملی نفت ایران خبر داد که به زودی فراخوان آن اعالم می شــود 
و گفت: این شــرکت برای نخســتین بار ساالنه کمک هزینه 15 
دانشجوی فوق لیسانس و دکتری را به منظور ارزش آفرینی همسو 
با پژوهش آفرینی پرداخت خواهد کرد که امیدواریم ســال های 

آینده تعداد آن افزایش یابد.

افزایش 500 میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز تا سال 
1408

همچنین مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در حاشیه برنامه از 
برنامه این شرکت برای افزایش ظرفیت 500 میلیون مترمکعبی 
تولید گاز تا ســال 140۸ خبــر داد و گفت: مردم عزیز ما بدانند 
کارکنان صنعت نفت به معنای واقعی در حال کار جهادی هستند 
تا رفاه، آســایش وگرما را به مردم در روزهای سرد هدیه دهند.

وی درباره طرح فشــارافزایی میــدان گازی پارس جنوبی اظهار 
کرد: طراحی، مهندســی و اجرای فشارافزایی برای گاز ترش یک 
موضوع جدید در دنیاســت و حتی کشور همسایه ما نیز همانند 
ما در مرحله نخســت، یعنی طراحی است.دیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران برنامه های مهمی 
برای فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی دارد، افزود: 
مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای اجرای طرح فشارافزایی  
به صورت پایلوت است که هم اکنون مطالعات مفهومی و پایه پایان 

یافته و طراحی توربو کمپرســور برای فشــرده کردن گاز دارای 
پیشــرفت ۷0 درصدی است.خجسته مهر با اشــاره به اینکه به 
موازات اجرای این پایلوت، کار مهندسی پایه همه فازهای پارس 
جنوبی برای قطب های مختلف در حال انجام است که ان شاءاهلل تا 
اوایل سال آینده این مطالعات پایان می یابد و پس از  آن آمادگی 
داریم برای اجرای پروژه ئی پی ســی EPC  اقدام کنیم، افزود: در 
این زمینه تفاهم نامه هایی با سرمایه گذاران خارجی هم امضا شده 

است که البته این بدان معنا نیست که ما منتظر آنها می مانیم.

عملیاتی شدن فاز 11؛ بزودی
خجســته مهر درباره وضع فاز 11 پــارس جنوبی هم با تأکید بر 
اینکه این فاز هم اکنون نخستین اولویت شرکت ملی نفت ایران 

است، اظهار کرد: ان شاءاهلل این فاز به زودی عملیاتی می شود.
وی درباره اینکه تولیدی شــدن این فاز در شــرایط کنونی چه 
کمکی به کشــور می کند با بیان اینکه هــر مقدار افزایش تولید 
گاز در کشــور می تواند ظرفیت تولید گاز کشور را باال ببرد و بر 
همان مقدار بر ناترازی غلبه کند، تأکید کرد: مردم عزیز ما بدانند 
کارکنان صنعت نفت به معنای واقعی در حال کار جهادی هستند 

تا رفاه، آسایش و گرما را به مردم در روزهای سرد هدیه دهند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره چشم انداز تولید گاز در 
ســال های آینده با توجه به عقب ماندگی در برنامه ششم توسعه 
گفت: خوشبختانه شرکت ملی نفت ایران در بیش از یکسال عمر 
دولت سیزدهم موفق شده اســت برنامه ظرفیت تولید گاز را به 
اندازه همان یکسال محقق کند، اما از نظر برنامه ای می دانید که 
اجرای طرح های باالدستی صنعت نفت، بلندمدت )5 تا ۶ ساله( 
اســت. برنامه این است که بتوانیم ظرفیت تولید گاز کشور  را تا 

سال 140۸ روزانه 500 میلیون مترمکعب افزایش دهیم.

به شرطی از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان استقبال 
می کنیم که ...

خجســته مهر درباره هــدف برگزاری ایــن کنفرانس هم گفت: 
مهمترین هدف مــا از برگزاری این کنفرانس توســعه ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان با هدف افزایش و باالبردن بهره وری تولید 
است. ما از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و از ایده های فناورانه 
و مســئله محور به شرطی استقبال می کنیم که منجر به افزایش 
تولید و باالبردن بازده تولید شود.وی تصریح کرد: این کنفرانس 
در واقع مرور ایده ها و اســتقبال تقاضا از سوی شرکت ملی نفت 
ایران و سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت است برای اینکه 
بتوانیم شــرکت های دانش بنیان و فناور را به شــکل اثربخش و 
مفید توســعه دهیم.معاون وزیر نفت بیان کرد: معتقدم به همان 
مقداری که ما بتوانیم سهم پژوهش های فناور و مسئله محور را در 
بخش تولید نفت و گاز محقق کنیم می توانیم ادعا کنیم گامی نو 
برای تحقق پیشران شدن نفت و گاز در اقتصاد کشور برداشتیم.

آماده حفاری در »آرش« هستیم
خجســته مهر در واکنش به امضای تفاهم نامه کویت و عربستان 
برای توســعه میدان آرش )الدوره( اظهار کرد: از نظر برنامه ریزی 
برای تولید نفت و گاز از میدان یادشــده، ما از این کشورها بسیار 
جلوتریم، مصوبه های هیئت مدیره و تخصیص منابع الزم را داریم 

و آمادگی داشتیم و در حال آغاز حفاری در این میدان هستیم.

هر ســال در روزهــای آلوده تهــران که نفس 
ســاکنان پایتخت را می گیرد، همه به یاد این 
میافتند که مقصر آلودگی را شناسایی کرده و بار 
مسئولیت آلودگی را به دوش او بیاندازند. امسال  
هم با تجربه تکراری آلودگی، انگشــت اتهام از 
سوی برخی به سمت نیروگاه ها اشاره می کند، 
اتهامی که شــاید برای پوشــاندن دالیل اصلی 
آلودگی تهران باشد تا شاید متهم اصلی همچنان 
آزادانه به زندگی خود ادامه دهد!به گزارش ایسنا، 
اگــر بخواهیم تاثیر نیروگاه ها بر آلودگی محیط 
زیست را بررســی کنیم، به طور عمومی اثرات 
محیط زیســتی ناشــی از فعالیت نیروگاه های 
حرارتــی در آلودگی هوا مشــتمل بر ترکیبات 
اکســید گوگرد، اکســید نیتــروژن و به مقدار 
ناچیز ذرات معلق اســت. در حوزه کیفیت آب، 
نیروگاه ها بر پارامترهای آب باران، پساب داخلی 
و غیره بر محیط زیست اثرگذار هستند.از سایر 
تبعات محیط زیستی نیروگاه ها در برخی موارد 
می توان به آلودگی صوتی و پسماندهای صنعتی 
اشاره کرد. همچنین الزم به توضیح است طراحی 
واحدهای نیروگاه های حرارتی کشور بر اساس 

ســوخت گاز طبیعی بوده و از نظر وزارت نیرو 
استفاده از ســوخت گاز در تمامی نیروگاه های 
حرارتی کشور به دلیل کـــاهش تبعات زیست 
محیطـــی از جملـه کـــاهش آلـودگـی هوا، 
کاهش هزینه هـــای بهره بــرداری و تعمیرات 
واحدهای نیروگاهی همواره در اولویت قرار دارد 
ولیکن به دلیل محدودیــت اعمالی در تحویل 
ســوخت گاز ناشــی از افزایش مصرف سوخت 
گاز مخصوصا در بخش خانگــی، امکان تامین 
100 درصدی ســوخت گاز مصرفی نیروگاه ها 
مخصوصـــاً در نیمه دوم سال میسر نمیشود.

نیروگاه ها به منظور تامین برق مورد نیاز شبکه 
سراسری برق کشور از ســوخت مایع استفاده 
می کنند. الزم به ذکر است سهم نیروگاه ها در 
مصرف سوخت مایع ناچیز بوده، به عنوان مثال 
در سال 1400 تنها 19 درصد سوخت مورد نیاز 
نیروگاه ها با سوخت مایع ) ۷.9 درصد از مازوت 

و 11.۲ درصد از گازوئیل( تامین شــده اســت.
همچنین به استناد مطالعات انجام شده توسط 
دانشگاه تربیت مدرس در آبان ماه سال 1400، 
از سال 1۳94، شهر تهران به طور متوسط ساالنه 
109 روز هوای ناپاک داشته که ۸4 درصد آن به 
دلیل باال بودن شخص ذرات معلق و 1۸ درصد 
آن ناشــی از باال بودن شاخص ازن بوده و هیچ 
روز ناپاکی به دلیل باال بودن شاخص ترکیبات 
اکســید گوگردی ثبت نشده است.براساس آمار 
مصرف سوخت نیروگاه ها، در نیروگاه های اطراف 
کالنشــهر تهران )بعثت و شهید فیروزی( هیچ 
گونه ســوخت مازوت مصرف نشده است و در 
کالنشــهر اصفهان )اصفهان و شهید منتظری( 
مصرف ســوخت مازوت بسیار اندک بوده است. 
در حالیکه به استناد اطالعات هواشناسی شرکت 
کنترل کیفی هوای تهران و آمار منتشره توسط 
اداره محیط زیســت اســتان اصفهان در سال 

1400، در شهرهای تهران و اصفهان به ترتیب 
10۸ و ۳9 روز ناسالم برای گروههای حساس، 
ثبت شده است.به استناد آمار و داده های ثبت 
شده، آن طور که متولی نیروگاه های برق کشور 
می گوید، هیچگونه ارتبــاط معناداری بین نوع 
سوخت مصرفی نیروگاه ها و کیفیت هوای این 
دو شهر مشاهده نمی شــود. به طور نمونه، در 
دو کالنشهر تهران و اصفهان در نیمه اول سال 
1401 علیرغــم بهره بــرداری 100 درصدی 
نیروگاه های این دو استان با سوخت گاز، نسبت 
به ســال 1400 تعــداد روزهای ناســالم روند 
افزایشــی داشته است.از منظر سازمان حفاظت 
محیط زیســت، ســوختی که قابلیــت رعایت 
پارامترهــای خروجی از دودکــش نیروگاه ها را 
دارا باشد سوخت اســتاندارد تلقی می شود. در 
صورتیکه میزان گوگرد ســوخت مایع تحویلی 
به صنایع 0.5 درصد باشد، مقادیر آالینده های 
خروجی از دودکــش نیروگاه هــا در محدوده 
مجاز تعیین شــده توســط ســازمان حفاظت 
محیط زیست خواهد بود. در حال حاضر میزان 
گوگرد ســوخت تحویلی به نیروگاه ها بیش از 

این مقدار اســت که در صورت تحقق ماده 1۸ 
قانون هوای پاک مبنی بر ارائه سوخت استاندارد 
و تصفیه ســوخت توســط وزارت نفت، پارامتر 
های زیســت محیطی نیروگاه ها و سایر صنایع 
مصرف کننده سوخت در حد مقادیر استاندارد 
خواهد بود.شرکت نیروگاه های برق حرارتی در 
ایــام آلودگی هوای پایتخت، تالش زیادی برای 
برداشــتن فشارهای ناشی از اتهام نقش داشتن 
نیروگاه ها در آلودگی داشــته است، این شرکت 
در جدیدتریــن توضیحاتش اعالم کرده اســت 
که بیش از 10 ســال اســت که در هیچ یک از 
نیروگاههــای پایتخت حتی یــک لیتر مازوت 
مصرف نشده است و اعالم نقطه نظراتی خالف 
این موضوع بدون اســتناد داده از جانب هر فرد 
یا ســازمانی »صرفا موجب تشــویش اذهان و 
انتصاب جرایــم غیرواقعی به صنعت تولید برق 
خواهد شــد. »این شرکت همچنین در واکنش 
به اظهارات مطرح شــده درخصــوص آلودگی 
۳.5 درصدی مازوت بــه گوگرد و نیاز به نصب 
فیلتر در نیروگاه های مازوت سوز برای رفع این 

مشکل، اعالم کرده است.

سهم نیروگاه ها در آلودگی هوای 
کالنشهرها چقدر است؟

ایسنا/یزد معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ضمن تشریح دستاوردهای این حوزه، اهتمام ویژه به بهینه سازی مصرف را راهکار رفع 
مشــکل ناترازی سوخت در شرایط خاص امروز کشــور خواند.»جلیل ساالری« امروز 
سه شنبه در مراسم افتتاح تاسیسات تخلیه ریلی مخزنداران حامل فراورده های نفتی 
در انبار نفت شهید صدوقی یزد اظهار کرد: وظیفه داریم به عنوان کارگزار نظام، شبانه 
روز تالش کنیم تا آنچه در توان داریم را به عرصه ظهور برسانیم زیرا اکنون با جریان 
فتنه ای که در کشور بوجود آمده به دنبال ایجاد مشکل در امنیت انرژی کشور هستند 
ولی ما این دوران را به برکت خون شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست 
های دولت سیزدهم پشت سر خواهیم گذاشت.وی با بیان اینکه باید دستاوردهای نظام 
را در مسیر راهیان پیشرفت انعکاس دهیم، افزود: در حوزه فرهنگی اقداماتی از سوی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایرات انجام داده ایم تا دستاوردها را 

به دانشــجویان و دانش آموزان منتقل کنیم . نسل جوان باید بدانند که در کشور چه 
کارهایی انجام شــده است.معاون وزیر نفت گفت: دهه ۷0 طرح های نفتی و مطالعات 
امکان سنجی را شرکت های خارجی انجام می دادند و اکنون در شرایطی قرار داریم 
که دانش فنی خود را به همت و تالش مهندســان داخلی به خارج از کشور نیز صادر 
می کنیم.  ساالری تاکید کرد: دولت های قبلی یکسری چالش ها و مشکالت را برای 
ما به ارث گذاشــتند و روزی که مسئولیت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران را بر عهده گرفتم، سامانه هوشمند سوخت حک شد و این به مهیا نکردن 
زیرســاخت های آن در گذشته بود.وی ادامه داد: در تابستان 1400 با خاموشی روبه 
رو بودیم و با تالش و اقدام جهادی زمســتان سال گذشته را بدون مشکل گذراندیم و 
در ایام تابســتان و اربعین امسال نیز مبحث بنزین را مدیریت کردیم که این نشان از 
اقدامات قابل توجه جهادی همکاران ما در دولت ســیزدهم دارد.  مدیر عامل شرکت 

ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
با بیان این که اکنون تجهیزات ما به پاالیشگاه 
های خارج از کشور صادر می شود و مهندسان 
مــا به عنوان ناظر طرح در آنهــا حضور دارند، 
افزود: ما باید به نســل جــوان اعتماد کنیم و 
آنچه مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند این 
است که دستاوردهای نظام را از حوزه دستگاه 
ارتباط جمعی، رسانه ها، روابط عمومی های و 

مجموعه شورای فرهنگی وزارتخانه ها وسازمان ها منعکس کنیم.وی در بخش دیگری 
از سخنان خود به فاز ۲ پاالیشگاه آبادان اشاره کرد و گفت: اکنون در حوزه پاالیشگاه 
آبادان بزرگترین طرح واحد تقطیر را آماده بهره برداری داریم، ضمن آنکه در پاالیشگاه 
اصفهان 1۸ میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 5 افزوده شده است و تمام این موارد 
از سوی جوانان داخل پاالیشگاه و شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران داخلی  ایجاد 
شده است.ساالری با بیان که امروز اصل تحریم دیگر جایی ندارد و  دشمنان برای فشار 

به کشورمان از حوزه اجتماعی و فرهنگی وارد شده اند.

معاون وزیر نفت در یزد مطرح کرد؛

بهینه سازی مصرف راهکار رفع مشکل ناترازی سوخت در کشور
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گزیده خبر

بازگشتعوارضصادراتیسیبزمینی
وپیاز

عوارض صادراتی برای سیب زمینی ۱۲ درصد و برای پیاز ۵۰ درصد ارزش 
پایه صادراتی تعیین شــد.به گزارش ایســنا، با وجــود اینکه چندی پیش 
کمیســیون کشــاورزی مجلس اعالم کرد که تعرفه  صادرات سه محصول 
کشــاورزی پیاز، گوجه فرنگی و ســیب زمینی برداشته شده است، اخیر اما 
نامه ای منتشــر شــده که در آن گمرک عوارض صادرات محصوالت  سیب 
زمینــی و پیاز را به گمــرکات اجرایی ابالغ کرده و بر اســاس آن  عوارض 
صادراتی ســیب زمینی ۱۲ درصد ارزش پایه صادراتی و عوارض صادراتی 
پیاز ۵۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است.عوارضی که بنابر گفته 
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی به دلیل تنظیم بازار داخلی 
و نگرانی هایی از این دست وضع شده است.صدرالدین نیاورانی در گفت وگو 
با ایســنا، در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس 
این تعرفه ها را حذف کرده  بود مجددا برای صادرات ســیب زمینی و پیاز 
تعرفه صادراتی اعالم شــده اســت، گفت: تا پیش از این عوارض صادراتی 
برای این محصوالت ۱۲۰ و ۷۰ درصد بود ولی در حال حاضر کاهش یافته 
اســت.وی ادامه داد: قرار بر این بود که این تعرفه ها حذف شود ولی وزارت 
جهادکشــاورزی نگرانی های خود را در خصــوص بازار داخلی مطرح کرد و 

معتقد است این عوارض باید برای تنظیم بازار داخلی باشد.

قائم مقام باشگاه تجارت ایران و آفریقا خبر داد
تداومروندروبهرشدصادراتایرانبه

نیجریه
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا می گوید که بیش ۱۹۵ هزار تن کاال به ارزش 
۱۱۵.۴ میلیون دالر در هشت ماهه ابتدایی امسال به نیجریه صادر شد که این 
میزان ۳۶ درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.روح 
اهلل لطیفی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نیجریه کشوری در غرب آفریقا با 
جمعیت  ۲۲۵ میلیون نفری است این کشور پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا و 
هفتمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می آید که هم از لحاظ جمعیت  و هم 
از لحاظ دینی و فرهنگی و استانداردهای تولید و مصرف  بازار مناسبی برای تجار 
و فعاالن اقتصادی ایران است.وی افزود: نیجریه  از نظر منابع نفتی دهمین کشور 
جهان و هشتمین صادرکننده نفت جهان است، تولید ناخالص داخلی این کشور 
در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷۵ میلیارد دالر بوده  است. در سال گذشته میالدی بیش 
از ۵۱.۶ میلیارد دالر صادرات  این کشور  بوده که ۴۷.۶ میلیارد دالر آن صادرات 
کاال بوده و ۴ میلیارد دالر دیگر  صادرات خدمات و فنی و مهندسی بوده است. 
صادرات نیجریه در ســال ۲۰۲۱ نســبت به سال قبل رشد ۴۳ درصدی داشته 
است.ســخنگوی باشــگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص۱۰  قلم اول کاالهای  
صادراتی نیجریه توضیح داد: بیش از ۴۲.۴ میلیارد دالر صادرات کاال )۸۹درصد( 
نفت، ۱.۵میلیارد دالر کشتی و قایق، ۹۵۰ میلیون دالر کود، ۶۲۹ میلیون دالر 
کاکائو، ۳۲۶ میلیون دالر دانه های روغنی، ۲۵۹ میلون دالر میوه و خشــکبار، 
۱۹۰ میلیــون دالر آلومینیوم، ۱۴۴ میلیــون دالر هواپیما و قطعات آن، ۱۱۳ 
میلیــون دالر تنباکو، ۹۴ میلیون دالر  ســرب و محصــوالت آن، ۱۰ قلم اول 
کاالهای صادراتی نیجریه در سال ۲۰۲۱ بوده است.وی افزود: هندوستان با خرید 
۷۰۸ میلیارد دالر، اسپانیا با ۵.۶ میلیارد دالر، فرانسه با ۳ میلیارد دالر، هلند با 
۲.۹ میلیــارد دالر، کانادا با ۲.۲ میلیارد دالر، آمریکا با ۲ میلیارد دالر و ایتالیا با 
۱.۹ میلیارد دالر هفت کشــور اول مقصد صادرات کاال از نیجریه بودند.لطیفی 
درباره میزان واردات نیجریه در ســال گذشــته میالدی گفت: در سال ۲۰۲۱ 
میالدی ۶۷.۶ میلیارد دالر واردات به نیجریه انجام شده که ۵۲.۴ میلیارد دالر آن 
کاالو ۱۵.۲ میلیارد دالر آن خدمات و فنی و مهندسی بوده است. مشتقات نفتی 
و سوخت با ۱۶.۳ میلیارد دالر، ماشین االت مکانیکی با ۷.۵ میلیارد دالر، وسایل 
نقلیه جاده ای با ۳.۵ میلیارد دالر، تجهیزات الکتریکی با ۳.۱ میلیارد دالر، غالت 
با ۲.۸ میلیارد دالر، پالســتیک با ۲.۵ میلیــارد دالر، دارو با ۱۰۴ میلیارد دالر، 
مصنوعات از آهن و فوالد با ۱.۲ میلیارد دالر، تجهیزات تصویربرداری پزشکی و 
غیر پزشکی با ۱.۱ میلیارد دالر و قند و شکر و شیرینی با ۹۸۷ میلیون دالر، ۱۰ 
قلم اول کاالهای وارداتی به نیجریه در سال ۲۰۲۱ بودند.قائم مقام باشگاه تجار 
ایران و آفریقا درباره هفت کشور نخست فروش کاال به هفتمین کشور پرجمعیت 
دنیا گفت: چین با فروش ۱۳ میلیارد دالر، هلند با ۵.۴ میلیارد دالر، هند با ۴.۶ 
میلیارد دالر، بلژیک با ۳.۸ میلیارد دالر، آمریکا با ۳.۲ میلیارد دالر، روســیه با 
۲.۱ میلیارد دالر و کره جنوبی با ۱.۵ میلیارد دالر، هفت کشــور نخست فروش 

کاال به نیجریه بودند.
لطیفی به تجارت مشترک این کشور آفریقایی با ایران، تشریح کرد: ایران در سال 
۱۴۰۰ با فروش ۲۶۶ هزار تن کاال به ارزش ۱۲۵.۳ میلیون دالر به نیجریه نسبت 
به سال ۹۹ رشد ۶۰۵ درصدی را در صادرات تجربه کرده است و این روند رو به 
رشد در ۸ ماهه امسال نیز ادامه داشته  به گونه ای که صادرات ۸ ماهه ایران به 
نیجریه با ۱۹۵.۳ هزار تن کاال، به ۱۱۵.۴ میلیون دالر رسیده است که این میزان 
نسبت به مدت مشابه با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده است.سخنگوی باشگاه تجار 
ایــران و آفریقا در ادامه گفت: بیش از ۹۸.۴ درصد صادرات ایران از لحاظ ارزش 
اوره بوده و مابقی مصنوعات آهنی، بدنه کامیون، الستیک، لوازم خودرو، ظروف 
شیشــه ای، ظرفشویی، کولر آبی، کف پوش، پوشاک، آلومینیوم، گالب، کیوی، 
رنگ، بیســکوئیت، زعفران، مبل، روغن و صافی روغن بودند. بازار  نیجریه بازار 
بزرگی است که با وجود رشد صادرات ایران در این بازار، تا جایگاه واقعی و افزوده 
شدن کاالهای بیشــتر در سبد صادراتی ایران به نیجریه با قابلیت های رقابتی 
فاصله زیادی داریم که امیدواریم با برنامه ها و اراده بخش خصوصی و دولت های 

دو کشور شاهد جهش صادرات به نیجریه باشیم.

ازدیدرئیسهیاتعاملومعاونانسازمان
ازنمایشگاهدستاوردهایپژوهشکدهمیکرو

الکترونیکایران
به مناســبت هفته پژوهش ، معاون وزیر و رئیس هیــات عامل ایدرو به همراه 
معاونان سازمان از نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران 
در محل سازمان دیدن کرد .حمید سیمرغ رئیس پژوهشکده میکرو الکترونیک 
ایران در این بازدید از دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده و برنامه آن گزارشی 
ارائه کرد.در نمایشــگاه دستاورد های پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران که به 
مناسبت هفته پژوهش در محل سازمان ایدرو برپا شده، محصوالت تولید شده 
این پژوهشــکده همچون پرتوتایپ دستگاه پالسمای سرد اتمسفری ، دستگاه 
انتقال نور خورشــید با استفاده از فیبرنوری، موتور شار محوری مغناطیس دائم 
۳/۷ کیلو وات، دستگاه حســگر طیف برای شبکه های رادیویی شناختگر، ژل 
تثبیت کننده خاک و… به نمایش درآمده است.پژوهشــکده میکروالکترونیک 
ایــران زیر مجموعه های ایدرو در حوزه پژوهش های کاربردی و تجاری ســازی 
دستاوردهای پژوهشی در صنایع میکروالکترونیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

سیستم های الکترونیکی و مخابراتی فعال است.

/دالیل افزایش قیمت خودرو/
رفتارهاوسیاستهایمالی؛عامل

موجافزایشقیمتخودرو
یک کارشناس صنعت خودرو، عامل اصلی افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو که طی چند هفته  گذشــته جهش پیدا کرده را به  ســبب 
سیاست های مالی و پولی سیاست گذاران )دولت( دانسته و معتقد 
است در زمانی که وعده ها فاصله معناداری با واقعیت پیدا می کنند، 
هجوم به بازارهایی با قابلیت سرمایه ای بلندمدت همچون مسکن 
و خودرو، دور از انتظار نیســت.بازار خودرو دو ماهی هست که بر 
موج افزایش قیمت ها ســوار شده و مســیری به شدت صعودی را 
طی می کند، در رابطه با علل این افزایش افسارگســیخته قیمت ها 
در بازار خودرو، فربد زاوه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش 
نرخ ارز، قیمت مســکن و البته خودرو که توام با یکدیگر شــده و 
جزو معدود دفعاتی است که ما در همه بازارهای سرمایه ای شاهد 
جهش هم زمان هســتیم، هیچ یک عامل دیگری نیست؛ بلکه همه 
این افزایش قیمت ها معلول سیاست های پولی و مالی دولت و البته 

رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
این کارشــناس بازار خودرو تاکید کرد: کشــوری که با کســری 
بودجه مواجه اســت، سرمایه اجتماعی آن به دالیل مختلف بسیار 
روبه کاهش اســت و در مبادالت بین المللی بــر روی موضوعاتی 
حساب می کند. سال هاست که مدل مدیریت اقتصادی ایران، مدل 
انتظار درمانی و گفتار درمانی اســت. وعده هایی داده شده که در 
آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، برجام امضا خواهد شد، مشکل بودجه 
حل خواهد شــد، قیمت نفت دوبرابر خواهد شــد، اما طی حداقل 
یکسال و نیم اخیر نشان داده با واقعیت فاصله معنادار بسیاری دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست های پولی و انضباطی هم وجود 
ندارد؛ بنابراین همه این موارد دست به دست هم داده و موج تورم 
را فعال کرده است. در بازار خودرو توقف دو الی سه ماهه قیمت ها 
ایجاد شــد و قابل پیش بینی بود که پس از آن، در آبان یا آذر ماه، 
شــاهد افزایش قیمت باشیم؛ اما افزایش قیمتی که در حال حاضر 

اتفاق افتاده، شدیدتر از آن چیزی است که انتظار می رفت.
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: تصور می شــد که این 
افزایش قیمت پس از مدتی متوقف شود اما متاسفانه ادامه دار شده 
است؛ این طی کردن مسیر افزایش قیمت ها دالیل اقتصادی دارد و 
ناشی از همان عواملی همچون کسری بودجه  و... است. ضمن اینکه 
افرادی که به امید حاصل شــدن یک گشــایش یا واردات خودرو 
دست نگه داشــته بودند و معامالت کمتر شــده بود، از گشایش 
ناامید شدند.زاوه افزود: بر همین اساس موجی از تقاضا برای تبدیل 
ریال به دارایی که می تواند ملک، خودرو و... باشد، موجب شده که 
قیمت ها در این بازارهایی که در آن قابلیت تبدیل ریال به کاالهای 

سرمایه ای با عمر باالست)مسکن و خودرو(، تحت تاثیر قرار دهد.

 بانک های چین بخاطر FATF خود را زیر سوال نمی برند

سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران بسیار اندک است
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران خاطر 
نشــان کرد: چین در ایران برای پروژه های مختلف از طریق 
فاینانس، تامین مالی انجام داده اما ســرمایه گذاری مستقیم 
چین در ایران بسیار اندک است چراکه امنیت سرمایه گذاری 
در اقتصاد ما بسیار پایین است و کشورها در جایی که امنیت 
ســرمایه گذاری تقویت نشده و زیرساخت ها فراهم نیست، به 
صورت مســتقیم ســرمایه گذاری نمی کنند.فریال مستوفی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، با بیان اینکه توافق 
تجاری چیــن با کشــورهای عربی حوزه خلیــج فارس در 
راســتای منافع اقتصادی این کشورها امضا شده است، گفت: 
این قبیل توافق های تجاری بین کشــورهای مختلف معمول 
اســت و قاعدتا ما هم انتظار نداریم و نباید داشته باشیم که 
چین به خاطر ما وارد معامله با دیگر کشورها نشود.وی ادامه 
داد: چین و سایر کشورها در برقراری روابط تجاری و سیاسی 
منافــع ملی خود را دنبال می کنند؛ مــا هم باید همین روال 
منطقــی را در پیش بگیریم؛ اگر در کشــور ما اقتصاد قربانی 
سیاست می شود، این موضوع ارتباطی با دیگر کشورها ندارد.

ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
از محدود کــردن ارتباطات اقتصادی و تجاری با یک یا چند 
کشــور خاص رشد باال تجاری و توســعه فراگیر اقتصادی به 
دســت نمی آید، افزود: وابسته شــدن صرف به یک کشور در 
روابط بین الملل منطقی نیست. تردیدی وجود ندارد که چین 
مانند سایر کشورها، منافع خود را در نظر می گیرد و به دنبال 
تامین نیازهای خود و مردمش اســت. ما باید به گونه ای عمل 
کنیم که چین و ســایر کشــورها برای تامین نیازهایشان به 
همکاری با ما نیازمند باشند.مستوفی با تاکید بر این موضوع 
که در عالم سیاست روابط دوســتی معنا ندارد، خاطر نشان 
کرد: روابط دوجانبه باید برد-برد و به نفع هر دو یا چند کشور 

طرف قرارداد باشد.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران با اشاره به خرید نفت ایران از سوی چین، تصریح کرد: 
چین نفت ایران را با قیمت معمول بازارهای جهانی خریداری 
نمی کند. بــه عبارتی ما نفت را زیر قیمت مرســوم به چین 
می فروشیم. در این میان تقصیری متوجه چین نیست چون 
ما تحریم هستیم و در شرایط خاصی به سر می بریم که الزم 
است برای حفظ ســهم مان در بازار جهانی تخفیف بیشتری 
نسبت به سایر رقبا لحاظ کنیم؛ اگر ما روابط معمولی با جهان 
داشته باشیم، آن وقت شاید الزم نباشد به هیچ کشوری امتیاز 
خاص و ویژه ای بدهیم، مگر اینکه در مقابلش امتیازی بگیریم.

این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش که سهم ایران از 
بازار چین چقدر است؟ گفت: اقتصاد چین بسیار بزرگ است 
و به هیچ عنوان قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست. این کشور 
دومین اقتصاد برتر جهان است و کارخانه ساخت و تولید کاال 
و خدمات در دنیا تلقی می شــود و حجم تجارت خارجی این 
کشور سرسام آور است. تجارت چین با اروپا و آمریکا باالی ۲ 
هزار میلیارد دالر اســت در حالی که تجارت ایران و چین در 
بهترین حالت خود از حد ۵۰ میلیارد دالر فراتر نرفته. طبیعی 
است که چین برای حجم باالی تجارت خود نیازمند شرکای 
متعددی و زیادی در نقاط مختلف جهان است.وی ادامه داد: 

چین از نظر وسعت و جمعیت بیش از ۲۰ برابر ماست از این رو 
حجم تجارتش هم نســبت به ما بســیار بسیار بزرگتر است. 
زمانی که تحریم ها علیه ایران اعمال نشده بود و ما می توانستیم 
نفت خود را به این کشور بفروشیم تراز تجاری بین دو کشور 
همیشه به نفع ما مثبت بود اما در شرایط فعلی اوضاع تغییر 
کرده است؛ اقتصاد ما تک محصولی است و چه خوب می شد 
اگر می توانســتیم برای فروش مواد خام ارزش افزوده باالتری 
ایجاد کنیم.مســتوفی با بیان اینکه در کشــور ما به اشتباه از 
فایناس و سرمایه گذاری یک معنا برداشت می شود، گفت: این 
دو نباید به یک معنا در نظر گرفته شــود، چین در ایران برای 
پروژه های مختلف از طریق فاینانس، تامین مالی انجام داده اما 
سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران بسیار اندک است چراکه 
امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد ما بسیار پایین است و کشورها 
در جایی که امنیت سرمایه گذاری تقویت نشده و زیرساخت ها 

فراهم نیست، به صورت مستقیم سرمایه گذاری نمی کنند.
رییس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح 
کرد: زمانی که ما در تحریم هستیم؛ بانک های چین نمی توانند 
با ما مراوده داشته باشند به این دلیل که اگر با ما وارد معامله 
شــوند تجارت آنها با آمریکا زیر سوال می رود و از آنجایی که 
تجارت چین و آمریکا بســیار بزرگ تر و بیشــتر از تجارت با 
ماست، به طور طبیعی آنها خودشان به خطر تحریم از سوی 
آمریکا نمی اندازند. از ســوی دیگر ما هنــوز FATFرا که یک 
اســتاندارد بین المللی در مراودات پولی است نپذیرفته ایم، در 
حالی که FATF اساس تجارت پول و روابط بانکی است و وقتی 
این اصل وجود ندارد تجارت ما در همین حد باقی می ماند و 
رشــد آن قابل توجه نخواهد بــود. بانک های چین هم تالش 
می کننــد حتی االمکان اعتبار خود را در مــراوده با ما که در 

لیست سیاه FATF هستیم، زیر سوال نبرند.

طبق ابالغیه وزارت صمت حداقل عرضه 
هر محصول در بورس کاال در هر دوره به 
تعداد ۲۰۰۰ دستگاه برای دو خودروساز 
بزرگ و برای سایر شرکت های خصوصی 
حداقــل به میزان ۵۰۰ دســتگاه تعیین 
شد.به گزارش ایســنا، منوچهر منطقی 
معاون صنایع حمــل و نقل وزیر صمت 
در نامه ای به شــرکت های ایران خودرو، 
ســایپا، بهمن موتور و آرین پارس موتور 
اعالم کرد: نظــر به عرضه محصوالت آن 
شــرکت در بورس کاال، الزم اســت در 
راســتای تنظیم بازار، اقدامات ذیل برای 
هر گونه عرضه محصوالت در بورس کاال 
رعایت شود:۱. حداقل عرضه هر محصول 
در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه در هر 
محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز 
و برای سایر شرکتهای خصوصی حداقل 

به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲. شرکت های خودروساز موظفند لیست 
خریداران محصوالت طی ۴۸ ماه گذشته 
را پیــش از هر عرضه به بورس کاال اعالم 
کنند تا کلیه افراد لیســت تجمیع شده 
مذکور و همچنین خریــداران دوره های 
پیش در بــورس کاال )که اطالعات آن ها 
نزد ســازمان بورس محفوظ اســت( از 
شــمول خرید در هر عرضه جدید خارج 

شوند.

۳. خودروسازان موظفند تعهدات قانونی 
ابالغی )نظیر طرح جوانی و …( را متناظر 

با عرضه ها در بورس کاال انجام دهند.
۴. خودروسازان موظفند برنامه ریزی الزم 
در خصوص عرضه در بــورس را مطابق 
مجوزهای فروش اعطا شــده به گونه ای 
انجــام دهند که خدشــه ای در تعهدات 
پیشین ایشــان ایجاد نشود و یا تعهدات 

معوق جدید ایجاد نشود.

۵. هر گونــه عرضه خودرو فراتر از مجوز 
اخذ شده و یا مشــتقات مالی وابسته به 
خودرو اعم از گواهی ســپرده، معامالت 
سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع 
 )ABS( اوراق بهادار و یا پشــتوانه دارایی
مبتنی بر خودرو در بورس کاال با توجه به 
آنکه بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر 
می گذارد، مســتلزم اخذ مجوز از وزارت 

صمت است.
گفتنی اســت با این تصمیم حداقل کف 
عرضه برای خودروســازها در نظر گرفته 
می شــود که منجــر به افزایــش میزان 
عرضــه و جلوگیــری از عرضه محدود و 
قطره چکانی خودرو در بورس کاال خواهد 
شد. کاهش قیمت  خودرو در بورس کاال 
و تعــادل بیشــتر در معامــالت از دیگر 
نتایج این مصوبــه خواهد بود. همچنین 
پاسخگویی به تقاضای بیشتر خریداران و 
و کاهش سفته بازی و واسطه گری در بازار 
آزاد نیز از دیگر نتایج افزایش کف عرضه 

خودرو در بورس کاال خواهد بود.

در نامه وزارت صمت به خودروسازان

حداقل عرضه خودرو در بورس مشخص شد

پس از انتشار خبرهایی که نشان می داد که در 
ماه های گذشــته میزان صادرات ایران به عراق 
افــت کرده اســت، آمارهای جدید ارائه شــده 
از سوی رییس ســازمان توسعه تجارت نشان 
می دهد که تــا پایان آبان، صــادرات به عراق 
افزایش یافته اســت.به گزارش ایســنا، علیرضا 
پیمان پاک با اشــاره به آمار هشت ماهه صادرات غیر نفتی جمهوری اسالمی ایران به 
عراق در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران، صادرات 
»غیر نفتی« جمهوری اسالمی ایران به عراق طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود چهار 
میلیارد و ۳۰۰  میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که این آمار چهار 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر بود، رشــد حدود ۴ درصدی را نشان می دهد.وی با بیان 
اینکــه از مجموع صادرات غیرنفتی ایران به عراق ۳میلیارد دالر مربوط به ۶۲ زیرگروه 

کاالیی صادراتی اســت گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ 
درصد رشد داشته است. همچنین طی مدت مذکور، ۵۴ زیرگروه کاالیی به عراق کاهش 
صادرات داشته اند.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این مطلب که آمار صادرات 
جمهوری اسالمی ایران با احتســاب صادرات گاز به عراق ۴۶۶۵ میلیون دالر بوده که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد تاکید کرد: صادرات 
گاز طبیعی به عراق طی ۸ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 
۱.۶ میلیارد دالر کاهش داشته است.وی ادامه داد: بررسی دقیق تر سبد صادرات ایران 
به عراق نشــان می دهد از مجموع ۱۰۰ قلم اول کاالهای صادراتی به عراق ۷۰ قلم با 
رشــد صادرات همراه بوده و ۳۰ قلم کاهش صادرات داشــته است.پیمان پاک برخی از 
زیرگروه های صادرات که صادرات آنها بیشترین افزایش یافته را برشمرد و افزود: شمش 
فوالدی، کود اوره، ترانسفورماتورها، لوله های فوالدی، پروفیل ها، محصوالت پالستیکی، 
چوب و محصوالت چوبی، صنایع معدنی و فلزی، سیم و کابل، محصوالت لبنی و لوازم 

خانگی انرژی بر بزرگ دارای بیشترین رشد صادرات به عراق طی مدت مذکور بوده اند.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، وی با اشاره به مشکالتی که تحریم های ظالمانه 
برای توســعه تجارت خارجی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این سازمان، به عنوان 
متولی تجارت خارجی کشور، با وجود این مشکالت بویژه قطع ارتباطات بانکی برنامه 
های متعددی را برای توسعه صادرات به کشور عراق و حفظ بازار مذکور در دستورکار 
قرار داده است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح این اقدامات گفت: تاسیس 
۵ مرکز تجاری در شهرهای مختلف عراق، برگزاری ساالنه حدود ۳۰ پاویون ج. ا.ایران 
در نمایشگاه های بین المللی عراق در شهرهای مختلف این کشور، برگزاری ساالنه حدود 
۱۰ همایش معرفی بخش های مختلف بازار عراق به بخش های خصوصی کشور، پذیرش 
ساالنه حدود ۳۰ هیات تجاری عراق در نمایشگاه های بین المللی ج. ا.ایران در حوزه های 
مختلف، برگزاری ســاالنه حداقل ۱۰ میز کشوری عراق با هدف ایجاد هماهنگی میان 
دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی دست اندرکار تجارت با عراق، پیگیری تقویت 
زیرســاخت های تجاری از دســتگاه های ذیربط و ارائه حدود ۳۰۰۰ مشاوره تجاری به 
بخش خصوصی دو کشــور بطور ساالنه توســط رایزن بازرگانی این سازمان در عراق و 
همچنین کارشناسان میز عراق این سازمان از جمله اقداماتی بوده که انجام شده است.

صادرات ایران به عراق دوباره صعودی شد
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سید ضیاء ایمانی:
حمایت تخصصی از محصوالت ایرانی 

مسئولیت حرفه ای بانک صادرات ایران است
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی در بازدید از برخی 
مجموعه های صنایع خودرو سازی و پروژه های سرمایه گذاری شرکت »هلدینگ 
ســرمایه گذاری دریک« و شرکت گروه صنعتی نجاتی آناتا در آذربایجان شرقی 
حمایت از کارآفرینی و تولیــد ایرانی را یکی از ماموریت های اصلی نظام بانکی 
برشمرد و استفاده از ابزارهای زنجیره تامین مالی در بانک صادرات ایران از جمله 
اوراق گام را راه مناسبی برای حمایت از تولید دانش بنیان و پشتیبانی از کسب 
و کار واحدهــای اقتصادی عنوان کرد.ایمانی در این بازدید که با حضور مدیران 
ارشــد بانک انجام شــد، در دیدار با مدیران این مجموعه ها با اشاره به خدمات 
گســترده بانک صادرات ایران و تبیین اقدامات و برنامه های انجام شده در سال 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تأکید کرد: بانک صادرات ایران با هدف ایفای 
مســئولیت های حرفه ای و تخصصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان محصوالت 

ایرانی در سراسر کشور حمایت می کند.

حمایت همه جانبه بانک ملی ایران از 
شرکت های دانش بنیان

عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک ملی ایران از انعقاد قرارداد با تعداد قابل 
توجهی از صندوق های فناوری و پژوهش جهت ضمانتنامه تسهیالت اعطایی، 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سید فرید موسوی در نشست 
هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشــور که در صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شد،گفت:شرکت های دانش بنیان جایگاه خاصی در اقتصاد 
دارند  و می توانند چالش هایی را که اقتصاد ما با آن رو به روست، حل کنند.وی 
افزود:بانک ملی ایران گروهی تخصصی را برای بررســی تقاضاهای مالی شرکت 
های اکو سیستمی که از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند و یا 
به بانک مراجعه می کنند؛ تشکیل داده است.این گروه تخصصی در عالی ترین 

سطح اعتباری موضوعات را بررسی می کند.

بانک تجارت حامی جوانان ایران
پرداخت بیش از 99 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک تجارت

بانک تجارت تا پایان آبان ماه امسال بیش از 99 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و ۶8 هزار فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، این بانک در آبان ماه امسال به ۱۰ هزار و 233 زوج جوان تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده  است تا حمایت ویژه ای از جوانان به منظور 
امر مقدس ازدواج داشــته باشــد. از سوی دیگر در این ماه 27 هزار و ۴۰8 زوج 
برای دریافت تسهیالت از بانک تجارت تشکیل پرونده داده اند که پس از تکمیل 
مدارک و معرفی ضامنین بر اســاس قوانین، تسهیالت خود را دریافت خواهند 

کرد.

گسترش همکاری بانک شهر و سازمان حج 
و زیارت

مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: این بانک آمادگی کامل برای کمک به سرانجام 
رســیدن برنامه های کالن ســازمان حج و زیارت و ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
بــرای حمایت از زائــران را دارد.به گــزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر 
سیدمحمدمهدی احمدی در مراسم امضای تفاهمنامه میان بانک شهر و سازمان 
حج و زیارت کشــور که با حضور دکتر سید صادق حسینی رئیس این سازمان 
برگزار شد، گفت: بانک شهر به عنوان بانکی جوان و نوآور در شبکه بانکی کشور؛ 
از هیچ حمایتی در جهت ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات و حجاج بیت اهلل 
الحرام و برنامه های معنوی سازمان دریغ نخواهد کرد.دکتر احمدی با بیان اینکه 
ارائه تسهیالت خرد به زائران حرم اماکن متبرکه را با هدف تسهیل شرایط سفر 
هموطنان ، به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم، افزود: اعتقاد راسخ داریم 
که حمایت از برنامه های ســازمان حج و زیارت و خدمت به زائران باعث خیر و 

برکت معنوی برای بانک شهر خواهد شد.و

خدمت رسانی بیمه تعاون در قلب پایتخت 
معنوی کشور

بیمه تعاون در راستای توسعه خدمت رسانی در مشهدالرضا، پایتخت معنوی 
کشــور اقدامات گوناگونی انجام داده کــه در این مطلب به آن پرداخته می 
شود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شعبه خراسان رضوی در تیر ماه 
سال ۱392 و همزمان با تأسیس شرکت بیمه تعاون، فعالیت خود را در شهر 
مشهد آغاز کرده و با تمرکز بر ورود به بازارهای جدید شامل شرکت تعاونی 
ها، فروش های خرد و همچنین عقد قرارداد با سازمانهای دولتی تالش کرد 
تا سهم موثری از پرتفوی بیمه ای استان را کسب کند.از ابتدای تاسیس شعبه 
در شهر مشهد، با توجه به برنامه فروش مدونی که توسط ستاد مرکزی ابالغ 
شده، هر ســاله تالش برای افزایش 3۵ درصدی نسبت به سال قبل صورت 
گرفته است.همچنین این شــعبه، محلی بود برای آغاز گام های بلند بیمه 
تعاون و بر این اســاس، نخستین بار در مرداد ۱39۶، بیمه نامه مسافرتی در 
محل دفتر نمایندگی سفارت تاجیکستان در مشهد مقدس صادر شد و بعدتر 
نیز به دلیل »رضایت قابل قبول از زمان پرداخت خسارت، نحوه پاسخگویی 
و ارزیابی خســارت درمان و ســایر خدمات بیمه ای« این شعبه مورد تقدیر 
وزارت نیرو قرار گرفت.شــعبه خراسان رضوی که از مردادماه ۱۴۰۱ توسط 
رضا امان آبادی، مدیریت می شــود، در این ماه اقدامات گوناگونی انجام داده 
اســت که بنا داریــم در این مطلب به آن بپردازیم:در ســال های اخیر و به 
واسطه پاندمی کرونا، کادر درمان و به ویژه پرستاران، زحمات قابل تقدیری 
برای بهبود مبتالیان به ویروس کوید ۱9 انجام دادند و حال که این ویروس 
در اکثر مناطق کشــور، خاموش شده است، مهم ترین وظیفه ادای احترام و 
تقدیر از زحمات این کادر خدوم بود که شعبه مشهد بیمه تعاون به مناسبت 

روز پرستار با حضور در بیمارستان مهر، اجرایی کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در سال جاری
بانک مرکزی تا پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۶7۶ 
هزار و 97۰ میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد 3۴.3 
درصدی نقدینگی نســبت به مقطع مشــابه در سال گذشته 
است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال 
گذشته ۱7.۵ درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، طبق 
اعالم بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ، ضریب 
فزاینده نقدینگی در پایان مهر ماه امسال معادل 7.9۶3 است 
که نسبت به پایان و مهر سال قبل به ترتیب ۰.2 و  ۰.۵ درصد 

کاهش داشته است.
همچنین، پایه پولی در پایان مهر ماه امسال به رقم 7۱2 هزار 
و 93۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان 

سال گذشته به ترتیب 3۴.۵ و ۱8 درصد رشد داشته است. 

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میــزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان مهر ماه به 
7۵3.2 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال 
قبل 2.9 درصد زیاد شــده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
8.۴ درصد رشد داشته است. همچنین، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی با 29 درصد رشد نسبت به پایان سال 
قبل به 23۱ هــزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها با 3۵ درصد افزایش در مقایســه با پایان ســال قبل 
به ۱97.۴ هزار میلیارد تومان رســید.مطالبات بانک مرکزی 
از بخش دولتی و بانک ها در مهر ماه امســال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ۱3.8 و 2۶.3 درصد رشد داشته است. البته، 
رقم بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 
در این مدت به ترتیب معادل ۱73 هزار میلیارد تومان و ۵7.9 
هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایســه با پایان سال 

قبل با رشــد ۴.۴ و ۵۵.۵ درصدی مواجه شده اند.البته بدهی 
دولت به بانک مرکزی نســبت به مدت مشابه در سال قبل، 
3۰.۴ درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 2۴.9 درصد 

رشد داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با 2۰.۶ درصد رشــد نسبت به پایان مهر ماه سال قبل 
همراه بوده و به ۱۶7۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.حجم 
اســکناس و مســکوک نیز با 22.2 درصد کاهش به 8۶۰۰ 
میلیارد تومان رســید. ســپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نــزد بانک مرکزی با 3۶.۱ درصد افزایش نســبت 
به پایان مهر ســال قبل به ۶۰8.۶ هزار میلیارد تومان رسید. 

همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک 
مرکزی نیز در پایان مهر ماه امســال با 3۵ درصد رشــد به 

۱97.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشــور در پایان 
مهر ماه امســال معادل 238.۵ هزار میلیارد تومان است که 
نســبت به مدت مشابه ســال پیش 2۰.۴ درصد رشد نشان 
می دهد.سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 3۰۰۰ 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل 
به ترتیــب  8.۵ و 3۱.2 درصد کاهش یافته اســت.جمع کل 
دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 223۵.7 
هزار میلیارد تومان  بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای 
۱۱.9 درصد رشــد بوده و میــزان بدهی بانک های تجاری به 
بانک مرکزی در پایان مهر ماه امســال به ۴9.9 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بر اســاس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های 
تخصصی در پایان مهر ماه امسال معادل 39۵.2 هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به سال قبل ۰.8 درصد رشد یافته است.

جمــع کل دارایی های بانک های تخصصــی در این دوره رقم 
۱۶8۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 32.3 درصد رشد دارد.همچنین، میزان بدهی بانک های 
تخصصی به بانک مرکزی ۶۶.7 هزار میلیارد تومان است که 
معادل ۴2.۵ درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته 

است.

بدهی خارجی ایران در پایان مهر ماه امسال،  به شش میلیارد 
و ۵79 میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان 

سال قبل به ترتیب 38 و 3۱.8 درصد کم شده است.
به گزارش ایســنا، گــزارش جدید بانک مرکــزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی نشــان می دهد میــزان بدهی های کوتاه 

مدت کشــور یک میلیارد و 887 میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶93 میلیون دالر است.از 
سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد 
و ۶78 میلیون یورو اســت که چهار میلیارد و 7۶3 میلیون 
یــورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت 

بــوده و یک میلیارد و 9۱۵ میلیــون یورو حجم بدهی های 
کوتاه مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی 
کشــور در پایان مهر ماه ســال قبل معادل 9 میلیارد و 82 
میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشــور دو 
میلیارد و ۴79 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز 
شش میلیارد و ۶۰۴ میلیون دالر اعالم شده است.  همچنین، 
رقم بدهی های خارجی ایران در پایان ســال گذشته، معادل 
هشت میلیارد و ۶7۵ میلیون دالر بوده است.بنابراین، میزان 

بدهی های خارجی کشــور در پایان مهر ماه سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال  گذشته به ترتیب 
38 و 3۱.8 درصد با کاهش مواجه شده است.   گفتنی است 
که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شــده در نتیجه 
گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و 
سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی 
پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه 

بین المللی را در بر می گیرد.

میزان بدهی خارجی ایران اعالم شد
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رئیس ناسا:
آمریکا چین را در ماه شکست خواهد داد

بیل نلســون رئیس ناسا با اشــاره به این که ژاپنی ها شرکای قابل اعتمادی در 
ماموریت های ماه هســتند، گفت که آمریکا چیــن را در مورد موضوع تصرف و 
بهره برداری از ماه شکست خواهد داد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، قبل از 
این که ماموریت »آرتمیس ۱« ناسا با موفقیت در اقیانوس آرام سقوط کند، بیل 
نلســون رئیس ناسا در حال آماده شدن برای مرحله بعدی این ماموریت، یعنی 
فرستادن ماموریت های سرنشین دار به ماه بود. وی در یک مصاحبه جدید گفته 
اســت که ایاالت متحده برای انجام این کار بسیار در حال رقابت با چین است 
و مطمئن است که قبل از چینی ها به آنجا خواهد رسید.بعدازظهر یکشنبه بود 
که کپســول بدون سرنشین اوریون، ماموریت »آرتمیس ۱« و سفر ۲.۲ میلیون 
کیلومتری)۱.۴ میلیون مایلی( خود را به ماه و بازگشت به زمین به پایان رساند 
و در ۱۶۰ کیلومتری سواحل شبه جزیره باخا در مکزیک فرود آمد.در حالی که 
جزئیات نحوه عملکرد این فضاپیما در طول سفر ۲۵.۵ روزه خود هنوز به شکل 
عمومی منتشر نشده است، پرتاب و فرود و بازیابی بدون حادثه آن به این معنی 
اســت که ناســا می تواند تا حد زیادی به برنامه خود برای ارسال ماموریت های 
سرنشین دار و فرود روی ماه قبل از ســال ۲۰۲۶ اطمینان داشته باشد.آخرین 
باری که فضانــوردان آمریکایی به ماه رفتند، ایاالت متحــده در حال رقابت با 
روســیه بود، اما این بار این چین اســت که به دنبال دستیابی به اهداف مشابه 

با این کشور است.

ماموریت های ماه چین
 )CLEP(پروژه ای موسوم به اکتشاف ماه چینی )CNSA(سازمان ملی فضایی چین
را که بیشــتر به عنوان پروژه چانگ ای)Chang›e( شــناخته می شــود، رهبری 
می کند. این پروژه متشکل از مدارگردها، کاوشگرها، مریخ نوردها و ماموریت های 
بازگشــت نمونه اســت که اولین فضاپیمای خود را در سال ۲۰۰۷ به سوی ماه 
پرتاب کرد و همچنین قصد دارد تا قبل از پایان دهه میالدی جاری یک ماموریت 
سرنشــین دار را انجام دهد.پروژه چانگ ای مانند برنامه آرتمیس ناســا با هدف 
راه اندازی یک پایگاه دائمی در قطب جنوب ماه دنبال می شــود. بنابراین بسیار 
مهم اســت که ببینیم چه کسی ابتدا به آنجا می رسد. به همین دلیل است که 
 )SLS(چین نیز مانند ناسا که در حال ساخت موشک عظیم سامانه پرتاب فضایی
است، در حال ساخت نسخه خود از یک موشک بزرگ است.در حالی که با انجام 
و پایان ماموریت »آرتمیس ۱« تقریبا شــکی وجود ندارد که ایاالت متحده در 
تصرف ماه از چین پیش افتاده اســت، اما این کشــور آسیایی شهرت زیادی در 
زمینه ســرعت دارد، همانطور که در گذشته در مورد ساخت و توسعه جت های 
جنگنده و وسایل نقلیه الکتریکی نشان داده است. بنابراین جای تعجب نیست 
که بیل نلســون، سناتور سابق و مدیر کنونی ناسا نسبت به حضور چین در این 

رقابت نگران باشد.

شراکت با ژاپن، رقابت با چین
بیل نلســون در مصاحبه جدید خود به شــکل واضح بیان کرده است که چین 
هیچ تمایلی برای مشــارکت با ایاالت متحده در ماموریت های ماه نشان نداده و 
حتی این کشور آسیایی در مورد اهداف فضایی خود بسیار محرمانه عمل کرده 
اســت. وی می گوید از اینکه سازمان ملی فضایی چین جزئیاتی را در مورد این 
که بقایای پرتاب موشــک خود به کجا ســقوط خواهد کرد، فاش نکرد، ناامید 
شــده است و این چیزی است که در چند سال گذشته چندین بار اتفاق افتاده 
اســت.در مقابل، همسایه آسیایی چین یعنی ژاپن، شــریک قابل اعتمادی در 
برنامه های ایاالت متحده برای رســیدن به ماه است. آژانس اکتشافات هوافضای 
ژاپن)JAXA( و شرکت تویوتا موتورز به طور مشترک روی ماه نوردی کار می کنند 
که فضانوردان می توانند در طول مأموریت های آرتمیس از آن اســتفاده کنند و 
ژاپن همچنین در حال ارائه ســامانه های پشتیبانی حیات برای ایستگاه فضایی 
»دروازه قمری« است که به دور ماه خواهد چرخید. انتظار می رود یک فضانورد 
ژاپنی نیز در این ایستگاه مستقر شود.برخالف چین که ترجیح می دهد انفرادی 
و محرمانه کار کند، ایاالت متحده و ژاپن در حال کار بر روی چارچوبی هستند 
که به کشورها اجازه می دهد در پروژه های فضایی بیشتری با آنها همکاری کنند.

نلســون ابراز اطمینان کرده است که مأموریت ایاالت متحده طبق برنامه فعلی 
پیش خواهد رفت و فضانوردان آمریکایی قبل از ســال ۲۰۲۶ به قطب جنوبی 

ماه خواهند رسید.

اتحادیه اروپا بر سر بسته نهم تحریم ها علیه 
روسیه به توافق نرسید

جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت: کشورهای اتحادیه 
اروپا در نشست وزرای خارجه نتوانستند بر سر بسته نهم تحریم ها علیه روسیه 
به توافق برسند و اختالفات همچنان وجود دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا 
الیوم، بورل افزود: »این نشســت شــورای اتحادیه اروپا بسیار طوالنی و دشوار 
خواهد بود. ما تحریم ها علیه روسیه را در دستور کار داریم، بسته نهم که هنوز 
درباره آن به توافق نرســیده ایم. هنوز بایــد روی تعدادی از موضوعات به توافق 
برسیم. شاید این موضوع تا پایان روز نهایی شود و ممکن است بعد از جلسه امروز 
سؤاالت باقی بماند، این کار آسانی نخواهد بود، زیرا دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد«.بــورل ادامه داد: زمانی که من و اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون 
اروپا پیشنهادهایی را در ۶ دسامبر برای اعمال تحریم ها بیان کردیم، اینها فقط 
پیشنهاد بود، اما تصمیمات توسط شورای اتحادیه اروپا گرفته می شود. ۲۷ وزیر 
وجود دارند که مواضع متفاوتی دارند«.بر اســاس پیش بینی کمیســیون اروپا، 
حداکثر ۲۰۰ فرد، شرکت و سازمان روسی شامل سه بانک، شرکت های مجتمع 
نظامی-صنعتی، مجتمع انرژی و صنایع معدنی باید تحت نهمین بسته تحریمی 
روسیه در لیست سیاه قرار گیرند. اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد پخش چهار 
شبکه تلویزیونی روسیه را در خاک خود ممنوع کند. در مقابل، کمیسیون اروپا تا 

زمانی که تحریم ها تایید نشود، نام افراد یا شرکت ها را فاش نمی کند.

فارن پالسی:
 واشنگتن روی طرح جنگ فرضی با روسیه 

کار می کند
نشــریه فارن پالسی به نقل از منابع خود نوشــت: پنتاگون در حال کار بر روی 
طرح های عملیاتی در صورت وقوع جنگ فرضی با روسیه است.به گزارش ایسنا، 
ســه منبع مرتبط با فارن پالســی گفته اند که وزارت دفاع آمریکا برای بررسی 
الزامات مهمات برای نبرد فرضی میان ناتو - روسیه و ارسال تسلیحات بیشتر به 
اوکراین از سوی کنگره تحت فشار قرار گرفته است.مقامات نظامی و دفاعی بارها 
در جلسات توجیهی اخیر به قانون گذاران و دستیاران گفته اند که آستانه مهمات 
تعیین شده در برنامه های جنگی پنتاگون - مانند نبرد احتمالی آمریکا و ناتو با 
روسیه که می تواند شامل یک سناریوی نظامی در منطقه کم جمعیت سووالکی 

در نزدیکی مرز مسکو با بالتیک باشد .

ترامپ به دنبال چاپ نامه هایش با سلبریتی ها 
و رهبران جهان است

ســی ان ان گزارش داد که دونالد ترامپ در فکر چاپ نامه نگاری هایش با رهبران 
جهان و سلبریتی هایی مانند مایکل جکسون و پرنسس دایانا در یک کتاب جدید 
اســت.به گزارش ایسنا، شــبکه خبری ســی ان ان گزارش داد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا قصد دارد نامه هایی را که در دهه های گذشــته با 
ســلبریتی ها رد و بدل کرده، در کتابی جدید چاپ کند.هنوز مشخص نیست که 
آیا نامه های دوران ریاســت جمهوری او هم در این کتاب گنجانده خواهد شد یا 
نه.ترامپ پیش از این درباره »نامه های عاشــقانه« ای که با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی در ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رد و بدل کرده بود، سخن گفته بود.

منابع سی ان ان گفتند که احتماال نامه نگاری های ترامپ با افرادی از جمله التون 
جان، مایکل جکسون و شــاهدخت دایانا را در این کتاب خواهیم خواند.روزنامه 
نیویورک تایمز در ۲۰۱۹ گزارش داد که التون جان، اســطوره موسیقی انگلیس 
درخواســت ترامپ برای اجرای برنامه در مراســم تحلیف او را رد کرده است.این 
خواننده ۷۵ ســاله در پاسخ به درخواســت ترامپ، نوشت: خیلی فکر کردم و به 
این نتیجه رســیدم که شاید درست نباشــد به عنوان یک شهروند انگلیسی، در 
مراسم تحلیف یک رئیس جمهوری آمریکا آواز بخوانم. عذرخواهی مرا پذیرا باشید.

تایمز در آن زمان نوشــت که با توجه به اجرای التون جان در ســومین مراســم 
ازدواج دونالد ترامپ با مالنیا در ۲۰۱۵، احتماال رد شدن درخواستش برای ترامپ 
سنگین بوده است.این رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین در سال ۱۹۹۷ در 
مصاحبه با هاوارد اســترن با آب وتاب فراوان درباره نامه نگاری هایش با شاهدخت 
دایانا سخن گفت.ترامپ در این مصاحبه مدعی شد که »می توانستم با دایانا رابطه 
جنسی داشته باشم«، ادعایی که در کمپین انتخابات او در سال ۲۰۱۶ دوباره بین 
مردم پخش شــد.او به استرن گفت که شاهدخت دایانا چند ماه پیش از مرگش، 
در »نامه ای بسیار دلپذیر« از او برای »لطفی« که در حقش کرده، تشکر کرده بود.

ژاپن به جنگ تراشه آمریکا علیه چین پیوست
ژاپــن و هلند موافقت کردند به تشــدید کنترل هــای صادراتی آمریکا در 
خصوص فروش تجهیزات تراشــه سازی پیشرفته به چین، ملحق شوند.به 
گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: ژاپن و هلند احتماال در 
هفته های آینده، اعالم خواهند کرد تدابیر مشابهی که آمریکا در اکتبر برای 
محدود کردن فروش تجهیزات تولید تراشه پیشرفته به چین تصویب کرده 
بود را اجرا می کنند. دولت بایــدن، هدف از اجرای این تدابیر را جلوگیری 
از دسترسی ارتش چین به نیمه رساناهای پیشرفته، اعالم کرده است.اتحاد 
این ســه کشور، تقریبا مانع خرید تجهیزات ضروری برای تولید تراشه های 
پیشرفته توسط چین می شود. مقررات آمریکا، فروش تجهیزات تولید تراشه 
را برای شرکتهای آمریکایی AMI و لم ریسرچ کورپ ممنوع کرده و شرکت 
KLA Corp ژاپــن و شــرکت ASML Holding NV هلنــد، دو تامین کننده 
مهم دیگری هســتند که آمریکا به همکاری آنها برای موثر شدن تحریمها 
نیاز دارد و همراهی دولت های ژاپن و هلند با این محدودیت های صادراتی، 
نقطه عطف مهمی محسوب می شود.وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعالم 
کرد چین روز دوشنبه علیه کنترل های صادراتی آمریکا به سازمان جهانی 
تجارت شــکایت کرد. پکن اعالم کرد که ایــن محدودیت ها، ثبات زنجیره 
تامین جهانی را تهدید می کند و اســتناد آمریکا به مســئله امنیت ملی، 
مشکوک است.اما مخالفت جهانی با بلندپروازی های تراشه سازی چین، رو به 
افزایش است. بلومبرگ نیوز هفته گذشته گزارش کرده بود مقامات هلندی 
سرگرم برنامه ریزی برای اعمال کنترل های صادرات جدید به چین هستند. 
به گفته منابع آگاه، دولت ژاپن در هفته های اخیر با محدودیت های مشابه 
موافقت کرده اســت زیرا هر دو کشور می خواهند هماهنگ با یکدیگر عمل 
کنند. ژاپن باید به مخالفت شرکت های داخلی غلبه کند که ترجیح می دهند 
فروش به چین را از دست ندهند. عالوه بر توکیو الکترون، شرکت های نیکون 

و کنون، بازیگران کوچکی در این بازار هستند.

افشای شیوه جدید »جاسوسان سایبری« 
کره شمالی

امنیت  از کارشناســان  تعــدادی 
ســایبری ادعا کردنــد، هکرهای 
جدیــد کــره شــمالی »شــیوه 
جاسوســی« خود را تغییر داده اند 
و با ارسال ایمیل هایی قصد فریب 
کارشناســان خارجی مســتقر در 
آمریکا را داشــته اند تا برای آن ها 
دهند.به  انجام  تحقیقاتی  کارهای 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هنگامی که دنیل دی پتریس، 
تحلیلگر امور خارجی مســتقر در آمریکا در مــاه اکتبر ایمیلی را از مدیر 
اندیشــکده »نورث ۳۸« بابت تهیه مقاله ای جدیــد دریافت کرد، به نظر 
می رســید که این درخواســت طبق معمول مطرح شده است اما اینگونه 
نبود.»نورث ۳۸« یک اندیشکده  مستقر در آمریکاست که مسئولیت تهیه 
گزارش  و تحقیق های جدید درباره کره شمالی را بر عهده دارد.به گفته سه 
تن از محققان امنیت ســایبری، این ارسال کننده احتماال یک جاسوس از 
کره شمالی بوده که قصد کسب اطالعاتی را داشت.ارسال کننده این ایمیل 
به جای آنکه سیســتم کامپیوتر این تحلیلگر را ویروسی و آلوده کند که 
روش رایج هکرهاســت، برای اینکه بتواند به اطالعاتی دست یابد، تالش 
کرد خود را »جنی تاون« مدیر اندیشکده »نورث ۳۸« جا بزند.دی پتریس 
در این خصوص گفــت: وقتی که با مدیر نورث ۳۸ تماس گرفتم، متوجه 
شــدم که این ایمیل قانونی نیست و اصال چنین درخواستی مطرح نشده 
اســت و سپس خیلی سریع دریافتم که این یک کمپین گسترده است.به 
گفته کارشناسان امنیت سایبری، صحبت های پنج شخصی که هدف قرار 
گرفته اند و همچنین ایمیل هایی که رویترز آنها را بررسی کرده است، این 
ایمیل بخشی از کمپین جدید گزارش نشده »گروه مظنون هکری متعلق 
به کره شمالی« است.کارشناسان امنیت سایبری به یک گروه هکری متعلق 
به کره شمالی مظنون هســتند و گفتند این گروه هکری افراد تاثیرگذار 
در دولت هــای خارجی را هدف قرار می دهد تا متوجه شــود که غرب چه 
سیاستی در قبال کره شمالی دارد.جیمز الیوت از مرکز اطالعات تهدیدات 
مایکروسافت ضمن بیان اینکه این تاکتیک اولین بار در ژانویه مورد استفاده 
قرار گرفت، اذعان کرد: هکرها به کلی شــیوه کار خود را تغییر داده اند و با 
این روش های بسیار بسیار ساده، به موفقیت های زیادی رسیده اند. متوقف 
کردن این ایمیل ها برای ما جدا کار دشواری است.براساس گزارش رویترز، 
هکرهای کره شــمالی به دلیل »حمالت مختلف و گسترده« خود معروف 
هســتند؛ از جمله اقدامات آن ها می توان به هدف قرار دادن یک شــرکت 
چندرسانه ای تحت عنوان »سونی پیکچرز« اشاره کرد که فیلمی طنز تحت 
عنوان »مصاحبه« روانه بازار کرد که کیم جونگ اون را هدف قرار داد. این 
هکرها همچنین شــرکت های دارویی و دفاعی و سایر موارد را هدف قرار 
می دهند.سفارت کره شــمالی در لندن اظهار نظر فوری در این خصوص 
انجام نداد اما مشــارکت در هرگونه جرم سایبری را رد کرده است.به گفته 
شرکت مایکروسافت، این گروه هکری جدید در برخی موارد با کارشناسان 
ارتباط برقرار می کند و در حین عملیات هیچگونه ویروس و فایل آلوده ای 
به سیستم شخص ارســال نمی کند. این تاکتیک بسیار سریع تر از روش 
قدیمــی عمل می کند و در مقایســه با روش قدیمی که احتمال ارســال 
هشــداری مبنی بر ویروس را داشت، این شیوه جدید به جاسوسان اجازه 

می دهد تا مستقیما به ذهن و افکار کارشناسان دسترسی پیدا کنند.

بررسی میزان نفوذ چین در جهان

اقتصادکدامکشورهاازچینتاثیرمیپذیرد؟
بر اساس یک مطالعه جدید که میزان نفوذ جهانی پکن را اندازه 
گیری می کند، پاکستان کشوری در جهان است که بیشترین 
تأثیــر را از چین می گیرد.نگارعلی_ چاینا ایندکس، پایگاه داده 
ای که در ۸ دســامبر توسط یک سازمان تحقیقاتی مستقر در 
تایوان راه اندازی شــد، پاکستان را در فهرست ۸۲ کشوری در 
سراســر جهان قرار می دهد که پیوندها و وابستگی آن به پکن 
از نظر شــرایط سیاست خارجی و داخلی، فناوری و اقتصاد، آن 
را به ویژه در برابر نفوذ چین مســتعد می کند.پس از پاکستان، 
آسیای جنوب شرقی در رتبه بندی، جایگاه برجسته ای دارد. بر 
این اســاس کامبوج و سنگاپور در رتبه های دوم و سوم و پس 
از آن تایلند در زمره کشورهایی هستند که بیشترین آمیختگی 
را بــا اقتصاد چین دارند. آفریقای جنوبی در رتبه ۵ قرار دارد و 
پرو نیز پس از این کشــورها تاثیرپذیری باالیی از اقتصاد چین 
دارد.فیلیپین در رتبه هفتم هفتــم و مالزی دهمین جایگاه را 
دارد .قرقیزســتان و تاجیکســتان که با استان سین کیانگ در 
غرب چین هم مرز هســتند، کشورهای آسیای مرکزی هستند 
که بیشــترین تأثیــر را از پکن دارند و در رتبه های هشــتم و 
نهم شــاخص قرار دارند.این در حالی است که آلمان با رتبه ۱۹ 
باالترین رتبه اروپا را به خود اختصاص داده است و ایاالت متحده 
در رتبه ۲۱ آمریکای شمالی پیشتاز است.در گردآوری شاخص 
چین، تیم تحقیقاتی بر ۹ مقوله برای ردیابی نفوذ در سراســر 
جهان متمرکز شــد که شــامل آموزش عالی، سیاست داخلی، 
روابط اقتصادی، سیاست خارجی، اجرای قانون، رسانه، همکاری 
نظامی، پیوندهای فرهنگی و فناوری می شــود.طبق اطالعاتی 
که از این تحقیق به دست آمده است، هیچ الگوی روشنی برای 

چگونگی تأثیر چین بر یک کشــور وجود ندارد، اما بر اســاس 
داده هایی که گردآوری شده اســت، اقتصاد تعیین کننده نیست. 
کشورها می توانند از نظر اقتصادی مستقل باشند، اما از راه های 
دیگری مانند ارتــش یا مهاجران بزرگ چینــی که می توانند 

تأثیرگذارتر باشند، با پکن مرتبط شوند.

پاکستان چقدر با چین مرتبط است؟
بــا توجه به عوامــل گوناگونی که نظام رتبه بندی را شــکل 
می دهند، موقعیت پیشرو پاکستان برای ناظران دیرینه روابط 
این کشــور با پکن، که در روزهای اولیه جنگ ســرد شکل 
گرفت، تعجب آور نیســت؛ این کشور آســیای جنوبی خانه 

کریدور اقتصادی چین-پاکســتان است که یکی از محورهای 
طرح جهانی کمربند و جاده پکن اســت که در آن نهادهای 
چینی در دهه گذشته صدها میلیارد دالر پروژه های زیربنایی 
را تأمین مالی کرده و ســاخته اند.آسیای مرکزی نیز در سال 
های اخیر شاهد گســترش روابط خود با پکن بوده است. در 
حالی که تجارت و ســرمایه گذاری یک انگیزه اولیه بود، نفوذ 
چین اکنون نقش فزاینده ای در سیاست خارجی، رسانه های 
محلی و به طور فزاینده ای در دفاع و امنیت ایفا می کند. پس 
از تهاجم روســیه به اوکراین در فوریه، بسیاری از تحلیلگران 
همچنین می بینند که کشورهای آسیای مرکزی روابط خود 
را با چین تعمیق می بخشــند زیرا به دنبال تنوع بخشــیدن 
و فاصله گرفتن از مســکو هســتند.در حالی که قرقیزستان 
و تاجیکســتان در رتبــه ۱۰ برتر قرار دارند، قزاقســتان در 
رتبــه پانزدهم قرار دارد و ازبکســتان در رده ۲۴ قرار دارد و 
ترکمنستان - که بخش زیادی از گاز طبیعی خود را به چین 
می فروشــد اما از نظر ژئوپلیتیکی منزوی است - در جایگاه 

۴۵ قرار دارند.

نفوذ چین در آفریقا تعمیق می شود
چین برنامه ویژه ای برای افزایش نفوذ در سراسر آفریقا دارد. 
در این منطقه نفوذ چین در حال افزایش است و از سوی دیگر 
روسیه نیز در ماه فوریه شراکت »بدون محدودیت« با پکن را 
اعالم کرد.با این حال تشخیص اینکه چگونه یک کشور بیشتر 
از کشــور دیگر تحت تأثیر قرار می گیرد دشــوار است و هیچ 

راهنمای قطعی برای نفوذ چین وجود ندارد.

بــه گفتــه دیپلمات ها، کشــورهای 
بالتیــک و دیگر کشــورهای اروپایی 
که از اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانسه در مورد تضمین های 
امنیتی روسیه ناراحت شده اند، رسماً 
مخالفت خود را اعالم کردند و موضع 
خــود را به فرانســه ابــالغ کردند.به 
گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ماکرون 
در مصاحبه ای با ایســتگاه تلویزیونی 
فرانسوی TF۱ در دسامبر گفت اروپا 
باید ســاختار امنیتی آینــده خود را 
آماده کند و به فکر دادن تضمین های 
امنیتی به روســیه هنگام بازگشتش 
به میــز مذاکره باشــد.این اظهارات 
بالفاصله توسط اوکراین و کشورهای 
بالتیک مورد سرزنش قرار گرفت. در 
حالی که ریاســت جمهوری فرانسه و 
وزارت امور خارجه   این کشور تالش 
کرده اند این مساله را کم اهمیت جلوه 
دهند، به نظر می رسد خشم در برخی 
محافل فروکش نکرده است.جمهوری 

چک، که ریاست شورای اتحادیه اروپا 
را بر عهده دارد، به ســازماندهی یک 
اقدام سیاســی)دمارش( کمک کرده 
است.دو دیپلمات گفتند که حامیان 
این اقدام شــامل کشورهای بالتیک، 
اســتونی، لتونی و لیتوانی، به همراه 
لهســتان و اســلواکی بودند. رویترز 

نتوانست مشخص کند که در مجموع 
چنــد کشــور از این اقــدام حمایت 
کردند یا اینکه چک ها از آن حمایت 
کردند یا خیر. وزارت خارجه فرانسه، 
چک و اســلواکی نیز به درخواست ها 
برای اظهار نظر پاســخ ندادند. وزارت 
خارجه لهســتان از اظهار نظر در این 

باره خودداری کرد.این ســه دیپلمات 
اروپایی گفتند، جمهوری چک هفته 
گذشته پیش نویس این اقدام سیاسی 
را بین اعضای اتحادیه اروپا در پایتخت 
هایشان توزیع کرد. دیپلمات ها گفتند 
کــه در ایــن پیش نویس اســتدالل 
شــده که تالش های قبلی روسیه در 
مورد معماری امنیتــی اروپا با هدف 
تقســیم و تضعیف اروپا بوده است.دو 
دیپلمات گفتند که چــک به همراه 
چنــد نماینــده دیگر از کشــورهای 
عضــو، طرح نهایی اقدام سیاســی را 
روز دوشــنبه به مدیر اروپای وزارت 
خارجه فرانسه تحویل دادند. یک مقام 
ریاســت جمهوری فرانسه روز جمعه 
در گفتگو بــا خبرنگاران گفت که در 
اظهارات ماکــرون هیچ چیز جدیدی 
وجود نــدارد و افزود که این اظهارات 
بــا آنچه اوکراین گفته اســت، یعنی 
در پایان جنگ مذاکره خواهد شــد، 

مطابقت دارد.

ماکرون با اتحادیه اروپا در مورد 
روسیه زاویه دار شده است

نخســت وزیر کره جنوبی گفت، کره شــمالی 
آماده انجام آزمایش یک بمب هســته ای است 
اما ســئول و متحدانش همیشه آماده چنین 
»تحریکــی« از ســوی پیونگ یانــگ بوده اند.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، هان دوک-ســو، نخســت وزیر کره 
جنوبی در مصاحبه ای با اســکای نیوز عنوان داشــت: به نظر ما کره شــمالی آماده 
اســت اما دقیقا نمی دانیم که چه موقع این آزمایش هسته ای انجام خواهد شد.طی 
سال جاری میالدی، کره شــمالی آزمایش های موشکی متعددی انجام داده است و 

ســئول و متحدانش از جمله آمریکا ادعا می کنند که به زودی پیونگ یانگ آزمایش 
هسته ای خود را انجام خواهد داد.هان تاکید کرد، کره جنوبی و متحدانش نسبت به 
احتمال آزمایش هســته ای کره شــمالی »گوش به زنگ« بوده و هستند.وی در این 
مصاحبه خاطرنشان کرد: ما همیشه نسبت به این اقدام »بسیار ناخوشایند« آمادگی 
داریم. ما در حال حاضر نمی توانیم بگوییم که چه پاسخی برای آن ها در نظر خواهیم 
گرفت.هان دوک-ســو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا »سیاست تندرو« دولت 
محافظه کار یون ســوک-یول، رئیس جمهوری کره جنوبی تاثیری بر »تحریکات کره 
شمالی« گذاشته یا خیر، گفت: شاید شما توانایی های بازدارنده یا تقویت کننده ما را 

»سیاست تندرو« بدانید اما این برای هر کشوری امری طبیعی تلقی می شود که سطح 
خودکفایــی را در حوزه امنیت افزایش دهند.وی در ادامه افزود: ما صلح را براســاس 
شــرایط خودمان ایجاد می کنیم نه براساس شرایطی که کره شمالی دیکته می کند. 
پرتاب موشک بالســتیک قاره پیما توسط کره شمالی بی شک مورد بزرگی برای این 
کشور محسوب می شود و احتماال کیم  جونگ اون، رهبر کره شمالی با حضور دخترش 
در انظار عمومی، قصد دارد پیام هایی را ارســال کند.رســانه های دولتی کره شمالی 
چندی پیش اعالم کردند، کیم جونگ اون برای دومین بار در انظار عمومی با دخترش 
 )ICBM( طی جلســه ای با مقامات شرکت کننده در پرتاب موشک بالستیک قاره پیما
ظاهر شد. عکس های منتشر شده توسط خبرگزاری دولتی کره شمالی )KCNA( نشان 
می دهد، دختری که گمان می رود دومین فرزند کیم باشد، جو آئه، در حالی که دست 
در دست پدرش حرکت می کند، یک کت بلند مشکی زمستانی با یقه خز به تن دارد. 

او شباهت ظاهری زیادی به مادرش ری سول جو داشت.

سئول: 

کره شمالی آماده آزمایش هسته ای است
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دانشــمندان می گویند، مردان در حال از دست دادن کروموزوم Y خود 
هستند که جنسیت را تعیین می کند و موش ها به عنوان موجوداتی که 
هــم اکنون این کروموزوم را از دســت داده اند و همچنان به بقای خود 
ادامه داده اند، می توانند چگونگی ادامه یافتن نسل بشر را برای ما روشن 
کنند.به گزارش ایسنا، جنسیت نوزادان انسان و سایر پستانداران توسط 
یک ژن تعیین کننده نر در کروموزوم Y تعیین می شــود، اما کروموزوم 
Y انســان در حال انحطاط اســت و ممکن است در چند میلیون سال 
آینده به کلی ناپدید و منجر به انقراض ما شــود، مگر اینکه ما در روند 
تکاملی خود ژن جنســی جدیدی را ایجاد کنیم.خبر خوب این اســت 
که دو شــاخه از جوندگان قبال کروموزوم Y خود را از دســت داده اند و 
همچنان به بقا و زندگی ادامه داده اند و می توانند داستان آینده ی ما را 
تعریف کنند.مقاله جدیدی که به سرپرستی جنی گریوز، استاد برجسته 
 National استرالیا در مجله )La Trobe(ژنتیک و معاونت دانشگاه التروب
Academy of Science منتشر شده، نشان می دهد که چگونه موش خاردار 
یــا تیغی موش)spiny rat( یک ژن جدید تعیین کننده نر را تکامل داده 
است.در انسان ها مانند دیگر پستانداران، ماده ها دارای دو کروموزوم X و 
نرها دارای یک X منفرد و یک کروموزوم کوچک به نام Y هستند. البته 
 X این نام ها هیچ ارتباطی با شکل آنها ندارند و در واقع بکار بردن حرف
به منظور ناشناخته بودن آن بوده است.کروموزوم X حاوی حدود ۹۰۰ 
ژن اســت که انواع کارهای غیر مرتبط با جنسیت را انجام می دهند. اما 
کروموزوم Y حاوی تعداد کمی ژن)حدود ۵۵( و تعداد زیادی دی ان ای 

غیر کد شده است که یک دی ان ای تکراری ساده است.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشــان می دهد که آلرژی غذایی 
را می توان به عنوان یک عامل مهم اختالالت رفتاری در نظر گرفت.

به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، شیوع آلرژی های غذایی 
در سراســر جهان در حال افزایش اســت و در برخی مناطق به سطح 
اپیدمی نزدیک می شــود. تنها در آمریکا حدود ۱۰ درصد از کودکان و 
بزرگســاالن از آلرژی غذایی رنج می برند که آلرژی نسبت به شیر گاو، 
تخم  مرغ، بادام زمینی و آجیل درختی شــایع ترین آنها است. برخی از 
بیماران عالئم خفیفی دارند که ممکن اســت نیازی به مراقبت پزشکی 
نداشته باشــند و این موارد گزارش نشده باقی بمانند.آلرژی های غذایی 
یا حساسیت های غذایی، ناشی از واکنش بیش از اندازه سیستم ایمنی 
بدن نسبت به پروتئین های معمولی بی ضرر در غذا هستند. آلرژی های 
غذایی ممکن است به صورت طیفی از عالئم، از خارش، قرمزی و تورم 
برای واکنش های خفیف گرفته تا استفراغ، اسهال، مشکل در تنفس و 
ســایر عالئم بالقوه تهدیدکننده زندگی برای واکنش های شدید ظاهر 
شــوند.عالوه بر گزارش خود شــخص، آلرژی غذایی را می توان با قرار 
دادن بیماران در معرض مقادیر کمی از پروتئین ها یا آلرژن ها از طریق 
دهان یا پوست و مشاهده واکنش های فوری آنها تشخیص داد. پزشکان 
 »E معموال از آزمایش خون برای اندازه گیری ســطح »ایمونوگلوبولین
یا)IgE( استفاده می کنند. ایمونوگلوبولین E، یک آنتی بادی ویژه است که 
سیستم ایمنی از آن برای شناسایی آلرژن ها و تحریک واکنش استفاده 
می کند.اگرچه افراد سالم ممکن است سطوح پایینی از ایمونوگلوبولین 
E را در خون خود داشته باشند اما بیماران مبتال به آلرژی های غذایی، 

سطوح باالتری از آن را در خون خود دارند.

آیا موش ها انسان را از انقراض 
نجات می دهند؟

آلرژی غذایی می تواند عامل 
اختالالت رفتاری باشد

گنجینه

ورزشی

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کریکت بازی جوانان در هوای سرد کشمیر/ زوما

تخت گاز

چینی ها در غیاب 
برندهای مشهور، بازار 

خودروی روسیه را 
تصاحب کردند!

جنگ اوکراین باعث تحریم های شدید کشورهای غربی 
علیه روســیه شد و خودروســازان غربی نیز مجبور به 
ترک بازار خودروی این کشور شدند. حاال خبر می رسد 
چینی ها از این موقعیت نهایت استفاده را کرده و بازار 
برندهای چینی  روســیه راتصاخب کرده اند!هم اکنون 
یک ســوم بازار خودروی روســیه را به خود اختصاص 
داده اند و این امر نشــان دهنــده اهمیت زیاد صنعت 
خودرو برای کشــور چین است تا بتواند رشد اقتصادی 
خود را ادامه دهد. فروش خودروهای سواری و تجاری 
سبک در روســیه پس از وضع تحریم های کشورهای 
غربی نســبت به ســال قبل ۶۱ درصد کاهش یافت. 
ایــن در حالی بود که با عدم دسترســی به مواد اولیه 
و کاهش تولید شــاهد افزایــش قیمت ها نیز بودیم.اما 
فروش خودروهای سواری چینی با برندهایی همچون 
هاوال، چــری و جیلی افزایش یافته و در ماه نوامبر به 
۱۶۱۳۸ دســتگاه رسیده که نســبت به فروش ۸۲۳۵ 
دســتگاهی ماه ژانویه ۲۰۲۱، رشد حدود دو برابری را 
نشان می دهد. همچنین ســهم چینی ها از این بازار از 
۹.۶ به ۳۱.۳ درصد رسیده است. روس ها در ماه نوامبر 
تعداد ۴۶۴۰۳ دستگاه خودروی سواری و تجاری سبک 
خریداری کرده اند و فروش کل این بازار در سال جاری 

می تواند به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه برسد.

انریکه: اگر زمان به عقب برگردد یک بازیکن را خط می زدم
ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال اسپانیا اعتراف کرد که در انتخاب یک بازیکن اشتباه کرده است و اگر زمان به عقب برگردد نام یک بازیکن 
دیگر را به فهرست اضافه می کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، تیم ملی فوتبال اسپانیا با هدایت لوئیس انریکه یکی از شانس های قهرمانی 
در جام جهانی بود اما این تیم در یک هشتم نهایی برابر مراکش شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.بعد از این شکست لوئیس انریکه 
سرمربی الروخا هم از کار برکنار شد. او اعتراف کرد که در انتخاب فهرست تیمش اشتباه کرده است.انریکه گفت: من تالش کردم تا بهترین 
بازیکنان را برای جام جهانی انتخاب کنم. اگر زمان به عقب برگردد نام یک بازیکن را خط می زدم و یک بازیکن دیگر را در فهرست قرار می 
دادم. البته نمی توانم در این زمینه بیشتر توضیح دهم و نام آن بازیکن را ذکر کنم. من اکنون فرصت بیشتری دارم تا با هواداران صحبت کنم 
و تفکرات خود را با آنها در میان گذارم. همه ما دوســت داریم که احســاس دوست داشتن کنیم. من رابطه خوبی با هواداران داشتم.او درباره 
انتخاب ده الفونته به عنوان جایگزینش گفت: او یک پدیده است و من کامال به او اعتماد دارم. فدراسیون فوتبال اسپانیا قبل از برگزاری جام 
جهانی پیشنهاد تمدید قرارداد را به من داد اما من گفتم که بعد از جام جهانی تصمیم می گیرم.انریکه درباره نمایش تیمش در جام جهانی 
گفت: ما برابر مراکش بازی خوبی را به نمایش نگذاشــتیم. می توانســتیم بهتر بازی کنیم اما متاسفانه خوب نبودیم و کار به ضربات پنالتی 
کشیده شد که سنگربان حریف بسیار خوب بود. مراکش تیم خوبی نشان داد. اکنون اگر این تیم به فینال راه پیدا کند کسی غافلیگر نمی شود.

می دمد صبح و کِلِّه بست سحاب
الصَبوح الصَبوح یا اصحاب می چکد ژاهل رب رخِ الهل
م یا احباب م المُدا المُدا می وزد از چمن نسیمِ بهشت
اهن، بنوشید دَم هب دَم مِیِ انب تخت زُمْرُد زده است گل هب چمن
راحِ چون لعلِ آتشین ردیاب اِفتَتِح یا مُفَتِّح االَبوابردِ میخاهن بسته اند دگر نْت را حقوق نمک لب و دَندا
هست رب جان و سینه اهیِ کباب

چهره روز
والت دیزنی

 Walter Elias :والتر الیاس »والت« دیزنی )به انگلیســی
Walt« Disney«( )زادهٔ ۵ دســامبر ۱۹۰۱ – درگذشــته 

۱۵ دســامبر ۱۹۶۶( یک تاجر، کاریکاتوریست، پویانما، 
تهیه کننــده، کارگــردان، فیلم نامه نویــس، کارآفرین و 
صداپیشه آمریکایی بود. او یکی از چهره های سرشناس 
صنعت انیمیشــن آمریکا و سراسر جهان، به عنوان یک 
نماد بین المللی و بشردوســت شــناخته شده است که 
به خوبی در طول فعالیت هایش درقرن بیستم همگان او 
 Roy O.( را می شناســند. او و برادرش روی اولیور دیزنی
Disney( با عنوان غول تجاری هالیوود مشهورند. دیزنی، 

بنیان گذار محصوالت والت دیزنی است که بعدها به یکی 
از معروف ترین و بهترین شرکت های تولید فیلم تبدیل 
و مشهور شد. این شرکت در حال حاضر با نام کمپانی والت دیزنی معروف است و درآمد ساالنه آن در 
سال ۲۰۲۱، ۴ میلیارد دالر بوده است.دیزنی به عنوان یک انیماتور و کارآفرین، به خصوص به عنوان یک 
تولیدکننده فیلم و نمایش دهنده محبوب، و همچنین به عنوان یک نوآور در انیمیشن و طراحی پارک 
تفریحی )Disney land( مالحظه شده است. او و کارکنانش برخی از شخصیت های کارتونی معروف دنیا 
مانند میکی ماوس را خلق نمودند که دیزنی شخصاً صداپیشگی او را بر عهده گرفت. در طول عمر خود، 
او موفق به دریافت چهار جایزه اسکار افتخاری و ۲۲ جایزه اسکار از مجموع ۵۹ نامزد اسکار، از جمله 
رکورددار چهار جایزه در یک سال شد که منجر به دریافت جوایز و کاندیدای زیاد اسکار بیش از هر فرد 
دیگری در طول تاریخ شد. او همچنین موفق به کسب ۷ جایزه امی شده است و نام خود را به دیزنی لند 
و پارک های اقامتی والت دیزنی در آمریکا داده است؛ نام او همچنین به استراحت گاه های بین المللی مانند 

استراحت گاه دیزنی توکیو، دیزنی لند پاریس و دیزنی لند هنگ کنگ نسبت داده شده است.


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

