اخبار
صدور  ۱۳۲هزار مجوز کسب و کار
بدون مراجعه حضوری

وزارتخانههای بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت
علمی ریاست جمهوری در سال  ۱۴۰۱هیچ
مج��وز کس��ب و کاری را از طری��ق درگاه
ملی مجوزه��ا ،صادر نکردهان��د .به گزارش
تسنیم ،از ابتدای امس��ال تا  28آبان 1401
از تعداد  454هزار و  729درخواس��ت صدور
مجوز به درگاه ملی مجوزهای کش��ور132 ،
هزار و  81مجوز صادر ش��ده است.همچنین
 117ه��زار و  385مجوز رد ش��ده 18 ،هزار
و  626نفر از درخواس��ت خود انصراف داده
ان��د و  152هزار و  117درخواس��ت با تاخیر
از س��وی دس��تگاههای صادرکنن��ده مواجه
ش��دهاند.وزارت بهداش��ت ،وزارت ارش��اد و
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری از ابتدای
سال  1401هیچ مجوزی را از مسیر قانونی
درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند.سازمان
برنامه و بودجه ،وزارت کش��ور ،وزارت دفاع،
کانون کارشناس��ان رس��می ،کان��ون وکال،
جامعه حس��ابداران رسمی ،س��ازمان اداری
و اس��تخدامی ،فراج��ا و نظام روانشناس��ی
همچنان در فهرست دستگاههای جامانده و
متصل نشده به درگاه ملی مجوزها هستند.
بر این اساس صندوق نوآوری هیچ تاخیری
در بررس��ی درخواس��تهای ص��دور مجوز
نداش��ته و وزارت بهداش��ت بیشترین درصد
تاخیر را داشته است.
سپردهگذاری  5میلیارد دالری
سعودیها در بانک مرکزی ترکیه

در س��ایه تالش رئیسجمه��ور ترکیه برای
وارد ک��ردن پ��ول س��عودیها ب��ه اقتصاد
بح��رانزده این کش��ور ،عربس��تان در حال
مذاک��ره ب��رای س��پردهگذاری  5میلی��ارد
دالری در بانک مرکزی ترکیه هس��تند .به
گزارش فارس به نقل از فاینانش��یال تایمز،
عربستان س��عودی در حال مذاکره با دولت
ترکیه برای س��پردهگذاری  5میلیارد دالری
در بانک مرکزی این کش��ور هس��تند .این
اق��دام داراییه��ای حس��اب ذخی��ره ارزی
ترکیه را افزایش خواهد داد و البته نشانهای
دیگر از نزدیک ش��دن ترکیه و عربستان به
فاصله  4سال پس از قتل جمال خاشقچی،
روزنامهنگار سعودی در سفارت عربستان در
آنکارا ،اس��ت.یکی از مقامات وزارت اقتصاد
عربس��تان گفت که ریاض و آن��کارا درباره
س��پردهگذاری در بانک مرک��زی ترکیه در
حال مذاکره هستند .یکی از مقامات وزارت
اقتصاد ترکیه هم این موضوع را تایید کرده
است .وی گفت :مذاکرات تمام نشده اما در
مراحل پایانی است.توافق با عربستان درواقع
نتیج��ه ماهها تالش رجب طی��ب اردوغان،
رئیسجمهور ترکیه ،برای بازس��ازی روابط
با محمد بن س��لمان ،ولیعهد عربس��تان ،و
توس��عه روابط اقتصادی با خاندان س��عودی
اس��ت.اردوغان به دنبال آن است تا در سایه
نزدیک شدن به انتخابات ،منابع پول خارجی
جدیدی را برای اقتصاد ترکیه دست و پا کند.
به گزارش بانک آمریکایی گلدمن س��اکس،
فقط بین ماههای مارس تا س��پتامبر ترکیه
 17.9میلی��ارد دالر از داراییهای حس��اب
ذخی��ره ارزی خ��ود را صرف حف��ظ ارزش
لیر کرد.دولت ترکی��ه از آن جهت به دنبال
حمایت از لیر است که با وجود افزایش شدید
تورم در این کش��ور بانک مرکزی ترکیه نه
تنها ن��رخ بهره را افزایش نداد ،بلکه کاهش
هم داد و باعث تضعیف بیشتر لیر شد.
قیمت نفت به باالی  89دالر افزایش
یافت

کاه��ش ذخایر نفت آمری��کا و امکان تالفی
روسیه در صورت تعیین سقف قیمتی برای نفت
آن ،قیمت نفت را باال برد .به گزارش فارس به
نقل از رویترز ،آمارها نش��ان میدهد کاهش
بیش از حد انتظار نف��ت خام آمریکا در هفته
گذشته بر نگرانیها در مورد کاهش تقاضای
س��وخت از س��وی چین در بحبوحه تش��دید
محدودیتهای کرونایی غلبه کرده اس��ت ،از
اینرو قیمت نف��ت در معامالت امروز افزایش
یافت .هر بشکه نفت برنت با  89سنت افزایش
 89.25دالر فروخته شد و هر بشکه نفت خام
با  71سنت افزایش  81.66دالر معامله شد.هر
دو ش��اخص نفتی در معامالت روز سه شنبه
حدود یک درصد افزای��ش یافت زیرا امارات،
کویت ،عراق و الجزایر بر اظهارات وزیر انرژی
عربستان مبنی بر اینکه اوپک و هم پیمانانش
در حال بررسی افزایش تولید در نشست بعدی
این گروه در  4دس��امبر نیستند ،تاکید کردند.
به گفته منابع بازار ،آمارهای امریکن پترولیوم
نشان داد ،ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی
به  18نوامبر حدود  4.8میلیون بشکه کاهش
یافت.تحلیلگران به رویترز گفته بودند که انتظار
کاهش  1.1میلیون بشکه ذخایر نفت را دارند.
ذخایر محصوالت نفتی ش��امل نفت کوره و
سوخت جت حدود  1.1میلیون بشکه افزایش
یافت .این درحالی است که تحلیلگران انتظار
کاهش  600هزار بشکه ای را داشتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد؛

بیتوجهی شرکتهای ذیل وزارت نفت به اجرای حساب واحد خزانه

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
گفت :بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و
قانون اساسی همه پرداختها و دریافتهای
ش��رکتهای دولت��ی و وزارتخانهها باید از
طریق خزانه انجام شود.جبار کوچکی نژاد،
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
یازدهم در مورد اجرای حساب واحد خزانه
در دس��تگاههای اجرایی ب��ه مهر گفت :بر
اس��اس قانون برنامه ششم توسعه و قانون

اساس��ی همه پرداخته��ا و دریافتهای
ش��رکتهای دولت��ی و وزارتخانهها باید از
طری��ق خزانه انجام ش��ود.وی افزود :البته
در بودجه  ۱۴۰۱هم تاکید ش��ده که وزارت
نفت باید تمامی حس��ابهای خ��ود را در
خزانهداری کل متمرکز کند ،اما بر اس��اس
گزارشهای واصله ،دهها ش��رکت وابسته
به وزارت نفت همچن��ان این کار را انجام
ندادهان��د و در برخ��ی از بانکهای دولتی

شماره حساب غیرقانونی دارند.نماینده مردم
رشت در مجلس یازدهم ادامه داد :همچنین
آنه��ا دهها ه��زار میلیارد تومان رس��وب
مالی در حس��ابهای خودشان دارند و این
خالف قانون است.کوچکینژاد یادآور شد:
خزانهداری کل هم اعالم کرده چندین بار
این موضوع را پیگیری و نامه ارسال کردیم،
اما متأسفانه زیر بار نرفتند و همچنان بحث
انتقال حس��ابها به خزان��ه بانک مرکزی

ب��از اس��ت و حس��ابهای غیرقانونی غیر
از خزانه در بس��یاری از ش��رکتها از جمله
شرکتهای وابس��ته به وزارت نفت وجود
دارد.عضو مجمع نمایندگان استان گیالن،
اجرای حساب واحد خزانه را راهکاری برای
مقابله با حقوقهای نجومی دانست و گفت:
م��ا اعمال ماده  ۲۳۴را در دس��تور کار قرار
دادیم و گزارشی را در صحن علنی مجلس
قرائت خواهیم کرد تا از طریق قوه قضائیه

بتوانیم متخلفان را مورد پی گیرد قانونی قرار
دهیم؛ بیتوجهی نس��بت به این موضوع،
مشکلساز خواهد شد و دیوان محاسبات و
سایر دستگاههای نظارتی نمیتوانند بر روی
هزینهکردها نظارت داشته باشند و فساد هم
افزایش خواهد یافت و در حال تالش برای
اجرای حکم قانونی بودجه  ۱۴۰۱هس��تیم
ت��ا همه حسابش��ان را در خزانهداری کل
متمرکز کنند.

استقبال دانشمندان چینی از توسعه روابط برقی ایران و چین

ایران قدرت اول برق غرب آسیا

گروه اقتصادی-میثم ترکیان :در بیستودومین نمایشگاه
صنع��ت برق که با حضور ش��رکتهای داخلی و خارجی
در تهران برگزار شد ،دستاوردهای ایران به عنوان برترین
قدرت حوزه برق غرب آسیا به نمایش درآمد که امیدآفرینی
زیادی برای دانشجویان حاضر در مراسم داشت و واقعیت
توس��عهیافتگی ایران را برای شرکتهای خارجی شفاف
کرد .به گزارش فارس ،بیست و دومین نمایشگاه صنعت
برق در روزهایی برگزار ش��د که رس��انههای معاند اخبار
گستردهای از ناامنی در ایران را مخابره میکردند ،در حالی
که فضای نمایشگاه همزمان با حضور شرکتهای متعدد
بینالمللی و اقش��ار مختلف مردم به صورت پویا برگزار
ش��د و به آخرین ایس��تگاه خود رسید.در بیست و دومین
نمایش��گاه صنعت برق  ۳۵۰شرکت داخلی و  ۲۲نماینده
شرکتهای خارجی از  ۹کشور جهان شامل چین ،ترکیه،
ایتالیا ،آلمان ،فنالند ،ژاپن ،کرهجنوبی ،اسپانیا و جمهوری
چک حضور پیدا کردند؛ در روز اول این نمایش��گاه ،وزیر
نیرو برای مراسم افتتاحیه به همراه سایر مسئوالن صنعت
برق کش��ور حاضر شد و از نزدیک با فعاالن صنعت برق
حاضر در نمایشگاه به گفتوگو پرداخت.
 رئیس س�ندیکای صنعت برق :ایران قدرت اول برق

غرب آسیا است

دریکی از نشستهای خبری نمایشگاه ،پیام باقری ،رئیس
س��ندیکای صنعت برق ضمن اش��اره به توانمندیهای
س��اخت داخل صنعت برق گفت :ما معتقد هستی م تولید،
موتور پیشران صنعت برق است ،بخش تولید در صنعت
برق ،یک چرخه افتخار آفرین است و ایران در این حوزه
قدرت اول منطقه است.باقری تاکید کرد :در حال حاضر
بالغ بر  700هزار قطعه صنعت برق بومیس��ازی شده و
این مسئله یک همت عالی را میطلبد و بیانگر این مسئله
است که این صنعت پرتوان چه جایگاهی در کشور دارد.
همچنین عبدالرسول پیشاهنگ ،مدیرعامل شرکت برق
حرارتی در تشریح دس��تاوردهای یک ساله صنعت برق
گفت :در پنج سال اخیر و پس از شکلگیری شرکت مادر
تخصصی برق حرارتی ،در راس��تای اجرای سیاستهای
کلی نظام در خصوص استفاده حداکثری از توان ساخت
داخل و توانمندسازی ش��رکتهای داخلی بیش از ۷۲۴
ه��زار قطعه نیروگاهی به ارزش یک هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان ساخت داخل شده اس��ت.این مقام مسئول تاکید
کرد :برای سال جاری  ۱۰پروژه تولید بار اول مصوب شده
اس��ت که در این میان هشت نیاز فناورانه نیروگاهی نیز
اعالم شده است که در صورت اعالم آمادگی شرکتهای

انتظار ایران و ایرانی است.

 دانشمندان چینی از گسترش روابط با ایران استقبال

میکنند

دانشبنیان آماده هس��تیم تا اقدام به ساخت بار اول این
تجهیزات کنیم.

دانش�جوی دانش�گاه صنعت�ی ش�ریف :ب�ا دی�دن

شرکتهای دانشبنیان به آینده امیدوار شدیم

ام��روز به عنوان خبرنگار فارس س��عی کردیم گش��ت و
گزاری در این نمایش��گاه داشته باش��یم ،هنگام بازدید از
نمایشگاه ،حضور برخی از دانشجویان دانشگاههای برتر
کش��ور توجه مرا به خود جلب کرد و دقایقی با این جمع
دانش��جویی به گفتوگو نشستم.یکی از دانشجویان دور
کارشناس��ی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
در بیان روایت خود از نمایش��گاه صنعت برق گفت :همه
آمارهای بینالمللی و همه اساتید ما در دانشکده مهندسی
ب��رق به این موض��وع اذعان دارند که ای��ران قدرت اول
برق منطقه اس��ت و چکیدهای از دستاوردهای ما در این
نمایشگاه دیده میش��ود.این دانشجوی دانشگاه صنعتی
شریف ادامه داد :پروژه کارشناسی من در حوزه یادگیری
ماشین و نقش آن در بهبود مدیریت مصرف برق است که
در این نمایشگاه موفق شدم ،چند شرکت مرتبط با حوزه
فعالی��ت خود را پیدا کنم و از نزدیک با اس��تفاده صنعت
از حوزه مورد مطالعه خود آش��نا شوم.وی افزود :با دیدن
ش��رکتهای دانشبنیان و جوانان هم سن سال خود که
به صنعت رفتند ،به آینده امیدوارتر میشویم.مش��اهدات
خبرن��گار فارس حاکیس��ت در این نمایش��گاه تعداد 19

ش��رکت دانش بنیان که به تازگ��ی مجوز فعالیت گرفته
بودن��د در غرفه س��اتکاب حضور پیدا کرده و به س��وی
تجاریسازی محصول و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری
پروژههای ملی حرکت کردند .همچنین  30شرکت نوپا و
نوع  2در سالن دائمی نمایشگاه بینالمللی مستقر بوده و
دارای محصوالت شناخته شده و در نوع خود منحصر به
فرد هستند که مورد حمایت قرار گرفتهاند.

دانشجوی دانشگاه امیرکبیر :آینده صنعت برق ایران

درخشان است

در ادامه ،به س��راغ یکی دیگر از دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشگاه امیرکبیر که در جمع دانشجویان حاضر بود،
رفتم ،وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتفاقات
مخابره ش��ده از دانش��گاهها در فضای مجازی ،حقیقت
ت یا چیزی که امروز در نمایشگاه صنعت
دانش��گاه اس�� 
برق میبینیم؟ پاسخ داد :ذات دانشجو مطالبهگری است
اما به عنوان کس��ی که  6سال است ،در فضای دانشگاه
حضور دارم ،باید بگویم ،امیدواری یکی از دستاوردهایی
اس��ت که با دیدن فعاالن دانش بنیان در صنعت برق و
قراردادهای خوبی که بین صنعت و این شرکتها منعقد
ش��ده ،بهدس��ت میآید.وی ادامه داد :به دانشجویانی که
کمی نسبت به آینده معترض هستند ،پیشنهاد میکنم ،از
این دست نمایشگاهها و فعالیتهای صنایع دانش بنیان
بازدید کنند تا بدانند ،در صورت فعالیت آینده درخشانی در

پس از صحبت با دانش��جویان مس��یر خود را به سمت
غرفههای بینالمللی تغییر دادم ،در مس��یر رس��یدن به
این غرفهها ،حضور یک بازدیدکننده چینی توجه مرا به
خود جلب کرد .در گفتوگو با این فرد متوجه شدم ،وی
یکی از اساتید دانشگاههای چینی است.سئونگیک چوی،
اس��تاد دانش��کده علم الکترونیک و مهندس��ی دانشگاه
ش��یامن چین ،در تش��ریح یافتههای خود از نمایش��گاه
ایران ،گفت :پیش از حضور در نمایشگاههای بینالمللی
تهران ،پیامهایی مبنی بر ناامنی در کش��ور ایران گرفتم
که قصد آنها منصرف کردن من از س��فر به کشور شما
بود اما شرکت در این نمایشگاه ،فرصت بینظیری است
که نباید از دست برود.این استاد دانشگاه در بیان دیدگاه
خود نسبت به توان فنی صنعت برق ایران ادامه داد :اگر
بخواهیم تشریفات مصاحبه کردن را کنار بگذارم و خیلی
راحت صحبت کنم ،از دس��تاوردهای ایران در حوزه برق
که در این نمایشگاه رونمایی شد ،شوکه شدم ،ایران در
حوزه برق ،با س��رعت قابل توجهی به پیش میرود که
این س��رعت قابل توجه در تبدیل کش��ور شما به قدرت
برق منطقه منتهی خواهد ش��د.چوی گفت :شرکتهای
دانش بنیان ایرانی در حوزه برق در مرز علم این رش��ته،
فعالیت فناورانه دارند و چش��مگیرترین این فعالیتها در
حوزه و روشهای یادگیری عمیق و یادگیری ماشین من
را تحت تاثیر ق��رار داد.وی ادامه داد :تا جایی که اطالع
دارم ایران در حوزه برق با کش��ورهای همس��ایه خود از
جمله روس��یه و ترکیه ارتباط خوبی دارد و توس��عه قطعا
دانش��مندان چینی از توسعه این روابط بین ایران و چین
استقبال میکنند.چوی گفت :آنچه که در نمایشگاه دیدم،
تطبیقی با پیامها مبنی بر ناامنی در ایران نداش��ت و به
نظر میرسد از تمام اقشار در این نمایشگاه شرکت کردند
و ب��ه نوعی قدرت ایران در حوزه ب��رق را نظاره کردند.
به گزارش فارس ،فضای موجود در نمایشگاه بینالمللی
ب��رق به عنوان یکی از رویدادهای برگزار ش��ده در کف
ته��ران در روزهای اخیر هی��چ تطبیقی با فضای تصویر
شده در رسانهها ندارد و حرکت در سرتاسر این نمایشگاه
تنها یک جمله را به ذهن انسان متبادر میکند که «همه
فعاالن صنعت برق کش��ور از همه اقشار جامعه در کنار
هم به اعتالی این صنعت و قدرتمند ش��دن ایران فکر
کرده و در این مسیر به پیش میروند».

اقتصاد انگلیس بدترین عملکرد را در میان کشورهای توسعهیافته خواهد داشت

س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعالم کرد که اقتصاد بریتانیا در دو سال
آین��ده بدترین عملکرد را در بین اقتصادهای توس��عهیافته خواهد داش��ت .به
گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیک ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه روز
گذشته اعالم کرد که اقتصاد بریتانیا در دو سال آینده بدترین عملکرد را در بین
اقتصادهای توسعهیافته خواهد داشت که نشاندهنده تاثیر ماندگار قیمتهای
باالی انرژی بر کل اروپا اس��ت.طبق گزارش فایننش��ال تایمز ،این س��ازمان
در تازهترین پیشبینیهای اقتصادی خود اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی
بریتانیا در س��ال  ۲۰۲۳به میزان  ۰.۴درصد کاه��ش خواهد یافت و تنها ۰.۲

راندمان نیروگاههای برق ایران ۳۴تا  ۳۹درصد است،این
عدد درکش��ورهای پیشرفته حدود  ۶۰درصد است که
با بهبود،نیمدرصد راندمان نیروگاهی کش��ور ،میتوان
س��االنه  ۸۴۶میلیون مترمکعب سوخت صرفهجویی
کرد.به گزارش مهر ،نا ترازی گاز در کش��ور ما مساله
جدیدی نیس��ت برای اولینبار در ماههای س��رد سال
 ۱۳۹۹با قطعی گس��ترده و مکرر برق ناشی از کمبود
س��وخت مواجه بودیم برای همین است انتقاداتی را به
دنبال داشته است ،البته با چنین معضلی صادرات برق
همچنان پا برجاس��ت.آرش ک��ردی مدیر عامل توانیر
در رابط��ه با این موضوع به خبر ن��گار مهر میگوید:
«صادرات و واردات مطابق یکس��ری از قراردادها که
حداقلها و حد اکثر های��ی دارد که برای آن تدابیری

درصد در س��ال  ۲۰۲۴افزایش خواهد یافت.بر اساس این گزارش ،کندی رشد
اقتصاد انگلیس حتی نسببت به آلمان که اقتصاد آن به شدت صنعتی است و در
برابر افزایش قیمت انرژی آسیب پذیر است ،طوالنیتر و عمیقتر از حد انتظار
خواهد بود.آلوارو س��انتوس پریرا ،کارشناس اقتصادی ارشد سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه ،در اشاره آشکار به برگزیت ،گفت :اصالحات اقتصادی مداوم
در بریتانیا نگرانیهای طوالنی مدت در مورد رشد بهرهوری پایین در این کشور
را تش��دید کرده اس��ت.وی به نیاز بریتانیا به ایجاد روابط تجاری پس از خروج
این کشور از اتحادیه اروپا با سایر نقاط جهان اشاره کرد و گفت :انگلیس باید

معامالت تجاری با سایر کشورهای جهان را در دستور کار قرار دهد.بریتانیا در
حال حاضر تنها کشور  G7است که تولید آن هنوز به سطح قبل از همهگیری
بهبود نیافته است .دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا هفته گذشته اعالم کرد که با
ورود اقتصاد این کشوربه رکود ،خانوارها با بزرگترین افت استانداردهای زندگی
در تاریخ مواجه ش��دهاند.این سازمان مستقر در پاریس همچنین از تعهد دولت
بریتانی��ا مبنی بر حفظ میانگین قبض انرژی خانوارها تا ماه آوریل روی ۲۵۰۰
پوند انتقاد کرد و گفت که یارانه غیرهدفمند در کوتاه مدت بر تورم باال فش��ار
خواهد آورد و موجب افزایش نرخ بهره و هزینه های خدمات بدهی میشود.

راندمان پایین نیروگاهی هدر رفت ثروت ملی
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و چنین مسألهای از دید ما
پنهان نمانده و آن را رعایت میکنیم.به عبارتی تعادلی
ایجاد میشود تا متضرر نشویم و تعادل اقتصادی ایجاد
کرده باشیم .صادرات برق بر اساس نیاز کشورها شکل
میگیرد و منطق اقتصادی برای آن وجود دارد که بین
دو کشور ش��کل میگیرد و کشورهای دریافت کننده
برق این منطق را رعایت میکنند.
نا ترازی گاز پتروشیمیها را به تعطیلی میکشاند؟
با این وجود به نظر نمیرسد که ناترازی گاز از بین رفته
باشد چرا که چندی پیش وزیر نفت در  ۲۶مهر ماه به
مجلس ش��ورای اس�لامی فراخوانده شد تا به تشریح
ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کش��ور بپردازد .جواد
اوجی ،وزیر نفت اعالم کرد «بیش از  ۷۰درصد انرژی

کش��ور با گاز طبیعی تأمین میشود.مصرف انرژی در
ایران بیش از میانگین جهانی است .همچنین در فصل
سرد سال حدود  ۲۴۰میلیون مترمکعب در روز ناترازی
گاز طبیعی داریم .طی  ۸س��ال آینده  ۸۰میلیارد دالر
سرمایهگذاری در باالدست و پاییندست نیاز است که
اگر س��رمایهگذاریهای الزم صورت پذیرد ،به تدریج
ظرف  ۳تا  ۴سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت».
البته موضوع به همین جا ختم نمیش��ود و و نا ترازی
تولی��د و مصرف گاز گمانه زنیهایی مبنی بر قطع گاز
پتروشیمیها را به دنبال داشته به طوری که بهتازگی
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
اعالم کرد که گاز صرفهجویی ش��ده مش��ترکان را با
قیمت خوب از طریق وزارت نفت خریداری میکنیم.

البته نباید از این موضوع غافل شد که روزهای گذشته
می��زان مصرف بخش خانگی و تج��اری افزایش ۱.۵
براب��ری داش��ته اس��ت و محمد رضا جوالی��ی ،مدیر
دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران در رابطه با این
موضوع گفته بود« :درح��ال حاضر اعمال محدودیت
برای صنایع فوالد و پتروش��یمی در اولویت اس��ت و
ب��ه غیر از ای��ن دو مواردی نیز وج��ود دارد که پس از
هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال خواهد
شد».بهگفته جوالیی ،میزان اعمال محدودیت بستگی
به افزایش مصرف خانگ��ی و تجاری دارد ،پیشبینی
ها نی��ز حکایت از این دارد که ط��ی یک هفته آینده
هوا س��ردتر ش��ود در قبال این سرد شدن اگر مصرف
افزایشی باشد شروع محدودیتها استارت میخورد.

با وجود تاکیدهای پرداخت

در ش��رایطی که بانک مرکزی بر تس��هیل و
تس��ریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد،
همچنان برخی بانکها برای دریافت ضامن،
س��ختگیری دارند و فقط کارمند رس��می را
بهعن��وان ضامن قبول میکنن��د .به گزارش
ایس��نا ،بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در
بخشنامهایبهبانکهابرتسریعدرروندپرداخت
وام ازدواج تاکی��د و اعالم کرد که بانکها باید
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان ،حداکثر با اخذ

سختگیریها برای وام ازدواج ادامه دارد

سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به
پرداخت تسهیالت اقدام کنند.همچنین ،در این
بخش��نامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در
پرداخت تسهیالت تخلف محسوب می شود و
قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.البته،
پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس
جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع و تسهیل
پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد که بدین
منظور بانک مرکزی آییننامهای درباره «وثایق

و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» این
تسهیالت تهیه و به بانکها ابالغ کرد.طبق این
آییننامه ،بانکها باید ظرف مدت حداکثر ۱۰
روز کاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده
اقدام کنند.ام��ا در این بین ،با وجود تاکیدهای
بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت
ازدواج ،اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج به
ایس��نا حاکی از آن است که برخی از بانکها
همچنان سختگیریهایی برای پرداخت این

وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوجها فقط
کارمند رس��می را قبول میکنند.این در حالی
اس��ت که فراهم کردن ضامن رس��می برای
همه متقاضیان امکانپذیر نیس��ت و این شرط
جزو ش��رایط بانک مرکزی هم نیست .حتی
پیش از این ارائه س��فته به تنهایی ،ارائه سهام
عدال��ت ،یارانه و  ...جزو ش��رایط پرداخت وام
ازدواج عنوان ش��ده بود که البته بانک ها هیچ
کدام این ضمانت ها را قبول نداش��تند و فقط

ضمانت کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص
خود از قبیل داش��تن حقوق باالی  10میلیون
تومان یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق
بازنشستگی ماهانه باالی  10میلیون تومان و
داش��تن سن زیر  65سال را به عنوان ضمانت
قب��ول می کنند که در این میان جای س��وال
اس��ت متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی
برایشان مقدور نیست ،چگونه باید تسهیالت
ازدواج شان را دریافت کنند؟
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اخبار
 ۹۲.۴درصد چکها در مهر ماه وصول
شد

در مهرماه سال جاری حدود  ۶.۴میلیون فقره
چک مبادله ش��د که بی��ش از  ۹۲درصد این
چکها وصول شده است .به گزارش تسنیم،
تازهترین آمار بانک مرکزی نش��ان میدهد،
از کل تع��داد و مبل��غ چکهای مبادلهش��ده
در مه��ر ماه به ترتی��ب  92.4درصد و 88.9
درصد وصول ش��ده اس��ت .درص��د تعداد و
مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن
(شهریورماه) به ترتیب معادل  91.8درصد و
 89.5درصد بوده است .همچنین این نسبت
در ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب برابر 91.2
درص��د و  86.9درص��د بوده است.ش��اخص
نس��بت چکهای برگش��تی ب��ه چکهای
مبادلهای در مهرماه  1401به لحاظ تعدادی،
 7.6درصد بوده که این ش��اخص در ماه قبل
عدد  8.2درصد را نمایش میدهد .همچنین
این ش��اخص به لحاظ مبلغ��ی  11.1درصد
بوده و در ماه قبل عدد  10.5درصد را نمایش
میدهد.طی مهر ماه  1401در سامانه چکاوک
حدود  6.4میلیون فقره چک به ارزش حدود
 3185هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت
به ماه قب��ل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5
درصد و  4.9درصد کاهش نشان میدهد.
 ۱۰۰میلیارد دالر از دارایی ایالن
ماسک دود شد

خبرگ��زاری بلومب��رگ گ��زارش داد که در
س��ال  ۲۰۲۲ص��د میلی��ارد دالر از دارای��ی
ثروتمندتری��ن فرد جهان به باد رفته اس��ت.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ ،در س��ال
 ۲۰۲۲ایالن ماسک ،ثروتمندترین فرد جهان
و بنیانگذار ش��رکت خودروسازی تسال ،صد
میلی��ارد دالر از داراییاش را از دس��ت داده
است .این سنگینترین سقوط دارایی یک نفر
طی یک بازهای س��اله در تاریخ ثبت دارایی
ثروتمندان جه��ان به ش��مار میرود.دارایی
ایالن ماس��ک ه��م اکن��ون  ۱۶۹.۸میلیارد
دالر برآورد میش��ود که همچنان وی را در
صدر ثروتمندترین افراد جهان قرار میدهد.
سقوط بیس��ابقه دارایی این ثروتمند جهانی
به دلیل بحرانهایی اس��ت که شرکت تسال
طی ماههای اخیر با آن روبرو بوده اس��ت .از
این جهت بحران در تس�لا روی داراییهای
ماسک اثر گذاشته که بخش قابل توجهی از
دارایی وی را س��هام تسال تشکیل میدهد.
طی هفتههای گذش��ته ش��رکت تسال حدود
 ۴۰۰هزار دس��تگاه از تولی��دات خود را برای
رفع نقص فنی به نمایندگیها فرا خوانده و در
مجموع طی سال جاری  ۳.۷میلیون خودروی
معیوب را برای تعمیر راهی نمایندگیها کرده
اس��ت.در معامالت اخیر ارزش س��هام تسال
باز هم منفی ش��د و  ۶.۸درص��د پایین آمد.
هماکنون هر س��هم تس�لا  ۱۶۷دالر و ۸۷
سنت دادوستد میشود که پایینترین میزان
در دو س��ال گذش��ته اس��ت .به طور کلی از
ابتدای سال جاری تاکنون ارزش سهام تسال
بیش از  ۵۰درصد سقوط کرده است.
«کارآفرینان» عامل شکست نیمی از
کسب و کارهای خرد

مدیرکل دفت��ر خدمات کس��بوکار وزارت
صمت گفت :دلیل شکست کسبوکارهای
خرد ب��ه میزان  ۵۰درصد خ��ود کارآفرینان
هس��تند و در کس��بوکارهای ب��زرگ نیز
کارآفرین��ان عام��ل  ۲۵ال��ی  ۳۰درص��د
شکس��تها هس��تند.به گزارش مهر به نقل
از اتاق بازرگانی تهران ،امیرحس��ین اسدی
با اش��اره به اینکه دفتر خدمات کس��بوکار
پ��س از تغییر س��اختار وزارت صمت ایجاد
شده است ،توضیح داد :بررسیهای ما نشان
میدهد که دلیل شکس��ت کسبوکارهای
خرد ب��ه میزان  ۵۰درصد خ��ود کارآفرینان
هس��تند و در کس��بوکارهای ب��زرگ نیز
کارآفرین��ان عام��ل  ۲۵ال��ی  ۳۰درص��د
شکس��تها هس��تند .ب��ر این اس��اس ارائه
خدم��ات روانش��ناختی به کس��بوکارها در
دس��تورکار قرار گرفت؛ در عی��ن حال ارائه
تس��هیالت به دریافت خدمات روانشناختی
منوط ش��د.مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت س��پس به
معرفی خدمات این دفتر در  ۳۲حوزه شامل
مواردی چون تأمین مالی ،تبلیغات ،مدیریت
واردات و صادرات ،همافزایی و مش��ارکت،
تأمی��ن مالی زنجی��رهای ،بیم��ه و مالیات،
تأمین زیرس��اخت و تجهی��زات ،منتورینگ
و کوچین��گ ،طراح��ی و س��اخت کارخانه،
شتابدهی و رش��د ،راهاندازی مراکز تحقیق
و توس��عه ،حقوقی ،رایانش ابری و س��اخت
دستگاه صنعتی پرداخت.

