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رئیس جمهور گفت: با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از روحیه بسیجی دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا، گفت: کادر 
بهداشت و درمان و همه دست اندرکاران با روحیه جهادی و بسیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشغول ایثار و فداکاری هستند و با حفظ و تقویت این روحیه 
می توان بر مشکالت غلبه کرد.وی افزود: دغدغه و اولویت اصلی دولت، صیانت از جان مردم است و این مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد..

رئیسی با تأکید بر تداوم اعمال کنترل های هوشمند و تاثیر آن در کنترل بیماری کرونا، گفت: به هر میزان که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند افزایش می یابد، می توان 
محدودیت های غیر هوشمند را کاهش داد.وی تأکید کرد: با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود.
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توقف خلق پول و نزولی شدن تورم 
در ۱۰۰ روز اول دولت

 هرچنــد مدت زمان ۱۰۰ روز بــرای ارزیابی برنامه های اقتصادی 
دولت در ســطح کالن کم به نظر می رسد و نتایج برنامه های تیم 
اقتصادی دســت کم در بازه یک ســاله خود را نشان خواهد داد، 
اقدامات دولت سیزدهم در زمینه نزولی کردن تورم و جلوگیری از 
خلق پول بیانگر موفقیت نســبی آن در این مدت است.به گزارش، 
دولت ســیزدهم ۱۰۰ روز از عمر ۴ ســاله خود را سپری کرد. در 
زمان شروع به کار و حتی قبل از آن و در دوره کارزار انتخاباتی نیز 
تقریباً اهم مشــکالت و چالش های کشور مشخص و معین بود. در 
کنار مسائل و مشکالت اجتماعی و زیست محیطی، کرونا و اقتصاد 
دو اولویت اصلی جامعه و به تبع آن دولت سیزدهم را شکل می داد.

به همین خاطر رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم از یک سو 
واکسیناسیون سراسری و کنترل کرونا و از سوی دیگر حل مسائل و 
مشکالت اقتصادی را در اولویت قرار دادند.به لحاظ اقتصادی، دولت 
از همان روزهای آغازین، رشد اقتصادی، کنترل تورم و سر و سامان 

دادن به اقتصاد و معیشت مردم را در دستور کار قرار داد.

نزولی شدن تورم در 100 روز
به طور مشخص ساماندهی اقتصاد کالن کشور در دستور کار قرار 
گرفت و تاکنون اقداماتی نیز در راســتای این هدف صورت گرفته 
اســت. بر این اســاس، رئیس جمهوری از ابتدای کار تاکنون بارها 
بر مســاله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و 
اعضای تیم اقتصادی خود را نیز در همین راستا انتخاب کرده است.

»ســیدرضا فاطمی امین«، وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه 
دفاع از خود در مجلس شــورای اســالمی گفت که تورم را تا سال 
۱۴۰۲ به نصف سال ۱۳۹۹ رسانده و پس از آن به سمت تورم تک 
رقمی حرکت خواهیم کرد.»ســید احسان خاندوزی« وزیر اقتصاد 
نیز گفت: در کوتاه مدت، مهمتریــن اولویت وزارت امور اقتصاد و 
دارایی کمک به ثبات اقتصاد کالن و مهار پایدار تورم است.هرچند 
۱۰۰ روز کاری برای ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد کالن 
کم است، اما در همین مدت کوتاه نشانه های شروع روند مثبت در 
این سطح از اقتصاد مشاهده می شود.در حدود سه ماهی که از روی 

کار آمدن دولت جدید می گذرد، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم.
بر اســاس آخرین آمار اعالمی، نرخ تــورم نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ 
در مقایســه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات ۱.۱ 
واحد درصد افت کــرده و گروه کاالهای غیر خوراکی و خدمات با 
کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.این کاهش 
تا حدودی در تورم های ماهانه و ســاالنه نیز مشاهده می شود. نرخ 
تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش 
۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم ساالنه نیز در مهرماه 

۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.

جبران کسری بودجه از راه های غیر تورم زا
بودجه سال جاری با کسری قابل توجهی همراه بود. کسری بودجه، 
چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز یکی از مهمترین 
عوامل رشد تورم است.بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال جاری 
کل درآمدهای دولت ۴هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شــده 
است. در بخش هزینه ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹هزار و 
۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند.وقتی درآمدها و هزینه ها را کنار 
همدیگر قرار می دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال جاری 
منفی ۴هزار و۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این یعنی کسری بودجه 
که جبران آن از راه اســتقراض یا چاپ پول که همان »پولی کردن 
کسری بودجه« اســت تورم زا خواهد بود.دولت سیزدهم با اشراف 

به این موضوع از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور نیز با بیان اینکه نگاه ما به 
بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سال های گذشته به 
دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه ها، خلق پول افسار گسیخته 
اتفــاق افتاده که این موضوع، تورم بــاال بر اقتصاد تحمیل کرده و 
سطح معیشــت مردم پایین آمده است.براســاس آخرین گزارش 
بانــک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مــرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم 
۳۹۲ هزار میلیارد تومان رســیده که در مقایســه با مرداد ۱۳۹۹ 
معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشــته است. سال گذشته در ماه مرداد 
میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین دولت 
سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم باالیی از نقدینگی 
در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود.عملکرد دولت در 
زمینه کاهش تورم نشــان دهنده کنترل رشد نقدینگی نیز است. 
زیرا نقدینگی خود یکی از عوامل اصلی تورم اســت و کاهش تورم 

می تواند نشانه کنترل رشد نقدینگی باشد.

اصالح ساختار بودجه
بودجه به عنوان مهمترین ســند اقتصادِی ساالنه دولت از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. با این حال نظام بودجه نویسی از مشکالت 
عدیــده ای برخوردار بوده و نیــاز به اصــالح آن از مدت ها پیش 
احســاس می شد.حدود ســه ســال از طرح موضوع بحث اصالح 
ســاختار بودجه می گذرد اما اقدامی اساسی در راستای آن صورت 
نگرفت. در دولت ســیزدهم از همان ابتدا این امر به طور جدی در 
دستور کار قرار گرفت.برای مثال رئیس جمهوری، در جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه دستورات مهمی )در ۱۳ بند( در رابطه با بودجه کل کشور 
صادر کردند.ضرورت اصالح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، 
کاهش جدی هزینه ها و اصالح بودجه ســال ۱۴۰۰ از محور اصلی 
دستورات رئیس جمهوری به ســازمان برنامه و بودجه بود.یکی از 
اقدامات اساســی دولت در راســتای اصالح ساختار بودجه تدوین 
بودجه کشور بر اساس ســند آمایش سرزمین است. در این رابطه  

آیت اهلل »سید ابراهیم رییسی« گفت:
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

 توقف خلق پول و نزولی شدن تورم
 در ۱۰۰ روز اول دولت

 توزیع منابع باید در کشــور به صورت عادالنه انجام شــود و بهترین راه برای توزیع عادالنه منابع این 
اســت که بودجه ریزی براساس آمایش ســرزمینی صورت گیرد.تاکنون برنامه ریزی و توزیع بودجه بر 
اســاس ظرفیت، توانمندی و به ویژه نیازمندی های منطقه ای نبوده اســت. در این سال ها در مناطقی 
کارخانه ایجاد شده که نباید می شد و سدها را بر رودخانه هایی بنا کردند که نباید می کردند. درجاهایی 
که باید جاده و ریل کشیده می شد، نشد. راه حل و چاره کار نیز به همان اندازه ساده است؛ برنامه ریزی 
و توزیع بودجه بر اســاس ســند آمایش سرزمینی.  هنوز بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نرفته است و میزان 
نقش ســند ملی آمایش ســرزمین در آن مشخص نیســت اما با توجه به تأکید مکرر رییس سازمان 
برنامه و بودجه بر این امر می توان انتظار داشت که برای اولین بار بودجه کشور مبتنی بر سند آمایش 

سرزمین باشد.

رشد اقتصادی 8 درصدی در دستور کار دولت
برای همه ما روشــن است که اقتصاد ایران و از جمله شــاخص رشد اقتصادی آسیب زیادی، نخست 
از تحریم و ســپس از شــیوع کرونا دید. چالش دوگانه تحریم-کرونا رشد اقتصادی را با افت شدیدی 
مواجه کرد.افزایش رشــد اقتصادی به هشت درصد از اهداف دولت سیزدهم است. در این مورد رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ باید با برنامه باشــد و بتوانیم آن را ماهانه کنترل 
کنیم اظهار داشــت: ما می توانیم هشــت درصد رشــد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تالش کنیم 
و این شــدنی اســت.طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ )به 
قیمت های پایه سال ۱۳۹۵(، با نفت ۶.۲ و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. با توجه به عملکرد دولت 
در زمینه واکسیناســیون و اتمام محدودیت های کرونایی و همچنین بر اســاس روند مثبت شــاخص 
های کالن اقتصادی دیگر می توان انتظار داشــت که دولت در طول این ۱۰۰ روز مســیر را برای رشد 
هشت درصدی هموار کرده است و امکان رسیدن به این عدد در سال ۱۴۰۱ دور از دسترس نیست.

گام هایی در راستای تحقق عدالت مالیاتی  
نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بســیار کم )بین ۶ تا هفت( است و وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفته اســت که »تالش کنیم در چهار ســال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
را ۵۰ درصد رشــد دهیم و دســتیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات ستانی هوشمند و عادالنه 
تحقق یابد.«یکی از مهمترین برنامه های پیشنهادی»احسان خاندوزی« اجرای کامل قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حســاب های تجــاری و غیرتجاری و 
هوشمندســازی نظام مالیاتی کشــور اســت. این امر می تواند به عنوان گامی در جهت افزایش رشد 
اقتصادی نیز تلقی شود. زیرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش مالیات بخش تولید اصالح نظام مالیاتی 
در راســتای ایجاد پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فــرار مالیاتی و تحقق کامل اهداف ماالیتی 
در بودجه است.بســترهای الزم به ویژه با کمک فناوری های نوین برای رســیدن به یک نظام مالیاتی 
کارآمد، عادالنه و چابک و هوشــمند فراهم شده است. دولت جدید نیز تمرکز خود را بر تکمیل پروژه 
هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار داده است. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق 
هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آســان تر محقق خواهد شــد.بر اســاس 
گفته مســووالن در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشــور داریم. این میزان فرار 
مالیاتی از بی عدالتی در نظام مالیات ســتانی کشــور خبر می دهد و دولت سیزدهم در راستای تحقق 
عدالت مالیاتی برنامه هایی را در دســتور کار قرار داده است.وزیر اقتصاد یکی از راه های تحقق عدالت 
مالیاتی را توجه به مالیات عایدی بر ســرمایه )CGT( و مالیات بر مجموع درآمد )PIT( دانســته و این 
دو را جزو استراتژی های ارائه شده در دولت سیزدهم معرفی کرده است. هر دو مورد می توانند کمک 
شایانی به عدالت مالیاتی داشته باشند.با اجرایی شدن مالیات بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنها 
مبنای مالیات ستانی قرار می گیرد. این بدان معنا است که افرادی که از راه های مختلفی کسب درآمد 
می کند دیگر نمی توانند بخشــی از درآمد خود را از دید ســازمان امور مالیتی دور نگه دارند.   بدین 
ترتیب می توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.بدون شک بسیاری از اقدامات و برنامه های دولت 
ســیزدهم در راستای ساماندهی اقتصاد کالن زمان بر است و ارزیابی آنها در قالب ۱۰۰ روز مشکل. با 
این حال مجموعه اقدامات و سخنان تیم اقتصادی دولت و رویکردی که در این باره در پیش گرفته اند، 

به ویژه کاهش تورم و جلوگیری از خلق پول امید به تحقق اهداف مورد نظر را افزایش داده است.

سازمان هواشناسی نسبت به تداوم آلودگی هوای 
۶ کالنشهر هشــدار داد و پرهیز از ترددهای غیر 
ضروری را توصیه کرد همچنین بر اساس هشدار 
دوم هواشناســی افزایش ارتفاع موج در سواحل 
جنوبی کشور قابل انتظار است.به گزارش ایسنا با 
اعالم هشدار زردرنگ سازمان هواشناسی کشور، 
ادامه پایداری در هوا طی روزهای شنبه)۲۹ آبان 
ماه( تا دوشنبه) اول آذرماه( پیش بینی می شود. 
بر اثر ایــن پدیده مخاطراتی همچــون افزایش 
غلطت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در 
ســاعات صبحگاهی قابل انتظار است.شنبه ) ۲۹ 
آبان ماه( شهرهای تهران، اراک، اصفهان، تبریز، 
کرج و مشهد درگیر این پدیده هستند. یک شنبه 
)۳۰ آبان ماه(  تهران، کرج، تبریز و مشــهد این 
شرایط را تجربه خواهند کرد. دوشنبه ) اول آذر 
ماه( نیز این شرایط برای شهرهای تبریز و مشهد 
قابل انتطار اســت.حاکمیت  این شــرایط جوی 
می تواند باعث افزایش شاخص کیفیت هوا درحد 
ناسالم برای گروه های حساس و احتمال رشد آن 

تا ناســالم برای تمام گروه ها در مناطق صنعتی 
و پرتردد در صورت عدم کنتــرل منابع آالینده 
ثابت و متحرک شود.بر اســاس توصیه سازمان 
هواشناسی پرهیز از ترددهای غیر ضروری به ویژه 
سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد 
امکان عدم فعالیت فیزیکی و ورزشــی در فضای 
باز، مدیریت ســوخت و زمان فعالیت واحدهای 
صنعتی در سطح و حومه کالن شهرها در دستور 

کار قرار گیرد.

افزایــش ارتفاع موج در ســواحل جنوبی 
کشور

همچنین در ادامه ســازمان هواشناســی با اعالم 
هشــدار زردرنگ دیگری از افزایــش ارتفاع موج 
طی بعدازظهر شــنبه )۲۹ آبان ماه( تا اوایل وقت 
یک شــنبه )۳۰ آبان ماه ( خبــر داد. مخاطراتی 
نظیــر افزایش ارتفــاع موج به ۱ تــا ۱.۵ متر در 
نواحی ساحلی و در فراساحل تا ۲ متر قابل انتظار 
است. نواحی غربی و مرکزی خلیج فارس، مناطق 

ســاحلی و دور از ساحل خوزستان و بوشهر تحت 
تاثیر این پدیده هســتند.همچنین مخاطرات این 
پدیده می تواند احتمال آسیب به قفس ها و تورهای 
صیادی، احتمال خســارت به قایق و شــناورهای 
کوچــک و نیمه ســنگین و احتمــال اختالل در 
فعالیت هــای دریایــی را افزایش دهد. ســازمان 
هواشناســی نیز توصیه می کند کــه احتیاط در 
ترددهای دریایی به ویژه تردد با شناورهای سبک 
و قایق های صیادی و تفریحــی و در نظر گرفتن 
تمهیدات الزم توسط کلیه فعاالن دریایی صورت 
گیرد.به گزارش ایســنا هشدار زرد رنگ به معنای 
این اســت که پدیده ای جــوی رخ خواهد داد که 
ممکن اســت در ســفرها و انجام کارهای روزمره 
اختالالتی را ایجاد کند. این هشــدار برای آگاهی 
مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای 
مواجهه با پدیده ای جوی داشته باشند که از حالت 
معمول کمی شــدت بیشتری دارد. از سوی دیگر 
مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند 

تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

هشدار هواشناسی نسبت به تداوم آلودگی هوای ۶ کالنشهر

در نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مطرح شد:

دستگاه های اجرایی از عرضه کاال در بورس استقبال نمی کنند
اوراق تسهیالت مسکن 80 هزار تومانی شد

 هزینه عجیب دریافت وام مسکن

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز!

هر برگه تســهیالت مســکن با عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، به گرانی هزینه دریافت وام خرید مسکن دامن زد.به 
گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت دیروز شنبه ۲۹ آبان بازار 
ســرمایه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی، از کف دامنه ۷۰ هزار تومانی، وارد کانال ۸۰ هزار تومان شــد.در حال 
حاضر متوسط قیمت بیشتر نمادهای زیرمجموعه تسه در بازه ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان قرار دارند و تقریباً در همه 
نمادها، افزایش قیمت در معامالت دیروز به ثبت رســیده است.گران ترین معامله اوراق تسهیالت مسکن به نماد 
تســه ۹۹۰۵ )اوراق مسکن مرداد سال گذشته( با قیمت هر برگه ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و ارزان ترین معامله نیز 
به نماد تسه ۹۹۰۶ )اوراق مسکن شهریور سال قبل( با قیمت ۷۸ هزار و ۵۱۵ تومان اختصاص داشت.بیشترین 
تعداد اوراق فروخته شده در معامالت دیروز نیز به دو نماد تسه ۰۰۰۶ و تسه ۰۰۰۷ )اوراق مسکن شهریور و مهر 

امسال( با به ترتیب ۳۱ هزار و ۲۸ هزار و ۵۲۵ برگه تعلق داشت.

استخدام کنید یارانه بگیرید

سیاست معکوس آمریکا در قبال نفت ایران
سخنگوی گمرک اعالم کرد:

سهم ۵۲ درصدی کشورهای همسایه از مبادالت تجاری ایران

3

3

3

4

3

5

 ۱۱۸ تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته ۳هزار و ۵۳۹ بیمار مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند؛ کاهش آمار مبتالیان شناسایی شده درحالیست که 
متاسفانه آمار فوتیهای ناشی از این بیماری در کشور همچنان سه رقمی است.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۹ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۳ هزار و ۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد که ۶۱۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۷۳ 
هزار و ۹۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۸ هزار و 
۸۵۲ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۷۷۱ هزار و ۳۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۴۱۶ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۷ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۸۷۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.

صدور رای باز هم به تعویق می افتد؟
نامه جدید فدراسیون فوتبال به CAS برای شکستن رای پرونده ویلموتس

بعد از آغاز به کار »مارک ویلموتس« سرمربی سابق تیم ملی ایران در یک باشگاه مراکشی، فدراسیون فوتبال ایران نامه جدیدی را در این ارتباط به دادگاه عالی 
ورزش )CAS( ارسال کرده است.به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی بعد از جدایی از تیم ملی فوتبال ایران در سال ۱۳۹۸، با شکایت به فیفا 
خواهان دریافت غرامت بیش از ۶ میلیون یورویی از فدراسیون کشورمان شد.ویلموتس که کمتر از ۹ ماه در تیم ملی ایران کار کرده و حقوق یک سال کامل خود 
را )بیش از ۲ میلیون یورو( از ایران دریافت کرده بود، با این توجیه که ایران شرایط قرارداد را رعایت نکرده، باقیمانده قراردادش تا سال ۲۰۲۲ را هم درخواست 
کرد.فدراسیون فوتبال ایران همان زمان به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد تا این دادگاه در رای سنگین ویلموتس تجدیدنظر کند. پروسه رسیدگی به این پرونده 
در دادگاه عالی ورزش که بخشی از آن هم در زمان شیوع ویروس کرونا صورت گرفت، بیش از آنچه که تصور می شد، دچار پیچیدگی شد و حتی صدور رای پنج 
نوبت به تعویق افتاد.این ماجرا تا جایی پیش رفت که ویلموتس بعد از حدود دو سال خودداری از پذیرفتن پیشنهادات کاری، در نهایت دو هفته پیش قید دور 
بودن از نیمکت مربیگری را زد و به پیشنهاد باشگاه راجاکازابالنکا مراکش پاسخ مثبت داد تا راهی این تیم شود.پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد همزمان با 
این اتفاق، فدراسیون فوتبال ایران نامه ای را برای دادگاه CAS ارسال و در این نامه تاکید می کند ویلموتس با وجود شکایتی که از ایران انجام داده و درخواست 
غرامتش، به یک تیم جدید رفته است. در واقع این اقدام فدراسیون به این منظور صورت گرفته است که به شکستن رای ویلموتس بیشتر امیدوار شود و از این 
تصمیم ویلموتس به عنوان سندی برای رد ادعای این مربی بلژیکی استفاده کند.طبق اعالم بعضی از کارشناسان حقوقی، از آنجا که مرد بلژیکی پیش از پایان 
مدت قراردادش با فدراسیون ایران اقدام به عقد قرارداد جدیدی کرده است، نزدیک به ۱۳ ماه از میزان غرامت درخواستی ویلموتس کسر خواهد شد.این موضوع 
عالوه بر اینکه صدور مجدد رای پرونده شکایت فدراسیون ایران از ویلموتس را به تعویق می اندازد، فدراسیون فوتبال را به کاهش غرامت درخواستی امیدوار می کند. 

باید دید در نهایت سرنوشت یکی از پیچیده ترین و سنگین ترین پرونده های مالی ایران در CAS به کجا خواهد رسید.
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طحان نظیف در نشست خبری:گزیده خبر

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزها
ســخنگوی شورای نگهبان جزئیات ایرادات این شورا به طرح 
تســهیل صدور مجوزها را تشــریح کرد.به گزارش خبرنگار 
سیاســی خبرگزاری تســنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی 
شــورای نگهبان در نشست خبری که صبح دیروز )شنبه 29 
آبان( برگزار شــد، با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان 
گفت: در جلسات اخیر شورا تایید الیحه نحوه کمک های افراد 
حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای کشور مورد بررسی 
قرار گرفت که خالف شــرع و قانون اساسی شناخته  نشد و 
مورد تایید قرار گرفت.وی افــزود: همچنین طرح حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت در دستورکار جلسات هفته های اخیر 
شــورا قرار داشت  که پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس 
و شــورا از سوی اعضای شــورای نگهبان  تایید شد و با ابالغ 
رئیس جمهور الزم االجرا شــد. الیحه دیگری که در جلسات 
شــورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، الیحه سند الحاقی 
درباره حفاظت از محیط زیســت دریایی دریای خزر بود که 
مورد تایید اعضا قرار گرفت. البته همراه تایید این الیحه چند 
تذکر به نمایندگان مجلس ابالغ شد که عمدتاجنبه ویرایشی 
و تنقیحی دارد.طحان نظیف  ادامه داد: همچنین الیحه درآمد 
پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها که تا کنون چندبار 
به شورای نگهبان ارسال شده و دفعات قبل نیز به کلیات آن 
ایراداتی مطرح بود  این بار نیز  ایراداتی به جزئیات گرفته شد 
و مغایر قانون اساسی شناخته شد.سخنگوی شورای نگهبان 
خاطرنشان کرد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی 
دیگر طرح مورد بررسی در جلسات شورا بود که موارد ابهامات 
این طرح به مجلس اعالم شد ولی در این مدت نامه ای از سوی 
هیئــت نظارت مجمع دریافت کردیم که این طرح را از حیث 
مغایرت با سیاست های کلی نظام دارای ایراد دانسته بود و ما 

نیز مجلس را از ارسال چنین نامه ای مطلع کردیم. 
طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کســب کار در شورای نگهبان گفت: سه دسته اشکال به این 

مصوبه ای داشتیم؛ دســته اول ایرادات درباره صالحیت هایی 
که به هیئت مقررات زدایی داده شــده بود که بخشــی از این 
اختیارات خالف قانون اساســی بود مثال در قســمتی از این 
تبصره اشــاره شده اســت که تبدیل مجوز »تایید محور« به 
»ثبت به محور« با تشــخیص هیئــت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کســب و کار انجام شــود که این مسئله هم از منظر 
اعضای شــورای نگهبان مغایر بند 10 اصل ســوم و اصل 60 
قانون اساسی شناخته شد.وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان 
به تبصره 4 ماده یک مصوبه تسهیل در مجوز های کسب و کار 

بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید »وضع محدودیت« 
باز به تشخیص نهاد های ذیربط و تایید هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای 
نگهبان صالحیتی که نمایندگان بــه هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کســب و کار در دو الی ســه تبصره این مصوبه 
داده بودند را مغایر قانون اساســی دانســتند.طحان نظیف با 
اشــاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان 
داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به 
برگزاری آزمون کرده بودند لذا الزم به توضیح است که وظایف 

وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص است 
و با قانون عادی نمی شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین 
اعضای شــورای نگهبان هم این مــوارد را مغایر با اصل 160 
قانون اساسی شناختند.وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به 
تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی هایی 
را هم به همراه داشــته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط 
به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که 
سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت 
کــرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شــورای نگهبان - 
نسبت به کسانی که صالحیت آن ها مسلم هست - مغایر بند 
9 اصل ســوم قانون اساسی شناخته شد.طحان نظیف درباره 
برخــی انتقاداتی که به طرح جوانی جمعیت وارد می شــود، 
تصریــح کرد: در ابتدای تصویب ایــن طرح ایرادات متعددی 
به  آن داشــتیم ولی در  فرایند یک ســاله و رفت و آمدها به 
مرور ابهامات حل و فصل شــد. یکی از طرح هایی که  درباره 
ان جلســات کارشناسی متعددی در شورای نگهبان با حضور 
موافقین و مخالفین برگزار شــد، طرح جوانی جمعیت بود و 
سیری  طوالنی طی شد تا در نهایت ابهام و ایرادات این طرح 
از سوی شورای نگهبان مرتفع شد. سخنگوی شورای نگهبان 
همچنین دربــاره مصوبه مجلس مبنی بر ســاماندهی بازار 
خودرو نیز خاطرنشان کرد: ما در ارتباط با واردات خودرو ورود 
کارشناسی نکردیم البته در شورای نگهبان شان این است که 
طرح را مورد بررسی قرار دهیم ولی به هر ترتیب به دنبال مانع 
تراشــی برای مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو نبوده و 
نیستیم البته ما قبل از این نیز اعالم کردیم که اشکالی نسبت 
به این مصوبه نداشتیم و تنها چند الهام به این طرح وارد بود 
که تشریح کردیم ولی در عین حال در همان زمان نامه ای از 
ســوی مجمع تشخیص  مصلحت نظام به دست ما رسید که 
ایرادات متعددی به این طرح وارد کرده بود که به هر حال این 

ایرادات باید توسط مجلس در نظر گرفته می شد.

امیرعبداللهیان تروریستی خواندن حماس 
توسط انگلیس را محکوم کرد

تهران- ایرنا- حســین امیرعبداللهیان وزیرامورخارجه جمهوری اســالمی ایران 
تصمیم انگلیس برای تروریســتی خواندن جنبش مقاومت اســالمی فلســطین 
)حمــاس( را محکوم کرد.وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران در صفحه توئیتر 
خود نوشت: تصمیم انگلیس برای تروریستی اعالم کردن جنبش مقاومت مردمی 
حماس را محکوم می کنیم.امیرعبداللهیان تصریح کرد که حقوق ملت فلسطین 
را نمــی توان با وارونه جلوه دادن واقعیات پایمال کرد.وی با تاکید بر حق تعیین 
سرنوشت فلسطینی ها افزود: تنها راه حل سیاسی برای فلسطین در برگزاری همه 
پرســی در میان تمام بومیان )سرزمین فلســطین( است.  منابع خبری انگلیس 
به نقل از »پریتی پتل« وزیر کشــور انگلیس گــزارش دادند که فعالیت جنبش 
حماس در این کشور بر اساس قانون »مبارزه با تروریسم« منع خواهد شد و براین 
اســاس، هر کســی که از حماس حمایت کند، پرچم آن را برافراشته یا جلساتی 
برای این سازمان ترتیب دهد، قانون انگلیس را نقض کرده است.به نوشته روزنامه 
تایمز، وزیر کشــور انگلیس گفت که تعلق داشتن به حماس، ابراز همراهی با آن، 
کمک به ترتیب جلســات یا نمایش پرچم های آنان در مال عام 10 سال مجازات 
حبس خواهد داشت.در واکنش به این تصمیم، جنبش حماس با انتشار بیانیه ای 
»تروریستی خواندن« خود را محکوم و خواهان محکومیت این تصمیم انگلیس شد 
و آن را تداوم تعدی علیه ملت فلســطین و حقوق ثابت آنها دانست که از بیش از 
یکصد سال پیش آغاز شد.در بیانیه حماس آمده است: متاسفانه انگلیس به جای 
عذرخواهی و اصالح اشتباه تاریخی خود علیه مردم فلسطین - چه در بیانیه شوم 
بالفور و چه در قیمومیت انگلیس که سرزمین فلسطین را به جنبش صهیونیستم 
واگذار کرد - به خیانت قدیمی خود ادامه می دهد و به متجاوزان به زیان قربانیان 

کمک می کند.

ایران رفع گام به گام تحریمها را نمی پذیرد
وزیر اسبق امور خارجه گفت: اگر غربی ها بخواهند برداشتن تحریم ها را به صورت 
گام به گام انجام دهند، ما نیز باید در خصوص اجرای محدودیت های هســته ای، 
گام به گام عمل کنیم.منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان در گفتگو 
با خبرنگار مهر در واکنش به آغاز دور جدید گفتگوها برای رفع تحریم های ظالمانه، 
گفت: روند پرونده برای افکار عمومی و مردم جهان روشن است. ما فکر می کنیم که 
اولین نکته الزم برای اینکه بتوانیم نسبت به مذاکرات جدید خوش بین باشیم، این 
است که در طرف های مذاکره کننده اراده سیاسی الزم وجود داشته باشد.وی با بیان 
اینکه آمریکایی ها تقریباً در سال های بعد از برجام نشان دادند که اراده الزم را ندارند، 
افزود: اولین تحریم های بعد از برجام نیز در دوره ی اوباما شروع شد.وزیر اسبق امور 
خارجه کشورمان تصریح کرد: ترامپ محصول شرایط جدیدی در سیاست داخلی و 
خارجی آمریکا بود و فکر می کرد که بتواند دوران رهبری آمریکا بر جهان را به این 
کشور برگرداند و به همین دلیل رویکرد خاصی را نیز در پیش گرفت.متکی افزود: 
این رفتار ترامپ شــاید در سیاست داخلی این کشور جواب می داد اما در سیاست 
خارجی نتوانست موفق شود و این شکست مشخصاً در قبال ایران نیز تحقق یافت.

وی تصریح کرد: همین شکست ترامپ در سیاست خارجی بود که موجب شد وی 
بعد از کارتر، دومین رئیس جمهور آمریکا باشد که در 42 سال گذشته موفق نشد 
در دور دوم به کاخ ســفید راه پیدا کند.وزیر اســبق امور خارجه تاکید کرد: االن 
آمریکایی ها در مقابل یک تجربه شکســت خورده هستند؛ ترامپ و هیئت حاکمه 
آمریکا گمان می کردند با افزایش فشارها و به تعبیر خودشان تحریم های ُکشنده، 
موفق خواهند شد که ایران را تسلیم کنند.متکی با اشاره به اینکه در خصوص برجام 
زمانی که آمریکایی ها احساس کنند تدابیر گذشته شان در رابطه با ایران شکست 
خورده اســت، اراده سیاســی برای ورود به یک مذاکره جدی پیدا می کنند، اظهار 
داشــت: این یک واقعیت اســت که دولت بایدن باید آن را درک کند و اگر به این 
درک برسند، در مذاکرات نیز جدی می شوند.وی گفت: ما یک بار دیگر نیاز داریم، 
مبانی منطق و مواضعمان را بیان کنیم؛ هدف گذاری ما برگرداندن آمریکا به برجام 
نیست بلکه آمریکایی ها جرمی مرتکب شده اند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان افزود: اگر قرار است آمریکایی ها به برجام برگردند، 
همانگونه که ســخنگوی وزارت خارجه گفت، باید شرط اصلی ورود به این بازی را 
بپذیرند.متکی تصریح کرد: شرط اصلی نیز این است که متعهد به اجرای تعهدات 
خودشان باشند. اگر آمریکایی ها و کشورهای دیگر عضو 1+۵ سابق بپذیرند که همه 
تعهدات خودشان را عمل کنند، ما هم به اجرای برجام فکر می کنیم.وی افزود: اگر 
غربی ها بخواهند برداشتن تحریم ها را به صورت گام به گام انجام دهند، ما نیز باید 
در خصوص محدودیت های ایجاد شده، گام به گام عمل کنیم. همان اصل مهمی 
که متأسفانه در بعد از برجام به دلیل ذوق زدگی و شتابزدگی اجرا نکردیم.وزیر اسبق 
امور خارجه کشورمان در پایان گفت: برای دوستان دستگاه سیاست خارجی و تیم 
مذاکره کننده آرزوی موفقیت می کنم و فکر می کنم که رئیس جمهور با طمأنینه و 
صالبِت منطق پذیرش مذاکره، رویکرد خوبی را در سه ماه گذشته نسبت به برجام 

نشان داده اند و امیدوار هستیم که در ادامه نیز موفق شوند.

قالیباف: 
نهادهای ذیربط زمینه دسترسی جوانان به کتاب را 

فراهم کنند
تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسالمی از نهادهای ذیربط خواست زمینه دسترسی جوانان به 
کتاب را فراهم کنند و گفت: فعاالن حوزه نشــر نقش مهمی در رشد و توسعه شاخص های انسانی 
در کشور دارند و هر گونه فعالیتی در راستای پرورش افرادی آگاه و عالقه مند به پژوهش و مطالعه، 
اقدامی ارزشــمند در خدمت به آینده کشــور اســت.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »محمدباقر 
قالیباف« با انتشــار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام نوشت: بسیاری از مشغله ها و 
به خصوص مشــکالت اقتصادی، مردم را از مطالعه و کتاب خواندن دور کرده اســت؛ هر چند که 
وظیفه حاکمیتی نیز حکم می کند تا در راســتای گســترش آگاهی عمومی و فراهم کردن زمینه 
دسترسی مردم به دانش و اطالعات، نهادهای ذی ربط برای رونق صنعت نشر تمام تالش خود را به 
کار ببندند و زمینه های دسترســی عموم مردم به خصوص جوانان را به کتاب تسهیل کنند. رییس 
مجلس شورای اسالمی در ادامه نوشت: در زمان شهرداری یکی از مهم ترین اولویت های ما در عرصه 
فرهنــگ، اقدامات عملیاتی در زمینه ترویج کتابخوانی بــود؛ از احداث پروژه باغ کتاب که امروز به 
یکی از پاتوق های اصلی جوانان و نوجوانان تهرانی تبدیل شده است تا برگزاری نمایشگاه های کتاب 
یاد یار مهربان و توزیع گســترده کتاب در مدارس و همچنین حمایت از ناشران و مولفان و تجهیز 
کتابخانه های عمومی و بسیاری اقدامات دیگر که نیازمند ادامه یافتن و توسعه پیدا کردن است. وی 
اضافه کرد: تجربه به ما نشــان داد که اگر مسووالن در زمینه های فرهنگی یک قدم بردارند، مردم 
10 قدم خواهند برداشــت و خود به آن اقدامات فرهنگی، ضریب فزاینده می بخشند. قالیباف تاکید 
کرد: فعاالن حوزه نشــر در تمامی مراحل تولید، توزیع و فروش کتاب، نقش بسیار مهمی در رشد 
و توســعه شاخص های انسانی در کشور دارند و هر گونه فعالیتی در راستای پرورش افرادی آگاه و 
عالقه مند به پژوهش و مطالعه، اقدامی ارزشمند در خدمت به آینده کشور و تربیت نسل آینده است.

رییس مجلس شورای اسالمی در این پیام هفته کتاب و کتابخوانی را به تمام مردم خوب ایران به 
خصوص به عالقه مندان به کتاب و تمام نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ویراستاران، کتابداران، 

فروشندگان کتاب و تمامی فعاالن حوزۀ نشر تبریک گفت.

طبق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور؛
انتصاب در دستگاه های اجرایی منوط 

به تایید معاونت حقوقی شد
طبق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور، انتصاب باالترین مسئول 
حقوقی دستگاههای اجرایی پس از تایید صالحیت تخصصی و تایید 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می گیرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، بر اساس دستور العمل محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
درباره انتصاب مســئولین حقوقی دســتگاه هــای اجرایی، انتصاب 
باالترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی پس از تایید صالحیت 

تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می گیرد.
متن دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور به شرح ذیل است:

»کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، موسسات عمومی 
غیر دولتی و موسسات و شــرکت هایی که شمول قانون و مقررات 
بر آنها مســتلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه های اجرایی 

ذیل قوه مجریه
در اجــرای ابالغیه ها و مصوبــات الزم االجرا و در راســتای ایجاد 
انســجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیــز ارزیابی موثر و 
مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل حقوقی دستگاه ها و نظارت بر 
مناقصات و مزایده ها قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور 
تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی آیین نامه ها و دســتورالعمل 
های ذیربط، انتصاب باالترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاههای 
اجرایــی از بین قوه مجریه موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات 
کشوری و ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی، پس از تایید صالحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری انجام گیرد.

عمویی در گفتگو با مهر:
»توافق موقت« جدی نیست

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه توافق موقت 
فعــال موضوع جدی نیســت، گفت: پیشــنهادهایی که انتفاع 
اقتصادی ایران در آن در نظر گرفته نشــود مورد توجه مذاکره 
کنندگان قرار نخواهد گرفت.ابوالفضل عمویی عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر، در مورد امکان توافق موقت ایران و 1+4 اظهار 
داشــت: آنچه در رســانه های آمریکایی به عنوان توافق موقت 
منتشر شــده هنوز به صورت جدی از سوی مقامات 1+4 اعالم 
نشده اســت. ما با آمریکایی ها مذاکره ای نداریم و طرف مذاکره 
ما 1+4 اســت.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: مذاکرات ایران با 1+4 هشــتم آذر ماه در وین انجام 
می شود و موضوع مذاکرات لغو تحریم ها علیه ایران است. بدون 
لغو تحریم ها امکان اینکه ایران به توافق برجام برگردد و اجرای 
پاراگــراف 26 و ۳6 را کنار بگــذارد، وجود ندارد.عمویی با بیان 
اینکــه ایران تعهدات خود در برجام را اجرا کرده اســت، گفت: 
گام های کاهش تعهدات از سوی ایران بر اساس توافق نامه برجام 
برداشته شده است. توافق موقت فعاًل موضوع جدی نیست.وی با 
بیان اینکه مذاکرات وین با دستور کار لغو تحریم ها انجام خواهد 
شد، گفت: پیشنهادهایی که انتفاع اقتصادی ایران در آن در نظر 
گرفته نشــود مورد توجه مذاکره کنندگان قرار نخواهد گرفت. 
انتفاع اقتصادی ایران باید به صــورت موثر و قابل اندازه گیری 

باشد.

وزیر دفاع:
صنعتی سازی را برای حل مشکل 

مسکن افزایش می دهیم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اتخاذ سیاست توسعه 
صنعتی ســازی ساختمان یکی از روش های موثر و تسهیل کننده 
حل مشکل مسکن در کشــور خواهد بود.به گزارش خبرگزاری 
مهر، رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی با حضور در »کارخانه 
صنعتی ساختمان« متعلق به وزارت دفاع از بخش های مختلف این 
کارخانه بازدید کرد.امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در جریان این بازدید با ارائه گزارشــی از اقدامات انجام 
شده توسط وزارت دفاع در حوزه صنعتی ساختمان، گفت: هدف 
اجرای این طرح تولید ساختمان های پیش ساخته فلزی به روش 
نوین است که به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی 
تحت عنوان »قرارگاه ســاخت« در وزارت دفاع تشــکیل شده تا 
با ایجاد ظرفیت های الزم مســیر پیشرفت فرایند صنعتی سازی 
ساختمان را دنبال کند.وی افزود: در این روش عمر ساختمان از 
2۵ تا ۳0 ســال به متوسط 100 سال افزایش می یابد. همچنین 
ضمن افزایش عمل ساختمان در زلزله های با ریشتر باال، سرعت 
ساخت ساختمان نیز که هم اکنون به طور متوسط ۳6 ماه است 
به شــش ماه کاهش پیدا می کند. بنابراین اتخاذ سیاست توسعه 
صنعتی ســازی ساختمان یکی از روش های موثر و تسهیل کننده 
حل مشــکل مسکن در کشور خواهد بود.وزیر دفاع با بیان اینکه 
وزارت دفاع قرار نیســت به یک انبوه ساز ساختمان تبدیل شود، 
اظهار کرد: هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح وحل مشکالت 
مــردم در این حوزه اســت، از این رو وزارت دفــاع آمادگی دارد 
تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و 
سازمان های مسئول کشوری قرار دهد.امیر آشتیانی تصریح کرد: 
ما این توانمندی را داریم با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این 
کارخانه را هر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشین آالت مورد 
نیاز همگی بومی سازی شده و فرآیند صنعتی سازی ساختمان از 

ایده تا محصول، امروز در وزارت دفاع صورت می گیرد.
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گزیده خبر اوراق تسهیالت مسکن 80 هزار تومانی شد

 هزینه عجیب دریافت وام مسکن
هر برگه تســهیالت مســکن با عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، به گرانی هزینه دریافت وام 
خرید مسکن دامن زد.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن در معامالت دیروز شنبه ۲۹ آبان بازار سرمایه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی، از 
کف دامنه ۷۰ هزار تومانی، وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.در حال حاضر متوسط قیمت 
بیشتر نمادهای زیرمجموعه تسه در بازه ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان قرار دارند و تقریباً در همه 
نمادها، افزایش قیمت در معامالت دیروز به ثبت رســیده است.گران ترین معامله اوراق 
تسهیالت مسکن به نماد تسه ۹۹۰۵ )اوراق مسکن مرداد سال گذشته( با قیمت هر برگه 
۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و ارزان ترین معامله نیز به نماد تسه ۹۹۰۶ )اوراق مسکن شهریور 
سال قبل( با قیمت ۷۸ هزار و ۵۱۵ تومان اختصاص داشت.بیشترین تعداد اوراق فروخته 
شده در معامالت دیروز نیز به دو نماد تسه ۰۰۰۶ و تسه ۰۰۰۷ )اوراق مسکن شهریور و 

مهر امسال( با به ترتیب ۳۱ هزار و ۲۸ هزار و ۵۲۵ برگه تعلق داشت.

علت گرانی اوراق چیست؟
برخی کارشناســان اقتصادی علت افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن را افزایش 
تقاضای خرید این اوراق با توجه به افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن از ابتدای 
مهر ماه امســال و افزایش تحرکات در بازار مســکن عنوان می کنند.هر چند که بر 
اســاس اعالم گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه امسال، تعداد 
معامالت مســکن ۵۴۷۱ فقره بود که نســبت به ماه قبل از آن )شهریور امسال( با 
انجام ۷۷۸۹ فقره معامله، کاهش حدوداً ۳۰ درصدی را نشــان می دهد؛ با این حال 
برخی گزارش های میدانی اگرچه از کاهش شدید قدرت خرید مسکن حکایت دارد، 
اما با توجه به نابسامانی سایر بازارها، از احیای خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن 
خصوصاً با اعمال افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن در بانک تخصصی این بخش، 

حکایت دارد.

هزینه دریافت وام مسکن معادل یک وام جعاله 80 میلیونی!
در حال حاضر متقاضیان دریافت تســهیالت خرید مســکن ویژه زوجین تهرانی تا 
سقف ۴۸۰ میلیون تومان می بایست ۹۶۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی خریداری کنند که 
با احتساب میانگین قیمت هر برگه ۸۲ هزار تومان، ۷۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان 
هزینه دریافت این تســهیالت خواهد شــد.این در حالی است که سقف تسهیالت 
جعاله مســکن که بخشی از وام خرید مسکن اســت، ۸۰ میلیون تومان بوده و لذا 
متقاضیان وام مسکن معادل حدوداً یک وام جعاله، باید هزینه دریافت این تسهیالت 
کنند.همچنین سقف وام مسکن مجردهای تهرانی نیز ۲۸۰ میلیون تومان است که 
متقاضی باید ۵۶۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی خریداری کند که درنتیجه هزینه دریافت 
این تســهیالت، ۴۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان با احتساب متوسط قیمت هر برگه 

۸۲ هزار تومان خواهد بود.

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از 
دیروز!

ارزش واقعی ســهام عدالت همسو با روند نزولی بازار رو به کاهش است، به 
طوریکه ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نسبت 
به حدود دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشــته اســت.به 
گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت مشموالن این سهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می توانند با مراجعه 
به ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را 

مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی 
می شــود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون 
تومانی در ۲۰ اسفند ســال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت 
داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.ســهامی که در روزهای نخستین آزاد 
سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ 
میلیون تومان قیمت داشــت.در این راستا، در یازدهم مهرماه ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت داشــت و طبق آخرین قیمت ها، این سهام اکنون کمی 
بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد که هفت میلیون تومان 
آن قابل فروش اســت.همچنین در ۲۵ مهر سال جاری، ارزش سبد ۵۳۲ 
هزار تومانی سهام عدالت به ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و در پنجم 
آبان ماه نیز ارزش این سبد تا ۱۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان کاهش یافت.

بر این اساس طبق آخرین ارقام که در ۲۸ آبان ماه به روز رسانی شده است، 
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت که نسبت به دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ 
هزار تومان کاهش داشته است. همچنین از این میزان، حدود ۶ میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان آن قابل فروش است.

پورابراهیمی:
 احتماال روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا 

پایان سال ادامه می یابد
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که پیش بینی 
می کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد 
و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به الیحه »تامین مطمئن کاالی اساسی، نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر«  
که فوریت آن در مجلس به تصویب نرســید، گفت: وقتی فوریت الیحه در 
صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعالم وصول می شــود و 

به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می شود.
وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تســریع زمانی انجام شود که 
بتواند سریع تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این الیحه را 
ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابالغ شــود. اما عمال با 
عادی شــدن الیحه زمان بیشــتری می برد. یعنی حداقل یک ماهی طول 
می کشد که این الیحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه 
شــود و بعد هم در نوبت بررســی در صحن قرار گیرد که عمال دو سه ماه 
به طول می انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه 
است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در 
صحــن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل 
این فرایند یک ماه طول می کشد.نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: 
به نظر من تا این الیحه تبدیل به قانون شود و ابالغ شود دیگر شاید خیلی 
به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش 
بینی من این اســت که این الیحه اجرایی نمی شود.پورابراهیمی در مورد 
تبعــات این الیحه نیز گفت: تاثیرات این الیحه با بحث هایی که دولت ارائه 
کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه  ۸ میلیارد 
دالری بود که در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شــده بود و می خواســت ۳، ۴ 
میلیارد دالر بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کاالهای اساسی مورد نیاز 
را بخرد و در ردیف های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی 
داشــته باشد. اهم سرفصل های مورد نظر دولت در این الیحه دو چیز بود؛ 
یکی افزایش ســقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف های بودجه. این دو 
مجوزی بود که دولت می خواست.وی یادآور شد: من فکر می کنم یک مقدار 
در تبیین این موضوع اشــکاالتی پیش آمد و برداشــت های متفاوتی شد. 
برداشتی که شــد این بود که دولت می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف 
کند. دولت اعالم کرده بود که اگر بخواهم تا پایان ســال همین مســیر را 
ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم. دلیل دولت هم این بود که به طور 
متوســط قیمت جهانی کاالهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از 
زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان 
مقدار کاالهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم این بود که در سالهای گذشته 
برخی از این اقالم و کاالهای اساسی در کشور تولید می شد و نیازی به ارز 
برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در ســال جاری کاهش پیدا 
کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای 
خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. 
این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.پورابراهیمی 
همچنین گفت: برداشت این بود که دولت می خواهد ارز ترجیحی را حذف 
کنــد و قیمت کاالها را آزاد کنــد و آن را از طریق روش هایی جبران کند. 
اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرف نظر از اینکه 
همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشــته باشد که 
روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت 
بــود یعنی از هر زمان که دولت می خواســت تغییراتی در آن کاالها بدهد 
برایش امکان پذیر بود لذا مجوزی برای آن الزم نبود ولی در فضای عمومی 
و حتی فضای مجلس اینجور برداشــت شد که دولت با این کار می خواهد 
قیمت پنج قلم کاال را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگهدارد ولی روش 
پرداخت را متفاوت کند.وی افزود: االن پیش بینی من این اســت که روند 
ســابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. 
فقــط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه التفاوت ارز مورد نیاز را از 
طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف های 
بودجه را به صورت قانونــی اعمال کند.این نماینده مجلس در مورد نحوه 
تصمیم گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا باید منتظر 
بمانیم ببینیــم در الیحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می شــود، 
معموال در الیحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید 
دخل و خرجش را بســنجد و الیحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت 

روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می شود.

استخدام کنید یارانه بگیرید
کارفرمایانی که فارغ التحصیالن دانشــگاهی را در واحدهای خود به کار گیرند از ۳۰ درصد حداقل دســتمزد مصوب 
شورای عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.به گزارش ایسنا، طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک  بخشی 
به ایجاد اشــتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، زمینه  سازی برای اشتغال دانش  آموختگان مقاطع تحصیلی 
دیپلم و باالتر، ارتقاء مهارت و کســب تجربه توســط جویندگان کار به ویژه شغل  اولی  ها از طریق تعامل با نیروهای 
متخصـص و با تـجربه، انتـقال دانش و فـناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و افزایش تولید و سرمایه گذاری 
در بخش ــهای تعاونی و خصوصی به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار تدوین و اجرا شده  است.جامعه هدف این 
طرح، جوانان بیکار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال و همچنین بنگاه های اقتصادی رسمی فعال 
در شهرستان های کم برخوردار از اشتغال استانهای مشمول طرح است.بر اساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد 
تاکنون ۳۸ هزار و ۹۷۵ نفر در این طرح ثبت نام کرده که از این تعداد بیش از ۳۳ هزار  نفر موفق به انعقاد  قرارداد   کار  
شده اند. این طرح همچنین مشارکت ۶۸۰۸ کارفرما را در پی داشته است.بررسی توزیع جغرافیایی اجرای طرح نشان 
می دهد استان خوزستان با ثبت بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقده پیشتاز این طرح بوده است.بیشترین 
تعداد کارفرمای اســتقبال کننده از طرح پس از خوزستان متعلق به کرمانشاه بوده و استان مازندران بیشترین تعداد 
جویندگان کار ثبت نام کرده و قرارداد بسته پس ازخوزستان را به خود اختصاص داده است.داوطلبان و جویندگان کار 
جهت بهره مندی از این طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ 
شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است. متقاضیان و کارفرمایان برای 
بهره مندی از مزایای طرح و دریافت یارانه دستمزد می توانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

تعهد بدهید، حقوق بگیرید!
با مشروط شدن واریز حقوق آبان به ورود اطالعات کارکنان در سامانه پاکنا، دستگاه هایی که در این رابطه اقدام نکرده اند از دیروز )شنبه( در 
صورت مراجعه به سازمان اداری و استخدامی با ارائه تعهد کتبی، برایشان مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد.به گزارش ایسنا، بعد از دستور 
رئیس جمهور جهت شــفاف سازی وضعیت پرداخت  های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین 
سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی در 
صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطالعات عمل کرده باشد،  در غیر این صورت پرداختی 
صورت نگیرد.در همین رابطه، ســازمان اداری و استخدامی اعالم کرد: دستگاه هایی که ورود اطالعات نداشته اند تنها در صورت ارائه تعهد، 
برایشان مجوز صادر می شود. بر این اساس، از دیروز همزمان با همزمان با ۲۹ آبان ماه، باالترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان 
مالی و اداری سازمان ها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطالعات را هر چه سریع تر 
در سامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند.این در حالی 
است که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی هر چند که جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود ولی نشان داد که همچنان در کنار بخشی 
از دســتگاه های دولتی، ســایر دستگاه ها از جمله مجلس و زیر مجموعه  آن هم اوضاع خوبی در درج اطالعات نداشته اند و حقوق های این 
ماه آنها هم تحت الشــعاع این شــرط قرار دارد. اینکه پرداخت حقوق ها به ورود اطالعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین 
کارمندایران مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر بر می گردد که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است. 
طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطالعات سامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، 
هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس 

از ثبت اطالعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.

مالیات خانه های خالی معطل اطالعات! 
درحالیکه دی ماه امســال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان 
خانه های خالی ارســال می شــود، بر خالف ادعای مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر ارسال اطالعات خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی، 
هنوز اطالعاتی به این سازمان ارسال نشده است. به گزارش ایسنا، در راستای 
اخــذ مالیات از خانه های خالی ابتدا وزارت راه و شهرســازی باید اطالعات 
تجمیع شده از خانه های خالی را از طریق سامانه امالک و اسکان به سازمان 
امور مالیاتی ارســال کند تا امکان اخذ مالیات برحســب اطالعات باشد. اما 
در این بین مســئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند ۱.۳ میلیون واحد 
مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی« معرفی شده است، در حالیکه طبق 
اعالم معاون ســازمان امور مالیاتی، هیچ اطالعاتی در این زمینه به سازمان 
ارسال نشده و تا زمانی که اطالعات خانه های خالی از طریق سامانه امالک 
و اســکان دریافت نشــود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد.از سوی دیگر، 
برزگری - مدیرکل دفتر طراحی و هوشمندســازی ســازمان مالیاتی - نیز 
می گوید بر اســاس بنــد یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکــرر قانون مالیات های 
مســتقیم، ارائه اطالعات واحدهای مســکونی خالی تا پایان خرداد مهلت 
داشــت که تمدید شــد. این مهلت تا پایان آذر امسال تمدیده شده و پس 
از تجمیع اطالعات، ســازمان امور مالیاتی نسبت به اطالع رسانی و وصول 
مالیات اقدام می کند.بنابراین، اگر تا پایان آذرماه اطالعات خانه های خالی به 
دست سازمان مالیاتی برسد، این سازمان باید تا پایان دی ماه به صاحبان این 
خانه ها اطالع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را وصول کند.در صورتی که 
اشــخاص مشمول پس از ارسال مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت 
به پرداخت مالیات اقدام نکرده باشند، سازمان از اسفندماه نسبت به ارسال 
برگه هــای مالیاتی و وصول مالیات اقدام خواهد کرد. طبق قانون، اگر واحد 
مســکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه 
باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول 
معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و 

سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد 

وزیر راه: 
صنعتی سازی، قیمت مسکن را برای خریدار 

کاهش می دهد
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرســازی گفت: صنعتی سازی ساختمان، کاهش 
هزینه ســاخت و به  دنبال آن کاهش هزینه خرید مســکن توسط مردم را 
در پی خواهد داشــت.به گزارش ایرنا از وزارت راه  و شهرســازی، »رســتم 
قاسمی« دیروز با حضور در کارخانه صنعتی ساختمان متعلق به وزارت دفاع 
از بخش های مختلف این کارخانه بازدید کرد. وی با تقدیر از اقدامات وزارت 
دفاع در حوزه صنعتی ســازی ساختمان، وزارت دفاع را پیشران و پیشرو در 
عرصه های مختلف ملی عنوان کرد.وزیر راه و شهرسازی، پیشرفت و حرکت 
صنعتی سازی ساختمان توسط وزارت دفاع را ارزشمند توصیف کرد و گفت: 
این مهم باید هر چه ســریع تر در بخش های مختلف کشــور پیاده سازی و 
اجرا شده و توسعه پیدا کند.قاسمی بیان داشت: وزارت مسکن و شهرسازی 
برای پیشبرد و توســعه کارخانه صنعتی سازی ساختمان، اهتمام و تعامل 
هر چه بیشتر خود را با وزارت دفاع افزایش خواهد داد.به گزارش ایرنا، وزیر 
راه و شهرســازی پیشتر با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری های نوین در 
صنعت ساختمان گفته بود: ضرورت دارد صنعت ساختمان از نظر کیفیت، 
قیمت و ســرعت در ساخت متحول شود. باید از شیوه های نوین در ساخت 
بهره مند شــویم زیرا بخشی از شیوه های سنتی زمان بر، فاقد کیفیت الزم و 
سرعت اســت که مالک عمل در اجرای تولید مسکن است. وی تاکید کرد: 
با توجه به وضعیت نه چندان مناسبی که به دلیل سنتی سازی وجود دارد، 
باید با دعوت از شــرکت های دانش بنیان از روش های نوین ســاخت بهره 
ببریم.قاســمی همچنین در ماموریتی ویژه از مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرسازی خواســته بود تا نسبت به کیفی ســازی، سرعت در ساخت و 
همچنین مناسب سازی قیمت ساخت و ساز در کشور با همکاری شرکت های 

دانش بنیان و استفاده از توانمندی ها و دانش آنها اقدام کند.

وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور ۱۵ مشــکل و 
مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد.

به گزارش فارس، ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی ۱۵ چالش فروش و مولدســازی 
اموال مازاد دستگاه های اجرایی برای تحقق بودجه سال 
جاری را به رئیس جمهور اعالم کرد و خواستار تصویب 
و ابالغ بخشــنامه  جدید در این زمینه شد.وزیر اقتصاد 
عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل 
۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده 
اســت.به گزارش فارس، در بودجه سال جاری بیش از 
۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری 
امــوال مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شــده که 
طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه 
نخست ســال جاری محقق شد.طی چند روز گذشته 
نیز خاندوزی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت 
برای جبران کســری بودجه در الیحه بودجه ۱۴۰۱  و 
حتی ســال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، 
گفته بود: پیشــنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران 
کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت 
است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، 
کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می 
تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد.براین اساس جزئیات 
این نامه بدین شرح است: همان گونه که مستحضرید، 
مطابق جزء های ۱ و ۲ بند )د( تبصره ۱۳ قانون بودجه، 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت 
به مولد سازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های 
اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری 
تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسالمی خارج 
از ســقف اوراق مالی اســالمی دولت، اجاره بلند مدت 
حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف 
درآمــدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشــور واریز 
نماید.همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه 
داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد 
۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ .۱۷۶ریــال از امــوال 
و دارایی های منقــول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد 
دولت جمهوری اسالمی ایران )به استثنای انفال و موارد 
مندرج در اصل هشتاد و ســوم )۸۳( قانون اساسی را 
بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران 
با رعایت قوانین و مقــررات از طریق حراج عمومی در 
بورس امالک و مســکن و یــا از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین 
نامه اجرایی جز ۲ بنــد و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب 
نامه شــماره ۱۲۷۹۷۱/۵۸۷۹۵ ه مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ 
هیــات محترم وزیران در اجرای جــزء ۲ بند و تبصره 
۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل 
میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  هزار  دویست 
ریال در ایــن چارچوب باید اموال مازاد شناســایی و 
با همان ســاز و کار بند د تبصــره ۱۲ قانون بودجه به 
فروش برســد. شایان ذکر اســت در بند ۵ تبصره ۱۲ 

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی 
به این وزارت داده شده بود. با تالش های این وزارت در 
این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه های ملی و 
استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ 
فقره امالک مازاد و غیرقابل اســتفاده دولت به ارزش 
برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد 
کــه ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول 
گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با 
ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها 
صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره 
در ســالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ 
برای تحقق منابع پیش بینی شــده در قانون بودجه و 
عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش 
ماهه نخست ســال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان 
بوده که به حســاب خزانه واریز شده است دالئل عدم 
تحقق منابع گذشــته از وجود قوانین متعدد و معارض 
و وجود احکام مختلف و مــوازی در تبصره های قانون 
بودجــه و جداول پیوســت آن برای فــروش اموال و 
دارایی های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله 
و وجوه ردیف های درآمــدی متعدد.برای واریز وجوه 
حاصــل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای 
دستگاه ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی 
امالک شناسایی شده مشکالت و چالش های زیر وجود 

دارد.
۱- دســتگاه های اجرایی با رعایت جانــب احتیاط و 
احتمــال نیاز آتــی از معرفی اموال مــازاد خودداری 

می کنند.
۲- اغلب دســتگاه ها امــوال و دارایی های کم ارزش و 
اراضی و امالک فاقد کاربری واقع در نقاط روســتایی و 

کم برخوردار را معرفی می کنند.
۳- پس از شناســایی امالک مازاد توســط ادارات کل 
امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاههای اجرایی، 
در جلســات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم 
گیری توسط کارگروه اســتانی را با چالش مواجه می 
نمایند و با درخواســت انصراف دستگاه ها یا مخالفت 
با تصمیمات کارگروه های استان، عدم امضای بعضی از 

صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابالغ مجوز فروش 
دستگاه ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف 

می نمایند.
۵- برخی از دســتگاه های اجرایــی از طریق انعکاس 
موضوع در رســانه ها با واســطه قرار دادن نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، ائمه جمعه و ... از استانداران 

محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می نمایند
۶- وزراء یا باالترین مقام دســتگاه ملی با فروش اموال 
معرفی شــده واحدهــای اســتانی و ادارات محلی و 
تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه 
درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق 
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد 
۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یــا پیشــنهاد وزیر یا 
باالترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت 

می نمایند
۷- باالترین مقام دستگاه های اجرایی طی مکاتبات و 

بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و 
مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می نمایند.

۸- وجــود امــالک مازاد فاقد ســند و عــدم اهتمام 
دستگاه ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که 
امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می سازد.

۹- عدم ثبت اطالعات اموال غیرمنقول دســتگاه های 
اجرایی در سامانه ســادا که بر کتمان اطالعات و عدم 

شناسایی امالک دولتی منجر می شود.
۱۰- دغدغه دســتگاه ها در خصوص برگشــت منابع، 
به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی 
به همان دســتگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با 

ابزارهای پیش بینی شده گردیده است.
۱۱- طوالنــی بــودن فراینــد تغییر کاربــری و لزوم 
تامیــن هزینه های الزم بــرای آن زمان بر بودن اعالم 
نظر کمیســیون ماده )۵( قانون تاسیس شورای عالی 
معماری و شهرســازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار 
باالی صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای 
فروش در اجرای ماده )۶( قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( که بعضا برای 
یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری 

مطالبه می شود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون 
ماده )۵( قانون تاســیس شــورای عالــی معماری و 
شهرســازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر 
اســت بدون ملحوظ داشتن وضعیت امالک و طرح آن 
برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این 
امــالک در طرح مکان یابی مســکن بعنوان مال مازاد 
برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این 
امالک را بنام آن وزارت اصالح می کنند در حالیکه این 
امالک زمین بکر نبوده و اغلب ســاختمان و تأسیسات 

مازاد هستند.
۱۳- لزوم فــروش یکجا و نقدی ملــک و عدم امکان 
تقســیط و رکود حاکم بر بازار امالک و فروش نرفتن 

امالک علیرغم تجدید مزایده.
۱۴- مشــکالت مربوط به برگزاری مزایده در ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( امکان دسترسی 
آســان عموم مــردم از جمله روســتائیان را به مزایده 
کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده 

خریداری برای امالک دولت مراجعه نمی کنند.
۱۵- علی رغم فراهم شــدن امکان فــروش در بورس 
امالک و ابالغ دســتورالعمل های مربوطه، دستگاه ها 

استقبالی از عرضه کاال در بورس نمی نمایند.
نظــر به اینکه چالــش های مذکور مبنی بر بخشــی 
نگری دســتگاه ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت 
آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در 
حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با 
مشکالت جدی مواجه نموده لذا در صورت صالحدید 
متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش 
هــای موجود در چارچوب قوانیــن و مقررات حاکم و 
تســهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال 
جاری تهیه شــده را تائید و دســتور فرمایید به کلیه 

دستگاههای اجرایی ابالغ گردد.

در نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مطرح شد:

دستگاه های اجرایی از عرضه کاال در بورس استقبال نمی کنند
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سیاست معکوس آمریکا در قبال نفت ایرانگزیده خبر
به تازگی رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان 
کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است، موضوعی که طبق گفته های کارشناسان 
چندان منطقی نیســت و این تنها یک باور غلط است چراکه دالیل متعددی برای نفی 
این موضوع وجود دارد.به گزارش ایسنا، صحبت های اخیر جو بایدن واکنش های بسیاری 
را دربرداشــته اســت؛ او اعالم کرده که مطابق با تصمیمات قبلــی، عرضه کافی نفت و 
فرآورده های نفتی از کشورهایی غیر از ایران )به بازار جهانی( وجود دارد تا امکان کاهش 
قابل توجه خرید نفت و فرآورده های نفتی از ایران توسط موسسات مالی خارجی فراهم 
شود. این مواضع ضد و نقیض ایاالت متحده در قبال بازار نفت و ایران در حالی است که 
در جریان مذاکرات هفته گذشته ی اوپک پالس همواره با فشار بر تولیدکنندگان خواهان 
تولید و عرضه بیشتر نفت بوده و عالوه بر آن مدعی است برای بازگشت به برجام که قطعا 
نتیجه آن لغو محدودیت صادرات نفت ایران اســت، آمادگی دارد.در این باره سیدمهدی 
حسینی - کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: از یک زاویه می توان صحبت های 
رئیس جمهور آمریکا را درســت دانست، چراکه در شرایط فعلی کشورهایی که ظرفیت 
مازاد داشــتند ثابت کردند هر زمان که اراده میکردند توانستند بازار را از آن خود کنند، 
بــه عبارت دیگر  با ظرفیت های مازاد خود، دیگــر به راحتی بازار را پس ندادند به طور 
مثال تولید و صادرات نفت همیشه نصف ایران بود اما  امروز بیش از تولید ایران در زمان 
پیش از تحریم ها برداشت می کند.وی با بیان اینکه عراق بخش عمده ای از بازار ایران 
را گرفته است، اظهار کرد: عراق در برخی روزها میزان تولید خود را تا ۱۱ میلیون بشکه 
افزایش داد و این در حالی اســت که ما بیشترین ظرفیت تولیدی که در اواسط دهه ۸۰ 
داشتیم، تنها چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، در همین زمان قزاقستان نیز تولید خود 
را افزایش داد و وارد بازار شد.این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: کشورهای حاشیه 

خلیج فارس نیز همچون امارات، کویت و عمان نیز میزان تولید خود را افزایش دادند، در 
این بین آمریکا نیز تا هشت میلیون بشکه پیش رفت و میزان تولید خود را افزایش داد، 
به نوعی می توان گفت بازارهایی که ایران از دســت داده توسط کشورهای دیگر گرفته 
شــده است.حسینی با بیان اینکه صحبت های بایدن با این تصور و فرضیه درست است، 
گفت: اما در اینجا باید این نکته را نیز مطرح کرد، قطعا بایدن می خواهد به دنیا بگوید که 
روی من فشار نیاور که تحریم ایران را بردارم، اگر شما به نفت نیاز دارید در دنیا به میزان 
کافی وجود دارد، اما من مخالف این نگرش هستم، چراکه اقتصاد دنیا طی دو سال گذشته 
به شدت کوچک شده شرایط متفاوت می شود، زمانی که اقتصاد دنیا کوچک می شود، 
تقاضا برای نفت نیز کاهش می یابد؛ رابطه بین تقاضا برای نفت و رشد اقتصادی دنیا یک 
رابطه یک به دو است.وی ادامه داد: به طور مثال اگر قرار است در دنیا چهار درصد رشد 
اقتصادی مثبت داشته باشیم، حتما دو درصد تقاضا برای نفت افزایش می یابد اما در طول 
دو سال گذشته این اعداد منفی شد و رشد اقتصادی در مقاطعی شیب نزولی پیدا کرد، 
اما اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن بوده، شرایط برعکس وضع سابق است.این 
کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه با شروع واکسیناسیون به ویژه در کشورهای 
صنعتی شــاهد این هستیم که رشــد اقتصادی در حال اتفاق است که در پی آن تقاضا 
برای نفت نیز توســعه می یابد و اتفاقی که بایدن در نظر دارد دیگر عملی نیست، گفت: 
قطعــا تقاضا افزایش می یابــد و به همین دلیل بوده که قیمت نفت نیز در حال افزایش 
است.حسینی با بیان اینکه آمریکا به شدت روی قیمت پمپ های بنزین حساس است و 
اکنون این قیمت در آمریکا افزایش یافته که برای آمریکایی ها مشکالت سیاسی اجتماعی 
ایجاد می کند، گفت: بنابراین بارها آمریکا از اوپک و اوپک پالس تقاضای افزایش عرضه 
را داشــته است. به گفته وی، از بعد دیگر، نفت شیل به دلیل تعهداتی که آمریکا از نظر 

زیســت محیطی دارد با چالش هایی مواجه است، نفت آمریکا یکی از آلوده ترین موادی 
اســت که اتمسفر را حتی بیشتر از ذغال ســنگ آلوده می کند و میزان متانی که نفت 
شیل دارد بیشتر از ذغال سنگ است، بنابراین آمریکا به لحاظ تعهداتی که دارد به ویژه 
شــرکت های خصوصی که مجبور هستند این استانداردها را رعایت کنند، قاعدتا تولید 
شیل را کم می کنند و باید بیش از این نیز کاهش دهند، ضمن اینکه هزینه های نفت 
آمریکا نیز باالست.این کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار کرد: آنچه که آمریکا می گوید 
حرف درستی نیست، باتوجه به اینکه تولید شیل باید کاهش یابد و نفت های غیر متعارف 
دیگری که آلوده کننده بودند نیز رشد نخواهند داشت، بنابراین از یک طرف با رشد تقاضا 
مواجه هستیم و از طرف دیگر عرضه برخی نفت ها کاهش می یابد، با این حال اما خیال 
بایدن راحت است که روســیه و عربستان و عراق تولید باالیی دارند و جای ایران خالی 
نخواهد بود.به گفته حسینی، این فرضیه درست نیست چراکه هم تقاضا افزایش می یابد 
و هم عرضه در بخش های مختلف کاهش می یابد بنابراین فضا برای حضور ایران وجود 
خواهد داشت، نکته دیگر نقش اوپک و اوپک پالس در این بین است؛ سیاست اوپک در 
طول سال های متمادی این بوده که سعی کرده منافع اعضا را تامین کند و به  بازار ثبات 
دهد. در شــرایط بسیار دشواری که در شوک سوم نفتی داشتیم، در زمان جنگ نفت و 
سقوط اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی و یا آسیای شرقی که قیمت بسیار افت کرده 
بود، در تمام این مراحل اوپک بسیار خوب عمل کرد تا ثبات بازار بازگردد و منافع اعضا 
حفظ شود.وی با بیان اینکه در این ماجراها عربستان بیش از هر کشور دیگری مقید به 
رعایت بود، گفت: در این شرایط نیز من معتقدم اگر تحریم ها برداشته شود باز هم اوپک 
این سیاست را پیش خواهد گرفت و برای بازگشت ایران به بازار نفت قطعا کمک خواهد 

کرد، در مجموع من با سیاست و صحبت های بایدن موافق نیستم.

کاهش 10 درصدی حجم آب سدهای استان
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان: حجم آب مخازن سدهای استان در 
حال حاضر 97۰ میلیون متر مکعب اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای استان کردستان ، مهندس آریانژاد با اشاره به نحوه مصرف آب در استان 
اظهار داشــت: اولین اقدام در راستای صرفه جویی در مصرف آب نهادینه کردن 
نحوه صحیح مصرف است که این مهم باید از طریق فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
و با همکاری سازمان های مربوطه صورت پذیرد چرا که اگر در این خصوص اقدام 
مناسبی صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور با چالش بزرگی در بحث تأمین 
آب در استان، مواجه خواهیم بود.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در 
ادامه افزود: انسجام مابین کلیه ی دستگاه های استان در جهت صیانت از منابع آب 
و همچنین انجام اقدامات مشترک در راستای خدمت رسانی به مردم با همکاری 
و همفکری مسئوالن استانی، حائز اهمیت است.مهندس آرش آریانژاد به وضعیت 
آب سدهای استان اشاره و عنوان کرد: حجم آب مخازن سدهای استان در حال 
حاضر 97۰ میلیون متر مکعب می باشد که در سال گذشته این رقم یک میلیارد 

و ۲55 میلیون متر مکعب بوده است.

رئیس گروه سیستم های مکانی آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛
دسترسی به 77 درصد اطالعات مکانی و 
توصیفی شبکه توزیع آب استان اصفهان 

در حــال حاضر اطالعات مکانی و توصیفی 77 درصد از۱7 هزار و ۲67 کیلومتر 
طول  شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای استان اصفهان، در سامانه نجما  قرار 
دارد.رئیس گروه سیســتم های مکانی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در خصوص عملکرد ســامانه نجمــا WEB GIS(( گفت: نمایش، ثبت، ویرایش 
اطالعات مکانی و توصیفی عوارض و تاسیسات آبفا و قابلیت اندازه گیری سطوح، 
مسافت ها و تعیین اطالعات مکانی نقاط از طریق این سامانه در دسترس است.

شهرزاد داورپناه اعالم کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد اطالعات مکانی و توصیفی چاه 
ها، ۱۰۰ درصد مخازن آب، 95 درصد ایســتگاه گندزدایی و  ایستگاه پمپاژ آب، 
بیش از 9۰ درصد فشار شکن ها و شیر آتش نشانی ، بیش از ۸۰ درصد کنتورهای 
حجمی  و نزدیک به ۸۰ درصد دســتگاه های دبی سنج در سامانه نجما  وجود 
دارد.وی قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیری را از جمله مهم ترین ویژگی های 
اصلی سیستم های GIS دانست و تصریح کرد: به کارگیری این سیستم، منجر به 

افزایش بهرهوری و تصمیم گیری بهینه در تاسیسات می شود

جریمه سنگین در انتظار متخلفان برای 
دستکاری کنتور برق در ایالم

ایالم_صبح اقتصاد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم گفت: با 
کســانی که اقدام به سرقت برق و دستکاری کنتور های خود می کنند، قاطعانه 
و قانونی برخورد می شود . هادی شیرخانی در مراسم اختتامیه سی و چهارمین 
جشنواره تئاتر استان ایالم اظهار داشت:جای بسی خرسندی است که در شرایط 
سخت کنونی و وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیار در کشور، تئاتر رسالت 
حال خوش بخشــیدن و همــدرد بودنش را نه در دلــداری دادن، که در بازتاب 
مسائل روز پی می گیرد و هنرمندان این عرصه برای حیات فرهنگی جامعه از هیچ 
تالشــی دریغ نکرده اند.وی برگزاری چنین رویدادهای هنری را موجب تکاپوی 
گروه های نمایشی استان ایالم دانست.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم 
در ادامه با اشــاره به برنامه های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در توزیع برق 
ایالم گفت: برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، به همراهی و همکاری 
مردم و رسانه ها نیازمندیم.شیرخانی عمده ترین چالش این شرکت را سرقت برق 
و بدحسابی برخی مشترکان عنوان کرد و تاکید کرد: با کسانی که اقدام به سرقت 

برق و دستکاری کنتور های خود می کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان درجمع مدیران صنعت برق استان 
اصفهان و چهارمحال بختیاری عنوان کرد:  :

عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان مورد 
تحسین همگان است

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در نشست هماهنگی کنترل پذیری مصرف 
و آمادگی جهت عبور موفق از بحران کمبود انرژی که با حضورمعاون هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر ،مدیران شرکت برق اســتان و چهار محال و بختیاری در 
محل پارک فناوری هاز  شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد با اشاره به تالش 
های صورت گرفته در ارایه خدمات غیر حضوری به مردم بخصوص از دو ســال 
قبل که با شــیوع بیماری کرونا در کشــور ضرورت ارایه خدمات غیر حضوری 
به مشترکین بیشتر احساس شد افزود：خوشبختانه با اقدامات جهادی صورت 
گرفته 9۸درصد خدمات در شــرکت توزیع برق اصفهان به صورت غیر حضوری 
به مشترکین عرضه می شود و این شرکت توانست در سطح استان و شهرستان 
اصفهان رتبه های شــاخص را در جشــنواره های متعدد ملی و استانی به خود 
اختصاص دهد .وی ادامه داد：در شرکت های توزیع برق توجه به فناورهای نوین 
در صنعت برق بسیار مهم و با اهمیت است و تامین برق پایدار و ارایه خدمات به 

ساده ترین روش ممکن در راس برنامه ها قرار دارد.

آغاز روند اجرایی پروژه مدیریت دانش در 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

روند اجرایی پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در منطقه 
9 عملیــات انتقال گاز با حضور تیــم اجرایی پروژه آغاز 
شد.جلســه پیاده ســازی مدیریت دانش در منطقه 9 با 
حضور محی الدین مفخمی سرپرست، معاونین، روسای 
واحدهای ستادی منطقه، همکاران ستاد انتقال گاز و تیم 
اجرایی پروژه مدیریت دانش با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس ستاد 
منطقه برگزار شد.محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 ضمن عرض خیرمقدم 
به همکاران ســتاد انتقال و تیم اجرایی پروژه، با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای 
مدیریت دانش در شــرکت انتقال گاز ایــران اظهار کرد: فعالیت های گوناگونی در 
سطح شرکت انتقال گاز، از جمله منطقه 9 در جریان است که در چارچوب مدیریت 
دانش قرار خواهند گرفت اما به دلیل اینکه چرخه دانشی این فعالیت ها به صورت 
سیستماتیک انجام نمی شد دارای کاستی ها و نواقصی بود که امید است پیاده سازی 
سیستم مدیریت دانش  باعث کاهش ریسک فعالیت ها، کاهش هزینه های عملیاتی 
و در نهایت افزایش بهره وری در سازمان گردد.سرپرست منطقه 9 افزود: یک نمونه 
عملی از درس آموخته های مدیریت دانش، اقدامات انجام شــده و استفاده از توان 
شرکت های داخلی در شرایط تحریم برای بازسازی و نوسازی قطعات ساخت داخل 
و انجام تعمیرات اساسی توربوکمپرسور تاسیسات قلعه جیق است که با صرفه جویی 

بسیار زیادی از نظر ارزی و ریالی انجام گرفته و در حال نصب و بهره برداری است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
طرح مجلس برای مانع زدایی از صنعت برق در حال نهایی شدن است

تهران - ایرنا - عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی گفت: طرح مانع زدایی از صنعت برق با 6 ســرفصل درباره 
انرژی های تجدیدپذیر درحال نهایی شــدن اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، » مالک شریعتی« روز شنبه در افتتاحیه 
ششمین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر، افزود: به دنبال خاموشی های تابستان امسال کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی مصمم به ارائه طرحی برای مانع زدایی از صنعت برق شد.وی ادامه داد: طرح تدوین شده پس از نهایی شدن 
در کمیسیون برای تایید نهایی به صحن علنی مجلس ارسال و سپس اجرایی خواهد شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی خاطرنشان کرد: این طرح 6 ســرفصل مخصوص انرژی های تجدیدپذیر دارد.شریعتی یکی از این موارد این طرح را 
تکلیف صنایع در بحث احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی با حداقل هزارمگاوات از محل انرژی های تجدید پذیر اعالم 
کرد و گفت: تالش برای اجرایی و دائمی شدن بند«ز« تبصره ۱5 است تا به صورت ساالنه تا 5 سال یک درصد برق مشترکان 
صنایع از محل انرژی های تجدید پذیر تامین شود.وی استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از راهکارها 
برشــمرد که مورد تاکید جدی قرار خواهد گرفت.عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تاکید بر خرید حداقل 
هزار مگاوات از انرژی های تجدید پذیر یکی دیگر از راهکارها برای توسعه انرژی های تجدید پذیر است.شریعتی به قانون برنامه 
ششم توسعه)۱۳95_ ۱۴۰۰( مبنی بر استفاده ۲۰ درصد برق دستگاه های اجرایی از محل انرژی های تجدیدپذیر اشاره کردو 

خاطرنشان ساخت: این مصوبه اجرایی نشده بنابراین در مجلس با یک تغییر کوچک تالش می کنیم اجرایی شود.

گلدمن:
  آزادسازی مشترک ذخایر نفتی تغییر چندانی در قیمت نفت 

ایجاد نمی کند
بانک سرمایه گذاری گلدمن ساچز و تمام متخصصان نفتی عقیده دارند نفت کافی در ذخایر استراتژیک برای آزادسازی 
وجود ندارد تا قیمت نفت را به مدت طوالنی پایین نگه دارد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از اویل پرایس، بانک 
ســرمایه گذاری گلدمن ساچز اعالم کرد بازار نفت همین حاال هم تحت تاثیر آزادسازی مشترک نفت خام از ذخایر ملی 
قرار گرفته است. انتظار می رود آمریکا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون بشکه و سایر کشورها روی هم رفته ۳۰ میلیون بشکه از ذخایر 
خود برداشت کنند.آمریکا با مقامات چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مورد آزادسازی مشترک ذخایر استراتژیک نفتی 
در تالش برای مهار قیمت نفت گفت وگو کرده و پیامی قاطع برای اوپک فرستاده است. اما هند و ژاپن با این درخواست 
بایدن مخالفت کرده اند. به نظر می رسد کره جنوبی هم عالقه چندانی به برداشت از ذخایر استراتژیک خود ندارد.دراین بین، 
چین برای دومین برداشت خود از ذخایر استراتژیک نفتی در سال جاری میالدی آماده می شود. اما مشخص نیست این 
تصمیم قبل از درخواست بایدن صورت گرفته یا بعد از آن.تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساچسز اعالم کردند:» 
این اقدام به طور موقت کسری ساختاری در بازار را برطرف می کند. در واقع اگر برداشت از ذخایر استراتژیک نفت قطعی 
شــود و در شرایط کاهش فعالیت های تجاری در پایان سال جاری میالدی، قیمت را پایین نگه دارد، یک افزایش قیمت 

جدی در ۲۰۲۲ خواهیم داشت«.

پایان آبرسانی سیار به شهر کیان
     به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
چهارمحال و بختیاری مدیر اداره آب و فاضالب شــهر کیــان از پایان دادن به 
آبرســانی سیار در این شــهر خبر داد.   علی یدالهی گفت: با وارد مدار نمودن 
هشتمین چاه حفر شده در شهر کیان تغذیه مخازن ذخیره آب آشامیدنی بوسیله 
تانکر ســیار به پایان رسید.   آقای یدالهی با اعالم این خبر افزود: پس از حفر و 
تجهیز چاهی به عمق ۸۰ متر در شهر کیان با آبدهی ۱6 لیتر بر ثانیه کمبود آب 
شرب اهالی بر طرف گردید.   وی ضمن تقدیر از همکاری مسئولین و تشکر از 
صبوری مردم شهر کیان گفت: همچنان نیازمند همراهی مردم شریف هستیم تا 
با مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب فرزندان خود در آب و فاضالب 
را یاری نمایند که بتوانیم این پاییز کم بارش را نیز پشت سر بگذاریم.    نامبرده 
اعتبار هزینه شــده برای این پروژه را 5 میلیارد ریال اعالم نمود و ضمن تشریح 
ســختی های تامین ، حفر و تجهیز آب آشامیدنی افزود: حفاری 6۰ متر از این 
چاه هشتاد متری که 9۰ روز به طول انجامید در سنگ انجام شده است.   مدیر 
اداره آب و فاضالب شهر کیان در پایان گفت: پس از اتمام حفاری و انجام پمپاژ 
آزمایشــی ، آزمایشهای الزم میکروبی و شیمیایی بر روی آب استحصالی انجام 
شد و پس از تاییدیه های کیفی آب چاه مذکور طی مراسمی با حضور امام جمعه 
محترم حجه االسالم خدابنده ، شهردار کیان ، اعضای شورای اسالمی شهر کیان 
، معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفای استان و جمعی از اهالی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست شرکت گاز  مازندران عنوان کرد؛
بهینه سازی موتورخانه ها؛ اقدام حمایتی 

شرکت ملی گاز ایران
سرپرست شــرکت گاز مازندران گفت: شرکت ملی 
گاز ایران برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و گاز 
بهاء مشترکین، طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه ها 
در بخش خانگی، تجاری و اداری را در دســت اقدام 
دارد."مقدم بیگلریان" سرپرست شرکت گاز مازندران 

در برنامــه تلویزیونی آژیر زرد، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی شاهد رشد شتابانی در حوزه گازرسانی در کشور بودیم که در جهت 
محرومیت زدایی و توسعه عدالت اجتماعی صورت گرفت و همین باعث شد که 
امروز 75 درصد از سبد انرژی خانوار را گاز تشکیل دهد که جای خوشحالی 
دارد، ما هم در سازمانی کار می کنیم که تمام فعالیتش خدمت رسانی به مردم 
عزیز است و خدا را شکر می کنیم که چنین فرصتی را برای بنده و همکارانم 
فراهم نموده اســت.وی افزود: در حال حاضر ما در استان مازندران ۲۱ هزار و 
۱۲۰ کیلومتر شبکه گازرسانی و ۸۲5 هزار انشعابات علمک داریم که با اجرای 
چنین حجم کاری، در حال حاضر حدود یک میلیون و 5۲6 هزار مشــترک 
بهره مند از گاز طبیعی داریم و از این میزان 9۲ درصد مشترکین  خانگی و 
۸ درصد صنعتی و عمومی هســتند.بیگلریان اعالم کرد: در بخش مشترکین 
عمده و بزرگ، ۳ نیروگاه مقیاس بزرگ،  ۲۴ نیروگاه مقیاس کوچک و حدود 
۳۴ شهرک صنعتی از نعمت گاز برخوردار هستند و از 6۱ شهر در استان در 
59 شهر گازرسانی انجام شده و همچنین از ۲ هزار و 97۰ روستایی که قابلیت 
گازرسانی دارند در ۲ هزار و ۴6۰ روستا گازرسانی انجام شده و موارد باقیمانده 
کار با قوت در حال اجرا است.سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: 
ضریب نفوذ گازرسانی در حوزه شهری 99/9 و در حوزه روستایی ۱/95 است 
و جــا دارد بیان کنیم که مازندران در حوزه گازرســانی روســتایی رتبه دوم 

کشور را دارد.

کاخ ســفید روز جمعه اعالم کرد اوپک 
در دیدار وزیرانش در دوم دسامبر، باید 
نیازهای تقاضای جهانــی برای نفت را 
با عرضه مناسب تامین کند.به گزارش 
ایسنا، جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ 
سفید این اظهارات را پیش از کنفرانس 
خبری برای خبرنــگاران مطرح کرد و 
گفت: دولت آمریکا می خواهد مطمئن 
شود کشــورهای عضو اوپک و اوپک به 
عنوان یک ســازمان نیازهای تقاضا را 
بــا عرضه کافی تامین مــی کنند. این 
موضوعی اســت که در گذشــته از آنها 
درخواســت کردیم.اطالعات داخلی که 
توسط رویترز مشاهده شده است، نشان 
می دهد نرخ پایبنــدی اوپک به توافق 
محدودیت عرضه در اکتبر ۱۱6 درصد 
در مقایسه با ۱۱5 درصد در سپتامبر بود 
که از ادامه تولید کمتر از ســقف توافق 
شده از سوی اعضای این گروه حکایت 
تولیدکنندگان  پایبنــدی  نــرخ  دارد. 
غیراوپــک در اکتبــر ۱۰6 درصــد در 
مقایسه با ۱۱۴ درصد در سپتامبر بود.

دولتهای بعضی از بزرگترین اقتصادهای 
جهان بدنبال درخواســت کم ســابقه 
آمریکا برای اقــدام هماهنگ در جهت 
کنترل قیمتهای انرژی، در حال بررسی 
برداشت نفت از ذخایر استراتژیک خود 
هستند. کاخ سفید روز پنج شنبه اعالم 
کرد دولت بایدن از کشورهای متعددی 
شامل چین درخواست کرده است امکان 
برداشت از ذخایر خود را بررسی کنند.

چندین منبع آگاه روز چهارشــنبه به 
رویترز گفتند ســایر مصرف کنندگان 
بزرگ نفت شــامل هند و کره جنوبی 
هم در این مذاکرات شــرکت داشــته 
اند.بــا احیای اقتصاد جهــان از پاندمی 
کوویــد ۱9 و افزایش تقاضا برای نفت، 
واشنگتن و کشــورهای دیگر از این که 
تولیدکنندگان اوپک پالس حاضر نشده 

اند درخواســت آمریکا بــرای افزایش 
ســریعتر تولید را بپذیرند، به خشــم 
آمده اند.کشــورهای عضو اوپک به نوبه 
خود اعــالم کرده اند اقتصادهای جهان 
شکننده تر از آن هســتند که افزایش 
ســریع تولیــد را ایجاب کنــد. محمد 
بارکیندو، دبیرکل اوپک هفته گذشــته 
گفــت: اوپک انتظــار دارد مازاد عرضه 
نفــت از ماه میالدی آینده آغاز شــود.

این گروه سرگرم افزایش ماهانه تولید به 
میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز است و 
محدودیت عرضه ای که در سال ۲۰۲۰ 
در اوج بحران کرونا به اجرا گذاشت را به 
تدریج تسهیل می کند. وزیران این گروه 
برای بازبینی سیاست تولید دوم دسامبر 
)۱۱ آذر( دیدار می کنند.قیمتهای نفت 
روز جمعه پس از این که اتریش به دلیل 

افزایش موارد ابتال، قرنطینه سراســری 
اعالم کرد، کاهش پیــدا کردند. آلمان 
که بزرگترین اقتصاد اروپاســت ممکن 
است اقدام مشابهی را دنبال کند. نفت 
برنت روز جمعه ۲.9 درصد کاهش یافت 
و به 7۸ دالر و ۸9 ســنت در هر بشکه 
رسید که پایینترین قیمت از اول اکتبر 
بود. بازار چند هفته اســت که به دلیل 
انتظار ســرمایه گذاران بــرای افزایش 
عرضه، ضعیف شــده اســت.بر اساس 
گزارش رویترز، با افزایش قیمت بنزین 
و سوختهای دیگر، رییس جمهور آمریکا 
در آستانه انتخابات میان دوره ای سال 
آینده تحت فشــار سیاسی قرار گرفته 
است. نظرسنجی رویترز در اکتبر نشان 
داد 67 درصد از بزرگســاالن آمریکایی 
تورم را نگرانی بسیار بزرگی می دانند.به 
گفته جن ساکی، اعضای تیم امنیت ملی 
بایدن درباره ضرورت تامین تقاضا برای 
سوخت بحث کرده اند. گفت و گوهای 
ادامه داری وجود دارد و یکی از این گفت 

و گو با شماری از متحدان آمریکاست.

فشار مجدد آمریکا برای 
افزایش تولید اوپک پالس

شهرداري بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شــماره 20/1/56790 مورخ 1400/8/4 استاندار محترم اصفهان نسبت به 
برگزاري مناقصه هاي عمومي همراه با ارزيابي كيفي عمليات حفظ، حراست و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز و سرويس هاي 

بهداشتي واقع در ناحيه هاي سه گانه شهر بهارستان در سال 1401-1400 با شرايط زير اقدام كند:

1- متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري روز يكشــنبه مورخ 1400/9/14 جهت دريافت اســناد مناقصه به سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( مراجعه نمايند.

2- آخرين مهلت بارگذاري اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( روز چهارشنبه مورخ1400/9/24
3- زمان بازگشايي پيشنهادات در روز پنج شنبه مورخ 1400/9/25 راس ساعت 14/30

4- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات رسيده مختار است.
5- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

ميزان سپرده به ريالمبلغ برآورد به ريالنام مناقصه

14/797/944/393740/000/000حفظ، حراست و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز و سرويس هاي بهداشتي عرصه شرقي شهر بهارستان

16/139/620/816810/000/000حفظ، حراست و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز و سرويس هاي بهداشتي عرصه جنوب شهر بهارستان

19/137/587/742960/000/000حفظ، حراست و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز و سرويس هاي بهداشتي عرصه غربي شهر بهارستان

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

محمد شباني -شهردار بهارستان شناسه آگهی: 1227395

ول
ت ا
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گزیده خبر سخنگوی گمرک اعالم کرد:

سهم ۵۲ درصدی کشورهای همسایه از مبادالت تجاری ایران
تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته 
۶۱ میلیــون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر بوده که ۶۲ 
درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش مجموع مبادالت تجاری کشــور را به خود اختصاص 
داده اســت.به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: 
از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشور به ارزش ۵۴ میلیارد و 
۸۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دالر در هفت ماه نخست امسال، ۶۱ میلیون و ۴۶۵ 
هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دالر، مربوط 
به تبادل کاال با ۱۵ کشــور همســایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش کل 
تجارت را به خود اختصاص داده اســت.وی افــزود: در این مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ 
هــزار و ۳۰۶ تن کاال به ارزش ۱۴ میلیــارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دالر 
به ۱۵ کشــور همسایه صادر شــد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد ارزش کل صادرات 
هفت ماهه کشور بوده است.لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه 
تصریح کرد: عراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج میلیارد و ۴۸۲ 
میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دالر، ترکیه با ۱۰ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش 
سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دالر، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار 
و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ دالر، افغانستان با ۲ 
میلیــون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و 
۹۵۵ دالر و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به ارزش ۶۵۵ میلیون و 
۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دالر، پنج مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.وی 
افزود: عمان با ۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دالر، روســیه با ۳۱۷ میلیون و ۳۵۸ 
هزار و ۵۳۹ دالر، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دالر، ارمنســتان با 
۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۶۵ دالر، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ 

دالر، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دالر، قطر با ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و 
۳۲ دالر، کویت با ۷۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۶۹ دالر، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ 
هزار و ۲۴۷ دالر و عربستان سعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دالر به ترتیب مقاصد ۱۵گانه 
صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰ بودند.سخنگوی گمرک گفت: 
در میان ۱۴۳ مقصد صادراتی کشــور، عراق در جایگاه دوم، ترکیه در جایگاه سوم، 
امارات در رتبه چهارم، افغانستان در جایگاه پنجم، پاکستان در جایگاه هفتم، عمان 
در جایگاه دهم، روســیه در جایگاه یازدهم، جمهوری آذربایجان در جایگاه دوازدهم، 
ارمنستان در جایگاه پانزدهم، ترکمنستان در جایگاه شانزدهم، قزاقستان در جایگاه 
بیست و دوم، قطر در جایگاه بیست و سوم، کویت در جایگاه بیست و ششم، بحرین 
در جایگاه هفتادم و عربستان در جایگاه ۱۲۱ قرار گرفته اند.وی در خصوص واردات از 
کشورهای همسایه گفت: از مجموع واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کاال 
به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دالری کشور در هفت ماهه 
نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کاال به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون 
و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دالر مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با 
ایران بوده است که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را شامل می شود.

لطیفی افزود: امارات با فروش ۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کاال به ارزش هشت 
میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دالر در صدر کشــورهای طرف معامله با 
ایران قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد وزن و ۶۳ درصد ارزش کاالهای وارداتی به کشور 
از همســایگان را به خود اختصاص داده اســت.وی تصریح کرد: بعد از امارات کشور 
ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون 
و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دالر، روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ 
میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دالر، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۳۸ تن به ارزش 

۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ دالر و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ 
میلیــون و ۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دالر در صدر فروش کاال به ایران در میان همســایگان 
قرار دارند.لطیفی در خصوص واردات از  ســایر کشورهای همسایه گفت: پاکستان با 
۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دالر، قزاقســتان با ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ 
دالر، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دالر، ترکمنستان با ۲۲ 
میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دالر، ارمنســتان بــا ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دالر، 
افغانســتان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دالر، کویت با هفت میلیون و ۳۶۶ هزار 
و ۸۵۳ دالر، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ دالر و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ 
هزار و ۴۲۲ دالر قرار دارند و عربستان نیز فروش کاالیی در هفت ماه گذشته به ایران 
نداشته است.لطیفی در خصوص رتبه کشورهای همسایه ایران در میان فروشندگان 
کاال به ایران، گفت: در میان ۱۴۳ کشور فروشنده کاال به ایران، امارات در رتبه یک، 
ترکیه در رتبه ســوم، روسیه در جایگاه ششم، عراق در جایگاه نهم، عمان در جایگاه 
دوازدهم، پاکستان در جایگاه بیســتم، قزاقستان در جایگاه سی و هفتم، جمهوری 
آذربایجان در جایگاه و نهم، ترکمنستان در جایگاه چهل و سوم، ارمنستان در جایگاه 
چهل و هشتم، افغانستان در جایگاه ۵۸، کویت در جایگاه ۶۰، قطر در جایگاه ۶۲ و 
بحرین در رتبه ۷۹ قرار دارند.سخنگوی گمرک گفت: تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور 
همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دالر بوده 
است.به گزارش ایرنا، ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با 
کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و 
عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، 
قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، 

از مزایای همسایگی بهره مند شود.

در همایش تجلیل از نمایندگی های برتر سایپا صورت گرفت:
رونمایی از کتاب »بر فراز فروش« در روز 

ملی کتاب و کتاب خوانی
همزمــان با روز ملی کتاب و کتاب خوانی از کتاب بر فراز فروش که توســط 
سازمان فروش گروه خودروسازی ســایپا تهیه و تدوین شده است، رونمایی 
شــد.به گزارش سایپانیوز، همایش تجلیل از نمایندگی های برتر سایپا با روز 
ملی کتاب و کتاب خوانی همزمان شد تا به همین بهانه و با حضور مدیرعامل 
این گروه، از کتاب »بر فراز فروش« رونمایی شــود.قائم مقام مدیرعامل سایپا 
در امــور فروش و خدمات پس از فروش پیش از رونمایی از این کتاب گفت: 
»بر فراز فروش« به دلیل رویدادنگاری چالش های چند وجهی ســازمان که 
مبتنی بر مدل های مدیریت دانش پیاده سازی شده است، مي تواند به عنوان 
مرجع در محافل علمی مرتبط با حوزه بازاریابي، به دانشگاهیان، دانشجویان 
و فعاالن بازار، کمک کند.مجید باقری گفت: »بر فراز فروش« الگوی مناسبی 
است که توانسته بخشی از »دانش ضمنی« سازمان فروش سایپا را به »دانش 
صریح« تبدیل کند. این کتاب روایتی است از تجربه های سودمند که راه های 
برون رفت از چالش های مهم بخش فروش را برجسته می کند. باقری افزود: 
در کتاب«بر فراز فروش« برخی از چالش های مهمی که سازمان فروش سایپا 
با آن رو به رو بوده تشریح و راهکارهای در نظر گرفته شده برای عبور از آنها 

تشریح شده است. 

به همت شرکت گهرزمین برگزار شد؛
 اولین گردهمایی مدیران بومی سازی منطقه 

در سال ۱۴۰۰ 
اولین گردهمایی مدیران بومی ســازی و نمایندگان فنی شــرکت های بزرگ 
معدنی و صنعتی منطقه در سال ۱۴۰۰ به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن 
گهرزمین در ســال جاری اولین گردهمایی مدیران بومی سازی و نمایندگان 
فنی شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی منطقه، شامل: شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، توســعه آهن و فوالد گل گهر، 
فوالد سیرجان ایرانیان، فوالد زرند ایرانیان، نظم آوران صنعت و معدن گل گهر 
سیرجان و گهرروش ســیرجان، با حضور آقایان دکتر محمدرضا خضری پور 
عضو هیات مدیره و معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی گهرزمین، 
مهندس علی زهرودی معاون مهندســی گهرزمین، دکتر سلیمان نژاد مدیر 
بومی سازی شرکت گل گهر و سایر مدیران بومی سازی شرکت های منطقه و با 
هدف تبادل تجربیات و بررسی چالش ها و ارائه راه کارها در توسعه خودکفایی 
و بومی ســازی در صنایع بزرگ معدنی در ســالن کنفرانس ساختمان شهید 
سلیمانی گهرزمین برگزار شــد.در این گردهمایی شرکت کنندگان، در مورد 
موضوعات مختلف ازجمله: »بومی ســازی قطعات، مجموعه ها و تجهیزات«، 
»اصالح خطوط تولید«، تجاری سازی فناوری های احصاشده در بومی سازی، 
بسترســازی و پایه گذاری مجموعه های دانش بنیان در ســیرجان و اهمیت 
ســرمایه گذاری در تولید نوارنقاله های STEEL CORD به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.

شهردار صدرا اعالم  کرد:
راهیابی شهر صدرا به مرحله نیمه نهایی 
هفتمین برنامه معرفی پایتخت کتاب ایران

شــهر صدرا در بین ۱۹۱ شهر داوطلب و شــرکت کننده از سراسر کشور به 
مرحله نیمه نهایی هفتمین برنامه انتخــاب و معرفی پایتخت کتاب ایران را 
یافت.به گزارش دبیرخانه جشــنواره پایتخت کتاب ایران در شهر صدرا،دکتر 
پرنیان بــا اعالم این خبر افزود : فراخوان هفتمیــن برنامه انتخاب و معرفی 
پایتخت کتاب ایران  در زمستان ۱۳۹۹ از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و ســتاد 
هماهنگی شــهرها و روستاهای دوســتدار کتاب اعالم شد که شهر صدرا به 
عنوان نامزد این دوره خود را معرفی و با انعقاد تفاهم نامه با مدیر کل محترم 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس، اقدامات خود را آغاز کرد.ایشان در ادامه با 
اشــاره به فعالیت های صورت گرفته در خصوص جشــنواره  پایتختی کتاب 
در شهر صدرا اظهار داشــت: در حقیقت فرهنگ کتابخوانی حرکتی فراتر از 
یک مهارت عادی است  و در شرایط فعلی جامعه و ضرورت بالندگی هر چه 
بیشتر انقالب اســالمی و جامعه دینی و از طرفی در مسیر حرکت به سمت 
برپایی تمدن نوین اسالمی و با توجه به پتانسیل موجود در شهر صدرا و تعدد 
فرهنگ های گوناگون در شــهر، ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
ضرورتی انکارناپذیر اســت. از این رو سازمان فرهنگی شهرداری مامور برنامه 
ریزی حوزه کتاب گردید تا توسعه و ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی، پیوست 
تمام فعالیتهای فرهنگی، خدماتــی و حتی عمرانی گردد که در مدت کمتر 

از یکسال، اقدام متعدد، متنوع و فراگیری اجرا گردیده و در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان: 
مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ۱۵ 

آذرماه سالجاری تمدید شد
مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان از تمدید زمان  ثبت نام در طرح جهش 
مســکن در استان همزمان با سراسر کشور تا ۱۵ آذرماه سال جاری خبر داد.

مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان در گفتگو با پایگاه 
اطالع رسانی این اداره کل با بیان اینکه امکان  ثبت نام در طرح جهش مسکن 
در اســتان همزمان با سراسر کشور تا ۱۵ آذرماه سالجاری تمدید شد، اظهار 
داشــت: در حال حاضر امکان ثبت نام طرح جهش مســکن در ۱۰ شهر  آق 
قال، بندرترکمن، گرگان، گمیش تپه، مراوه تپه، مینودشت، خان ببین، فاضل 
آباد، کردکوی و نوکنده در محدوده تحت پوشــش این اداره کل وجود دارد.

وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت saman.mrud.ir برای 
بهره مندی از طرح جهش مسکن نام نویسی کنند.مدیر کل راه و شهرسازی 
اســتان گلســتان بیان کرد: تاکنون افزون بر ۲۰ هزار متقاضی طرح جهش 
تولید مسکن در شهرستان های تحت پوشش این اداره کل اقدام به ثبت نام 
کرده اند.مهندس محبوبی چهار شرط ؛ تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم 
مالکیت خصوصی، سبز بودن فرم ››ج‹‹ ، ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد 
تقاضا  را شروط اصلی ثبت نام در نهضت ملی  عنوان کرد و افزود: سبز بودن 
فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه به معنای آن است که متقاضی و افراد 
تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از اول فرودین ۱۳۸۴ بوده 
و ازتاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی 
مربوط به تأمین مســکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای 

خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.

عضو انجمن فوالد گفت: تحریم مانع افزایش صادرات فوالد 
به سوریه شده و دولت این کشور محدودیتی اعمال نکرده 
است و در این بین تجار ترک با استفاده از شرایط موجود، 
حداکثر بهره را می برند.سیدرضا شهرستانی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در مورد وضعیت صادرات فوالد به ســوریه، 

اظهار کرد: تحریم های اعمال شــده علیه دو کشور ایران و 
سوریه، مانع افزایش صادرات کاال به این کشور شده است 
به همین دلیل نیز شاهد محدودیت در زمینه صادرات فوالد 
به سوریه هستیم.عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان 
فوالد افزود: بنابراین هیچ محدودیت و مانعی برای صادرات 
فوالد ایران به سوریه از طرف دولت این کشور اعمال نشده 
است؛ منتهی محدودیت صادرات به سوریه به علت تحریم ها 
در سال جاری بیشتر شده است.وی تصریح کرد: از سویی 
دیگر به علت تحریم ها تجار ایرانی نمی توانند با حجم باالیی 
فوالد و میلگرد به ســوریه صادر کنند، لذا در این خصوص 
نیاز داریم بخشــی زیادی از میلگردهای صادراتی ایران از 
طریق ترکیه و بخشی کمی نیز از اقلیم کردستان به سوریه 
ارسال شود.شهرستانی گفت: تجار ترکیه نیز با استفاده از 

شرایط موجود حداکثر بهره را می برند؛ تجار ترک میلگرد 
را از ایران ۵۷۰ تا ۵۸۰ دالر در هر تن می خرند و با ســود 
۱۲۰ تا ۱۳۰ دالری به تجار ســوری می فروشند.وی ادامه 
داد: حــدود ۸۰ درصد صادرات فوالد ایران به ســوریه به 
میلگــرد و حدود ۲۰ درصد نیز به تیرآهن اختصاص دارد.

شهرستانی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که در ۷ ماه 
نخست امسال ۵۷ هزار تن فوالد به ترکیه و ۶ هزار و ۵۰۰ 
تن فوالد به ســوریه صادر شده اســت.عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد: دولت سوریه برای 
خرید فوالد از ایران هیچ محدودیتی به وجود نیاورده است، 
اما محدودیت ها بیشــتر به مسائل تحریم بازمی گردد که 
باعث شــده صادرات میلگرد و تیرآهن از ایران به سوریه با 

مشکالتی مواجه شود.

خرید ۴.۸میلیارد دالر کاالی ایرانی توسط 
چین طی ۹ماه

مبادالت تجاری ایران و چین در ۹ ماهه نخست سال جاری میالدی با افت 
۷ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۰ میلیارد و 
۴۲۵ میلیون دالر رسید.به گزارش تسنیم، گمرک چین اعالم کرد مبادالت 
تجاری ایران و چین در ۹ ماه نخســت ســال جاری میالدی به ۱۰.۴۲۵ 
میلیارد دالر رسیده است.مبادالت ایران و چین در ماه های ژانویه تا سپتامبر 
امسال با افت ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 
مبادالت دو کشــور در ماه های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۱.۱۸۷ 
میلیارد دالر اعالم شده بود.واردات چین از ایران در ۹ ماه نخست سال جاری 
میالدی به ۴.۸۱۸ میلیارد دالر رسیده که این رقم با رشد ۵ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 

عضو انجمن فوالد اعالم کرد؛

تحریم، مانع افزایش 
صادرات فوالد به 
سوریه شد
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

شاخص کل بورس دوباره کانال یک میلون و ۴۰۰ هزار را از دست داد
شــاخص کل بورس اوراق بهادار بــا کاهش ۲۷۲۹۲ واحدی 
معــادل ۱.۹۳ درصدی به یک میلیــون و ۳۸۳ هزار و ۴۸۵ 
واحد رســید. همچنیــن در فرابورس شــاخص کل با افت 
۲۵۴  واحدی بــه ۱۹ هزار و ۹۸۸ واحد رســید.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر شیشــه ای در معامالت اولین روز 
کاری هفته )شنبه بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۰(، شاهد روند 
نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشی(، با کاهش ۶۷۶۸ واحدی معادل ۱.۹۳ درصد 
به رقــم ۳۴۳ هزار و ۹۸ واحد رسید.شــاخص کل هم وزن 
نیــز، با افت ۳۲۳۶ واحدی، عــدد ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد را 
به نمایش گذاشت. شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 
۲۰۳۸  واحدی به رقم ۲۴۱ هزار و ۶۱۸ واحد رسید.همچنین 
شاخص سهام آزاد شــناور، ۳۱۲۱۴ واحد کاهش را رقم زد 
و به ســطح یک میلیون و ۷۷۱ هزار واحد رسید. همچنین 
شاخص بازار اول با ۲۲۸۰۲ واحد کاهش به رقم یک میلیون 
و ۴۴ هزار واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۴۶۱۴۷ 

واحــد کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و ۶۸۹ هزار واحد 
را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، در معامالت 
دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فوالد، فارس، شستا، 
پارسان، کچاد و وغدیر با بیشــترین کاهش، تاثیر منفی در 
روند نزولی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معامالتی شفن، پترول و انرژی۳، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در اولین روز کاری بورس در هفته جاری، معامله گران بورس 
۵ میلیارد و ۳۰۸ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۵۲۸ 
هزار و ۶۱۳ نوبت معامله و به ارزش ۴۰ هزار و ۲۷۷ میلیارد 
ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت 
متعلق به نماد غسالم)ســالمین  ( با ۴.۹۸  درصد رشد و پس 
از آن، نمادهای سنیر، کساپا، خمحور و غپینو بود. همچنین 
نماد معامالتی سفار)سیمان فارس  ( با ۴.۸۷ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای خنصیر، 

ساراب، پارسان و فروس قرار گرفتند.

بیش از ۷۱۰۰ جوان ایرانی به خانه بخت رفتند 
تخصیص وام ازدواج از ۵۰۰۰ میلیارد ریال 

فراتر رفت
بانک آینده در راستای کمک و همراهی با زوجین برای ازدواج و هم چنین ترویج 
این سنت حسنه، با اعطای وام قرض الحسنه ازدواج، همواره به طور موثر و مفید 
در ایفای این نقش مســئولیت اجتماعی خود گام برداشته است.بر این اساس، 
بانک آینده تعداد ۸۸۲ فقره وام ازدواج در آبان ماه امسال از ابتدا تا بیست و پنجم 
این ماه به مبلغ ۷۳۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده اســت.هم چنین، 
از ابتدای امســال تا ۲۵ آبان ماه سال جاری، تعداد ۷۱۲۴ فقره وام ازدواج به مبلغ 
۵۸۳۵ میلیارد ریال به جوانان عزیز هم وطن پرداخت شده است.در حال حاضر 
نیز تعداد افراد متقاضی در نوبت دریافت وام قرض الحســنه ازدواج بانک آینده، 

بیش از ۲۳۰۰ نفر است.

آغاز فعالیت باجه های عصر بانک ایران زمین
بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان باجه 
های نوبت عصر این بانک را در برخی از نقاط کشــور راه اندازی کرد.به گزارش 
روابط عمومی: باجه های عصر شعب بازار )مدیریت منطقه استان یزد( و زاهدان 
)مدیریت منطقه اســتان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان( فعالیت 
خود را از تاریخ ۱۷ آبان ماه آغاز کردند. همچنین باجه های عصر شعب نیشابور، 
مفتح، بلوار سجاد، مرکزی مشهد، بجنورد، کاشمر )مدیریت منطقه استان های 
خراســان رضوی و شمالی( از روز شنبه ۲۲ آبان و شعبه ویالژتوریست از تاریخ 
۲۴ آبان ماه فعالیت خود را شــروع خواهند کرد.براساس این گزارش باجه های 
عصر مدیریت شــعب اســتان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال بختیاری 
شامل: عبدالرزاق، هشت بهشت غربی، خوراسگان، شهید بهشتی قم، شهرکرد، 
مطهری کاشان، میدان ولیعصر اراک و شاهین شهر از ساعت ۱۶ الی ۱۸ از تاریخ 
۱ آذرماه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی هستند.مشتریان گرامی می 
توانند جهت اطالع از لیســت کامل باجه های عصر و ساعت کاری این باجه ها 
با مرکز تماس با مشتریان بانک به شماره ۲۴۸۰۹- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

 افتتاح سومین مدرسۀ ساخته شده توسط 
بانک پاسارگاد در استان گلستان

 آیین افتتاح مدرســۀ شش کالســۀ امیرکبیر در روســتای »قرنجیک« استان 
گلســتان با حضور مدیرعامل و مدیران بانک پاسارگاد، فرماندار آق قال، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان، مدیرکل ادارۀ نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
و مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد.بانک پاسارگاد همواره 
مسئولیت های اجتماعی را رویکردی متعالی به کسب وکار برمی شمارد و به صورت 
پیوســته، اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای را در این راستا در دستور 
کار خود دارد. فعالیت های مدرسه ســازی به دلیل اهمیت باالی آن در رشــد و 
توســعۀ آینده ســازان ایران عزیز و تاثیر مســتقیم در آبادانی و آینده کشور در 
کانون اصلی توجه بانک پاســارگاد در زمینۀ ایفای مسئولیت های اجتماعی قرار 
دارد.آیین بهره برداری مدرسۀ امیرکبیر روستای قرنجیک پس از مراسم افتتاح 
دو مدرســۀ دیگر در روســتاهای پیرآغاچ و صحنه در شهرستان آق قال در روز 
۲۶آبان۱۴۰۰ با حضور مدیران بانک پاسارگاد و مسئوالن محلی صورت پذیرفت. 
این مدرسه با شــش کالس درس، فضای آموزشی ۷۴۵مترمربعی را در اختیار 
۱۱۸ نفر از دانش آموزان این روســتای آســیب دیده از سیل قرار داده و محیط 
ایمن و استانداردی را جهت تحصیل فرزندان این روستا و مناطق مجاور فراهم 
آورده است. طی مراســم افتتاح این مدرسه، ضمن برگزاری مراسم آئینی ذکر 
خنجر به یمن آغاز به کار این مدرسه و خوش آمدگویی به میهمانان، مدیرعامل 
بانک پاســارگاد، فرماندار شهرســتان آق قال، مدیرکل ادارۀ نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان گلستان و مدیرکل آموزش و پرورش استان برای حضار به 
سخنرانی پرداختند و در پایان ضمن افتتاح رسمی مدرسه، از کالس ها و محیط 
مدرسه بازدید به عمل آمد.مدیرعامل بانک پاسارگاد: إن شاءالّل فرزندانی که در 

این مدارس تربیت می شوند مردان و زنان بزرگ آینده کشور باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی؛
پرداخت تسهیالت بانکی، عادالنه نیست

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: متاسفانه 
در خیلی از مواقع شــاهد هستیم برای یک وام چند میلیاردی یک وثیقه 
پایین تعیین می شود اما برای یک وام پنج میلیون تومانی ضمانت هایی 
از متقاضی خواســته می شود که فرد به واســطه عدم توان تامین وثیقه 
از گرفتن وام منصرف می شــود.به گزارش ایسنا، محمد سرگزی با اشاره 
به ضرورت رعایت عدالت در پرداخت تســهیالت بانکی، بیان کرد: امروز 
پرداخت تســهیالت بانکی متناسب با ارتباط افراد با بانک ها تعریف شده 
اســت. هرچقدر یک فرد ارتباط شخصی بیشــتری با بانک داشته باشد 
میزان وام بیشــتری دریافت خواهد کرد. متاســفانه یک نظام عادالنه در 
پرداخت تســهیالت بانکی وجود ندارد.وی در ادامه اظهار کرد: الزم است 
یک ســامانه شــفاف طراحی گردد و افراد متقاضی تسهیالت به سامانه 
مراجعه و متناســب با دســتورالعمل های موجود تسهیالت به آنان تعلق 
گیرد. در خیلی از مواقع شاهد هستیم بعضا برای یک وام چند میلیاردی 
یک وثیقه پایین تعیین می شــود اما برای یــک وام پنج میلیون تومانی 
ضمانت هایی از متقاضی خواســته می شود که فرد به واسطه عدم توان 
تامین وثیقه از گرفتن وام منصرف می شود.نماینده مردم زابل در مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: باید بانک ها مجاب شوند که با پرداخت 
تســهیالت به تولید کنندگان از آنان حمایت کنند. اینطور نیست که ما 
بگوییــم حتما نظام بانکی نیاز به اصــالح صفر تا صد دارد. بلکه با صدور 
بخشــنامه و اصالح دستورالعمل ها می توان رویکرد عملی بانک ها را به 
نفع مردم و تولید کنندگان تغییر داد.وی در ادامه تاکید کرد: اینکه گفته 
می شــود نظام بانکداری یک اصالح صفر تا صد می خواهد که خروجی 
آن در نهایت حمایت از تولید کننده باشــد، سخن بزرگی است که بعضا 
زده می شــود که می خواهند بار عدم انجام حمایت از بخش تولید را بر 
گردن مجموعه دیگــری بیندازند. صراحتا اعالم کننــد چه مانعی برای 
پرداخت تســهیالت به تولید کنندگان وجود دارد. ریشه موانع موجود را 
نیز اعالم کنند. آیا با دستورالعمل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کنار زدن 
این موانع امکان پذیر نیســت؟ وی افزود: آیا این بخش ها که خودشــان 
موانع را ایجاد کرده اند نمی توانند آن را کنار بزنند. چرا همین االن بانک 
ها قرارداد وامی که به مردم می دهند را در اختیار آنان قرار نمی دهند؟  
اصالح این موارد نیاز به یک دســتورالعمل از سوی بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد دارد و کار چندان پیچیده ای نیســت. مشکل این است که اراده 

جدی در این زمینه وجود ندارد.

اقتصادی مجلس؛ سخنگوی کمیسیون 
بانــک ها مالیات نگیرند، برخورد می کنیم 
بانــک ها مالیات نگیرنــد، برخورد می کنیم / بخــش خصوصی قانون 
مالیــات خانه های خالــی را اجرا کندغالمرضا مرحبا بــا تاکید بر این  
کــه بانک  ها باید از بنگاهــداری پرهیز کنند، گفت کــه باید بانک  ها 
و بخــش خصوصی قانــون مالیات بر خانه  های خالــی را اجرا کنند.به 
گزارش ایســنا، غالمرضا مرحبا در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزیر 
راه و شهرســازی مبنی بر این که بخش قابل توجهی از خانه های خالی 
مربوط به واحدهای حقوقی و بانک ها اســت، اظهار کرد: بانک ها باید از 
بنگاهداری پرهیز کرده و باید به اصل رســالت بانکی شان بپردازند این 
شامل ســایر موسسات حقوقی هم می شــود.وی ادامه داد: از ابتدا هم 
مشــخص بود که افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مســکن را 
ندارنــد برخی از بانک ها احتماال بیشــتر بانک های خصوصی برای آنکه 
بتوانند سرمایه شــان را حفظ کرده و ســودآوری باالیی داشته باشند، 
دســت به ســرمایه گذاری در این حوزه زدند، اما این در اقتصاد ما به 
معنای یک نوع رکود ســرمایه ای اســت. ما اجازه نداریم به هر قیمت 
و دسیســه ای به ســود برسیم.سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی خاطر نشان کرد: بانک ها موسساتی هستند که وظیفه 
جمع آوری دارایی مردم را داشــته و باید آنها را در زمینه ی مولدسازی 
بــه کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد اســت پس ســوداگری کار 
بانک ها نیســت بانک ها باید به رسالت شــان در نظــام بانکی بپردازند.

وی ابــراز امیدواری کــرد که اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی 
بتوانــد ارکان اقتصاد را به ریل اصلی اش بازگردانــده و بانک ها هم به 
رســالت ذاتی و اصلی شــان بپردازد قطعا اگر بانک هــا به اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی تمکین نکنند به آن رســیدگی می شود االن 
هــم این اتفاق در حال رخ دادن اســت.مرحبا در عین حال گفت: این 
موضوع تنها برای بانک ها نیســت نباید این وســیله ای برای ضربه زدن 
و حملــه به بانک ها شــود طبیعتــا بانک ها خواســته اند در خالئی که 
وجود دارد سرمایه شــان را حفظ کنند البته کــه این رویکرد در نظام 
اقتصادی پســندیده نیست بانک ها باید سرمایه ها و دارایی شان و منافع 
و مصارف شــان را در زمینه مولد به کار بیندازند.ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی در پایان و در جمع بندی گفت: باید 
بانک ها و بخش خصوصی قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا کنند 
وقتی طرح و الیحه ای به قانون تبدیل می شود باید اجرا شود استنکاف 
از اجــرای قانون به معنــای ترک فعل بوده و متخلفــان برای برخورد 

جزایی به قوه قضاییه معرفی می شوند.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ 
بانک به ۱۳ درصد به دلیل عدم رعایت ضوابط ناظر بر کنترل 
مقداری دارایی های شــبکه بانکی مبنی بر سقف رشد ماهانه 
۲ درصــد دارایی ها، خبر داد. به گــزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اســفند ماه سال گذشته 
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور 
را ابالغ کرد که براســاس آن سقف رشــد ماهانه دارایی های 
بانک هــای تجاری و تخصصــی دولتی به ترتیــب ۲ و ۲.۵ 
درصد اســت.البته در این ضوابط، دارایی های مانند موجودی 
نقد بانک، موجودی بانک نقد نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه 
اسالمی و رشد ارزش دارایی ناشی از تسعیر یا تجدید ارزیابی 
و اقالم زیر خط از مســتثنی هستند. علت استثنا شدن این 
نوع دارایی ها اثر منفی و یا خنثی بودن آنها در ضریب فزاینده 
پولی است. به عنوان مثال هر چقدر موجودی بانک نزد بانک 
مرکزی بیشتر شود، نرخ ضریب فزاینده پولی کاهش می یابد و 
بلعکس. همچنین تجدید ارزیابی دارایی های بانک هیچ اثری 
در تغییر نــرخ ضریب فزاینده پولی ندارد.باوجود کنترل پایه 
پولی در شــهریور ماه، به دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای 
رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار 
فارس از بانک مرکزی نشــان می دهد ایــن بانک از مهر ماه 

اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانک ها را آغاز کرده است.

 افزایش نرخ ســپرده قانونی 5 بانک متخلف به 13 
درصد 

یک مقــام آگاه در بانک مرکــزی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص روند اجرای کنترل 
ترازنامه بانک ها، اظهارداشــت: این برنامه بانک مرکزی در 
حال اجرا اســت و در همین راســتا نرخ ســپرده قانونی ۵ 
بانک کشــور که نسبت  های تعیین شده برای رشد ترازنامه 

را رعایــت نکرده بودند، به ســقف ۱۳ درصد افزایش یافته 
است.وی افزود: بانک مرکزی باجدیت کنترل ترازنامه بانک ها 
را پیگیــری می کند و اجرای ایــن ضوابط برای بانک  ها کار 
سختی نیست چون کافی است میزان تسهیالت اعطایی شان 
را در حدود تعیین شــده قرار دهند اما اگر این نســبت را 
رعایت نکنند مشــمول جریمه شده و سپرده قانونی آنها به 
۱۳ درصــد افزایش می یابد.این مقام آگاه در پاســخ به این 
سوال طبق دستورالعمل مصوب بانک مرکزی در ۲۷ اسفند 
ماه ســال گذشته رشــد دارایی بانک ه تجاری  نباید در ماه 
بیش از ۲ درصد رشــد کند، این رشد غلطان است و هر ماه 
نســبت به ماه قبل محاسبه می شــود یا ایسنا است و مبنا، 
میزان دارایی بانک در پایان ســال قبل اســت، گفت: خیر، 
غلطان و در مقایسه با ماه قبل نیست بلکه در مجموع سقف 
رشد ترازنامه بانک، به اســتثنای موارد ذکر شده، در طول 
یک سال نباید به بیش از ۲۴ درصد برسد.به گزارش فارس،  
پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک در سطحی کمتر 
از ۱۱ درصد قرار داشــت و افزایش ســپرده قانونی این ۵ 
بانک تاثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده 
خواهد داشــت. هر چند که بهتر بود بانک مرکزی متناسب 
با وضعیت مالی و نرخ کفایت ســرمایه هر بانک سقف های 
متفاوتی برای رشد ترازنامه بانک ها در نظر می گرفت، اما در 
مجموع کنترل رشد ترازنامه بانک ها در شرایط فعلی گامی 
موثر در کنترل رشد نقدینگی است.در صورت ادامه این روند 
می توان انتظار داشــت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر 
از ۳۰ درصد برســد که این رقــم با توجه به میزان تورم در 
سال جاری، مناسب ارزیابی می شود. در صورت ادامه اهتمام 
دولت به عدم  اســتقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه 
بانک ها می توان انتظار داشــت نرخ تورم در تا پایان ســال 

۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.

مدیــر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: ســامانه 
پل خدمتی جدیــد در حوزه تراکنش های ریز مقدار اســت 
و بانک هایی که به این اکوسیســتم پیوسته اند، از طریق سه 
کانال می تواننــد این خدمت را ارائه کنند.بــه گزارش ایِبنا؛ 
به تازگی معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی از رونمایی 
از ســامانه پل با هدف سهولت در اســتفاده از خدمات نقل و 
انتقال وجوه در آذرماه ســال جاری خبر داد ه و عنوان کرده 
اســت که از سال گذشته برای عملیاتی سازی این سرویس با 
بانک ها هماهنگی های وسیعی آغاز شده است و در حال حاضر 
بانک های ملی، ملت، آینده، صادرات، کشــاورزی، پارســیان، 
ســامان، دی، توسعه تعاون، پاســارگاد و خاورمیانه از مرحله 
آزمون های نهایی عبور کرده اند و بنابر پیش بینی مدیران این 
پروژه، شاهد عملیاتی شدن سامانه پل در ماه آتی خواهیم بود.

در این بــاره، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت 
بانــک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا در خصوص جزئیات 
ســامانه پل با اشاره به اینکه این سامانه یکی از سیستم هایی 
اســت که مبتنی بر حســاب کار می کند، اظهار داشت: این 
خدمت جدید، از منظر کارکردی و همچنین از منظر مشتری، 
خیلی شبیه به انتقال وجه کارت به کارت است. منتهی مبدا و 
مقصد تراکنش ها در این سامانه، حساب به جای شماره کارت 
است.وی با اشــاره به اینکه به نظر می رسد مشتری روی این 
موضوع حساسیتی نداشته باشــد، به ابعاد مثبت این سامانه 
پرداخت و گفت: سیســتم جدید برای انتقال وجه، مشکالت 
کارت به کارت را ندارد زیرا شــماره حســاب محدودیت های 
شــماره کارت را ندارد. )در حقیقت شــماره کارت جزو اقالم 
اطالعاتی حساس است ولی شماره حساب را برای نقل و انتقال 
وجه به راحتی می توان در اختیار یکدیگر قرار داد(.مدیر اداره 
نظام هــای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر کارمزدی 
هم تالش شده رقم کارمزد نسبت به سازوکار کارت به کارت، 
بسیار کمتر )نصف رقم کارمزد تراکنش کارت به کارت( باشد 
تا مشتری برای استفاده از این سامانه ترغیب شود.وی افزود: 
از بُعد بانک ها هم با توجه به اینکه تســویه این تراکنش ها به 

صورت روزانه انجام خواهد شــد، برای بانک ها نیز این سامانه 
و خدمت، مقرون به صرفه اســت. چون با توجه به بدهکار و 
بســتانکار، منابع بین بانکی در همان روز تراکنش جابجا می 
شود.محمدبیگی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که 
انتقــال وجه از طریق این خدمت بانکی، به صورت کامال آنی 
است. یعنی هر زمانی که شما تراکنش را از طریق سامانه پل 
انجام دهید، همان لحظه پول به حساب دریافت کننده وجه 
منتقل می شود. همچنین نسبت به تراکنش کارت به کارت، 
یک ســری امکانات در خصوص پیگیری و رهگیری تراکنش 
دارد. یعنی اینکه ارائه دهنده خدمت، به لحظه می تواند متوجه 
شود که آیا پول به حساب منتقل شد یا خیر.وی خاطرنشان 
کــرد: در این خدمت تاییده هایی که در بحث انتقال تراکنش 
داده می شــود مثل تراکنش کارت به کارت نیست؛ زیرا بعضا 
در تراکنش کارت به کارت، ممکن است پول منتقل شود ولی 
تراکنش ناموفق باشد و دوباره پول به حساب برگردد. بنابراین 
تالش کردیم این مشــکالت را در ایــن خدمت جدید، رفع 
کنیم. در نتیجه هم از بُعد بانکی و هم از بُعد خدمت و کارکرد 
مشتری، مزایایی را نسبت به تراکنش کارت به کارت دارد.این 
مقام مســئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه 
زمانی این ســامانه راه اندازی می شود، هم اظهار داشت: حدود 
۱۲ بانک در حال حاضر آماده هســتند و بنا داریم در آذرماه 
طی یک مراسم رونمایی این کار را با همان بانک ها شروع کنیم 
و در خصوص بقیه بانک ها هم در تالش هســتیم تا سریع تر 
به این اکوسیســتم بپیوندند.به گفته محمدبیگی، در نهایت 
چون حســاب مبدا و مقصد کامال شناسایی می شود، تالش 
شده تا یک سری مشکالتی که در بحث تراکنش های کارتی 
همچــون کارت های اجاره ای داریــم را در این خدمت جدید 
نداشته باشــیم، تا کسانی که احتماال قصد سواستفاده از این 
اکوسیستم را دارند، پیشگیری های الزم را داشته باشیم.مدیر 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه اظهار داشــت: 
این خدمت جدید در حوزه تراکنش های ریزمقدار و خرد قرار 

می گیرد؛ یعنی سقف آن رقم ۱۵ میلیون تومان است. 

مدیریت خلق پول بانک ها عملیاتی شد

 افزایش سپرده قانونی 5 بانک به 13 درصد
جزئیات خدمت جدید بانک مرکزی اعالم شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1400/1775 آقای ساسان امینی فرزند حسن به کد ملی 3782453311 نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70/50 متر مربع به شماره پالک 12978 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله حمیدی 2-برابر رای 
شماره 1400/2000 خانم زینت محمد دوست فرزند حسن به کد ملی 3859010727 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132/40 متر مربع به شماره پالک 12990 فرعی 
از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عباس شــریفی 3-برابر رای شماره 1400/2005 آقای مظفر مرادی فرزند مجید به کد ملی 3858804411 نسبت به 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 44/2 متر مربع به شما ه پالک 12992 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان خداداد فتحی 
حسن رسین و خانم حبیبه تمکندان4-برابر رای شماره 1400/1759 آقای اکبر کاک سمندی فرزند محمد عارف به کد ملی 3859234609 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی باالی کما جار به مساحت 52728 متر مربع به شما ه پالک 193 فرعی از 52 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه باشقشالق خریداری از مالک رسمی آقایان محمد 
کاکسوندی و ناصر کاکسوندی و محمد عارف کاک سمندی 5-برابر رای شماره 1400/1866 آقای یداهلل پرویزی فرزند احمد 3859067702 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی 
یونجه زار به مشهوریت محلی چم خوارو به مساحت 143998/83 متر مربع به شما ه پالک 135 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آب باریک خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد سعید نادری 6-برابر رای شماره 1400/1767 آقای رحمت سلیمی فرزند ابوالمحمد به شماره ملی 3859065084 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی دول دره اسب به مساحت 50080/65 متر مربع به شماره پالک 191 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای رحمت سلیمی 7-برابر 
رای شماره 1400/1862 آقای شمس اهلل پرویزی فرزند محمد علی به کد ملی 3859065378 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان بطوالن به مساحت 
76065/32 متر مربع به شماره پالک 192 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی 8-برابر رای شماره 1400/1819 آقای 
حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی اسه کوژیاو به مساحت 43856/08 متر مربع به شماره پالک 
580 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 9- برابر رای شماره 1400/1821 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 
3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی گله جانی به مساحت 126220/16 متر مربع به شماره پالک 581 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 10-برابر رای شماره 1400/1824 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی شــان اوریجه به مساحت 60019/81 متر مربع به شماره پالک 582 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک 
رسمی آقای عبداله علی پناه 11-برابر رای شماره 1400/1829 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت 
محلی اسه کوژیاو به مساحت 136067 متر مربع به شماره پالک 583 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 12-برابر رای 
شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی مجاور قبرستان به مساحت  31140/65 متر مربع 
به شماره پالک 584 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 13-برابر رای شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 
3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یکه دار به مساحت 35864 متر مربع به شماره پالک 585 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 14- برابررای شماره1400/1838 آقای عطا ش یفی فرزند عبداله به کد ملی 3858958727 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم با مشهوریت محلی راه کهریزه به مساحت 72549/64 متر مربع به شماره پالک 734 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
داود احمدی حســن و حســین صفری 15-برابر رای شماره 1400/1769 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مساحت 117488/24 متر مربع به شماره  پالک 32 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای حسین امیری 16-برابر رای شماره 1400/1771 
آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کوچک رش به مساحت 44169/78 متر مربع به شماره 
 پالک 33 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای حســین امیری 17-برابر رای شماره 1400/1842 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به 
کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی تپه سور به مساحت 34195 متر مربع به شماره پالک 408 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای کورش امینی 18-برابر رای شماره 1400/1868 آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت 8329 متر مربع به شماره پالک 409 فرعی از 66 اصلی .اقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای 
عارف امیر حسنی 19-برابر رای شماره 1400/1864 آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار با مشهوریت محلی 
میل به مساحت 18806/09 متر مربع به شماره پالک 410 فرعی از 66 اصلی .اقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای عارف امیر حسنی   بدیهی ست در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1400/08/15 و تاریخ انتشار نوبت دوم  یکشنبه 1400/08/30 

برزگر رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف148(



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 30 آبان 1400  15 ربیع الثانی 1443  21 نوامبر 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4776 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

روسیه در حال ساخت سامانه اس ۵۵۰ با 
قابلیت نابودی فضاپیمای مافوق صوت

مســکو - ایرنا - منابع صنایع نظامی روسیه اعالم کردند سامانه »اس ۵۵۰« 
که روســیه در حال کار بر روی آن اســت، قابلیت انهدام فضاپیمای مافوق 
صوت آمریکایی » X-۳۷« را دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری ریانووستی روز 
شــنبه به نقل از دو مقام صنایع نظامی روسیه اعالم کرد که سامانه پدافند 
موشکی اس-۵۵۰ که ساخت آن شروع شده است، می تواند فضاپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایی ایکس-۳۷ را در فضا نابود کند.  یکی از این مقام های 
صنایع نظامی که نامش اعالم نشده است تصریح کرد که آمریکا مدعی شده 
است فضاپیمای بدون سرنشــین ایکس-۳۷ برای اهداف علمی و تجسسی 
ساخته شده اســت اما این فضاپیماها قادر به حمل چند کالهک هسته ای 
هستند.به گفته این مقام،  فضاپیمای بدون سرنشین ایکس-۳۷ یک سیستم 
تهاجمی فضایی است.بر اساس اطالعات رسانه ها، رقابت تسلیحاتی روسیه 
و آمریکا در فضا آغاز شــده است و هفته گذشــته روسها سالح ضدماهواره 
آزمایش کردند و توانستند با آن یک ماهواره از کار افتاده خود را در فضا نابود 
کنند و آمریکا به این اقدام روســیه اعتراض کرد.   وزارت دفاع روســیه یک 
هفته پیش، از برنامه ساخت مجموعه های پدافند موشکی جدید اس-۵۵۰ 

در این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

با جانبداری از اوکراین؛
»منندز« روسیه را به تحریم تهدید کرد

چهره سرشــناس سنای آمریکا خواستار آن است که بایدن هر ۱۵ روز یک بار 
رفتار روسیه در قبال اوکراین را ارزیابی کند و از هم اکنون بسته تحریمی ویژه 
ای را علیه مســکو تدارک ببیند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، 
باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را مبنی بر اعمال 
تحریم های جدید علیه روسیه در مقابله با رفتارهای به زعم وی خصمانه مسکو 
علیه اوکراین، ارائه کرد.این تحریم ها در صورتی اعمال خواهد شــد که روسیه 
وارد تنش نظامی با اوکراین شــود یا هرگونه اقدام تهاجمی را علیه این کشور 
انجــام دهد.منندز که از چهره های تاثیرگذار حزب دموکرات در مجلس ســنا 
است؛ مدعی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید هر ۱۵ روز یک بار، 
اینکه اقدامات تحریک آمیز جدی علیه اوکراین انجام شده است را مورد ارزیابی 
قرار دهد تا در صورت اطمینان از ماهیت تهدیدآمیز آنها، مسکو را ظرف مدت 
۳۰ روز تحریم کند.تحریم های مورد نظر رئیس کمیته روابط خارجی ســنای 
آمریکا شامل حال ریاست جمهوری روسیه، وزرا و مقامات بلندپایه مسکو خواهد 
شد حال آنکه منندز اصرار می کند که دایره محدودیت ها، پروژه نورد استریم 
۲، بانک های مهم روسیه و دیگر نهادها و شرکت های روسی را نیز شامل شود. 
همزمان، منندز خواهان ارائه کمک های نظامی بیشــتر به اوکراین شد.مقدمه 
چینی برای تحریم روســیه از سوی یکی از سرشناس ترین چهره های سنای 
آمریکا در حالی اســت که کاخ کرملین هرگونه شــایعه مبنی بر تدارک حمله 
نظامی به اوکراین را رد می کند.همزمان، روسیه ابراز امیدواری کرده که آمریکا 
از نفوذ خود برای متقاعد کردن کی یف به پایبندی به تعهدات خود ذیل توافق 
مینسک مبنی بر حل مســالمت آمیز تنش در منطقه دونباس، استفاده کند.

پیشتر، سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده بود که مسکو چشمان 
خــود را بر تحریکات ناتو و اتحادیه اروپا از جمله تشــویق تمایالت نظامی در 
اوکراین نخواهد بست. او گفته بود یکی از این اقدامات تحریک آمیز، آماده کردن 
ارتش اوکراین برای همان اقداماتی است که مدام تهدید )به انجامشان( می کند 
مبنی بر اینکه دونباس را به زور خواهد گرفت و بدون اینکه به توافقات مینسک 

عمل کند، به »کریمه« روسیه تجاوز خواهد کرد.

چین خواستار رعایت توافقنامه برجام شد
سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که حفظ و رعایت توافقنامه برجام، تنها 
راه حل موثر مساله هسته ای ایران به شمار می رود.به گزارش روز شنبه ایرنا از 
شینهوا، »جائو لی جیان« شامگاه جمعه در نشستی گفت: ما امیدواریم آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و ایران بر اساس احترام به یکدیگر، از طریق گفتگو و مذاکرات 
اختالفات موجود در برنامه های بازرسی و نظارت را حل کنند.وی افزود: از همه 
طرف های ذی ربط دعوت می کنیم که نقش ســازنده ای در این مورد ایفا کنند. 
چین همیشه بر این باور است که حفظ و رعایت مطلوب توافقنامه برجام تنها راه 
مؤثر برای حل مسئله هسته ای ایران است.سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید 
کرد:  همه طرف ها باید با تقویت تالش های دیپلماتیک در پیشبرد روند ازسرگیری 
مذاکرات هسته ای ایران و دستیابی به ثمرات مثبت آن کوشش کنند.جائو اطهار 
کرد: در عین حال امیدواریم جوانب مختلف با در نظر گرفتن اوضاع کلی، با حفظ 
خویشتنداری و منطق، از دخالت در تالش های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات 

هسته ای ایران جلوگیری کنند.

نماینده آمریکا:
ایران به نقطه بدون بازگشت برای احیای 

برجام نزدیک شده است
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شــد که ایران به نقطه بدون بازگشــت 
برای احیای توافق هسته ای نزدیک شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که برای برخی 
گفت وگوها در منامه، پایتخت بحرین به سر می برد، در سخنانی ادعا کرد که ایران 
به نقطه بدون بازگشــت برای احیای توافق هسته ای نزدیک شده است.به ادعای 
نماینده آمریکا، تهران هرگونه نفع و فایده ای از احیای توافق هسته ای را غیرممکن 
می کند.مالی در ادامه مدعی شد که به دلیل سرعت پیشرفت ایران، بدست آوردن 
منافع طرفین برای بازگشت به برجام در حال غیرممکن شدن است.این دیپلمات 
آمریکایی در ادامه افزود: پیشرفت های ایران در حال به صدا در آوردن زنگ خطر 
در سراســر منطقه است و این همان چیزی است که باعث می شود ساعت تندتر 
شده و همه ما بگوییم که زمان برای بازگشت به برجام بسیار کم تر شده است.مالی 
همچنین اظهار داشــت که آمریکا هدف مشترکی با روسیه و چین درباره برجام 
دارد، چون همه ما می خواهیم از این بحران جلوگیری کنیم، بحرانی که اگر ایران 
به مسیر کنونی ادامه دهد، تشدید خواهد شد.سفر رابرت مالی به منطقه در حالی 
است که ایران اخیراً با آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی 
موافقت کرده است حال آنکه تاکید می کند که هدف مذاکره، حرف زدن محض 
نیســت؛ بلکه حصول توافقی ملموس و احترام به منافع متقابل است.سفر رابرت 
مالی به منطقه شامل امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی 

و بحرین می شود و تا ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( ادامه دارد.

برای مذاکرات رفع تنش؛
رهبران ارمنستان و جمهوری  آذربایجان در 

بروکسل دیدار می کنند
براســاس اعالم اتحادیه اروپا، رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در اواسط 
دســامبر برای گفت وگو درباره تنش هایی که موجب درگیری نیروهایشــان در 
مرز شــده بود، مالقات می کنند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
سخنگوی شارل میشل، رئیس شورای اروپا روز جمعه در بیانیه ای گفت: رهبران 
باکو – ایروان توافق کرده اند در بروکسل برای گفت وگو در مورد وضعیت منطقه ای 
و راه هــای غلبه بــر تنش ها برای یک قفقاز جنوبی مرفــه و باثبات، که اتحادیه 
اروپا از آن حمایت می کند، دیدار کنند.این نشست قرار است در حاشیه نشست 
شراکت شرقی اتحادیه اروپا در بروکسل در تاریخ ۱۵ دسامبر )۲۴ آذرماه( برگزار 
شــود.این اخبار پس از آن منتشر می شود که شــارل میشل روز جمعه با الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشــینیان، نخست وزیر ارمنستان 
تلفنی گفت وگو کرد.اتحادیه اروپا اعــالم کرد: در جریان این تماس های تلفنی، 
رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین برای تشکیل یک خط ارتباطی 
مستقیم در سطح وزرای دفاع دو طرف به منظور ایجاد مکانیسمی برای جلوگیری 
از حوادث توافق کردند.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از این دو کشور خواسته بود تا 
نیروهایشان را به آرامش فراخوانده و به آتش بسی که یک روز پیش از آن برقرار 
شــده بود، احترام بگذارند. این آتش بس پس از آن برقرار شد که طبق گزارش ها 
هفت ســرباز از جمهوری آذربایجان در درگیری های مــرزی جان باختند.  روز 
سه شنبه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با یک آتش بس در مرزهایشان موافقت 
کردند و این توافق پس از آن به دســت آمد که روســیه از آنها خواست دست از 
رویارویی بردارند، آن هم پس از مرگبارترین درگیری از زمان جنگ سال گذشته 

بر سر منطقه قره باغ که جان دست کم ۶۵۰۰ تن را گرفت.

ناتو: 
انتقال تسلیحات اتمی از آلمان به شرق اروپا 

ممکن است
ناتو از روسیه درخواست کرد تا از افزایش تنش ها و درگیری ها در مرز با اوکراین 
خودداری کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو در یک کنفرانس خبری مشــترک با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، 
اظهار کرد: ما شــاهد تمرکز زیاد و عجیب نیروهای روســیه در نزدیکی مرز با 
اوکراین هستیم.اســتولتنبرگ افزود: این امری مهم و ضروری اســت که روسیه 
درخصوص نیروهای نظامی خود شفاف سازی کند و تنش های موجود در مرز را 
به حداقل برساند. ناتو وضعیت کنونی را زیر نظر دارد و به کمک های سیاسی خود 
ادامه خواهد داد.همچنین مرکل نسبت به فعالیت های نظامی اخیر روسیه در این 
منطقه ابراز نگرانی کرده و بر اهمیت ادامه مذاکرات با روســیه تاکید کرد.مرکل 
گفت: من همیشــه از مذاکره بین ناتو و روســیه حمایت کرده ام. گرچه اختالف 
نظرات زیادی بین ناتو و روسیه وجود دارد؛ اما من معتقدم بهتر است به مذاکرات 
پایبند باشیم.همچنین طی چند روز گذشته، رسانه های آمریکایی گزارش کردند 
که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به طور رســمی به متحدان اروپایی 
خود درخصوص فعالیت های اخیر نیروهای نظامی روســیه هشدار داده است.در 
همین حال خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داد که دبیرکل ناتو گفته است اگر 
برلین از اســتقرار تسلیحات هسته ای ناتو خودداری کند، می توان آن را به دیگر 
کشورهای اروپایی در شرق این قاره منتقل کرد.استولتنبرگ اظهار کرد: شراکت 
هسته ای مهم است، زیرا مسئله ای است که در آن متحدان ناتو با یکدیگر همکاری 
کرده و بازدارندگی هســته ای را فراهم می کنند. انتظار دارم که آلمان همچنان 
بخشی از این مشارکت باشد، زیرا این اتفاق برای کل چارچوب دفاعی اروپا بسیار 
مهم اســت. آلمان قطعا خود می تواند، تصمیم بگیرد که سالح های هسته ای در 
این کشــور وجود داشته باشد یا خیر.در سال ۲۰۱۰، پارلمان آلمان رای داد که 
بمب های هســته ای آمریکا از آلمان خارج شــود؛ گرچه پس از ۱۱ سال، آن ها 
همچنان در آلمان ذخیره هســتند و مشخص نیست که دقیقا کجا و چه تعداد 

بمب وجود دارد.

یک میلیون کودک افغان در خطر مرگ ناشی از گرسنگی
کابل - ایرنا - صندوق کودکان سازمان ملل متحد »یونیسف«، 
هشــدار داد که ۱۴ میلیون کودک افغان با خطر گرســنگی 
مواجه اند که ممکن اســت یک میلیون نفر آنها از گرسنگی 
جان دهند.به گزارش ایرنا، براساس تقویم جهانی دیروز شنبه 
روز جهانی کودک اســت و یونیسف هرســال این روز را در 
افغانستان تجلیل می کرد اما امسال اعالم کرده است به دلیل 
گرسنگی ۱۴ میلیون کودک، برنامه ای برای تجلیل این روز 
ندارد.یونیسف با اشاره به اینکه این سازمان در افغانستان فعال 
اســت و برای کمک به کودکان تالش مــی  کند، افزود اما با 
فرارسیدن زمستان فاجعه ای در راه است که این نهاد توانایی 
جلوگیری از آن را ندارد؛ زیــرا ۱۹۲ میلیون دالر کمک نیاز 
است.به گزارش یونیسف، فاجعه بشری در افغانستان در پیش 
است و وضعیت مصونیت غذایی از نوامبر امسال تا مارس سال 
آینده رو به وخامت خواهد بود.پیتر ماوریر رئیس کمیته بین 
المللی صلیب ســرخ نیز دیروز جمعه به اسوشیتدپرس گفت 
که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن 

است.عوامل زیادی در مواجه شدن کودکان و مردم افغانستان 
با خطر مرگ و گرسنگی موثر هستند که از جمله آنها برخورد 
غیر مســئوالنه آمریکا طی ۲۰ سال گذشــته در این کشور، 
خشکســالی، بیماری کرونا و مســدود بودن میلیاردها دالر 
دارایی های این کشــور توسط آمریکا ست.هرچند کشورهای 
زیادی از جمله جمهوری اسالمی ایران بارها خواستار آزادی 
پول های مســدود شده افغانستان از طرف آمریکا شده اند اما 
آن کشــور بی توجه به فاجعه انسانی در افغانستان همچنان 
بر این سیاست اشــتباه خود تأکید می کند.آمریکا در پاسخ 
به نامه وزارت خارجه طالبان به کنگره آن کشور برای آزادی 
پول های مسدود شده افغانســتان گفته است که این کشور 
به طالبان هشــدار داده بود که اگر تــالش کند از راه زور در 
افغانستان به قدرت برسد، کمک ها را قطع خواهد کرد.وزارت 
خارجه آمریکا تشــکیل دولت فراگیر، اعاده حقوق زنان بویژه 
حــق تحصیل و رعایت حقوق اقلیت ها را تنها راه اتصال گروه 

طالبان با جهان خوانده است.

اروپا در محاصره امواج جدید کرونا؛ بازگشت به قرنطینه
 با ثبت رکوردهای جدید در موارد ابتال به ویروس کرونا و آمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری، چاره ای جز اعمال قرنطینه و 
محدودیت های سختگیرانه برای کشورهای حوزه اروپای مرکزی باقی نمانده است.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، 
کشورهایی همچون اتریش یا جمهوری چک که در بهار ۲۰۲۰، موج اول شیوع ویروس کرونا را در مقایسه با کشورهایی 
مانند ایتالیا یا اسپانیا با شمار پایین مبتالیان و جانباختگان پشت سر گذاشتند، اکنون با گذشت بیش از یکسال مجبور 
شده اند تا آزادی رفت وآمد و جابجایی ها را محدود کنند. همچنین باید یادآور شد که نرخ واکسیناسیون کمتر از میانگین 
اتحادیه اروپا، ویژگی مشترک این دو کشور است.  به نوشته افه، پس از ماه ها رویکرد منفعل در برابر سطح پایین حدود 
۶۵ درصدی ایمن سازی علیه کووید-۱۹ در اتریش که دولت این کشور نیز آن  را »شرم آور« توصیف کرد، مقامات اتریشی 
به مدت دو هفته، فشــار بر افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند را افزایش داده اند.ممنوعیت ورود افراد واکسینه 
نشده به مراکز خرید و سرگرمی و رستوران ها عالوه بر قرنطینه اجباری که از دوشنبه گذشته به اجرا درآمده است، تدابیر 
ســختگیرانه اتریش در مقابل گروه های مخالف واکسینه شــدن است.افراد واکسینه نشده در صورتی که محدودیت ها را 
رعایت نکنند تا یکهزار و ۴۵۰ یورو جریمه می شوند.از زمان اعمال محدودیت ها در اتریش، تعداد ُدزهای نخست تزریق 
شده ۳.۴ درصد افزایش داشته که نسبت به دو هفته قبل دو برابر شده است.هر چند شمار افراد دریافت کننده واکسن 
در اتریش افزایش یافته است اما برنهارد کیِتل جامعه شناس و استاد دانشگاه وین معتقد است به رغم استدالل ها و تالش 
برای اقناع شهروندان به دریافت واکسن، همچنان ۳۰ درصد از افراد بر موضع خود در انکار واکسن باقی خواهند ماند.  به 
گفته این کارشناس و براساس ارزیابی های تیمی از دانشمندان که چگونگی واکنش جامعه اتریش به همه گیری را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده اند، »اعمال قرنطینه حتی موضع ضد واکسن های افراطی را تقویت کرده است«.به نوشته روزنامه 
ال پائیس، الکســاندر شالنبرگ صدر اعظم اتریش از قرنطینه سراسری این کشور از روز دوشنبه خبر داد. این چهارمین 
قرنطینه برای اتریشی ها از آغاز شیوع همه گیری کرونا است.همچنین دولت در روزهای آینده قانونی را تصویب خواهد کرد 
که به موجب آن، واکسیناسیون از فوریه آینده اجباری خواهد شد.شالنبرگ تاکید کرد: تصمیم دشواری است اما وضعیت 

جدی است و واکسیناسیون تنها راه خروج از این دور باطل است.

مسابقه بر سر یافتن الشه جنگنده سقوط کرده F-۳۵ انگلیس
نیروی دریایی انگلیس سقوط یک فروند جنگنده Lightning II ۳۵-F که از محل ناو هواپیمابر H.M.S. Queen Elizabeth به 
عملیات اعزام شده بود در روز چهارشنبه را تایید کرد. خلبان این جنگنده با ایجکت ایمن در حین این سقوط خود را نجات 
داد اما این حادثه مسابقه ای پرشتاب را به جهت یافتن بقایای این هواپیمای پیشرفته نظامی که حاوی تجهیزات محرمانه 
زیادی اســت، به راه انداخته اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از مجله فوربس، ســایت تحلیلی Navy Lookout خاطرنشان 
می کند: »بازیابی الشــه این هواپیما یک اولویت فوری خواهد بود. هدف از این کار هم اطمینان پیدا کردن از این اســت 
که فناوری حساس و داده های موجود در هواپیما به دست عناصر نامطلوب نیفتد و هم به هر گونه تحقیق در مورد علل 
حادثه کمک شود.«انگلیس قابلیتهای چندانی برای انجام چنین ماموریتی در آبهای عمیق دریای شام )بخشی از دریای 
مدیترانه واقع در شمال مصر( در اختیار ندارد و بنا به گزارش ها به دنبال گرفتن کمک از بخش تجاری است. اما کشورهای 
دیگری هستند که بتوانند این کار را انجام دهند. به همین شکل روزنامه انگلیسی »مترو« در تیتر خود می نویسد: »برای 
نجات جنگنده سقوط کرده نیروی دریایی در دریا قبل از اینکه روس ها به آن برسند عجله کنید«.در طول جنگ سرد، هم 
آمریکا و هم روسیه قابلیت های پیشرفته ای را برای اجرای عملیات های یافتن و بازیابی تجهیزات از بستر دریا توسعه دادند. 
در این زمینه گاهی اوقات این تجهیزات را به طرزی گمراه کننده برای نجات زیردریایی ها توصیف می کردند و بسیاری 
از ماموریت های مرتبط با آنها به صورت مخفیانه انجام شــد.یکی از اولین عملیات های بازیابی نظامی نیز در سال ۱۹۶۶ 
در دریای مدیترانه انجام شــد، زمانی که یک بمب افکن B-۵۲ آمریکا حامل ســه سالح گرما هسته ای فعال در نزدیکی 
پالومارس در اســپانیا ســقوط کرد. یکی از بمبها از عمق بیش از ۲۵۰۰ پایی سر در آورد؛ عمقی که فراتر از ظرفیت کار 
غواصان بود. یک زیردریایی سرنشین دار به نام DSV Alvin که با عجله توسط مؤسسه اقیانوس شناسی Woods Hole تهیه 
شد، بمب را پیدا کرد، اما بمب در طی تالشی برای باال کشیدنش مجددا رها شد. یک وسیله نقلیه نیروی دریایی بدون 
سرنشین به نام CURV-I که معموالً برای بازیابی اژدرها پس از شلیک آزمایشی استفاده می شد، بمب را دوباره در عمق 
۴۰۰ پایی پیدا کرد، اما در چتر نجات سالح گیر کرد. بمب در نهایت با اتصال CURV-I کشف شد.این حادثه لزوم توسعه 

به تجهیزات مخصوص اجرای عملیاتهای بازیابی در بستر دریا برای نیروی دریایی آمریکا را برجسته کرد.

روزنامه آمریکایی مدعی شد هکرهای 
ایرانی ســال ۲۰۲۰ به سیســتم های 
رایانه ای یک شرکت رســانه ای بزرگ 
آمریکایــی که ده هــا روزنامــه را در 
سراســر ایاالت متحده منتشر می کند، 
نفوذ کردند تا دربــاره انتخابات آمریکا 
کنند.به  منتشــر  نادرســت  اطالعات 
گزارش گــروه بین الملــل خبرگزاری 
فارس، روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« به نقــل از منابعی که آن ها را 
افراد آشــنا به موضوع خوانده، مدعی 
شــد هکرهای ایرانی ســال گذشته به 
»لی  شــرکت  رایانه ای  سیســتم های 
رســانه ای  شــرکت  یک  اینترپرایزز« 
بزرگ آمریکایی که ده ها روزنامه را در 
سراســر ایاالت متحده منتشر می کند 
به عنوان بخشــی از تالش گسترده تر 
برای انتشــار اطالعات نادرست درباره 
 ۲۰۲۰ ریاســت جمهوری  انتخابــات 
آمریــکا نفــوذ کردند.روز پنجشــنبه، 
وزارت دادگســتری آمریکا مدعی شد 
هکرها در پاییز ۲۰۲۰ به سیستم های 
دیجیتال یک شرکت رسانه ای ناشناس 
نفوذ کرده و نحوه ایجاد محتوای اخبار 
نادرست را آزمایش کردند.طبق گزارش 
وال اســتریت ژورنال، منابع مذکور روز 
جمعه این شرکت را لی اینترپرایزز، یک 

شرکت سهامی عام که دفتر مرکزی آن 
در شــهر »دونپورت« ایالت آیووا قرار 
دارد و یکــی از بزرگترین روزنامه های 
زنجیــره ای در ایاالت متحده اســت، 
شناســایی کردند.دادســتان ها گفتند 
که دفتر تحقیقات فــدرال )اف بی آی( 
به شرکت ناشــناس در خصوص نفوذ 
هشــدار داده بود. به ادعای آن ها، یک 
روز پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در مــاه نوامبر، هکرها ســعی 
کردند به سیســتم شــرکت رسانه ای 
بازگردند اما موفق نشــدند. سند اتهام 
فدرال در این پرونده نشــان نمی دهد 
کــه هکرها موفق به انتشــار اطالعات 
جعلی تحت برندهای خبری شــرکت 
رسانه ای ناشناس شده باشند. به نوشته 
روزنامه آمریکایی، سخنگو و مدیران این 
شرکت به درخواست ها برای اظهارنظر 
پاسخ ندادند. وزارت دادگستری آمریکا 
هم از اظهارنظر خــودداری کرد.وزارت 
دادگستری آمریکا شــامگاه پنجشنبه 
)بــه وقت تهران( دو شــهروند ایران را 
به تالش برای اثرگــذاری بر انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا متهم 
کــرد. ایــن وزارتخانه مدعی شــد دو 
شــهروند ایرانی در جریان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تالش 

کردنــد اعتماد رأی دهنــدگان به نظام 
انتخاباتی این کشور را خدشه دار کنند.

رســانه های آمریکایی هم گزارش دادند 
کیفرخواست برای این دو شهروند ایرانی 
به نام های »سید محسن حسین موسی 
کاظمی« و »ســجاد کاشیان« در یک 
دادگاه فدرال در منهتن نیویورک تنظیم 
شــده و روز پنجشــنبه از آن رونمایی 
شد.وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 
ساعاتی قبل تر از آن، این دو شهروند را 
به همراه ۴ شهروند دیگر و یک شرکت 
ایرانی در فهرســت تحریم هــا قرار داد.

دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا 
در گزارشــی که اسفندماه سال گذشته 
منتشــر شــد ایران را در کنار روسیه 
بــه تالش برای اثرگــذاری بر انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا متهم کرده 
بود. واشــنگتن مدعی شــده بود چین 
برای  بررســی ها  برخی  انجام  علی رغم 
دخالت در انتخابات آمریکا فعالیتی در 
آن جهت انجام نداده است. در بیانیه  ای 
که دفتر»مدیــر اطالعات ملی« آمریکا 
در آن زمان منتشر کرد تأکید شده بود 
هنگامی که یک دولــت خارجی قصد 
دخالت در انتخابات آمریکا را دارد حق 
مردم آمریکا اســت که از کل حقیقت 
ترامپ«  باخبر شــوند.دولت »دونالــد 

رئیس جمهور پیشــین آمریکا هم قبل 
از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در ماه نوامبر در گزارشی ادعای 
مشابهی مطرح کرده و دولت های ایران، 
روسیه و چین را به تالش برای دخالت 
در انتخابات متهم کرده بود. این ادعاها 
در حالی بیان شــده که مدیر ســابق 
بخش اطالعــات وزارت امنیت داخلی 
آمریــکا در دوران ترامپ فاش کرده بود 
که مقام های ارشد این وزارتخانه وی را 
تحت فشار گذاشتند تا با دستکاری در 
اطالعات، ایران و چین را به تالش برای 
دخالــت در انتخابات آمریکا متهم کند.

به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده«، 
ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران در 
واکنش به این تحریم ها گفت: جمهوری 
اسالمی ایران تالش های جدید تحریمی 
آمریکا را در ادامه سیاســت شکســت 
خورده فشار حداکثری ترامپ و اقداماتی 
از روی اســتیصال و فاقد مشــروعیت 
دانسته و محکوم می نماید.خطیب  زاده 
تاکید کرد: این نوع فرافکنی ها از سوی 
دولت آمریکا که خود ســابقه طوالنی 
مداخله در کشورهای مختلف به اشکال 
و انحاء مختلف را دارد، بی اســاس و در 
راســتای فریب افکار عمومی این کشور 

ارزیابی می شود.

ادعای وال استریت ژورنال درباره انتخابات 2020: 

هکرهای ایرانی به شرکت بزرگ رسانه ای آمریکایی نفوذ کردند

رســانه های انگلیس گزارش دادند کــه لندن نیز به 
دنبال تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی 
۲۰۲۲ در پکــن به بهانه ادعاهای نقض حقوق بشــر 
در چین اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
اسپوتنیک، »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
در حال بررسی بایکوت دیپلماتیک بازی های المپیک 
زمستانی ۲۰۲۲ در پکن است و دلیل این اقدام، موارد 
نقض حقوق بشر ادعایی آنها در این کشور عنوان شده 
است.مطابق گزارش رســانه های انگلیس، دولت این 
کشــور به طور فعال در حال بحث و گفتگو در مورد 
امکان خودداری از اعزام مقامات به بازی های المپیک 
زمســتانی در پکن اســت و همچنین گفته می شود 
کــه »لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس حامی این 

ایده اســت.یکی از گزینه های مطرح شده برای این 
مســئله این است که نماینده انگلیس در این بازی ها 
ممکن سفیر این کشور باشد و نه دیگر مقامات لندن.

ایده بررســی تحریم بازی های المپیک ۲۰۲۲ چین، 
چند روز پیش توســط »جو بایــدن« رئیس جمهور 
آمریکا مطرح شد.بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاری 
در دیدارش با »جاســتین ترودو« نخست وزیر کانادا 
پیرامون اینکه آیا ایــاالت متحده تحریم دیپلماتیک 
المپیک زمســتانی چین را بررســی می کند یا خیر، 
گفت: این چیزی اســت که آن را بررســی می کنیم.

وزارت امــور خارجه آمریکا هم چند ماه پیش با بیان 
ادعاهای حقوق بشــری، اعالم کرده بود که واشنگتن 
با متحدان خود درخواســت ها برای تحریم المپیک 

زمستانی چین را بررسی خواهد کرد.سخنگوی وزارت 
خارجــه چین اما با رد اتهامات طرف آمریکایی، اعالم 
کرد که واشنگتن با سوءاستفاده از مسئله المپیک سال 
۲۰۲۲، در امور داخلی پکن دخالت کرده و با این کار 
به روح المپیک خدشه وارد می کند.»ژائو لیجیان« در 
این رابطه گفت: اجازه نمی دهیم نیروهای خارجی به 
هیچ بهانه و به هیچ شــکلی در امور داخلی کشورمان 
دخالت کنند. واشنگتن به بهانه ادعایی تبعیض نژادی 
و کار اجباری در سین کیانگ، به پکن تهمت می زند. 
چنین سیاسی کاری به روح المپیک خدشه وارد می 
کند.وی همچنین افزود: تمام اتهامات طرف آمریکایی 
علیه چین در نقض حقوق بشر و مسائل دیگر، منعکس 

کننده واقعیت نیست و کامال بی اساس است.

همراستا با آمریکا؛

انگلیس در حال بررسی تحریم المپیک در چین است
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پژوهشــگران »کالج دانشگاهی لندن« در بررسی جدید خود نشان 
داده اند که امکان ابتالی جنین به کووید-۱۹ نیز وجود دارد اما این 
مورد به ندرت پیش می آید.به گزارش ایســنا و به نقل از وب سایت 
رســمی »کالج دانشــگاهی لندن«)UCL(، پژوهش جدیدی نشان 
می دهــد که اگر روده نوزاد متولد نشــده در معرض »کروناویروس 
ســندرم حاد تنفسی دو« )SARS-CoV-۲( قرار بگیرد، ممکن است 
که نوزاد به کووید-۱۹ مبتال شود.اگرچه این پژوهش به طور ویژه، 
مادران مبتال به کوویــد-۱۹ و اینکه آیا عفونت آنها به نوزاد متولد 
نشده منتقل شده یا خیر را بررسی نکرده است اما نشان می دهد که 
برخی از اندام های جنین مانند روده، نســبت به سایر اندام ها بیشتر 

مستعد ابتال به عفونت هستند.

مطالعه جدیدی که توسط دانشگاه کلگری )Calgary( انجام شده است نشان 
می دهد، دگزامتازون که از داروهای اصلی در درمان عفونت ریه شدید ناشی 
کووید-۱۹ است در بهبود عملکرد سلول های ایمنی مردان موثر است اما در 
زنان تاثیر ناچیزی دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، یافته های 
قابل توجه این مطالعه چندرشته ای در مجله ی »Nature Medicine« منتشر 
 )Jeff Biernaskie(شده است. این تحقیقات به رهبری دکتر جف بیرناسکی
استاد زیست شناسی تطبیقی  و پزشکی تجربی در دانشکده دامپزشکی 
دانشــگاه کلگری و دکتر برایان ییپ)Bryan Yipp( دانشیار گروه پزشکی 
مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی کامین انجام شده است.ییپ می گوید: 
ما دریافتیم که مردها از استروئیدها نفع می برند و زنان در سطح سلولی و 

جمعی بهره کمی از این داروها می برند. 

براساس تحقیقات جدید، برخی از جوندگان که در برابر کروناویروس ها 
مقاوم شــده اند می توانند حامالن بی نشــانه ویروس باشند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از فیز، براســاس تحقیقاتی که به تازگی توسط »سین 
کینــگ«)Sean King( و »مونــا ســینگ«)Mona Singh( از دانشــگاه 
 PLOS Computational پرینســتون، ایاالت متحده آمریکا در مجلــه ی
Biology منتشــر شــده اســت، اجداد برخــی از جونــدگان بارها به 
کروناویروس های مشابه سارس مبتال شده اند و این موضوع باعث ایجاد 
مقاومت به عوامل بیماری زا در این موجودات شده است.ویروس سارس-

کو-۲ که باعث ایجاد بیماری کووید-۱۹ می شــود منشا حیوانی دارد. 
مطالعات پیشین نشان داده است که خفاش های نعل بینی چینی میزبان 

تعداد زیادی ویروس مشابه سارس هستند.

نوزادان متولد نشده هم می توانند 
به کووید-19 مبتال شوند!

دگزامتازون برای مردان 
سودمندتر از زنان است

جوندگان، حامالن بی نشانه 
کروناویروس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رعد و برق در شهر »مونته ویدئو«/ خبرگزاری فرانسه

REE لئوپارد، شاتل خودران مفهومی برای تحویل کاالها
REE از جدیدترین محصول مفهومی خود با نام لئوپارد رونمایی کرد. این شاتل کاماًل خودران بر پایه معماری REE بورد ماژوالر 
الکتریکی بنا شــده و به عنوان راه حلی برای تحویل کاالها طراحی گردیده اســت.لئوپارد شــبیه یک اتوبوس کوچک با طراحی 
جعبه ای شــکل بوده و از شیشــه های بزرگ و گرافیک های آینده نگرانه سود می برد. این شاتل مفهومی ابعاد کوچکی داشته به 
گونه ای که طول آن برابر با ۳.۴ متر و عرض آن ۱.۴ متر می باشد. همین ابعاد کوچک باعث می شود لئوپارد قابلیت مانور باالیی 
در خیابان های شــهری داشــته باشد. باتری این شاتل در کف نصب شده و ظرفیت ۵۰ کیلووات ساعتی دارد. پیشرانه الکتریکی 
نیز قدرت خود را به چرخ های عقب فرســتاده و حداکثر سرعت ۹۷ کیلومتر در ساعت را ایجاد می کند.نکته مهم درباره چنین 
محصولی توانایی حمل محموله هایی با ابعاد ۵ مترمکعبی است که دلیل این کار نیز کف مسطح و با ارتفاع پایین و شکل جعبه ای 
اســت. این خودرو همچنین وزن خشک ۲ تنی داشته که برای چنین محصولی باال به نظر می رسد. لئوپارد همچنین با در نظر 
گرفتن هزینه های مالکیت و نگهداری پایین طراحی شــده و برای اســتفاده در ســازمان ها و ناوگان ها گزینه ای مطلوب ارزیابی 

می شود. کانسپت اندازه واقعی این خودرو قرار است در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ به نمایش درآید.

سانتوس:  پرتغال صعود نکند استعفا خواهم داد
ســرمربی تیم ملی پرتغال عنوان کرد در صورتی که نتواند به جام جهانی راه یابد اســتعفا می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
رکورد، فرناندو سانتوس، سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال به رسانه های پرتغالی گفت: اگر به جام جهانی صعود نکنیم، از سمت 
خود اســتعفا خواهم داد.فرناندو ســانتوس ۶۷ ساله از سال ۲۰۱۴ در این پست حضور دارد و با پرتغالی ها نتایج بسیار خوبی از 
جمله عنوان قهرمانی اروپا در ســال ۲۰۱۶ و قهرمانی در لیگ ملت ها در دو سال پیش را کسب کرده است اما پرتغال بار دیگر 
در شرایط سختی پیش از یک رقابت بزرگ قرار دارد.پرتغال با گل دقیقه ۹۰ و شکست خانگی ۱ بر ۲ از صربستان از رتبه اول 
جدول رده بندی گروهش سقوط کرد و برای راهیابی به جام جهانی محکوم به انجام بازی های پلی آف سخت تر از این شد که 
سال آینده به میزبانی قطر برگزار می شود.  ناکامی در صعود به جام جهانی برای پرتغال ناکامی بزرگی خواهد بود.در همین راستا 
فرناندو سانتوس گفت: من مسئولیت آن را بر عهده خواهم گرفت و به همین دلیل است که اگر در آن موفق نباشیم، این سمت 

را ترک خواهم کرد اما من معتقدم که چنین سناریویی اتفاق نخواهد افتاد.

غنچهوارمدلهبتنگآوردهایهمچوگلصدگوهنرنگآوردهای لشکریدیگرهبجنگآوردهایسویمنرهدمززلفوخالوخط راستینیکمهبچنگآوردهایردمخالفمیزنیچوندفمرا کآنچنانخویپلنگآوردهایچونتوآهوزادهایحیفستحیف! رفتهای،صدعذرلنگآوردهایبیگناهمکشتهایصدباروباز بسجهودیمیکشم،گویی،مرا
بااسیرانازفرنگآوردهای

پیشنهاد

چهره روز

کتاب دمیان
کتــاب دمیان با عنــوان فرعی »داســتان جوانی امیل 
سینکلر« شــاید مهم ترین و خواندنی ترین کتاب هرمان 
هسه باشــد. کتابی که در آن با جوانی جویای معنا، در 
طلب رســیدن به وحدت، شکلی دیگر از مفهوم تربیت، 
عرفان و جامعه روبه رو هستیم. این کتاب مختص کسانی 
اســت که در طلب یگانگی، تمامیت و وحدت وجودند. 
زبان تمثیلی و نثر شــاعرانه هرمان هســه، این اثر را به 
تابلویی بی بدیل مانند کرده است.امیل )شخصیت اصلی 
کتــاب( در جســتجوی یکپارچگی اســت؛ یکپارچگی 
پاره های از هم گســیخته ی روح. ماکس دمیان نیز )که 
عنوان کتاب از اســم اوســت( پلی ســت که او را برای 
رسیدن به خواسته اش یاری می رساند. خود هرمان هسه 
می نویســد: »من نمی توانم چیزی جز آنچه درونتان است به شما ببخشم.« بنابراین می توان گفت این 
کتاب راه رسیدن به یکپارچگی روح از طریق نیروهای درونی است.دمیان یکی از مهم ترین کتاب های 
کارنامه ادبی هرمان هسه، نویسنده نامدار آلمانی است. هسه که در سال ۱۹۴۶ برنده جایزه نوبل ادبی 
نیز شده است کتاب دمیان را بالفاصله پس از جنگ جهانی اول نوشت؛ کتابی که می توان آن را آیینه 
تمام نمای اندیشه هسه دانست. رمانتیسم آلمانی، عرفان و شرق گرایی، آثار و اندیشه های نیچه و یونگ و 
همچنین زمانه ای که اثر در آن به نگارش درآمده است، از مضامین اثرگذار در کتاب دمیان است.آگاهی 
از زندگی نویسنده به خواننده کمک می کند تا کتاب دمیان را بهتر درک کند. به همین خاطر، مترجم 
کتاب در تفسیر پایانی، زندگی هسه را به طور دقیق بررسی کرده است. در قسمتی از شرح زندگی هسه 
می خوانیم: هرمان هسه که همواره شیفته ی شرق و عرفان خاور دور بود در سال ۱۹۱۱ پس از فروپاشی 

زندگِی خانوادگی به گماِن راه نجاتی به شرق سفر کرد.

بیل گیتس
 William Henry :ویلیام هنری گیتس ســوم )انگلیســی
Gates III؛ زادهٔ ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵ در ســیاتل( کارآفرین، 
بازرگان، ســرمایه دار، نیکــوکار و مدیر ارشــد اجرایی 
آمریکایی است که در ســال ۱۹۷۵ با مشارکت پل آلن 
شرکت مایکروسافت را بنیان گذاشت.وی تا مارس ۲۰۱۷ 
بــا دارایی خالص ۸۶ میلیارد دالر به عنوان ثروتمندترین 
فرد جهان شناخته می شــد.گیتس از آغاز بنیان گذاری 
مایکروسافت تا سال ۲۰۰۰ برای مدت ۲۵ سال به عنوان 
مدیرعامل مایکروســافت کار کرد و تا ســال ۲۰۱۴ در 
مجموع ۳۹ ســال، ریاست هیئت مدیره مایکروسافت را 
برعهده داشــت. او در مارس ۲۰۲۰ از هیئت مدیرهٔ این 
شــرکت کناره گیری کرد.گیتس کماکان بــا در اختیار 
داشتن ۱٫۳٪ از سهام این شرکت، سهام دار عمدهٔ مایکروسافت است. بیل گیتس در ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵ در 
سیاتل زاده شد و در کنار دو خواهرش در سیاتل، واشینگتن بزرگ شد. گیتس در خانواده ای به دنیا آمد 
که از تاریخی غنی در تجارت و سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. پدرش ویلیام هنری گیتس دوم، 
وکیل دادگســتری و یکی از سرشناسان شهر سیاتل، واشینگتن بود و مادر او آموزگار مدرسه و یکی از 
اعضای هیئت مدیرهٔ یونایتد وی اینترنشنال بود که در امور خیریه نیز فعالیت داشت.گیتس در مدرسهٔ 
لیک ساید تحصیل کرد. سپس به عالقه خود به نرم افزار پی برد و برنامه نویسی را در سن ۱۳ سالگی آغاز 
کرد. در همین جا هستهٔ اولیهٔ مایکروسافت شکل گرفت. در بهار ۱۹۶۸ )میالدی( مدرسه تصمیم گرفت 
که دانش آموزان را با پدیده ای تازه که به تازگی در جهان شکل گرفته بود یعنی رایانه آشنا کند. رایانه ها 
هنوز بزرگ تر و گران تر از آن بودند که مدرسه بتواند خریداری کند. به همین منظور مدرسه صندوقی را 

برپا کرد و اعالم کرد که برای اجارهٔ یک سال رایانه PDP-۱۰ ساخت شرکت DEC کمک کنید. 

فرهنگ

رئیس ســازمان ســینمایی از پیگیری جدی و مذاکره با 
ســتاد ملی مقابله با کرونا برای افزایش سهم مخاطبان و 
بلیت فروشی سالن های سینما خبر داد.به گزارش ایسنا به 
نقل از اداره کل روابط عمومی ســازمان سینمایی، محمد 
خزاعی با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از فیلم های روی 
پرده و افزایش ظرفیت بسیاری از مشاغل و صنوف و با اشاره 
به مطالبه خانواده سیِنما و مردم، گفت: بسیاری از مردم، 
مدیران سالن های سینما و صنوف تقاضا کردند تا با توجه 
به فروکش کردن کرونا در پی واکسیناســیون سراسری 
و پیرو اســتقبال مردم و خانواده هــا از فیلم ها در روزهای 
اخیر شرایطی فراهم شود تا محدودیت سقف ظرفیت ۵۰ 
درصدی برای بلیت فروشی در سالن های سینما برداشته 
شود و سینماداران بتوانند از همه ظرفیت خود استفاده کنند.وی ادامه داد: مدتی است که اغلب دورکاری ها 
به پایان رسیده و حتی دانش آموزان نیز به صورت پاره وقت به مدارس بازگشته اند و دانشگاه ها نیز از چندی 
دیگر پذیرای دانشــجویان خواهند بود، ســینماها از معدود اماکنی هستند که محدودیت ها در موردشان 
اعمال می شود. به گفته وی در شرایط فعلی بسیاری از پروازها، رستوران ها، اتوبوس ها و … از ۱۰۰ در صد 
ظرفیت هایشان استفاده می کنند. طبیعی است مانند بسیاری از مشاغل و کسب و کارها سینماداران هم حق 
خود بدانند که بتوانند برای ظرفیت کامل سالن بلیت بفروشند و جبران مافات روزهای گذشته را کنند. در 
حال حاضر هر سالن سینما می تواند تنها ۵۰درصد ظرفیتش بلیت بفروشد.رئیس سازمان سینمایی اظهار 
کرد: به دنبال درخواست و مطالبه خانواده سیِنما و سینماداران و پخش کنندگان درحال گفت گو با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مذاکره با ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم تا درصورت امکان و مناسب 

بودن شرایط ظرفیت بلیت فروشی سالن های سینما با حفظ پروتکل های بهداشتی افزایش پیدا کند.

ظرفیت بلیت فروشی سینماها زیاد می شود؟
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