
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و 

سود اوراق دولت قبل را بپردازیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت 
بایــد ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و ســود اوراق دولت قبل را 
پرداخت کند.بــه گزارش خبرگزاری مهر، مســعود میرکاظمی 
رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشــت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل 
و ســود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون 

بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.

۱۰۴ تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴هزار و ۳۴۰ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۰۴ بیمار نیز 
جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار و ۳۴۰ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۵۰ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۷۷ هزار 
و ۴۳۸ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۴ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۲۸ هزار و ۹۵۶ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون 
و ۷۸۳ هزار و ۴۲۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۴۰۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا 
کنون ۳۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۳۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۵۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.
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 جزئیات حمله هکری به هواپیمایی ماهان
 دفع حمله و انجام پروازها 

بدون اختالل
شــرکت هواپیمایی ماهان صبح دیروز مورد یک حمله هکری قرار 
گرفت که طبق اعــالم ماهان به خبرگزاری فارس، این حمله دفع 
و خنثی شــده است و پروازها طبق برنامه انجام می شود.به گزارش 
فارس، شرکت هواپیمایی ماهان صبح دیروز مورد یک حمله هکری 
قرار گرفت .پس از پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی شــرکت 
هواپیمایی ماهان اطالعیه ای در این باره در اختیار خبرگزاری فارس 
قرار داد.در این اطالعیه آمده است: در پی انتشار خبر حمله سایبری 
به سیستم های شرکت هواپیمایی ماهان به اطالع می رساند با نظر 
به جایگاه هواپیمایی ماهان در صنعت حمل و نقل هوایی کشــور 
اینگونه حمالت به دفعات مختلف و در زمان های گوناگون نسبت به 
این شرکت انجام یافته تا شاید بتوانند خدشه ای بر عملکرد آن وارد 
کنند.در ادامه این اطالعیه ماهان آمده است:  این موضوع یک اتفاق 
عادی تلقی می شود و همواره تیم امنیت سایبری ماهان هوشمندانه 
و به موقع وارد عمل شــده و این حمالت را خنثی  کرده اســت.در 
بخش پایانی این اطالعیه آمده اســت:  بدین  وسیله اعالم می دارد 
تمامی پروازهای ماهان طبق برنامه در حال انجام و پروازهای آتی 
نیز طبق زمان بندی قبلی انجام خواهد پذیرفت، بدیهی اســت در 
صورت تغییر در زمان انجام پروازها به تمامی مسافران عزیز اطالع 
رسانی خواهد شد، پیشاپیش از همراهی همیشگی شما عزیزان بی 

نهایت سپاسگزاریم .

کاهش ۱۳ درصدی میانگین قیمت 
بلیت پروازهای داخلی

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی از کاهش ۲۸ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما در برخی مســیرهای داخلی خبر داد و گفت: تعیین 
قیمت برای جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجو در شبکه توزیع 
اســت.مقصود اسعدی ســامانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، اظهار کرد: از فردا اول آذرماه ۱۴۰۰ بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده با همکاری وزارت راه، سازمان هواپیمایی 
کشوری و شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما از فردا کاهش 
می یابد.وی با بیان این که به طور متوســط قیمت بلیت پروازهای 
داخلی ۱۳ درصد کاهش می یابد، افزود: افزود: کاهش قیمت بلیت 
بین ۵ تا ۲۸ درصد اســت.وی با یادآوری این که میانگین اشتغال 
صندلی در پروازهای هوایی حدود ۸۲ درصد بوده اســت، تصریح 
کرد: از آبان ماه سال گذشته به دلیل کرونا مجبور شدیم محدودیت 
۶۰ درصــدی را در صندلی پروازی اعمال کنیم.وی ادامه داد: بارها 
اعالم کردیم که این محدودیت خسارت های زیادی را به ایرالین ها 
وارد کرده است. ضمن این که هیچ جای دنیا این محدودیت اعمال 
نشده اســت. به هر حال فشــار بر ایرالین ها وارد شد و شرکت ها 
مجبور شدند به مدت یکسال محدودیت را اجرا کنند.دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی بیان کرد: با وجود اعمال محدودیت، هیچ 
تغییر نرخی در بلیت پروازهای داخلی انجام نشد.اســعدی سامانی 
با یادآوری این که میانگین پروازهای داخلی ۸۰ تا ۸۲ درصد است، 
گفت: ایرالن ها در همین میانگین فعالیت می کنند، البته اشــغال 
صندلی به پیک ســفرها بستگی دارد. همچنین نرخ بلیت هواپیما 
شــناور است و به عرضه و تقاضا بستگی دارد. نرخ تعیین شده که 
از اول آبان ماه اجرایی می شود به دلیل این بوده تا در شبکه توزیع 
عوامل سودجو سوء اســتفاده نکنند و بلیت در زمان پیک سفرها 
باالتر از قیمت های مشــخص شده از ســوی ایرالین ها به فروش 

برسانند.

 دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز pS۷۵۲ اوکراین 
با حضور متهمان، شــکات، خانواده جانباختگان 
و وکالی آن هــا به ریاســت ابراهیــم مهرانفر در 
دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.به گزارش 
دیروز یکشــنبه ایرنا از مرکز رســانه قوه قضاییه، 
در ابتدای جلســه دادگاه، قاضی ضمن تســلیت 
شــهادت جانباختگان پــرواز pS۷۵۲ اوکراین و 
طلب مغفرت واســعه الهی برای آن ها اعالم کرد: 
در جریان رســیدگی به پرونــده حاضر، متعاقب 
صدور کیفرخواســت از ســوی دادسرای نظامی 
تهران و ارســال پرونده به دادگاه نظامی و ارجاع 
به این شعبه دادگاه، کلیه مقررات آیین دادرسی 
کیفری لحاظ شد و هیات دادگاه، پرونده را آماده 
رسیدگی دانست و جلسه دادگاه و وقت رسیدگی 
به تمامی اولیای دم ابالغ شد و به آنها اعالم گردید 
که می توانند در صورت تمایل در جلسات دادرسی 
حضور به هم رسانند و نسبت به طرح شکایت خود 
اقدام کنند.قاضی اظهارداشــت: تاکید دادگاه بر 
رعایت اصول دادرسی منصفانه و رسیدگی عادالنه، 
شــفاف، صریح و قاطع به پرونده حاضر اســت و 
امیــد داریم با یاری خداوند و مســاعدت اولیای 
دم، بتوانیــم با دقت و ســرعت و جدیت به این 
پرونده رســیدگی و رأی مقتضی را صادر نماییم.

در ادامه جلســه دادگاه با دستور قاضی فصل اول 

کیفرخواســت قرائت شد.در این دادگاه ۱۰ متهم 
از رده های مختلف نظامی حضور داشتند.نماینده 
دادســتان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر 
اسامی شکات، خالصه شکایت و اظهارات شاکیان 
را مطرح کرد.وی در ادامه قرائت اظهارات شاکیان 
پرونده، به بیــان درخواســت های آنها پرداخت 
و گفــت: تحقیقات جامع و بی طرفانه دادســرای 
نظامی برای کشــف حقیقت و شناسایی عوامل 
و اشــد مجازات بر اساس نوع مســئولیت آن ها؛ 
تعقیب افراد و عواملی که با عدم اقدام مناســب 
بعد از وقوع حادثه باعث اخالل در کشف حقیقت 
شده اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی  که 
اقدام به سرقت اشــیا جانباختگان کرده اند، مورد 
توجه بوده اســت.در اثنای قرائت کیفرخواســت 
برخی از اولیای دم جانباختگان سانحه هواپیمای 
اوکراینــی و تعدادی از وکالی آن ها به بیان نقطه 
نظرات خود در باب فرایند دادرســی پرداختند و 
اظهار داشــتند که پرونده به سبب اینکه پس از 
اعالم نظر کارشناسی به شــکات و وکالی آن ها 
ابالغ نشده اســت واجد نقص می باشد.قاضی در 
این بخش خطاب به شکات و وکالی آن ها تصریح 
کرد: این ایراد شــما وارد است و دادگاه به همین 
دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا 
ارجاع داده است.ســپس برخــی از وکال و اولیای 

دم جانباختگان بیان داشــتند کــه این دادگاه را 
به رسمیت می شناســیم و به جهت اقدام دادگاه 
در ارجاع بخشــی از پرونده بــرای رفع نقص به 
فرآیند دادرســی امیدوار هستیم.همچنین قاضی 
در پاســخ به ادعای برخــی از وکالی اولیای دم 
جانباختگان که معتقد بودند تنها کیفرخواست را 
قرائت کرده اند و موفق به مطالعه مجلدات پرونده 
نشــده اند، گفت: دادگاه در جریــان دو دوره  ۱۰ 
روزه به شکات و وکالی آن ها وقت داد تا ایرادات 
خود به نواقص پرونــده را اعالم کنند و در موارد 
دیگر نیز به وکالی جانباختگان ابالغ شد که برای 
مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه نمایند که 
اگر این کار را نکرده اند نمی توان این امر را ناشی 
از کوتاهی دادگاه دانســت.در این جلسه  دادگاه، 
اظهارات و شکایت شکات و وکالی آن ها به مدت 
بیش از دو ساعت از ســوی قاضی استماع شد و 
هیچ محدودیتی برای شنیدن اظهارات شکات و 
اولیای دم و وکالی آن ها و متهمان و وکالی آن ها 
وجود نداشت.در بخش اول کیفرخواست نماینده 
دادســتان نظامی تهران گفت: ۱۰۳ نفر از اولیای 
دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکالیشان 
شکایت خود را تنظیم کردند.  در پایان این جلسه، 
قاضی اعالم کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً 

اعالم خواهد شد.

دهمین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات 
۹۹ متهــم پرونده ثبت ســفارش خــودرو به 
ریاســت قاضی صلواتی برگزار شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از قوه قضاییــه، قاضی صلواتی 
ضمــن تفهیم اتهام به متهــم محمد آذر مهر 
متهم ردیف هشتم، وی را برای بیان دفاعیات 
به جایــگاه فراخواند.متهــم آذر مهر در بیان 
دفاعیات خــود گفت: من به عنــوان بازرگان 
و وارد کننده خودرو خارجــی در این پرونده 
مطرح بوده ام و اتهام انتســابی که مشــارکت 
در اخالل گســترده در نظام اقتصادی کشور و 
۲۷ فقره جعل رایانه ای از طریق تغییر یا ایجاد 
داده های قابل اســتناد یا ایجاد یا وارد کردن 
داده به آن ها در جریان ثبت ســفارش خودرو 
اســت را قبول ندارم.وی افزود: هیچ تسهیالت 

دولتی برای واردات خــودرو نگرفته ام، ضمن 
آنکــه تمامی عوارض، مالیــات ناظر بر فرایند 
ثبت سفارشــات خودرو را در سامانه پرداخت 
کــرده ام.متهم آذر مهر بیان کرد: در خصوص 
جعل رایانه ای، ســواد و دسترســی به سامانه 
ثبت ســفارش خودرو ندارم و بر اساس مجوز 
قانونی ثبت سفارش را انجام داده ام.متهم آذر 
مهر در پاســخ به ســوال قاضی صلواتی مبنی 
بــر اینکه بعــد از ممنوعیت ثبت سفارشــات 
خودرو، چگونه و چه تعداد ثبت ســفارش غیر 
قانونی داشــتید گفت: تمامی ثبت سفارشات 
من توسط خانم اســداللهی و آقای رشیدزاده 
صورت می گرفت و بخشــی از مجوزهای ثبت 
سفارش من قبل از ۹۵/۱۰/۱۲ بوده که در بازه 
زمانی مذکور ثبت سفارش و ترخیص نداشته 

ام.قاضــی صلواتی خطاب به متهــم آذر مهر 
گفت: با وجود ممنوعیت ثبت سفارش خودرو 
چگونــه ثبت ســفارش کردید؟متهم آذر مهر 
گفت: متولی اخذ مجوز و مسئول ثبت سفارش 
خودرو خانم اسد اللهی و آقای رشیدزاده برای 
ثبت سفارشــات من بوده اند، زمانی که آقای 
فرزاد محمدی کارت بازرگانی افراد را می بست 
و مانع از ثبت ســفارش خودرو می شد، بنده با 
پرداخت ۳۰ میلیون تومان به خانم اسداللهی 
که کارپرداز و کارمند آقای فرزاد محمدی بود 
برای ثبت سفارشات خودرو اقدام کردم.قاضی 
صلواتی با بیــان اینکه متهم آذر مهر صراحت 
و صداقــت در بیان دفاعیات خود ندارد از وی 
خواست به حاشــیه نپردازد و مبالغی را که به 
افراد داده،به طور دقیق و مشــخص بیان کند.

متهم آذر مهر گفت: خانم اسداللهی برای ثبت 
سفارش خودرو از من ۳۰ میلیون تومان وجه 
نقد گرفته است، همچنین آقای رشید زاده که 
برای ثبت ســفارش خودرو رابط بین کارمند 
و دالل بوده اســت، به حساب پسر خاله وی، 
به نــام آقای کیوان ۱۹ میلیــون تومان واریز 
وجه داشته ام.قاضی صلواتی از متهم آذر مهر 

پرســید: مبالغ را به صــورت قانونی پرداخت 
کردید یا رشــوه دادید؟متهــم آذر مهر گفت: 
ندانســته برای ثبت ســفارش خودرو به خانم 
اسداللهی و آقای رشید زاده پول داده ام.قاضی 
صلواتــی خطــاب بــه متهم آذر مهــر گفت: 
صراحت و صداقت در پاسخگویی برای دادگاه 
را ندارید.یزدانی فر، نماینده دادســتان با قرار 
گرفتن در جایگاه بیان کــرد: مبالغ پرداختی 
از جانــب متهم آذر مهر به خانم اســداللهی و 
آقای رشید زاده غیر قانونی و تخلف بوده است، 
متهم مدعی اســت که ثبت سفارشات قانونی 
بــوده و ایرادی به آن وارد نیســت، که خالف 
واقع است و ۱۲۰ دستگاه توسان ثبت سفارش 
شــده توســط متهم آذر مهر بــه صورت غیر 
قانونی بوده اســت.متهم آذر مهر مدعی شد: 
پس از انســداد کارت بازرگانی ام، مبلغ ۱۵۰ 
میلیون تومان، معــادل ۳۷۰۰۰ دالر به خانم 
اســداللهی برای ثبت سفارشــات غیر قانونی 
پرداخت کرده اســت، همچنیــن تمدید ثبت 
سفارشــات خودرو را سازمان توسعه و تجارت 
تایید کرده بود و آقــای محمدی بیش از این 
مبالغ رشوه گرفته اند.نماینده دادستان نسبت 

بــه ادعای متهم آذرمهر بیان کرد: بر اســاس 
متوقف شــدن فرآیند ثبت ســفارش خودرو، 
تمدید ثبت سفارشــات مورد تایید ســازمان 
توســعه و تجارت نبوده و ورود به سامانه ثبت 
سفارش خودرو در بازه زمانی ۹۵/۱۰/۱۲ غیر 
قانونی بوده و تخلف است.قاضی صلواتی ضمن 
تفهیم اتهام به متهم محمد حســین ممتحن، 
وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند.

متهم ممتحن گفــت: در فرآیند و روند صدور 
ثبت سفارشات خودرو نقشی نداشته ام، ضمن 
آنکه بابت هر ثبت ســفارش خــودرو مبلغ ۴ 
میلیون پانصد هزار تومان به خانم اســد اللهی 
پرداخت کرده ام.وی افزود: از ۱۲۰ دســتگاه 
خودرو ثبت سفارش شده، ۷۰ دستگاه توسط 
ســازمان اموال تملیکی توقیــف و ۵۰ خودرو 
خارجی دیگر به دست مشتریان رسیده است.

متهم ممتحن در ادامــه دفاعیات خود مدعی 
شد: شــرکت من )بازرگان خودرو فریان( در 
بازه زمانی ۱۰ روزه که عملیات ثبت سفارشات 
خودرو الزاما باید بســته می شد، ثبت سفارش 
نداشته اســت، در ثبت سفارشات خودرو نیز 

هیچ تخلفی انجام نداده ام.

دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز pS۷۵۲ اوکراین برگزار شد

پیش فروش 2 میلیارد لیتر بنزین با قیمت پایین در دولت قبل

برداشت ۷۴ میلیون دالر بدون جابه جایی سوخت
در صورت تصویب دولت انجام می شود

ترخیص خودروهای وارداتی با 6 شرط

وام 480 میلیونی چقدر هزینه دارد؟

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی 
گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی  قرار گیرد. 
در صورت تصویب، مهلت شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین 
شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.به گزارش ایسنا، جریان تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ خودرویی که طی سال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت 
واردات امــکان ترخیــص پیدا نکرد، برمی گردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت ، ۱۰ هزار و ۱۲ 
دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است.در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح 

شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی....

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی ها اعالم کرد؛

 مقاومت مدیران در ارائه اطالعات امالک 
مازاد دستگاه های دولتی

 ۱۸ ایستگاه کیفیت هوای تهران 
در وضعیت قرمز

در حالــی میانگین کیفیــت هم اکنون هوای 
پایتخــت ۱۴۶ و در شــرایط ناســالم برای 
گروه های حساس است که کیفیت هوا در ۱۸ 
ایستگاه در شــرایط قرمز و ناسالم برای همه 
گروه ها قرار دارد.به گزارش ایســنا بر اساس 
آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، کیفیت هوا در ایســتگاه های اقدسیه 
)منطقه ۱(، ســوهانک )منطقه ۱(، دانشــگاه 
علــم و صنعت )منطقــه ۴(، ژئوفیزیک )منطقه ۶(، تربیت مدرس )منطقه ۶(، دانشــگاه تهران 
)منطقه ۶(، ســتاد بحران )منطقه ۷(، شــهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام 
خمینی )منطقه ۱۲(، پیروزی )منطقه ۱۳(، پارک شــکوفه )منطقه ۱۴(، شهرداری منطقه ۱۵،  
شــادآباد )منطقه ۱۸( ، پارک قائم )منطقه ۱۸(،شــهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱، 
شــهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناســالم برای همه افراد قرار دارد.کیفیت هوا در ایستگاه های 
دانشگاه شهید بهشتی )منطقه ۱(، پونک، گلبرگ )منطقه ۸(، پارک رازی )منطقه ۱۱(، شهرک 
چشــمه )منطقه ۲۲( و فرمانداری شــهر ری )منطقه ۲۰( در شــرایط  ناســالم برای گروه های 
حساس اســت.کیفیت هوا در ایستگاه  مسعودیه )منطقه ۱۵( در شــرایط قابل قبول قرار دارد.

در ایستگاه های شریف )منطقه ۲(، شهرداری منطقه ۲، پاسداران )منطقه ۳(، شهرداری منطقه 
۴، میدان فتح )منطقه ۹(، اتوبان محالتی )منطقه ۱۴(، شــهرداری منطقه ۱۶، پارک ســالمت 
)منطقه ۱۷(،شــهر ری )منطقه ۲۰(، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به عنوان آالینده شاخص 
هوای پایتخت ثبت نشده است.الزم به ذکر است آلوده ترین ایستگاه تهران دانشگاه علم و صنعت 
در منطقه ۴ با شــاخص ۱۸۱ است.در این شــرایط جوی سازمان هواشناسی نسبت به پرهیز از 
ترددهای غیر ضروری به ویژه برای 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 
ســطح و حومه کالن شــهرها توصیه می کند.گفتنی است که شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج 
دســته اصلی تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقســیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا »پاک«، 
از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا »قابل قبول)ســالم( یا متوســط«، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا »ناسالم برای گروه های 
حســاس«، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا »ناسالم برای همه گروه ها«، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا »بسیار ناسالم« 

و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا »خطرناک« است.

سردار تنگسیری:

۹ سیلی به آمریکا درخلیج فارس زدیم
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در دهمین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو مطرح شد

قاضی صلواتی خطاب به متهم: با وجود 
ممنوعیت چگونه ثبت سفارش خودرو کردید؟
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سردار تنگسیری:گزیده خبر

۹ سیلی به آمریکا درخلیج فارس زدیم
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت:ما برای دفــاع از مرز و بوم 
کشــورمان سیلی های به یادماندنی به آمریکایی ها زدیم واخبار 
بسیاری از درگیری های نیروی دریایی سپاه و آمریکا در خلیج 
فارس منتشر نشده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
نیروی دریایی سپاه، ســردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی با شرکت در هفتمین 
اجالسیه کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی که در مجتمع 
فرهنگی ۱۳ آبان )النه جاسوســی ســابق( برگزار شد، گفت: 
اهمیــت خلیج فارس را جوانان باید بدانند و اینکه کشــورمان 
دارای منابع و ظرفیت های مهم در خلیج فارس است و از اهمیت 
جغرافیایی بسیار باالیی برخوردار می باشد.وی عنوان کرد: البته 
همین اهمیت ها موجب شده تا آمریکایی ها چشم طمع به منابع 
عظیم این منطقه داشــته باشند و با تحمل هزینه های گزاف و 
سختی های فراوان به خلیج همیشه فارس بیایند. نیروی دریایی 
سپاه از بدو تاسیس دوشــادوش همرزمان غیور نیروی دریایی 
ارتش توانســته اند به خوبی از منابع و منافع جمهوری اسالمی 
در خلیج فارس و دریای عمان حفاظت نمایند.تنگسیری افزود: 
ما در نیروی دریایی ســپاه برای دفاع از حریم کشور عزیزمان 
در خلیــج فارس تا کنون ۹ شــهید در نبردهای مســتقیم با 
آمریکایی ها تقدیم نظام اسالمی کرده ایم. البته در درگیری هایی 
کــه با آمریکایی ها داشــتیم، برخی از آن هــا بنا بر مالحظاتی 
تاکنون رســانه ای نشده اســت. ما به ازای ۹ شهید تقدیمی در 
نبرد مستقیم با امریکایی ها، توانستیم با لطف خدای متعال، ۹ 
ســیلی به یاد ماندنی به آنها بزنیم و آنها امروز به خوبی سیادت 

جمهوری اســالمی در عرصه دریایی متوجه شــده اند.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران 
در جنوب کشــورمان در خلیج فارس و دریای عمان بیشترین 
ســواحل را دارد، افزود: به علت جانفشــانی شــهدای واالمقام 
و مجاهدت رزمندگان ادامه دهنده راه شــهدا، دیگر هیچکس 
نمی توانــد نام خلیج فارس را تغییر دهد؛ امروز تمام شــناورها 

هنگام ورود به خلیج فارس در تنگه هرمز با »إعمال کنترل باند 
دریایی« مورد کنترل ورود و خروج قرار می گیرند و اولین جزیره 
در ورودی تنگه هرمز، جزیره الرک است و وقتی به عمق خلیج 
فارس وارد می شویم، سه جزیره استراتژیک بوموسی، تنب بزرگ 
و تنب کوچک را داریم به نحوی که وقتی هر شناوری وارد خلیج 
فارس می شــود، باید از مقابل این جزایر کشورمان عبور کند؛ 

البته هیچ کدام از شناورهای کشور آمریکای متجاوز و همپیمانان 
پوشــالی آن، از منطقه یادشده عبور نمی کنند؛ و آنها به محض 
ورود، از آبراه های بین المللی عبــور می کنند و وارد آب های ما 
نمی شــوند.وی خاطرنشان کرد: در هشت ســال دفاع مقدس 
وقتی عراق با آن همه تجهیزات و کمک هایی که به آن می شد 
در مقابل ایران مســتأصل شد، آمریکایی ها به صورت مستقیم 
به منظور حمایت از ارتش صدام، از ســال ۱۳۶۶ وارد درگیری 
مستقیم با ایران در خلیج فارس شدند.تنگسیری افزود: در دوران 
دفاع مقدس، هواپیمای عراقی با ناو آمریکایی »استارک« ارتباط 
داشت و به وسیله این شناور چک می کرد که آیا فضای منطقه 
»کلیر« است، یا شناوری از ایران در منطقه وجود دارد یا خیر؛ 
اما با این حال، هواپیمای عراقی اشتباهی این ناو را مورد اصابت 
قرار داد و طی آن ۱۱ نفر از پرســنل این ناو کشــته شدند.وی 
تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه در دفاع مقدس از موشک های 
قدیمی چینی »اچ وای تو« استفاده می کرد و با استفاده از این 
موشــک ها که عراقی ها هم از آن داشــتند، اولین سیلی ایران 
به نفتکش »ســانگاری« آمریکا زده شــد و پس از آن حمله به 
شناورهای »سی اور ســی تی« و »بریجتون« و ناو »ساموئل«، 
انهدام یک بالگرد توسط گروه شهید مهدوی و بالگردی دیگر در 
حوالی جزیره بوموسی، اسارت چهار نفر از تفنگداران آمریکایی 
با ۲ نفر خدمه کویتی و مورد آخر، توقیف نفتکش در ماه جاری 
ســیلی های دیگری بود که توسط ایران به آمریکا زده شد و در 
خصوص این نفتکش، آمریکایی ها علی رغم تالشی که داشتند، 

نتوانستند موفق شوند.

رئیسی در شورای عالی مناطق آزاد:
مراقب باشیم مناطق آزاد به مرکز واردات 

بی رویه کاال تبدیل نشود
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید فاصله گرفته و مرکز 
واردات شدند و صادرات کشور را تهدید می کنند، گفت: باید مراقبت کنیم 
مناطق آزاد به مرکز واردات بی رویه کاال تبدیل نشود.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی دیروز یکشنبه در نخســتین جلسه شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق 
آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: 
معموالً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه 
می کردند، درحالیکه صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش 
ارائه شــده در خصوص آمار پایین صادرات غیر نفتی از این مناطق، بسیار 
تاســف برانگیز و نگران کننده اســت و ایجاد تحول جــدی در این زمینه 
ضروری است.رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بســیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، 
تاسف برانگیز و نگران کننده دانســت و اظهار داشت: باید تحول جدی در 
مناطــق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شــود و این مناطق به اهداف 
اصلی تشــکیل خود بازگردند.رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان 
مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی برخوردار هستند و 
از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می توان برای صادرات استفاده 
کرد.رئیس جمهور با تاکید بر افزایش ســهم مناطق آزاد در صادرات، گفت: 
باید سهم صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه 
مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.رئیســی با بیان اینکه برخی از 
مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتاً به مرکز واردات بی رویه 
تبدیل شده اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی رویه کاال 
بویژه کاالهایی که مشابه آنها در کشور تولید می شوند، باشند.رئیس جمهور 
افزود: بعضی از مناطق آزاد در کنار دریا قرار دارند و می توانند نقش مهمی 
در رونق اقتصاد دریا داشــته باشند. همچنان که ارتباط برخی از کشورهای 
اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص 
ملی آنها از طریق دریا انجام می شود.رئیسی تصریح کرد: دستیابی به جایگاه 
تاثیرگذار اقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی است و در این راستا توجه 
بــه اقتصاد دیجیتال، ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشــگری 
بسیار تاثیرگذار است.رئیس جمهور گفت: امیدوارم در دوره جدید با استفاده 
از همه تجربیات گذشــته، اقدام متفاوتی در مناطق آزاد انجام شــود و این 
مناطق به پشتوانه جدی برای کشــور کارآفرینان و تولید در کشور تبدیل 
شوند و شاهد جهش جدی به طرف اهداف مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، 
تولید و افزایش صادرات غیر نفتی باشیم.رئیسی در پایان از دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواســت راه های برون رفت از 
موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق آزاد را شناسایی و راهکارهای الزم را 

در این زمینه اتخاذ و اجرایی کند.

 رییس ســازمان بســیج مستضعفین کشــور گفت: رویکرد 
دولت ســیزدهم میدان دادن به مردم و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های مردمی در یک برنامه هوشــمند و هدفمند برای 
حل مسائل کشور است.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سردار 

غالمرضا سلیمانی دیروز یکشــنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ 
پروژه محرومیت زدایی ســازمان بســیج مستضعفین و آغاز 
عملیات اجرایی احداث ۴۰ هزار  مسکن مددجویی اظهار کرد: 
یکی از راهبردهای اساســی که رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گام دوم تمرکز و توجه ویژه ای به آن مبذول داشته اند حضور 
مردم در عرصه های نقش آفرینی است. وی ادامه داد: بسیج هم 
به عنوان تشکیالت انقالب اسالمی وظیفه سازماندهی مردم و 
مهیا کردن بســتر و زمینه برای حضور مردم را در کنار همه 
ظرفیت های عظیمی که در میهن اسالمی وجود دارد به دوش 
دارد.رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: کشور ما 
دارای ظرفیت های بی نظیری است و ظرفیت های کم نظیری 
برای حل مســائل و به خصوص مردمــی انقالبی والیت مدار 

و حاضــر در میــدان دارد. این وظیفه خطیــر اگرچه وظیفه 
همه است اما بسیج رســالت و وظیفه سنگین تری به عنوان 
تشــکیالت انقالب اسالمی دارد.وی بیان کرد: خدا را شاکریم 
که دولتی در انتخابات ۱۴۰۰ انتخاب شد که رویکرد آن میدان 
دادن به مردم  و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در 
یک برنامه هوشمند و هدفمند برای حل مسائل کشور  است.

رییس سازمان بســیج مستضعفین کشور خاطرنشان کرد: از 
همان روزهای اول که دولت ســیزدهم مستقر شد هم رییس 
جمهوری و هم معاون اول رییس جمهوری جلساتی را تنظیم 
کردند که از توانایی های مردمی و از توانایی های بســیج برای 

حل مسائل کشور در پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کنند.
ســلیمانی گفت: امیدواریم مســیری فراهم شــود که مردم 

عزیز مــا ذیل این تشــکیالت انقالبی بتواننــد ایفای نقش 
گســترده و عمیقی داشته باشند. بهره برداری از ۲۵۵۰ پروژه 
محرومیت زدایی و ســازندگی در سراسر کشور هم در همین 
راستا اجرا شده است.رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور  
با بیان اینکه وظیفه ما ارائه خدمات بســیار گسترده و وسیع 
به ملت بزرگ ایران اســت، گفت: شــعار هفته بسیج امسال 
»بسیج پاره تن مردم است« که  این شعار برگرفته از فرمایش 
رهبر معظم انقالب در بهمن سال گذشته است که ذیل سند 
راهبردی بســیج  مرقوم فرموده بودند. وی یادآورشد: مفهوم 
این شــعار این است که تشــکیالت مردمی بسیج که برآمده 
از مردم است بایســتی برای خدمت به مردم بیش از گذشته 

ایفای نقش کند.

رییس سازمان بسیج: 

رویکرد دولت سیزدهم 
 میدان دادن 
به مردم است
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گزیده خبر مخبر:

ارزترجیحیرابهحالکشورمفیدنمیدانم
 معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی دانم، 
گفت: بخش عمده مجوزی که مجلس برای ســال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص 
داده بــود، وقتی که دولت جدید شــروع به کار کرد این بودجه ها مصرف شــده بود.به 
گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، محمد مخبر دیروز یکشــنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ 
پروژه محرومیت زدایی ســازمان بسیج مستضعفین و آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۰ 
هزار مسکن مددجویی که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد،  با گرامیداشت هفته 
بسیج گفت: خدا را شاکریم که حضرت امام این شجره طیبه را کاشت و امروز ما از این 
نعمت بزرگ برخورداریم.وی گفت: بسیج یک سازمان و یک تشکیالت نیست بلکه بسیج 
یک تفکر و فرهنگی است که امروز جهان اسالم را فرا گرفته است. امروز آن  تفکری که 
در محور مقاومت و در کشور  وجود دارد، تفکر بسیجی است. در جنگ وقتی بسیجیان 
حضور پیدا کردند  ورق برگشت لذا امیدوارم که بتوانیم رسالت ها را حفظ کنیم.معاون 
اول رییس جمهوری گفت: امکانات در اختیار همه کشورها به طور متفاوت است و طبیعتاً 
کشورهای قدرتمند از این امکانات بیشتر از کشورهای دیگر در اختیار دارند.وی با طرح 
این پرســش که در تقابل جمهوری اسالمی و غرب چه چیزی باعث شده یک کشور را 
با این ابعاد در مقابل همه جهان کافر و ســلطه ســربلند نگه دارد چیست، گفت: قطعاً 
تجهیزات و پیشــرفت های نظامی نیست اگرچه حتما این موارد موثر است.مخبر اضافه 
کرد: تفاوت آن این اســت که یک تفنگ به دست یک  آمریکایی است با یک تفنگ به 
دســت یک بسیجی است. نتیجه اش این می شــود که در حضور ناوهای آمریکایی این 
کشتی دزدیده شده برمی گردد و آمریکایی ها زانو می زنند.معاون اول رییس جمهوری در 
ادامه با تاکید براینکه ما هیچ وقت مشــکالت را با دستگاه های رسمی نظامی و سپاهی 
کشــور حل نکرده ایم و اصال  کار به آنجا نکشــیده است، اظهار داشت: به دلیل مردمی 
بودن نظام، خود مردم مشکالت را حل کردند. فتنه ۸۸ و جریان های بعدی را مردم حل 
کردند و کسی که توانست معضالت را مدیریت کند، خود مردم بودند.وی با بیان اینکه 
اشتباه کردیم که اقتصاد را به دست مردم ندادیم، گفت: ما سیاست را دست مردم دادیم 
و ۴۰ سال نظام سلطه می خواهد این نظام سیاسی از بین ببرد اما نتوانسته است. دشمن 
حتی نتوانست به این نظام آسیب برساند.مخبر یادآور شد: در مسائل نظامی و بین المللی 
هم امروز کشــور از چنان قدرتی برخوردار است که هیچ قدرتی در دنیا و منطقه بدون 
نظر جمهوری اســالمی نمی تواند تصمیم بگیرد و امروز جمهوری اسالمی حرف اول را 

در منطقــه می زند.معاون اول رییس جمهوری افزود: جمهوری اســالمی که تا قبل از 
پیروزی انقالب اصاًل در موازنه بین المللی منطقه به حساب نمی آمد مگر به عنوان یک 
مامور، امروز بدون او تصمیمی در منطقه گرفته نمی شــود. ایران وقتی به عنوان مامور 
می خواست حضور پیدا کند موضوعیت پیدا می کرد مثال هواپیمایش را در اختیار آمریکا 
قرار می داد تا ویتنام را بمباران کند و آن نیابتی بود و حضور قدرتمندی نداشت اما امروز 
وضعیت دیگری داریم.مخبر با بیان اینکه در اقتصاد کار را به دســت مردم نسپردیم و 
گرفتار شدیم، گفت: یکی از عوامل انتقال دهنده وضعیت موجود به دست مردم، بسیج 
اســت؛ بسیج واسطه ای امین، قدرتمند، خالق و مدیری است که می تواند این انتقال را 
به خوبی انجام دهد و دولت به این دلیل مصمم است از همه ظرفیت های بسیج استفاده 
کند. معاون اول رییس جمهوری افزود: در همه مشکالتی که االن با آن مواجه هستیم 
دولت مصمم است ظرفیت بسیج حداکثر استفاده را داشته باشد. چون نماد مردم بسیج 
است. بسیجی قشر خاصی و جریان خاصی نیست هیچ مشخصه خاص خارج از مردمی 
بودن ندارد. بســیج یک مکتب الهی است که تمام شئونات افراد را در برمی گیرد.مخبر 
اضافه کرد: حضور من در زلزله هرمزگان بازتابی پیدا کرد که مثال فوری آمده است. من 
در همه اتفاقاتی که در کشــور افتاده، معموالً جزو افرادی بودم که در مسئولیت قبلی 
هم حضور اولیه ای داشــتم. اما خدا را شــاهد می گیرم هیچ جا حضور پیدا نکردم مگر 
اینکه تنها دادرس مردمی که گرفتار مصیبت و حادثه شده بودند بچه های بسیج بودند.

بسیج در هر اتفاقی پیشگام بوده است
وی ادامه داد: در ســیل، در زلزله ها در محرومیت زدایی ما جزو دستگاه های بودیم که در 
این بخش نسبتاً فعال بودیم ولی هیچ جا جلوتر از بسیج نبودیم و جلوتر از بسیج حضور 
پیدا نکردیم. در هر بحرانی، اعم از بحران آب یا بحرانی که در مســائل دیگر ایجاد شده 
بود، بســیج اولین افراد و جریانی بود که حضور پیدا می کرد.معاون اول رییس جمهوری 
یادآور شد: امروز کشور با مشکالت متفاوت و مختلفی مواجه است. خوشبختانه خداوند 
نعمت هایی را به نظام جمهوری اســالمی عطا کرده اســت.  مشکالتی که در جمهوری 
اســالمی هست، نســبت به راه حل هایی که خداوند به ودیعه گذاشته، اصاًل قابل قیاس 
نیست.مخبر اظهار کرد: ما مشکل بیکاری، تورم و گرانی داریم ولی واقعاً نعمت هایی که 
خداوند در این کشور قرار داده و هر کدام می تواند یکجا این مسائل را حل کند.وی تصریح 

کرد: ما در معضالتی که به مردم رجوع کردیم موفق بودیم هرجا گرفتاری در کشور وجود 
داشته و نظام و حکومت و دولت به مردم مراجعه کرده و آنجا موفق شده است.

با کسری بودجه جدی مواجه هستیم
معــاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه، گرانی زمینه ها و پیش فرض هایی دارد که 
بدین شــکل شده است، گفت: با یک کســری بودجه جدی و محدودیت های درآمدی 
مواجه هســتیم و چیزی که تحویــل گرفتیم تورم باالیی بود.مخبر بــا بیان اینکه ارز 
ترجیحی را مفید به حال کشــور نمی دانم گفت: ارز ترجیحــی باالخره جزو ابزارهایی 
بود که فنر قیمت ها را در این چند ســال متراکم نگه داشــته اســت.  متاسفانه بخش 
عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی 
که دولت جدید شــروع به کار کرد این بودجه ها هزینه شده بود در نتیجه با مشکالت 
متفاوتی مواجه بودیم. وی خاطرنشــان کرد: تدابیر خوبی شکل گرفته است ولی قطعا 

زمانبر است.

 سه سیاست دولت برای تامین کاالی اساسی مردم
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تشریح سیاست های دولت در 
زمینه تامین کاالی اساسی مردم گفت: دولت در این زمینه سه سیاست را دنبال می کند،  
اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخالل و اختالل شود.وی افزود: دومین هدف 
ما ثبات قیمت ها است و این را تدبیر می کنیم که اتفاق بیفتد و سومین هدف هم ارزانی 
اقالم است.معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد: به نظر من دو سیاست اول و دوم در 
حال اتفاق افتادن است؛ ما در بحث فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه 
اطمینانی رســیده است. در تمام کشور که بگردید کمبودی در مغازه ها وجود ندارد. اما 
گرانــی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه ریزی می کنیم که البته این به ابعاد و 
جاهای مختلف بســتگی دارد که بخشی از آن زمان بر اســت.مخبر یادآورشد: عوامل 
مسبب گرانی یعنی تورم و کســری بودجه در بودجه ۱۴۰۱ خوب در نظر گرفته شده 
است و آثارش را مردم خواهند دید.وی گفت: سازمان برنامه بودجه مصمم است بودجه 
۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست های 

ضد تورمی دولت را در آینده خواهند دید.

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی ها اعالم کرد؛
 مقاومت مدیران در ارائه اطالعات امالک 

مازاد دستگاه های دولتی
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد از شناسایی 
۲۵۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.به گزارش 
تسنیم، دادگر در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اعالم این خبر گفت: 
ایــن ۲۵۰۰ ملک همه دارای ســند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و 
پروســه کاملی برای تعیین »مازاد بودن« آنهــا صورت گرفته و آماده فروش 
هســتند.مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی هــای دولت وزارت اقتصاد با 
یادآوری اینکه اســناد مالکیت امالک مذکور پــس از فروش به مالک جدید 
انتقال می یابند افزود: این امالک متنوع هستند و کاربری های مختلفی دارند 
و بر خالف »سهام« که به صورت جمعی عرضه می شود، تک تک به مزایده 
گذاشته می شــوند و مردم نیز می توانند نسب به خرید آنها اقدام کنند.وی 
با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه ســال ۱۴۰۰ بالغ بر 39 هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان اســت، گفت: متأســفانه امسال به دلیل تغییر دولت و 
جابجایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگی ها در این ارتباط صورت 
بگیرد.دادگر اظهار داشت: به منظور جمع آوری  اطالعات اموال مازاد، تنها به 
اظهار خود دستگاه ها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و 
امالک تعامل زیادی کرده ایم و طی یکســال، ۵6 هزار ملک دولتی را از آنها 
دریافت و ثبت کرده ایم؛ همچنان که از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر 
منابع ... اطالعات دریافت کرده ایم.مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های 
دولت با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطالعات امالک مازاد دستگاه های 
دولتــی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می خواهد از این قائله عبور کند، چرا که 
اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دســتگاه ها صورت بگیرد، در حدود 
پنج ســال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.دادگر افزود: کاری که 
وزارت اقتصــاد می تواند در این ارتباط انجام دهد، این اســت که برای جمع 
آوری این اطالعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداری ها و... 
برون سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که می توانند مشتاق و پویا به 
این میدان وارد شــده و اطالعات جمع آوری کنند.مدیر کل مدیریت و اموال 
و دارایی های دولت وزارت اقتصاد با اعالم اینکه، سال گذشته ۱6۰۰ میلیارد 
تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان ســقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، 
گفت: تا سال ۱39۸ در مجموع دولت 3۰۰ میلیارد تومان ملک می فروخت 
اما در ادامه، به منظور پر کردن شــکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال 
۱399 آن را معــادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.دادگر با بیان اینکه، 
تحقق این رقم، نیاز به آماده سازی زیر ساخت های جدید است تصریح کرد: 
در قانون بودجه آمده اســت، اگر تا شــهریور ماه، دستگاه مربوط، اموال را به 
مزایده نگذاشــت، وزارت اقتصاد خود رأساً باید وارد عمل شود و اتفاقاً دکتر 
خاندوزی هم در همین راستا مأموریت این کار را به سازمان خصوصی سازی 
سپرده اســت.وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی اظهار 
داشــت: از سال ۱39۵ و پس از راه اندازی سامانه ســادا، تا امروز ۵۲۵ هزار 
دیتا از اموال و امالک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که 
بخواهیم مقایسه ای صورت دهیم، نمی توانیم بگوییم چند درصد ثبت شده 
است.مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در پایان تاکید 
کرد: در خیلی از کشــورها، یک متولی واحد، امالک را می خرد و برای بهره 
برداری به دســتگاه های مورد نظر دولتی واگذار می کند در حالی که ما به 
تعداد دستگاه هایمان اجازه خرید داده ایم و هیچ سامانه ای هم برای ثبت و 
ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاه ها، االن نگران 

این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.

ریسک بزرگ برای صعود طال به قله جدید
در شــرایطی که همه نگاه ها به انتخاب رییس آینده بانک مرکزی آمریکا از ســوی جو بایدن دوخته شــده، اونس طال 
منتظر عامل تاثیرگذار جدیدی برای فتح مرز ۱9۰۰ دالر است.به گزارش ایسنا، در معامالت روز جمعه بازار آمریکا طال 
به پایین ترین قیمت یک هفته اخیر ســقوط کرد و با 9 دالر و ۸۰ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، در ۱۸۵۱ دالر و 6۰ 
ســنت بسته شــد و برای کل هفته حدود ۰9 درصد کاهش پیدا کرد.یکی از رویدادهای مهمی که بازار به دقت زیر نظر 
دارد، گزینه جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای تصدی مقام ریاست بانک مرکزی آمریکاست. گفته می شود جروم پاول، 
رییــس فعلــی بانک مرکزی آمریکا در صدر گزینه های مورد نظر قرار دارد و پس از آن الئل برینارد، از مقامات این بانک 
در رتبه دوم دیده می شود.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA به کیتکونیوز گفت: هفته جاری از تصمیم بایدن 
مطلع می شویم. دو ماه پیش پاول انتخاب احتمالی بود. اگر سورپرایز شویم و برینارد رییس بعدی بانک مرکزی آمریکا 
شود، ممکن است بازده اوراق قرضه کوتاه مدت تغییر چشمگیری پیدا کند. این ریسک بزرگی است که پیش رو قرار دارد 
و عامل کلیدی تاثیرگذار بر روند بازده اوراق قرضه در هفته جاری خواهد بود.وی در ادامه توضیح داد: اگر رییس جمهور 
آمریکا برینارد را انتخاب کند، طال در واکنش اولیه به قیمت باالتری صعود خواهد کرد زیرا انتظارات برای افزایش نرخهای 
بهره به مدت بیشتری به تعویق خواهد افتاد. با این حال اگر پاول انتخاب شود، لزوم به معنای آن نیست که طال ریزش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد. طال همچنان به سمت صعود متمایل است.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:
ثبت نام بیش از ۱.۵ میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن

تهران- ایرنا- وزارت راه و شهرســازی از ثبت نام بیش از یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در ســامانه نهضت ملی مسکن، براساس 
تازه ترین آمار خبر داد.به گزارش از وزارت راه و شهرســازی، تازه ترین آمار ارائه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان نشان 
می دهد، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷9۲ نفر در ســامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه 
پس از ابالغ قانون جهش تولید توسط رئیس جمهوری از ۲۸ مهرماه آغاز شد که تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد. ابتدا قرار بود ثبت نام 
طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه، این زمان تا ۱۵ آذرماه تمدید شد.نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن 
دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار 
گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت 
در شــهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و  نیز عدم اســتفاده از امکانات دولتی از ابتدای پیروزی انقالب در حوزه مسکن، 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست به شرط داشتن حداقل 3۵ سال سن، معلوالن جسمی و 
حرکتی با ۲۰ سال سن، می توانند در قانون جهش تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. البته قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت سنی قائل نشده است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل 

یا سرپرست خانوار بودن مالک است. 

کوتاهی سازمان بورس در پیگیری واریز سود 
معوق سهام داران عدالت

رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس با اشاره به پیگیری واریز سود معوق سهامداران 
عدالت گفت: آسیب شناسی سهام عدالت نیز در همه حوزه ها در این کمیسیون 
در حال انجام اســت که در وقت خود مطالبات بحق ســهام داران عدالت در این 
حوزه ها نیز پیگیری خواهد شد.حسن شجاعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس گفت: طرح سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تا کنون در کشور 
در حال اجرا اســت که مطابق این طرح قرار بود، پس از پایان مهلت ۱۰ ســاله 
تســویه اقساط سهام عدالت از سود سالیانه این سهام هم قابلیت آزادسازی پیدا 
کند و هم این که ســود سالیانه این سهام به صورت نقدی به حساب مشموالن 
واریز شود.رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس تصریح کرد: این در حالی است که با 
گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای این طرح، حاال سهامداران نه از اختیار مدیریت 
و مالکیت اصل ســهام خود برخوردار هستند و نه این که سود سهام عدالت آنها 
به صورت کامل به حسابشــان واریز می شــود.وی افزود: بر اساس قانون تجارت 
شــرکت ها مجازند حداکثر ۸ ماه پس از برگزاری مجامع سالیانه، اقدام به واریز 
سود به حساب سهامداران کنند. این در حالی است که از برگزاری مجامع سال 
مالی ۱39۸ شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت بیش از این مدت می گذرد و 
برخی از این شرکت ها هنوز اقدام به واریز این سود به حساب مشموالن نکرده اند 

و ۱۰ درصد از سود کلی سهام عدالت از ۵۰ میلیون سهامدار دریغ شده است.
وی تاکید کرد: نکته قابل تامل در این زمینه این است که سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان نهاد مسئول در این زمینه نیز این موضوع را پیگیری نکرده و با 
متخلفان در این زمینه نیز برخوردی نداشته است؛ از این رو بر آن شدیم تا در 
کمیســیون اصل 9۰ مجلس این مطالبه عمومی را به نمایندگی از ۵۰ میلیون 
سهامدار عدالت پیگیری کنیم که در آینده نزدیک نیز در این زمینه اطالع رسانی 
الزم را انجام داده و جزئیات بیشتری را منتشر خواهیم کرد.شجاعی اضافه کرد: 
عاله بر عدم واریز ۱۰ درصد ســود سهام عدالت به حساب دارندگان این سهام، 
مجامع سال مالی ۱399 شرکت های سرمایه پذیر نیز به طور کامل برگزار شده 
است و جالب این که نهادها و سازمان های مسئول در این زمینه نیز گویا برنامه 
و اراده ای برای اعالم مبلغ کلی این ســود، اطالع رسانی در مورد سهم هر یک 
از دارندگان سهام عدالت و همچنین اعالم زمان تقریبی واریز این سود ندارند.

رئیس کمیســیون اصل 9۰ مجلس در پاسخ به این پرسش که این کمیسیون 
از چه طریقی و با اســتفاده از چه راهکارهایی ســود عقب افتاده سهام عدالت 
را دریافت و به حساب ســهامداران واریز خواهد کرد، گفت: درخواست هایی از 
ســوی سهامداران عدالت به این کمیسیون ارسال شده، تا از این طریق احقاق 
حق آنها در زمینه وصول ســود سهام عدالت پیگیری و به نتیجه برسد. عالوه 
بر این آسیب شناســی سهام عدالت در همه حوزه ها در این کمیسیون در حال 
انجام اســت که در وقت خود مطالبات بحق سهامداران عدالت در این حوزه ها 
نیز پیگیری خواهد شد.وی با اشاره به این که سازمان بورس از ابزارهای قانونی 
برای متخلفان در واریز ســود مجامع شرکت ها به حساب سهامداران برخوردار 
اســت، ادامه داد: بنابراین کمیسیون اصل 9۰ مجلس پس از بررسی های الزم، 
با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی خود و مکاتبه با از سازمان بورس، واریز 
سود سهام عدالت به حساب ۵۰ میلیون سهامدار را تا رسیدن به نتیجه پیگیری 

خواهد کرد.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی گفت: »انضباط 
بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط 
ناترازی های  »کنتــرل  بانکی«،  نظام 
ارزی« و »انضباط بخشــی به بودجه 
دولت« ســه مســیر طراحی شده در 
نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد 
اســت.به گــزارش از وزارت اقتصاد، 
»سید محمدهادی سبحانیان« اظهار 
داشــت: دولت سیزدهم در شروع کار 
خود با انباشت مشــکالتی که از یک 
دهه گذشــته به ارث رسیده و موجب 
تــورم باال و تنگنای معیشــتی مردم 

شــده، روبه رو اســت.وی افزود: یکی 
اقتصادی  تیم هــای  نقاط ضعــف  از 
نبود  ناهماهنگی و  دولت های قبــل، 
انســجام بین برنامه های اجرایی آنها 
سیاســت گذاری  اســت.معاون  بوده 
اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پاســخ 
بــه مطالبه به حــق مــردم و فعاالن 
اقتصادی منجر به طراحی نقشــه راه 
اقتصادی دولت شــد.وی بیان داشت: 
از ســتون های اصلی نقشه راه وزارت 
اقتصاد این اســت که مجموعه دولت 
و حاکمیت بتواند از یک ســو تورم را 
کنترل کند و از سوی دیگر به گونه ای 

عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی 
اقتصاد شود.سبحانیان اضافه کرد: فعال 
اقتصــادی ما باید بدانــد عزم قطعی 
دولت این است که با برنامه های خود 
در حوزه سیاســت های پولی و مالی، 
می خواهد به ســمت کاهــش پایدار 
تورم و ایجاد رشــد پایدار در تولید و 
سرمایه گذاری برود.به گفته وی، تامین 
مالی غیرتورمی پیشران های اقتصادی 
یکی از مهم ترین هدفگذاری هاســت.

معاون سیاســت گذاری وزارت اقتصاد 
اظهار داشت: نمی توانیم ادعای کنترل 
تورم داشــته باشــیم و در عین حال، 

سیاســت هایی را در حوزه های رفاهی 
در پیــش بگیریم که آثار تورمی دارد.

وی ادامه داد: بر اساس نقشه راه وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان متولی 
تعیین نرخ سود بانکی، مدیریت بازار 
ارز و کنتــرل تورم، برنامه مشــخص 
خــودش را با ذکر عــدد و رقم برای 
متغیــر سیاســت های پولــی اعالم 
می کنــد. وی تصریح کرد: بســیاری 
بر اصالح نظام مالیاتــی تاکید دارند، 
اما وقتی ســراغ ســاماندهی معافیت 
مالیاتی می رویم همه ذی نفعان  های 

مقاومت می کنند.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد:

کنترل نقدینگی و ناترازی ارزی، مسیرهای نقشه رشد غیرتورمی

وزیر راه و شهرســازی گفت: ســال گذشــته ۴۰۰ 
دســتگاه خودرو از ایران به آذربایجان صادر شد که 

قرار است امسال این رقم به ۱۴۰۰ دستگاه برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، رســتم قاسمی در جلسه 
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و جمهوری 
آذربایجان که با حضور شاهین مصطفی یف معاون 
نخســت وزیر این کشور برگزار شــد، با بیان اینکه 
روابط ایران و آذربایجان همواره برادرانه بوده است، 
گفت: ایران مشترکات زیادی با کشور دوست و برادر 
)آذربایجــان( دارد که به عنوان خانواده محســوب 
می شوند. امیدواریم در سفری که در خدمت معاون 
نخست وزیر آذربایجان هستیم، موانع فی مابین روابط 
دو کشور برطرف شــود و در موضوعات مختلف به 
توافق دســت یابیم.وزیر راه و شهرســازی به برخی 
موضوعات مذاکرات ایران و آذربایجان اشاره و اظهار 
کــرد: اجرای این توافقــات می تواند منافع مردم دو 
کشــور را تأمین کند.قاسمی گفت: ایجاد پل مرزی 
صد متری خودرویی بر روی پل آستاراچای و تکمیل 
قطعه کریدور ریلی رشــت – آســتارا کــه برای دو 
کشور بسیار مهم اســت، در این سفر مورد مذاکره 

قرار می گیرد تا به نتیجه برســیم.وی خاطرنشــان 
کــرد: دوســتان آذربایجانی ما در آســتارای ایران 
سرمایه گذاری احداث ترمینال کرده اند که بخشی از 
آن انجام شــده و بخشــی دیگر باقی مانده که قرار 
اســت در این مذاکرات در خصوص تکمیل ترمینال 
صحبت کنیم. همچنین نشستی را هم در آستارای 
آذربایجان برگزار خواهیم کرد.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: راه اندازی قطار مســافری نخجوان – مشهد را 
مجدداً فعال می کنیــم. همکاری های حمل و نقل 
جاده ای و ترانزیت جــاده ای، از مهم ترین مذاکرات 
این کمیســیون اســت. به دنبال افزایش آمار تردد 
ناوگان جاده ای دو کشور هستیم.قاسمی یکی دیگر 
از مســائل فی  ما بین را امضای موافقتنامه تأسیس 
کریدور دریای ســیاه و خلیج فــارس عنوان کرد و 
گفت: ازسرگیری پروازهای دو کشور در دستور کار 
این مذاکرات خواهد بــود.وی با بیان اینکه ایران به 
آذربایجــان خودرو به صــورتCKD صادر می کند، 
گفت: سال گذشته ۴۰۰ دستگاه خودرو صادر کردیم 
و امسال خوشبختانه به ۱۴۰۰ دستگاه افزایش یافته 
است. همچنین با راه اندازی تولید مشترک خودروی 

ایرانی در آذربایجان، می توانیم به ســایر کشورهای 
منطقه از طریق آذربایجان صادرات خودرو داشــته 
باشیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکالتی در 
بحث حمل و نقلی وجود دارد، گفت: از جمله مسئله 
عوارض و هزینه حمل در حال حاضر دیده می شود. 
قباًل ترددها روان و ساده بود. امیدواریم از این به بعد 
هم این گونه باشــد. قطعاً در گذشته روابط نفتی و 
فرآورده ها با آذربایجان داشتیم که ادامه خواهیم داد.

قاســمی یادآور شد: در مورد انرژی و نیرو مذاکراتی 
داشتیم که در حال انجام است. ایران در سایر صنایع 
از جمله خودرو از تکنولوژی باالیی برخوردار اســت. 
عالوه بر این، ایران خــودرو آمادگی دارد کامیون و 
اتوبوس بســازد.وی گفت: ایرانی ها توانایی ســاخت 
مسکن، شهرســازی، راهسازی و پروژه های مختلف 
عمرانــی را در آذربایجان دارند؛ برای این موضوع در 
آذربایجان برای اجرای پروژه های فنی و مهندســی 
همــکاری خواهیــم کرد.وزیــر راه و شهرســازی 
خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد سقف تجارت میان 
دو کشور هستیم که در کمیسیون مشترک دو کشور 

در آینده آن را به امضاء می رسانیم.

در سالجاری؛

ایران۱۴۰۰دستگاهخودروبهآذربایجانصادرمیکند

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 ســاختمان 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 1400/1958 آقای توفیق خانی فرزند محمد به شماره ملی 3859567519 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ژیره ژان به مساحت 51937/80 متر 
مربع به شماره پالک 159 فرعی از 73 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه دره سفته خریداری 
از مالک رســمی آقایان محمود و محی الدین خانی 2-برابر رای شماره 1400/2030 آقای فواد 
امیری فرزند محمد به شماره ملی 3859858998 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم به مشهوریت محلی ساوله به مســاحت 1000 متر مربع به شمارع پالک 13002 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان قلی رشید سعید و حسین 
دهقانی 3-برابر رای شــماره 1400/2025 آقای صابر شاه محمدی فرزند عبداله به شماره ملی 
3858959952 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کویل گل به 
مساحت 25688/06 متر مربع به شماره پالک 371 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه وزمان خریداری از مالک رســمی آقای عبدالکریم رنجبر 4-برابر رای شماره 1400/2023 
آقای فرشــاد شاه محمدی فرزند عبداله به شماره ملی 3858961566 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی کانی الوال معروف به جنب کارخانه ســیمان به 
مساحت 49412/36 متر مربع به شماره پالک 372 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه وزمان خریداری از مالک رســمی آقای عبدالکریم رنجبر 5-برابر رای شماره 1400/1991 
آقای محمد محمودی فرزند حسن به شماره ملی 3859567519 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 5985/41 متر مربع به شــماره پالک 141 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 
دیواندره قریه دره اسب خریداری از مالک رسمی آقایان عارف محمد یونس عباس ناصر و محمد 
کاکی 6-برابر رای شــماره 1400/2002 آقای محمد صالح رحمانی فرزند قاســم به شماره ملی 
3859267663 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان جاده 
باشقشــالق به مساخت 36801/25 متر مربع به ســمارع پالک 85 فرعی از 51 اصلی واقع در 
بخش 17 دیواندره قریه حیدر دیده بان خریداری از مالک رسمی آقای کیکاوس حسنی 7-برابر 
رای شــماره 1400/1870 آتیه کشت پیشرو زاگرس به شناسه ملی 14006626047 نسبت به 
ســه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی پشت جاده باغچله )که 
په ره که ون( به مســاحت 31511/31 متر مربع به شــماره پالک 360 فرعی از 9 اصلی واقع 
در بخــش 14 دیواندره قریه آغه جری خریداری از مالک رســمی آقای محمد رحیمی 8-برابر 
رای شــماره 1400/2110 آقای آقایار فالح زاده فرزند موالیار به شــماره ملی 3780727811 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 260/80 متر مربع به شماره 
پــالک 13003 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای 
عبداله حمیدی 9-برابر رای شماره 1400/2101 آقای عارف لطفی فرزند محمد به شماره ملی 
3859477862 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مثمر به مساحت 5830/22 متر مربع به شماره 
پالک 419 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه سرقلعه خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد لطفی  10-برابر رای شماره 1400/2112 آقای منصور زارعی فرزند عبداهلل به شماره 
ملی 3859870182 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 78266/37 
متر مربع به شماره پالک 48 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری 
از مالک رســمی آقای خسرو مرادی 11-برابر رای شماره 1400/2114 آقای فواد محودی فرزند 
عباس به شــماره ملی 3859471805 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مشــهوریت محلی جنب کارگاه پنیر سازی صرفا جهت تجمیع با پالک 233 فرعی از 66 اصلی 
بخش 14 به مساحت 2646/07 متر مربع به شماره پالک 411 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید امیری حسنی.بدیهی ست 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه 1400/09/01 و تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 1400/09/15 
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پیش فروش 2 میلیارد لیتر بنزین با قیمت پایین در دولت قبلگزیده خبر

برداشت ۷۴ میلیون دالر بدون جابه جایی سوخت
معاون وزیر نفت گفت: دولت گذشته 2 میلیارد لیتر سوخت را با 
قیمت ثابت و پایین نسبت به سال جاری پیش فروش کرده است، 
بدون اینکه این سوخت ها را تحویل دهد. یعنی 74 میلیون دالر 
پول اخذ شده است، ولی سوختی به متقاضیان داده نشده است.

به گزارش فارس، جلیل ســاالری معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در نشست خبری 
با خبرنگاران حوزه انرژی بیان کرد: وزارت نفت دولت قبل شرکت 
ملی پاالیش و پخش را از هر گونه کار توســعه ای ســلب کرده 
بود، بدین صورت در دوران زنگنه هیچ مخزن ذخیره ســازی در 
کشور احداث نشد، در حالیکه با توجه به رشد مصرف نیاز کشور 
احداث مخازن و توســعه خطوط لوله را ایجاب می کرد.وی ادامه 
داد: دولت ســیزدهم درحالی روی کار آمد که 4000 نفتکش از 
ناوگان حمل ســوخت کشــور به دلیل بی تدبیری ها خارج شده 
بودند و از طرفی ظرفیتی نیز برای افزایش انتقال سوخت از طریق 
خط لوله ایجاد نشده بود.ساالری گفت: برای قرارگرفتن شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در جایگاه خود ابتدا باید 
هویت این شــرکت تعیین تکلیف شود که این کار نیز با تدوین 
و تصویب اساسنامه شــرکت انجام می شود و ما این اساسنامه را 

نهایی کرده ایم.

بی توجهی دولت دوازدهم در اعطای اعتبارات مالی وکیوم 
باتوم طبق قانون بودجه 1400

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش افــزود: برخی تکالیف 
قانونــی در قانون بودجه 1400 بر عهده شــرکت ملی پاالیش و 
پخش قرار گرفت که در 6 ماهه نخســت سال در دولت دوازدهم 
اجرایی نشــد. مثال در تبصره یک قانون بودجه به موضوع اعطای 
اعتبار وکیوم باتوم به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اشــاره شــده 
است که در دولت قبل هیچ اقدامی برای آن انجام نشد.وی اظهار 
داشت: در دولت ســیزدهم ما با تشکیل کارگروهی برای اعطای 
اعتبارات معادل وکیوم باتوم اقدام کردیم و تاکنون معادل 1454 
میلیارد تومان مربوط به 19 هزار تن وکیوم باتوم تخصیص داده 

شده است.

70 درصد ظرفیت مخازن نیروگاه ها از ســوخت مایع پر 
شده است

ســاالری گفت: دولت ســیزدهم درحالی مشغول به کار کرد که 
سوخت مایع مخازن نیروگاه ها 20 درصد پایین تر از مدت مشابه 
در ســال گذشته بود. با برنامه ریزی که انجام شد 2300 نفتکش 

جدید وارد ناوگان حمل ســوخت کشور شدند و االن حدود 70 
درصد موجودی نیروگاه ها از سوخت دوم پر شده است.مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش افزود: سال گذشته در مجموع 16 
میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه ها مصرف شد که این میزان 
با توجه به رشــد مصرف برق و گاز در ســال جاری و همچنین 
کاهش ظرفیت برقابی ها قطعا افزایش خواهد یافت.وی تاکید کرد: 
تا کنون حدود 7 میلیارد لیتر ســوخت مایع در نیروگاه ها عرضه 
شده اســت که 3 میلیارد لیتر آن در شمال کشور، 0.9 میلیارد 
لیتر در خراســان و 2.9 میلیارد لیتر در جنــوب، مرکز و غرب 
کشور مصرف شده است. پیش بینی ما در سال جاری مصرف  18 

میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه ها است.

پیش فروش 2 میلیارد لیتر بنزین با قیمت ثابت در دولت 
قبل

ســاالری گفت: در قانون بودجه 1401 به دنبال این هستیم که 
با پیشــنهادات احکام مختلف، درآمد حاصــل از واگذاری ها در 
شــرکت ملی پاالیش و پخش را صرف توسعه کنیم. شفافیت از 
جمله شعارهایی است که به دنبال تحقق آن هستیم، در نتیجه 
با قاعده گذاری هاش شفاف در بودجه می خواهیم برای توسعه 10 

درصدی ظرفیت انتقال و ذخیره سازی اقدام کنیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش افزود: در دولت گذشته 

هیچ شــفافیتی وجود نداشــت. برای مثــال در برخی واگذاری 
پاالیشــگاه ها ابهاماتی وجود دارد. در حوزه مجاری عرضه 200 
جایگاه واگذار شده اند که اصال نحوه واگذاری و قیمت آن شفاف 
نیســت.وی ادامه داد: دولت گذشــته 2 میلیارد لیتر ســوخت 
پیش فروش کرده اســت، بدون اینکه این ســوخت ها را تحویل 
دهد. یعنی 74 میلیون دالر پول اخذ شده است، ولی سوختی به 
متقاضیان داده نشده است. ضمنا این سوخت را با قیمت ثابت در 
سال گذشته به فروش رسانده اند.ساالری افزود: یعنی دولت قبلی 
در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی 300 دالر پیش فروش 
کرده اســت، در حالی که االن قیمت بنزین تنی 850 دالر است. 
پول را هم همان زمان دریافت کرده اند و تعهد برای دولت فعلی 
ایجاد شده است. تازه با تعیین قیمت ثابت به دولت فعلی ضرر هم 
زده اند. بنده نمیدانم چرا دســتگاه های نظارتی به این موضوع به 

طور جدی ورود نمی کنند.

لزوم استفاده از فناوری نسل 4 کیت CNG در خودروهای 
دوگانه سوز

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخش گفــت: صادرات 
فرآورده های نفتی نیز در صورت تامین نیاز داخلی انجام می شود 
که این صادرات نیز با در نظر گرفتن شــرایط بــازار و نیاز بازار 
صورت خواهد گرفــت. در دولت قبلی شــاهد بودیم که برخی 

عرضه های بیش از حد باعث افت قیمت فرآورده های ایران شده 
بود.وی تاکید کرد: تکلیف قانونی بر توســعه گاز فشرده طبیعی 
CNG تا 22 درصد از ســبد ســوخت تاکید می کند که این امر 
هم اکنون محقق شده اســت. تولید کارخانه ای CNG باید انجام 
شــود. همچنین در کیت های CNG نیز باید از فناوری های نسل 
4 استفاده شود. همکاران ما در واحد پژوهش و فناوری به دنبال 

توسعه فناوری نسل 4 و 5 سوخت CNG در کشور هستند.

مصرف روزانه بنزین به 90 میلیون لیتر رسیده است
ســاالری گفت: اگر احداث پتروپاالیشــگاه ها طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته محقق شود، ظرفیت پاالیشی 1.5 برابر خواهد شد. 
ما در پاالیشگاه اراک به دنبال این هستیم که یک پتروپاالیشگاه 
ایجاد کنیم.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش ادامه داد: 
مصــرف بنزین در ماه جاری 90 میلیون لیتر در روز بوده اســت 
که این رقم در ســال گذشته 75 میلیون لیتر در روز بوده است 
کــه البته این کاهش مصرف تحت تاثیر محدودیت های کرونایی 
رقم خورده بود. مصرف گازوئیل نیز از 80 میلیون لیتر در ســال 
گذشته به 83 میلیون لیتر رسیده است. میزان تولید بنزین کشور 

نیز 103 میلیون لیتر در روز است.

جزئیات برنامه شرکت ملی پاالیش و پخش برای احداث 
پتروپاالیشگاه ها

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره 
برنامه وزارت نفت برای احداث پتروپاالیشــگاه ها اظهار داشــت: 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از طرح حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی نفت یا همان قانون پتروپاالیشگاه ها 
حمایت می کند. اما در کنار ایــن موضوع ما یک تجربه تاریخی 
داریم، مبنی بر اینکه تا وقتی دولت مســتقیما وارد کار نشــود 
پاالیشــگاهی نیز احداث نخواهد شد.ســاالری در ادامه توضیح 
داد: در احداث پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس بار تامین مالی بر 
دوش دولت بوده اســت و حدود 75 درصــد از تامین مالی این 
پاالیشگاه از منابع دولتی انجام شده است. همچنین پاالیشگاه امام 
خمینی شازند نیز توسط دولت تامین مالی شده است.مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس گفت: در نتیجه به موازات اجرای تنفس خوراک 
پتروپاالیشــگاه ها ما نیز تالش کردیم یک طرح پتروپاالیشی به 
ظرفیت 300 هزار بشکه تدوین کنیم. برای تامین مالی این طرح 

نیز پیش بینی هایی در قانون بودجه 1401 شده است.

 در بین 39 شرکت توزیع برق کشور
کسب رتبه اول توسط شرکت توزیع نیروی 

برق زنجان
در بررسی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق کشور در شاخص های کلیدی 
در سال 99 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  با کسب امتیاز7/46 رتبه 
نخســت را دربین 39 شرکت توزیع نیروی برق کشور به دست آورد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، این پایش با هدف بهبود 
هرچه بیشــتر شاخص ها و نیل به اهداف آرمانی ، حرکت شتابان این بخش از 
صنعت برق در ریل توسعه و پیشرفت انجام شد. پایش شاخص محور عملکرد 
شرکت هاي توزیع نیروي برق کشور در حوزه های امور مشترکین، مهندسی و 
بهره برداری یکی از ویژگیهای این ارزیابی بوده است.در این پایش 20 شاخص 
منتخــب از حوزه هاي برنامه ریزي و نظارت راهبردي، مهندســی و راهبري 
شبکه، هوشمندسازي و امورمشتریان جهت ارزیابی شرکت هاي توزیع در نظر 
گرفته شده است. درانتخاب شاخص ها به این مهم توجه شده است که بتوان 
مقادیر کمی آن ها را از سامانه هاي برخط، صورت هاي مالی شرکت هاي توزیع 
نیروي برق، گزارشــات هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت 
هاي توزیع و آمار تفصیلی صنعت برق ایران در بخش توزیع در ســال1399 

استخراج نمود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر عنوان کرد:
توجیه ذینفعان برای همکاری در شرایط پیک 

مصرف و بحران، امری ضروری است
نشست تخصصی برنامه ریزي نصب کنتورهاي هوشمند و توسعه رویت پذیري 
و کنترل پذیري مصرف و آمادگي عبور موفق اوج بار 
مصرف زمســتان 1400و تابســتان 1401 با حضور 
مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزیع شرکت 
توانیر، مهندس مدقق مدیرکل هوشــمند ســازی و 
فناوري هاي نوین شرکت توانیر، مدیران عامل شرکت 
توزیع برق اســتان هاي گیالن، مازندران، گلستان و سمنان در شرکت توزیع 
نیروی برق غرب مازندران برگزار شد.مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي 
توزیع شرکت توانیر ضمن تشریح وضعیت مصرف انرژي و عبور موفق از پیک 
بار انرژي در تابستان امسال گفت: تابستان امسال و تجربه آن به ما نشان داد 
که باید به سمتي حرکت کنیم تا میزان بار را مدیریت کنیم و راهکار آن رویت 

پذیري میزان بار و مدیریت آن است.

مدیر  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس تأکید کرد؛
ضرورت فرهنگ ساز ی استفاده از سوخت 

پاک و مقرون به صرفه 
مدیر  شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
چالوس گفت: صبر وشــکیبایی مردم ، عدم انتشــار 
اخبار نادرست از سوی رســانه ها و انعکاس اقدامات 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس 
از ارکان مهم مدیریت بحران اخیر محسوب می شود.

تورج امانی، مدیر  شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس در 
جمع خبرنگاران گفت : سازمانها همیشه بایستی پاسخگو و از آمادگی باالیی 
برخوردار باشند که این مهم  از ویژگی های سازمان های نوین می باشدوی از 
خبرنگاران واصحاب رسانه بعنوان سرمایه های ارتباطی سازمان نام برد وخاطر 
نشان کرد:  انعکاس به موقع وانتشار اخبار درست در جهت رفع بحران اخیر  از 
اقدامات  قابل تحسین اصحاب رسانه در غرب مازندران بود که به همراه خود 
آرامش، صبر وشکیبایی مردم را داشت .که این مهم یکی از ضروری ترین اقدام 

در شرایط بحرانی محسوب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان
انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک با 

نیروی انتظامی
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گفت: 
در راســتای بهره مندی از ظرفیت های دستگاه ها و 
نهادهای دســت اندرکار به عنوان یکی از راهبردهای 
مشارکتی در حفظ،احیا و توسعه منابع طبیعی تفاهم 
نامه مشترک نیروی انتظامی و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان منعقد شد.اسماعیل صالحی اظهار داشت:مهم ترین هدف 
در انعقاد این تفاهم نامه حفاظت و احیای منابع طبیعی و توسعه فضای سبز 
عرصه های تحت اختیار نیروی انتظامی با بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی 
نیروی انتظامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.صالحی 
گفــت : ارتقای دانش فنــی متقابل بین نیروهای انتظامــی و نیروهای یگان 
حفاظت و کارکنان منابع طبیعی ،اطالع رســانی و مشارکت در پیشگیری و 
مدیریت حریق و همچنین مشارکت در حفاظت و جلوگیری از تخریب عرصه 
های جنگلی و مرتعی از جمله  زمینه های همکاری مشترک دوجانبه در این 

تفاهم نامه است.

امشب 70 لیتر سهمیه بنزین آذرماه 
خودروهــای شــخصی با احتســاب 
10 لیتر ســهمیه ویژه ایــن ماه، در 
کارت های هوشمند سوخت شخصی 
شارژ می شــود.به گزارش ایسنا، 60 
لیتر سهمیه بنزین ماهانه کارت های 
هوشمند ســوخت به اضافه 10 لیتر 
ســهمیه ویژه آذر ماه مصوب هیئت 
وزیران به منظــور جبران هزینه وارده 
در دوره دسترسی نداشتن به سامانه 
هوشمند سوخت، امشب به کارت های 
واریــز خواهد  هوشــمند ســوخت 
شد.ماهانه 60 لیتر سهمیه بنزین به 
کارت هوشمند ســوخت خودروهای 
شــخصی و 25 لیتر بنزین به کارت 
ســوخت موتورســیکلت ها با قیمت 
1500 تومان واریز می شــود که این 
سهمیه با احتساب سهمیه ویژه آذرماه 
که تنها برای یــک بار و در آذرماه به 
کارت های هوشــمند ســوخت تعلق 
خواهد گرفــت، به ترتیب به 70 لیتر 

و 30 افزایش خواهد یافت.
سهمیه جبرانی برای انواع خودروها در 
آذرماه با کاربری های مختلف به شرح 

زیر است:
بــرای خودروهای  بنزین  لیتــر   10
سواری شخصی و مدل باال، سواری و 
مدل باال جانبازان و معلوالن، مسافربر 
شــخصی، آموزشــگاه های رانندگی، 
آژانس و دســتگاه های عمومی، وانت 
کم مصرف، وانت پرمصرف )دوگانه سوز 
و گاز مایع( و کامیون )دوگانه ســوز و 

گاز مایع(.
5 لیتر برای موتورسیکلت.

بــرای خودروهای  بنزین  لیتــر   20
و  )دوگانه ســوز  عمومــی  ســواری 

گاز مایــع(، تاکســی و تاکســی ون 
)دوگانه ســوز و گاز مایــع(، خطــی 
بین شــهری )دوگانه سوز و گاز مایع(، 
وانت پرمصرف و کامیون )بنزین سوز(.

بــرای خوردوهای  بنزین  لیتــر   30
تاکسی  )بنزین سوز(،  عمومی  سواری 
)بنزین ســوز(، خطــی بین شــهری 
)بنزین ســوز(، آمبوالنس )بنزین سوز، 

دوگانه سوز و گاز مایع(.
40 لیتــر بنزیــن بــرای اتوبــوس، 
تاکســی ون )بنزین سوز( و مینی بوس 

)بنزین سوز(.
طبق اعالم وزارت نفت، هیئت وزیران، 
وزارت نفــت را موظف کرد به منظور 
جبران هزینه وارده به دارندگان کارت 

ســوخت بنزین در دوره دسترســی 
نداشــتن به بنزین سهمیه ای به دلیل 
بروز اشــکال در ســامانه هوشــمند 
سوخت از طریق شرکت تابع ذی ربط، 
ســهمیه جبرانــی بنزین بــا قیمت 
هر لیتر 15 هزار ریال را به ســهمیه 
ماهانه خودروها در آذرماه 1400 تنها 
برای یک بار اضافه کند.سقف ذخیره 
بنزین کارت های هوشمند  ســهمیه 
مالــکان خودروهای  برای  ســوخت 
شخصی و موتورسیکلت ها ابتدا 6 ماه 
بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا 
در کشــور و شــرایط ویژه اعالم شده 
برای مقابله با گســترش آن، شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی در 
اطالعیه ای این سقف را به 9 ماه تغییر 
داد، بنابراین ســهمیه واریزی ماهانه 
خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها 
در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا 
9 ماه در کارت های هوشمند سوخت 

قابل ذخیره خواهد بود.

با احتساب سهمیه جبرانی
70 لیتر سهمیه بنزین ویژه 

آذرماه شارژ می شود

وزیر نفت خبر داد:
همکاری نفتی با جمهوری آذربایجان در خزر

تهرا وزیر نفت با اشاره به ثبت رکورد مصرف 540 میلیون متر مکعب گاز در 
پاییز، گفت: برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، تعرفه ها از اول 
آذرماه افزایش پیدا می کند.به گزارش ایرنا، »جواد اوجی« وزیر نفت ایران دیروز 
در دیدار با شــاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با 
بیان اینکه جلسه خوبی برگزار و توافقاتی شکل گرفت، افزود: ایران با دارا بودن 
ذخایر نفت و گاز غنی،ظرفیت همکاری خوبی با جمهوری آذربایجان می تواند 
داشته باشــد.وی ادامه داد: در این جلسه در مورد قرارداد گازی با جمهوری 
آذربایجان، ســوآپ گاز از کشورهای همسایه به جمهوری آذربایجان، قرارداد 
گازی به نخجوان  و توسعه میادین نفتی در خزر صحبت های اولیه مطرح شد.

اوجی تاکید کرد: امیدواریم این نشســت در هفته های آتی منجر به توســعه 
همکاری هــای نفت و گاز و توســعه میادین دو کشــور شــود.وی در مورد 
سوخت رســانی زمستانی نیز گفت: امسال زمســتان خیلی زود شروع شد و 
سابقه نداشته اســت در پاییز 540 میلیون متر مکعب مصرف گاز در بخش 
خانگی داشته باشیم.وزیر نفت ادامه داد: با همکاری حوزه های باال دستی نفت، 
تامین ســوخت برای نیروگاه ها و صنایع در حال انجام است و هیچ دغدغه و 
مشکلی وجود ندارند و سوخت را وزارت نفت مکلف است تامین کند.  وی با 
در خواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف، 
تاکید کرد: برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، تعرفه ها از اول 
آذر ماه افزایش پیدا می کند.  اوجی گفت: تنظیم دمای محیط روی 18 درجه 
ســانتیگراد، استفاده از لباس گرم و خاموش کردن وسایل گرمایشی می تواند 
در کنترل مصرف گاز موثر باشد.  وی با اشاره به اینکه گاز بهای مشترکان به 
صورت پلکانی و در 12 پله محاسبه می شود، افزود: مشترکانی که در 3 پله اول 
هستند همان قیمت گاز پارسال را می پردازند و مشترکان پر مصرف و خارج 

از الگوی مصرف به صورت پلکانی شامل جریمه می شوند.

بیشترین قبض برق در چه حدودی است؟
سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه بیش از 85 درصد از قبوض برق کمتر از 
30 هزار تومان است و بیشترین قبض های برق که به صورت موردی است، بیش 
از 10 میلیون تومان بوده که البته این مبالغ اســتثنا هستند و کمتر از 2 درصد 
از مشــترکان قبوض بیش از 700 هزار تومان پرداخت می کنند.مصطفی رجبی 
مشهدی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه باید ساز و کاری لحاظ شود تا 
مشترکان نسبت به مصرف برق حساس تر باشند، اظهار کرد: البته در حال حاضر 
بیش از 85 درصد مشــترکان قبض برق زیر 30 هزار تومان پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه 15 درصد باقی مانده معادل کل 85 درصد مشــترکان مصرف 
برق دارند که همین مساله اهمیت لزوم برخورد با این دسته از مشترکان را نشان 
می دهد، گفت: در همین راستا الزم است ابزاری برای کنترل مصرف بی رویه در 
صنعت برق لحاظ شود تا افراد پرمصرف نسبت به این مهم حساس تر باشند.او با 
اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و حتی اخذ قیمت 
تمام شــده از آنها گفت: در حال حاضر  هیــچ افزایش قیمتی در هیات محترم 
وزیران تصویب نشــده است و طبق تعرفه کنونی همه ساله از اردیبهشت ماه  7 
درصد افزوده شده و برای مشترکان پرمصرف 16 درصد نیز به این میزان اضافه 
می شود. این طرح منتظر مصوبه هیات دولت است و زمانی که تصویب شود مورد 
اجرا قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه در حال حاضر  نرخ هزینه برق مشترکان 
در حد الگوی مصرف حدود 80 تومان به ازای هر کیلووات ســاعت تخمین زده 
می شود که ســهم مصرفی این بخش حدود 40 میلیارد کیلووات ساعت است، 
گفت: در نقطه مقابل نرخ مشــترکان پرمصرف حدود 2.5 برابر این رقم است و 
250 تومان به ازای هر کیلووات ســاعت می رســد.به گفته وی، نرخ هزینه برق 
مشترکان در حد الگوی مصرف حدود 80 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است 
که ســهم مصرفی این بخش حدود 40 میلیارد کیلووات ساعت است. در نقطه 
مقابل نرخ مشترکان پرمصرف حدود 2.5 برابر این رقم است و 250 تومان به ازای 

هر کیلووات ساعت می رسد.
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گزیده خبر سخنگوی گمرک اعالم کرد؛

تجارت ۲۸.۳ میلیاردی ایران با ۱۵ کشور همسایه
ســخنگوی گمرک ایران گفت: تجارت با همسایگان در هفت ماه ابتدایی امسال به بیش 
از ۶۱ میلیون تن به ارزش ۲۸.۳ میلیارد رســیده کــه ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش 
تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.به گزارش ایِبنا، سید روح اله لطیفی با تشریح 
وضعیت تجارت ایران با همسایگان خود گفت: 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 کشور همسایه بوده است که ۶۲ درصد 
وزن و ۵۲ درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.سخنگوی گمرک ایران 
افــزود: در این مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۶ تن کاال به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ 
میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دالر به ۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵ 
درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشــور بوده اســت.وی ادامه داد: در رابطه با میزان 
صادرات به کشورهای همسایه، 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 شش میلیون و 
۶۰۱ هزار و ۵۸۹ تن به ارزش دو میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ دالر، افغانستان 
بــا 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 ۳۲۹تن به ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ 
هزار و ۹۳۰ دالر، پنج مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.لطیفی افزود: 

همچنین عمان با ۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دالر، روسیه با ۳۱۷ میلیون و ۳۵۸ هزار 
و ۵۳۹ دالر، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دالر، ارمنستان 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 
ســعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دالر به ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در 
هفت ماه ســال ۱۴۰۰ بوده اند.وی گفت: در میان ۱۴۳ مقصد صادراتی کشور، عراق رتبه 
دوم، ترکیه سوم، امارات رتبه چهارم، افغانستان پنجم، پاکستان هفتم، عمان ۱۰، روسیه 
۱۱، آذربایجان ۱۲، ارمنســتان ۱۵، ترکمنستان ۱۶، قزاقستان ۲۲، قطر ۲۳، کویت ۲۶، 
بحرین ۷۰ و عربستان ۱۲۱ بوده است.سخنگوی گمرک ایران افزود: در خصوص واردات 
از کشورهای همســایه نیز 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 کشــورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است 
که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را شــامل می شــود.وی گفت: امارات با 
فروش شش 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 همسایگان را به خود اختصاص 

داده است.لطیفی افزود: بعد از امارات، ترکیه با فروش دو میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن 
به ارزش دو 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 
تــن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دالر در صدر فروش کاال به ایران در میان 
همسایگان قرار دارند.وی گفت: در مورد واردات از سایر کشورهای همسایه نیز پاکستان با 
۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دالر، قزاقســتان با ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ دالر، 
آذربایجان با ۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دالر، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ 
دالر، ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دالر، افغانستان 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 گذشــته به ایران نداشــته است.سخنگوی گمرک ایران در خصوص 
رتبه کشورهای همسایه ایران در میان فروشندگان کاال به کشورمان اعالم کرده است که 
در میان ۱۴۳ کشور فروشنده کاال به ایران، امارات در رتبه یک، ترکیه رتبه سوم، روسیه 
ششم، عراق نهم، عمان ۱۲، پاکستان ۲۰، قزاقستان ۳۷، آذربایجان ۳۹، ترکمنستان ۴۳، 
ارمنستان ۴۸، افغانستان ۵۸، کویت ۶۰، قطر ۶۲ و بحرین در رتبه ۷۹ قرار دارند.به گفته 
وی، تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون 

و ۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دالر بوده است.

در صورت تصویب دولت انجام می شود
ترخیص خودروهای وارداتی با ۶ شرط

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، 
پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به 
وزارت اقتصاد ارائه شــده تا در هیات دولت مورد بررســی  قرار گیرد. در صورت 
تصویب، مهلت شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می گیرد 
تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.به گزارش ایسنا، جریان 
تعیین تکلیف خودروهای دپو شــده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که 
طی سال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر سیاست دولت 
و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی گردد که در نهایت بعد از چند 
دوره مصوبه هیات دولت ، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی 
مانده اســت.در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح شد و 
گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودروهای رسوبی به وزارت اقتصاد 
ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی 
بر پیگیری جدی برای تعییــن تکلیف این خودروها، گمرک ایران، پیش نویس 
مصوبه  برای ترخیص خودروهای رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا 

در دولت مطرح شود.

ثبت سفارش باید باز شود
 پیش نویس پیشنهادی برای تصویب در هیات وزیران که از سوی ارونقی- معاون 
فنی گمرک ایران - به وزارت اقتصاد ارائه شــده اســت،  بر لزوم باز شدن ثبت 
سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودروها تاکید دارد؛ به طوری که 
اعالم شده است ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی 
ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت 
بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بالمانع 
خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی 
لغو خواهد شــد.خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با 
رویه بانکی تأمین ارز شــده  است نیز  با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با 
نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز 

جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.

سود بازرگانی 40 درصد مازاد برای ترخیص
همچنین اعالم شده است خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دالر با محاسبه و 
پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش 

و ترخیص هستند.

امکان ترخیص باالی 2500 سی سی نیست مگر...
درمورد خودروهای ســواری با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید 
بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد اســتثنا مطرح و تاکید شــده است 
خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصالحات 
بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، 

از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

امکان ورود باالی 2500 سی سی به مناطق آزاد
در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای ســواری بدون الزام به رعایت محدودیت 
حجم موتور ۲۵۰۰ ســی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن ها توسط مناطق 
آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت شماره گذاری و تردد 

در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.

ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی مشمول قید زمان نیست
در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای رسوبی شش ماه تعیین شده 
کــه خودروهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی گیرد؛ به طوری 
که در پیش نویس آمده انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای 
پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی 
کننده صادر می شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات 

ترخیص می شود.

مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی اعالم کرد: 
۱۱ معدن استان خراسان جنوبی در آستانه 

اکتشاف یا سرمایه گذاری
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علیرضا جاللیان با 
بیان این مطلب گفت: از جمله طرح های اکتشافی خراسان جنوبی، معدن تارگت 
۱ هیِرد اســت که تاکنون حدود ۱۰ هزار متر مربع اکتشاف شده و ۱۵ هزار متر 
مربع دیگر اکتشاف خواهد شد. همچنین میزان ذخیره قطعی اکتشاف شده در 
تارگت ۳ این معدن تاکنون، بیش از ۵ میلیون تن ماده معدنی اســت.وی افزود: 
طرح ســرب و روی َملوند نیز دارای پروانه بهره برداری می باشــد و اکنون ماده 
معدنی از آن اســتخراج می شود. همچنین، سرمایه گذار آن در مرحله دریافت 
مجوز زیســت محیطی است تا در آینده نزدیک، برای احداث واحد فرآوری اقدام 
کند.مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح های اکتشافی 
دیگر این استان اظهار داشت: کار اکتشاف طرح طالی خونیک نیز به پایان رسیده 
و دارای پروانه بهره برداری اســت.به گفتــه وی، در هفته جاری، برنده مناقصه 
سرمایه گذار برای استخراج و احداث واحد فرآوری اعالم می شود.جاللیان ادامه 
داد: در معدن آهن حنار نیز عملیات باطله برداری توسط پیمانکار در حال انجام 
می باشد که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب باطله برداری انجام و در دستور 

کار واگذاری به بخش خصوصی در آینده نزدیک است.

مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:
ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی 

 ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بهارستان توسط شرکت عمران آغاز میشود 
ولیکن تســریع در احداث و بهره برداری از آن نیازمند یک عزم جمعی اســتبه 
گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مدیرعامل این شرکت در نشستی 
با شــهردار این شهر جدید خواستار مشــارکت و همدلی برای ساخت این طرح 
کالن شهری شد و گفت: ساخت این فضای درمانی بزرگ نیازمند عزم ملی است 
تا بتوان مجموعه ای بیمارســتانی برای ارائه خدمات به شرق شهرستان اصفهان 
و بخصووص بهارســتان ایجاد کرد.محمدرضا احمدی افزود: در چند روز گذشته 
ساخت فاز یک این بیمارستان تصویب شد و فاز دوم این طرح بزرگ درمانی هم 
پس از تکمیل به وزارت بهداشت برای موافقت ارسال میگردد.مدیرعامل شرکت 
عمران بهارستان تصریح کرد این پروژه درمانی  شامل ۲۵۰ تختخواب به مساحت 
۲۶ هزار مترمربع با برآورد ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی بینی شــده که  
اعتبار اولیه آن را شرکت عمران بهارستان تقبل کرده است و عملیات اجرایی آن 

در  سال آینده کلید می خورد.

نیمه نخست۱۴۰۰،ده کاال عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددالر و سهم حدود 
۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل میدهند که سهم باالی ارزشی در مقابل سهم 
کم تعدادی، نشــان از تنوع کم صادرات دارد.به گزارش خبرنگار مهر، بررســی آمارهای 
واصله از گمرک نشان می دهد که طی نیمه نخست ۱۴۰۰، ۱۰ کاال عمده صادرات ایران 
را با ارزش ۶.۹ میلیارددالر و ســهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشــکیل 
می دهند که ســهم باالی ارزشــی در مقابل سهم کم تعدادی، نشــانی از تنوع کم اقالم 
صادراتی ایران است.مهمترین کاالی صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، »متانول« 
با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دالر بوده که ۶.۶ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران 
در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده اســت. میانگین قیمت صادرات این کاال نیز 
طــی بازه مذکور ۲۴۹ دالر در هر تن اســت. کاالهای »پلــی اتیلن« و محصوالت نیمه 
تمام از آهن دو قلم عمده صادراتی دیگر ایران هســتندکه ارزش صادرات آنها طی مدت 
مورد بررســی به ترتیب ۹۸۰ میلیون دالر و ۸۶۴ میلیون دالر است.سهم این دو کاال از 
ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۱ درصد و ۵.۴ درصد است. 
میانگین قیمت دو کاالی مذکور در نیمه نخســت ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۳۰۰ و ۷۲۳ 

دالر به ازای هرتن بوده است. پنج تعرفه مربوط به »متانول«، »ورق«، »شمش« و »میله 
فوالدی« و »پلی اتیلن گرید فیلم« مهمترین عوامل اثرگذار بر رشــد صادرات غیرنفتی 
طی مدت مورد بررســی هستند.از میان کاالهای وارداتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، تعداد 
۱۰ کاال عمده واردات ایران را با مجموع ارزشــی ۸.۲ میلیارددالر و ســهم حدود ۳۵.۴ 
درصــد از کل ارزش واردات تشــکیل می دهند.بیشــترین ارزش واردات ایران طی نیمه 
نخست ۱۴۰۰ نیز مربوط به »گوشی تلفن همراه«، »ذرت دامی« و »دانه سویا« بوده که 
ارزش واردات از ایــن اقالم، به ترتیب حــدود ۱.۸ میلیارد دالر )۷.۸ درصد از ارزش کل 
واردات(، ۱.۵ میلیــارد دالر )۶.۴ درصــد از ارزش کل واردات( و ۹۸۵ میلیون دالر )۴.۳ 
درصد از ارزش کل واردات( بوده است. میانگین قیمت سه قلم مذکور طی نیمه نخست 
نیز به ترتیب ۵۵۶ دالر به ازای هر کیلوگرم، ۳۳۶ دالر به ازای هر تن و ۶۵۷ دالر به ازای 
هر تن اســت.تعداد ۹ کاال از ۱۰ تعرفه کاالهای عمده وارداتی طی مدت مورد بررسی را 
اقالم کشاورزی و غذایی تشکیل می دهندکه اغلب با رشد قابل توجه واردات در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند. طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون 

تن گندم وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۷ برابر شده است.

رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛
گردشگری ایران در آستانه 

ورشکستگی است
رئیس اتــاق ایران با بیان اینکه فعــاالن بخش خصوصی درحوزه 
گردشــگری بی پناه رها شدند گفت: علی رغم داشتن ظرفیت های 
عمده، ســهم گردشــگری در تولید ناخالص داخلی ۴.۲ درصد و 
در اشــتغال کل کشور ۶.۵ درصد اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
غالمحسین شافعی دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران که با حضور وزیر گردشــگری میراث فرهنگی برگزار شــد، 
اظهار کرد: سالهاست که بخش گردشگری در کشور مورد بی مهری 
جدی قرار گرفته اســت و آنگونه که بایســته است از ظرفیت های 
موجود آن اســتفاده نشــده و بعضا آثار تاریخی و ثبت شده کشور 
در معرض آســیب های جدی بوده اســت. توجه نکردن به میراث 
فرهنگــی و مفاخر تاریخی آتش زدن به ثــروت ملی بوده و قابل 
بازیابی هم نیست.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مشکالت تحریم 
و همه گیری کرونا به مشکالت قبلی اضافه شده و بسیاری از فعاالن 
بخش خصوصی را با تنگنا و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است. 
فعاالن بخش خصوصی در این حوزه بی پناه رها شده اند.وی ادامه 
داد: ایران علی رغم داشتن ظرفیت های عمده در حوزه گردشگری، 
اما نتوانسته از این ظرفیت ها استفاده کند. بخش گردشگری سهم 
۴.۲  درصــدی از تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۲۰ را به خود 
اختصاص داده است در حللیکه این رقم برای قطر ۷.۵ و عربستان 
۷ است.شافعی گفت: سهم اشتغال بخش گردشگری از کل اشتغال 
ایــران در ســال ۲۰۲۰ مقــدار ۶.۵ درصد بــوده در حالی که در 
گرجستان ۲۱ درصد و در ترکیه ۸ درصد بوده است.وی افزود: در 
شاخص رقابت پذیری سفر در سال ۲۰۱۹، وضعیت ایران بد ارزیابی 
شده است، به نوعی که در بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۸۹ هستیم در 
حالیکه امارات و ترکیه در رتبه های ۳۳ و ۴۳ هســتند.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران گفت: بخش گردشــگری در حال حاصر پتانسیلی 
برای تحرک در اقتصاد است و چنانچه ظرفیت های موجود با برنامه 
عملیاتی و تغییر رویکردها مورد استفاده قرار گیرد، شاهد تحول در 

اقتصاد خواهیم بود.

مواد غذایی در صدر قاچاق
بر اســاس اعالم سازمان حمایت، بیشــترین کاالی قاچاق کشف 
شده در هفت ماهه امســال، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و 
الستیک، کاالهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، 
رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده اســت. به گزارش ایســنا، 
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال ۳۰۰ هزار و ۴۵۱ 
مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کاالی قاچاق 
انجام و ۵۱۳۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
تشــکیل شده است.  بیشــترین کاالی قاچاق کشف شده در این 
مدت، مــواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و الســتیک، کاالهای 
موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن 
و لوازم خانگی بوده است. همچنین بر اساس این گزارش در هفت 
ماهه امسال ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایات مردمی اعم 
از حقیقی یا حقوقی از تخلفــات واحدهای صنفی و غیرصنفی بر 
اساس نوع تماس به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه ۱۲۴ 
ســتادهای خبری ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
دریافت و بررسی شده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش داشته است.

چگونه شکایت کنیم؟
گفتنی اســت که مــردم می توانند بــا مراجعه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و شهرستان های 
تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال 
 )ir.۱۲۴( سایت ،www.cppo.ir سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی
و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون نظام صنفی 
گران فروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم 
اجــرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فــروش اجباری،  عدم درج 
قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی 
اســت.همچنین بر اســاس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از 
جریمه های دریافتی به حســاب خزانه واریز  شــود و معادل آن در 
بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور مساوی در اختیار 
سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت قرار  گیرد تا در اجرای ایــن قانون هزینه کنند، اما اتاق 
اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

در 6 ماه ابتدایی سال 1400 صورت گرفت؛

تلفن همراه در صدر کاالهای وارداتی به کشور
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در پرداخت ودیعه مسکنگزیده خبر

بانکهاهمچنانسنگاندازیمیکنند!
باوجود اینکه بانک ها باید تا پایان بهمن ســال جاری وام کمک ودیعه مسکن را به 
متقاضیان پرداخت کنند، همچنان سنگ اندازی برخی بانک ها برای مشتریان در این 
زمینه وجود دارد و تمایلی به پرداخت این وام ندارند.به گزارش ایسنا، تکلیف دولت 
به بانک ها برای پرداخت وام کمک ودیعه مســکن در راستای حمایت از مستاجران 
اســت که از سال گذشته تاکنون رقم آن تغییر کرد و برای امسال سقف وام ودیعه 
مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کالن شهرها و سایر شهرها 
نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شــد.اما شــواهد و گفته های متقاضیان این 
وام حاکی از آن اســت که بــرای دریافت وام کمک ودیعه مســکن با چالش های 
متخلفی دســت و پنجه نرم می کنند و عمــده این چالش ها حول معرفی ضامن به 
بانــک می چرخد که برخی بانک ها ضامنی باالی ۱۰ ســال ســابقه کار را از مردم 
درخواست می کنند!یکی دیگر از چالش های متقاضیان کمک ودیعه مسکن این است 
که برخی از افراد پس از ثبت درخواســت خود در ســامانه مربوطه و دریافت کد و 

بارگذاری مدارک، زمانی که به شعب بانک برای انجام سایر مراحل مراجعه می کنند، 
با این پاســخ مواجه می شوند که این بانک دیگر ودیعه مسکن را پرداخت نمی کند. 
این ها صحبت های یکی از متقاضیان کمک ودیعه مسکن است که به شعبه یکی از 
بانک های عامل مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده است.پیش از این نیز، یکی 
دیگر از متقاضیان به ایســنا اعالم کرد که تمام مراحل دریافت کمک ودیعه مسکن 
را انجام داده اســت اما پس از معرفی ضامن خود به بانک با این پاســخ مواجه شده 
که فعال این وام پرداخت نمی شود. این در حالی است که در آن زمان، با مراجعه به 
ســامانه ثبت نام دریافت کمک ودیعه مسکن، همچنان این دو بانک به عنوان بانک 
عامل به نمایش گذاشته می شدند. در صورتی که سهمیه بانکی به اتمام رسیده باشد، 
آن بانک به عنوان بانک عامل در سامانه ثبت نام دریافت کمک ودیعه مسکن نمایش 
داده نمی شــود تا پس از شارژ سهمیه بانک مورد نظر از سوی بانک مرکزی دوباره 
در ســایت نمایش داده شود. البته، تنها در صورتی که بانک مورد نظر تمام سهمیه 

خود برای وام کمک ودیعه مســکن را پرداخت کرده باشد، می تواند بگوید که دیگر 
ودیعه مسکن پرداخت نمی کند، زیرا تکلیف خود انجام داده است که در این صورت، 
مشــتری باید بانک دیگری را به عنوان بانک عامل انتخاب کند اما تا زمانی که آن 
بانک در سایت به عنوان بانک عامل وجود دارد، باید این وام را پرداخت کند. عالوه 
بر این، طبق اعالم مسئوالن بانکی متقاضیانی که در سامانه موردنظر طبق موارد ذکر 
شده اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک ودیعه مسکن کرده اند و در زمان مراجعه به 
بانک عامل با مشکالت و سختگیری های نامعقول مواجه شدند، باید در سایت بانک 
مربوطه شــکایت خود را ثبت و بانک ملزم است تا ظرف ۲۴ ساعت به این شکایت 
رسیدگی کند. این در حالی است که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و بخشنامه بانک 
مرکزی، مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در 
ســامانه tem.mrud.ir تا پایان آذرماه اســت و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند 

حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد:
انعقاد قرارداد 8000 میلیاردریالی بانک 

توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی
مدیرعامل بانک توســعه صادرات از انعقاد قرارداد ســپرده گذاری صندوق 
توســعه ملی در این بانک برای تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش ویژه 
صادرات کاالهای صنعتی و محصوالت کشــاورزی به مبلغ 8۰۰۰ میلیارد 
ریال خبرداد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر سیدعلی 
حســینی با اعالم این مطلب، افزود: مبلغ ســپرده گــذاری صندوق برای 
تامین ســرمایه در گردش کاالهای صنعتی طبق قرارداد نزد بانک شــش 
هزار میلیاردریال و برای محصوالت کشــاورزی دو هزار میلیاردریال خواهد 
بود.مدیرعامل بانک توســعه صادرات در خصوص نرخ ســود این تسهیالت 
اظهارداشت : مستند به صورتجلسه مورخ 3/۲/۱۱398هیأت امناء صندوق 
توســعه ملی، نرخ سود تســهیالت پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 
موضوع این قرارداد ۱۱ درصد به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت اعطایی 
خواهد بود که به منظور افزایش پوشــش تسهیالت صادراتی منابع صندوق 
توســعه ملی و با منابع بانک به نســبت ۵۰-۵۰ ترکیب شده و به صادرات 
اختصاص یافته است.به گفته دکتر حسینی، مدت این قرارداد ۲۴ ماه بوده و 
سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی۱۰۰میلیارد 

ریال و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیاردریال تعیین می شود.

با استفاده از دی جت و دی نت
مشــتریان بانک دی از این پس می توانند با اســتفاده از خدمات بانکداری 
دیجیتال این بانک نظیر دی جت و دی نت، ســیم کارت های اعتباری خود 
را شــارژ آنی کنند.به گزارش روابط عمومی بانک دی، به منظور ســهولت 
دسترســی و افزایش رضایت مشــتریان، از این پس کلیه دارندگان ســیم 
کارت های اعتباری همراه اول و ایرانســل می توانند با اســتفاده از اینترنت 
بانک دی ) دی نت( یا اپلیکیشــن دی جت، اعتبار خریداری کرده و سیم 
کارت خود را به صورت آنی شارژ کنند.شارژ آنی این امکان را فراهم می آورد 
که دارنده سیم کارت به صورت لحظه ای نسبت به خرید اعتبار و شارژ خط 
تلفن همراه خود اقدام کند و دیگر نیازی به دریافت کد شــارژ ندارد.توسعه 
خدمات دیجیتال بانک و موبایل بانک یکی از سیاست های اصلی و برنامه های 

محوری بانک دی است.

با طرح مهر آتیه نوین، نگرانی درباره آینده 
فرزندتان را کاهش دهید

اگر می خواهید برای آینده فرزندان یا تأمین مخارج آتی خانواده خود مبلغی 
را پس انداز کنید و بر اســاس آن تسهیالت قرض الحسنه نیز دریافت کنید، 
بانک مهر ایران این امکان را در طرح مهر آتیه نوین برای شــما فراهم کرده 
اســت.به گزارش روابــط عمومی بانک مهر ایران، ۲9 آبــان مصادف با ۲۰ 
نوامبر و روز جهانی کودک است. به همین مناسبت یکی از طرح های بانک 
مهــر ایران که می تواند دغدغه والدین نســبت به آینــده فرزند خود را کم 
کند، مــرور کرده ایم.در طرح مهر آتیه نوین، متقاضیــان می توانند با واریز 
مستمر به صورت ماهانه یا ساالنه، نسبت به افزایش امتیاز میانگین خود در 
میان مدت و بلندمدت و دریافت وام قرض الحسنه اقدام کنند.هر چند دامنه 
مخاطبان این طرح گســترده  است، اما والدینی که در نظر دارند برای آینده 
فرزندان خود پس انداز هدفمند انجــام دهند، یکی از اصلی ترین گروه های 

هدف این طرح هستند.

بانوی یزدی برنده جایزه ویژه باشگاه 
مشتریان بانک پارسیان شد

آیین تقدیــر و اهدای جایزه ویژه ۲۰۰ میلیون ریالی برنده خوش شــانس 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان برگزار و این جایزه به نجمه محمودی پندری 
از استان یزد اعطا شد.لیال آهســته، رئیس اداره تبلیغات و تشریفات بانک 
پارســیان در این مراسم  که روز چهارشنبه ۲6 آبان ماه در محل شعبه یزد 
برگزار شد، گفت: بانک پارســیان از تاریخ ۲6 شهریور ۱38۰ فعالیت خود 
را آغاز کرده و اکنون بیســت ســال از فعالیت ارزشــمند و مؤثر این بانک 
می گذرد.وی در همین راســتا افزود: بانک پارســیان به مناسبت بیستمین 
سالگرد تأســیس این بانک و به پاس اعتماد مشتریان خود در این سال ها، 
بین مشتریانی که دربازِه زمانی ۲۵ لغایت 3۱ شهریورماه در باشگاه مشتریان 
بانک پارسیان ثبت نام یا حداقل یک بار طی این مدت به این باشگاه واردشده 
بودند، قرعه کشــی کرد که برنده خوش شانس جایزه ویژه این دوره به مبلغ 
۲۰۰ میلیون ریال، »نجمه محمودی پندری« از مشــتریان بانک پارسیان 
استان یزد بود.آهسته خاطرنشان کرد: عالوه بر این به ۲۰ نفر از مشتریانی 
که صفحه اینســتاگرام بانک یا صفحه اینســتاگرام باشگاه مشتریان بانک 
پارسیان را دنبال کرده بودند، به قید قرعه، به هر نفر ۲۰ میلیون ریال جایزه 
اعطا شد.ســید جمال الدین مرتضوی، دبیر دبیرخانه باشگاه مشتریان بانک 
پارســیان نیز در این مراسم با اشاره به قرعه کشی برندگان این مناسبت در 
هفتم مهرماه سال جاری، خاطرنشان کرد: خانم »نجمه محمودی پندری« 
برنده خوش شانس یزدی در روز سی ام مهرماه یعنی یک روز مانده به پایان 
بازه قرعه کشــی به صفحه باشگاه مشتریان بانک پارسیان مراجعه و ثبت نام 

کرده بود.

»صحنه« با همت بانک پاسارگاد صاحب 
مدرسه جدید شد

 در راســتای محرومیت زدایی و ایجاد فرصت برابر برای تحصیل دانش آموزان 
عزیز کشــورمان، آئین افتتاح مدرسۀ »شــهید مفتح« که با حمایت های مالی 
و معنوی بانک پاســارگاد در روســتای »صحنه« از توابع شهرستان آق قالی 
اســتان گلستان ساخته و تجهیز گردیده است با حضور مدیران بانک پاسارگاد 
و مســئوالن محلی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در ادامه 
پیشــبرد اهداف واالی بانک پاسارگاد در توسعۀ فرهنگ و آموزش کشور، طی 
مراســمی با حضور دکتر مجید قاســمی مدیرعامل و تعدادی از مدیران بانک 
پاسارگاد، مسئوالن آموزش و پرورش استان و جمعی از خیرین و مقامات محلی 
شهرســتان آق قال، مدرسۀ چهارکالسۀ شهید مفتح در مقطع متوسطۀ اول، در 
روز چهارشــنبه مورخ ۲6آبان ۱۴۰۰ در روستای »صحنه« از توابع شهرستان 
آق قالی استان گلستان افتتاح شد. این مدرسه با ۷۴۵مترمربع فضای آموزشی 
در قالب چهار کالس درس و ۲۰۰ مترمربع محوطه، در این روســتای سیل زده 
آماده و تجهیز شده و در اختیار بیش از ۱۱۰ دانش آموز عزیز این منطقه که از 

فضای آموزشی ایمن و استاندارد محروم بودند قرار گرفت.

نایب  رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
پیشنهاد پرداخت وام ۱00 میلیونی به 

سهامداران متضرر بورس
محمد خدابخشی از پیشنهاد پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به سهامداران ُخرد در 
قبال قرارگرفتن سهام به عنوان وثیقه خبر داد.به گزارش  تسنیم، محمد خدابخشی 
با اشــاره به ضرر و زیان ســهامداران خرد در بازار ســرمایه گفت: با توجه به ضرر 
سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رییس سازمان بورس پیشنهاد 
دادم در قبال ارزش تابلو سهامی به عنوان وثیقه لحاظ شود، تا وام قرض الحسنه ای 
بین ۵۰ تا صد میلیون تومان به آنها پرداخت شــود.نایب رییس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: این وام با بازپرداخت سه تا 
پنج ساله می تواند بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک 

کند و در مقابل از سهام این افراد می توان به عنوان وثیقه استفاده کرد.

در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا؛
خاندوزی: قانون حذف سود مرکب برای 

تولید کنندگان بدهکار ادامه می یابد
تهران- ایرنا- بنابر اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی در صورت تصویب ستاد 
ملی مقابلــه با کرونا، اجرای قانون حذف ســود مرکب برای تولید کنندگان 
بدهکار به نظام بانکی، کماکان ادامه می یابد.به گزارش شنبه شب ایرنا ازشادا، 
ســید احسان خاندوزی با اعالم این خبر گفت: با پیگیری های به عمل آمده 
از سوی وزارت اقتصاد، از ۲۴ شهریور ماه امسال، ستاد ملی مقابله با کرونا در 
پیش جلســات خود با تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی که نزد 
مردم تحت عنوان »حذف سود مرکب« شناخته می شود، موافقت کرده است.

خاندوزی با اعالم این کــه از ۱9۱ هزار متقاضی، تعداد ۱۷6 هزار نفر پس از 
تأیید بانک مرکزی جمهوری اســالمی موفق به استفاده از مزایای این قانون 
شــده اند، گفت: متأســفانه با وجود این که همچنان تعداد زیادی متقاضی 
برای استفاده حذف سود مرکب وجود داشت، در شهریور امسال، مهلت مقرر 
قانون مذکور به ســر رســید اما در صورت تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، اجرای آن تا پایان ســال ۱۴۰۰ تداوم می یابد.  به گفته وزیر اقتصاد، 
خوشــبختانه درخواســت و پیگیری وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا در این 
ارتباط، در جلسات مقدماتی مورد قبول قرار گرفته و امیدواریم در جلسه هفته 
آینده بتوانیم با مجوز این ستاد، این تسهیل را هم به عنوان یک کمک دیگر 
به بخش های تولیدی کشور به جریان بیاندازیم.بر مبنای قانون تسهیل تسویه 
بدهی بانکی که اجرای آن از ســال ۱398 آغاز و به خاطر همه گیری کرونا، 
با کندی مواجه شــد، تولید کنندگان دارای بدهی تا پایان سال 9۷ به شبکه 
بانکی پس از حذف ســود مرکب به صورت سیستمی و بر اساس محاسبات 
مورد تایید بانک مرکزی، می توانند تسهیالت معوق خود را به شرط پرداخت 

نقدی کل بدهی، تسویه کنند.

وام ۴80 میلیونی چقدر هزینه دارد؟
قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده است و بر اساس آخرین 
قیمــت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق و اخذ وام ۴8۰ میلیون تومانی 
باید ۷9 میلیون و ۲96 هزار تومان پرداخت کنند.به گزارش ایســنا، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن در فروردین و اردیبهشت سال گذشته 8۱ هزار و 8۰۰  و هر برگ از 
این اوراق در خرداد ســال گذشته نیز 8۲ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند.هر 
برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و شهریورماه سال گذشته 
با قیمت 8۱ هــزار و 8۰۰ و در مردادماه نیز با قیمت 8۲ هزار و 3۰۰ تومان 
داد و ستد می شود.همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱399 معادل 8۲ هزار 
و 3۰۰ و در ماه های آبان و آذر همان سال نیز 8۱ هزار و 9۰۰ تومان قیمت 
دارند.اوراق تســهیالت مسکن در دی  و بهمن و اسفند سال گذشته با قیمت 

8۲ هزار تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشــت و خرداد سال ۱۴۰۰ به ترتیب 
با قیمت 8۲ هزار و ۱۰۰ تومان، 8۲ هزار تومان در خردادماه ســال جاری نیز 
با قیمت ۷8 هزار و 6۰۰ تومان معامله می شود.قیمت این اوراق در تیر ماه با 
قیمت 8۲ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرداد و شهریورماه نیز با قیمت 8۲ هزار و 
۲۰۰ تومان معامله می شود.اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه 8۲ هزار و 6۰۰ 

تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس قیمت مهر ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تــا ۲8۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و 8۰ میلیون تومان وام جعاله می شــود.لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این 
تعــداد اوراق با تســه 8۲ هزار و 6۰۰ تومانی، 33 میلیــون و ۴۰هزار تومان 
می شــود.همچنین با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۱6۰ ورق به مبلغ ۱3 میلیون و ۲۱6 هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۴۴ میلیون و ۲۵6 هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی 
نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۴8۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 8۰ میلیون توان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 8۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن 66 میلیون و 8۰ هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 
۱3 میلیون و۲۱6 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱6۰ ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۷9 میلیون و ۲96هزار تومان پرداخت 

کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تســهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر برای مجردها به ۱6۰ و برای زوجین به 3۲۰ میلیون تومان رســیده 
است که با توجه به اینکه مجردها باید 3۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها 
نیز باید 6۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲6 میلیون 
و ۴3۲ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۵۲ میلیون و 86۴ هزار تومان پرداخت 
کنند.این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این 
مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.بنابراین مجردها باید با پرداخت 
9 میلیــون و 9۱۲ هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت ۱9 میلیون و 8۲۴ 

هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

مجید عشــقی گفت: بحث تحقیق و 
تفحص از بــازار ســرمایه در مجلس 
مصوب شده که می تواند در این زمینه 
باشــد.به گزارش  بسیار کمک کننده 
خانه ملت، مجید عشــقی بخشــی از 
ناپایداری شــرایط بورس را مربوط به 
تصمیماتی دانست که در سطح کالن 
و بــدون توجه به اقتضایــات و اصول 
حاکم بر بازار ســرمایه اتخاذ می شود.

رییس سازمان بورس گفت: این موضوع 
دیگر در اختیار سازمان بورس نبوده و 
لذا ضروری است با اخذ نظرات سازمان 
بورس در تصمیم گیری ها، منافع حدود 
6۰ میلیــون نفر ســهامدار نیز لحاظ 
شود.وی در پاســخ به برخی انتقادات 
در خصوص اینکه چرا بــازار بورس با 
یک مصاحبــه یا توییت کامال بهم می 
ریــزد، اظهار کرد: ایــن موضوع لزوما 
ایراد نیســت بلکه در تمام دنیا نیز این 
موضوع وجود دارد. مانند همین هفته 
که بازار رمزارزها با بیان مطلبی از سوی 
چین در مــورد بیت کوین ها بالفاصله 
بهم ریخت.عشــقی با تاکیــد براینکه 
بازار ســرمایه ذاتا یک بازار ریســکی 

است و ســود آن تضمین شده نیست، 
افزود: بازدهی بلند مــدت بازار بورس 
مشــکلی ندارد و روندآن مثبت است.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: سیل 
نقدینگی ورودی به بازار در سال گذشته 
تخریب هایی را به همراه داشت که البته 
باید در آن زمان کنترل می شــد و اگر 
تخلف هایی در آن دوره صورت گرفته 
باید بررسی و برخورد شود. اکنون نیز 
بحث تحقیق و تفحص از بازار سرمایه 
در مجلس مصوب شــده که می تواند 
در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی سازمان 
بــورس حمایت از ســهامداران ُخرد و 
درشت اســت، بیان کرد: برای عمل به 
این وظیفه بایــد دو کار اصلی نظارت 
بر عملکرد ناشران و سالمت معامالت 

انجام شود که اکنون در دستور کار ما 
قرار دارد.عشقی در تعریف بحث نظارت 
بر ناشران تصریح کرد: فعالیت شرکت 
های پذیرفته شــده در بــازار بورس و 
منتشــرکنندگان اوراق تامیــن مالی 
و ســهام در بورس باید کامال شــفاف 
شــود و در این راستا ســازمان بورس 
به شــرکت ها اعالم کرده، باید صورت 
های مالی خــود را در موعد مقرر و به 
طور صحیح تحویل دهند و در انتشــار 
اطالعــات نیز تخلف نکرده و افشــای 
اطالعات را به صورت کاملتر و دقیق تر 
بورس  ســازمان  دهند.رییس  انجــام 
اظهار کرد: نظارت بر ناشــران تاکنون 
به درســتی انجام شده و براساس آمار 
شش ماه گذشته تاکنون 99.۵ درصد 
شرکت ها گزارش های خود را در موعد 

مقرر در ســامانه کدال بارگذاری کرده 
اند.وی اولویت بعدی ســازمان بورس 
را افزایش کیفیت گزارشــات دانست و 
گفت: اکنون ســازمان بورس در حال 
گزارشــات  کیفیت  موضوع  بررســی 
اســت به نحوی که گزارشات اعالمی 
حــاوی اطالعات معنــادار و صحیحی 
برای اتخاذ تصمیم درســت از ســوی 
ســهامداران باشد.عشقی وظیفه دیگر 
ســازمان بورس را نظارت بر معامالت 
برشــمرد و ادامــه داد: برخی مباحث 
مطروحه در این خصوص در رســانه ها 
و از سوی برخی اشخاص غیرمنصفانه و 
برخالف واقع است. البته می پذیریم که 
یکســری نقایص در امر نظارتی بورس 
وجود داشــته اگرچه نقص هم نیست. 
زیرا به یکباره بــازاری با وجود ۱۰۰ تا 
۲۰۰ هزار کد فعال ســهامداری به 6۰ 
میلیون کد سهامداری رسید که بیشتر 
از ۱۵ میلیون نفر از آنها فعال هستند 
و طبعا باید نحوه و نوع نظارت در بازار 
۲۰۰ هــزار نفری با بــازار ۱۵ میلیون 
فعــال و ۵۰ میلیون ســهامدار عدالت 

متفاوت باشد.

رییس سازمان بورس؛

بازدهی بلند مدت بازار سرمایه 
مشکلی ندارد

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی 
حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده تحدید حدود 
انجام نشــده است رسیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد 1-برابر رای 
شماره 1400/1991 آقای محمد محمودی فرزند حسن به شماره ملی 3859567519 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 5985/41 متر مربع به شماره پالک 141 
فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه دره اســب خریداری از مالک رسمی 
آقایان عارف محمد یونس عباس ناصر و محمد کاکی)تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 
صبح روز یکشــنبه 1400/09/21( 2-برابر رای شماره 1400/2002 آقای محمد صالح 
رحمانی فرزند قاسم به شماره ملی 3859267663 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان جاده باشقشالق به مساخت 36801/25 متر مربع 
به سمارع پالک 85 فرعی از 51 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه حیدر دیده بان 
خریداری از مالک رســمی آقای کیکاوس حسنی)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه 1400/09/22( 3- برابررای شماره 1400/2112 آقای منصور زارعی فرزند 
عبداهلل به شماره ملی 3859870182 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم 
به مساحت 78266/37 متر مربع به شماره پالک 48 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای خسرو مرادی )تاریخ تحدید 
حدود ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/09/23( 4-برابر رای شماره 1400/2114 
آقای فواد محودی فرزند عباس به شماره ملی 3859471805 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جنب کارگاه پنیر سازی صرفا جهت تجمیع 
با پالک 233 فرعی از 66 اصلی بخش 14 به مســاحت 2646/07 متر مربع به شــماره 
پــالک 411 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد ســعید امیری حسنی )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 1400/09/24(   بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و 
مجاوریــن و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر شــده تا چنانچه نســبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی داشته 
باشــند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبــت یا نماینده قانونی آنها در وقت 
تحدید حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نســبت به 
حدود یا حقوق لرتفاقی ملک اعتراضی داشــته باشند در اجرای ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این 
اداره تسلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی 
از بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراص دادخواست 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم نمایند در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت وفق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت 

اقدام خواهد شد. 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره )1۷۴(

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در اجــرای مفاد پرونــده اجرایی 0000322 شــعبه اجرای احکام 
حقوقی دادگســتری شهرستان دیواندره در نظر دارد ۸ قطعه زمین 
دیم و آبی برابر 36/74 هکتار بــه ارزش 10351100000 ریال با 
مالکیت آقای غیاث فیضی فرزند اسداهلل واقع در روستای قره گل را 
از طریق مزایده در مورخه 1400/09/13 ســاعت 10 صبح در دفتر 
شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند کسانی که تمایل به 
خرید دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به 
اعالم قیمت پیشنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت 
نماینــد برنده مزایده باید 10 درصد بهــا را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ 
ابالغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت ســپرده او پس 

از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تحدید میگردد. 
ترابی - دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان دیواندر

دکتر شیری در جلسه شورای اداری پست بانک استان فارس خبر داد:
 باید از ظرفیت باجه های بانکی روستایی 

برای توسعه و رونق اقتصادی استان 
استفاده کنیم

مدیرعامل پســت بانک ایران در جلسه شــورای اداری مدیریت شعب پست 
بانک اســتان فارس با تاکید بر اینکه عملکرد رو به رشد شاخص های بانکی 
در این استان مشهود است، گفت: باید از ظرفیت خدمات دهی و اشتغالزایی 
باجه های بانکی روستایی برای توسعه و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم 
و توسعه ظرفیت های مورد اشاره را در برنامه قرار دهیم. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در 
ادامه با اشاره به اینکه در ۲۲ بهمن ماه سال جاری 3۰ باجه بانکی روستایی 
جدید در اســتان فارس افتتاح می شود، گفت: تسهیل امور باجه های بانکی 
روســتایی با تدبیر و منطق همواره اولویت بانک بوده است.مدیرعامل پست 
بانک ایران با بیان اینکه برنامه ریزی منسجم یکی از شاخص های رشد و بلوغ 
یک ســازمان است، تصریح کرد: طی دو سال گذشته با برنامه ریزی به ثبات 
معقولی رســیده ایم و هم اکنون باید گام دوم که نهادسازی است و در سند 
راهبردی بانک در افق ۱۴۰۴ نیز آمده است را آغاز کنیم.وی افزود: نهاد سازی 
به این مفهوم است که باید سیستمی طراحی شود که همه امور پرونده  های 
خرد اعتباری به صورت غیر حضوری، انجام شود.شیری با تاکید بر ماموریت 
بانک در حوزه فناوری اطالعات اظهــار کرد: در این حوزه با پرونده هایی رو 
به رو هســتیم که با توجه به نوع فعالیت این شرکت ها، قابل لمس نیستند و 
باید با نهاد سازی این تضادها را مدیریت کنیم.وی با اشاره به اینکه باید باجه 
های بانکی روستایی را در حوزه بانکداری خرد فعال کرد، افزود: باید خدمات   
به روز حوزه ســرمایه، کارگزاری و ظرفیت ارائه خدمات بیمه ای را در باجه 
های بانکی روستایی فراهم کنیم.شیری با تاکید بر اینکه عملکرد رو به رشد 
اســتان فارس مشهود است، گفت: باید از ظرفیت خدمات دهی و اشتغالزایی 
باجه های بانکی روستایی برای توسعه و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم و 
توسعه ظرفیت های مورد اشاره را در برنامه قرار دهیم. مدیر عامل پست بانک 
ایران با بیان اینکه در حال حاضر مدیر پروری در بانک نهادینه شــده است، 

ادامه داد: انتخاب اصلح در شبکه بانک از برنامه های اصلی است.
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گزیده خبر

ابراز نگرانی روسیه از انتقال تسلیحات 
آمریکا به فضا

مسکو - ایرنا - دیمیتری راگوزین رئیس شرکت دولتی فضایی روس کوسموس 
روسیه اعالم کرد که مسکو نگران تالش های آمریکا و ناتو برای انتقال تسلیحات 
خود به فضا اســت.به گزارش ایرنا، راگوزین روز یکشــنبه در گفت و گو با رادیو 
»وســتی اف.ام«روســیه گفت: تالش های آمریکا و ناتو برای استقرار حامالن 

تسلیحات به مدار کره زمین در فضا نگران کننده است.
وی خاطرنشان کرد که روســیه از مدتها پیش سالح ضدماهواره ای در اختیار 
داشــته است.راگوزین گفت: شرکت روس کوســموس، الشه و قطعات ماهواره 
نابود  شــده با ســالح ضدماهواره ای روســیه را همچنان رصد می کند و این 
اشیا، ایستگاه فضایی بین المللی را تهدید نمی کند. براساس اطالعات رسانه ها، 
رقابت تســلیحاتی روسیه و آمریکا در فضا آغاز شده است و هفته گذشته روس 
ها ســالح ضدماهواره آزمایش کردند و توانستند با آن یک ماهواره از کار افتاده 
خود را در فضا نابود کنند.وزارت دفاع روســیه روز ۱۶ ماه نوامبر جاری با تایید 
اســتفاده از سالح ضدماهواره برای نابودی یک ماهواره از کار افتاده روسی اعالم 
کرد که الشــه و قطعات ماهواره نابود شده از فاصله ۶۰-۴۰کیلومتری ایستگاه 
فضایی بین المللی عبور کرد. آمریکا به این اقدام روســیه اعتراض کرد و آن را 

نگران کننده خواند.

ورشو:
 بحران مهاجران بزرگترین تالش برای بی ثبات 

کردن اروپا در 30 سال گذشته است
»ماتئوش موراویتسکی« نخست وزیر لهستان در ادامه اتهام زنی علیه بالروس 
مبنی بر سازماندهی بحران پناهجویان در مرز دو کشور، مدعی شد این بحران 
بزرگترین تالش برای بی ثبات کردن اروپا از زمان جنگ سرد است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، نخســت وزیر لهستان در ادعایی، بحران در 
مرز این کشــور با بالروس را بزرگترین تالش بــرای بی ثبات  کردن اروپا در 
۳۰ سال گذشته خواند. »ماتئوش موراویتسکی« در توییتر نوشت: )الکساندر( 
لوکاشنکو یک جنگ ترکیبی علیه اتحادیه اروپا به راه انداخت. این بزرگترین 
تالش برای بی ثبات کردن اروپا در ۳۰ ســال گذشته است.وی افزود: لهستان 
تسلیم باج خواهی نمی شود و برای دفاع از مرزهای اتحادیه اروپا هر کاری انجام 
خواهد داد. وی پیش تر نیز از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( خواست 
علیه پناهجویانی که در مرز این کشور تجمع کرده اند، اقدام نماید.موراویتسکی 
بــا بیان اینکه ناتو باید گام های مشــخصی را برای حل بحران پناهجویان در 
مرز بالروس بردارد، گفت لهســتان، لیتوانی و لتونی ممکن اســت بر اساس 
مفاد معاهده ناتو، درخواست برگزاری جلسه مشورتی کنند.طی روزهای اخیر 
هزاران پناهجو به مرز بالروس با لهستان روانه شده و مقام های لهستانی با قرار 
دادن ســیم خاردار و استقرار ارتش در مرز، مانع از ورود مهاجران به اتحادیه 
اروپا می شوند. این در حالی است که شرایط در مرز بالروس با لهستان بسیار 
بغرنج بوده و پناهجویان در ســرمای شدید با کمبود موادغذایی و آب مواجه 
هستند.درخواست غیرانسانی موراویتسکی از ناتو برای اقدام علیه پناهجویان 
در حالی اســت که پلیس لهســتان از جان باختن دومین پناهجو در شرایط 
ســخت آب وهوایی در مرز این کشــور با بالروس خبر داده است. بروکسل و 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا مانند لهستان، مینسک را به سازماندهی این 
مسئله متهم کرده و مدعی شده اند که دولت بالروس پناهجویان را به داخل 
برده و از آن ها علیه اتحادیه اروپا استفاده می کند.بالروس در طرف مقابل گفته 
اتحادیه اروپا باید تنها خود را مقصر بداند و به تحریم های اقتصادی اعمال شده 
علیه مینســک از زمان اعتراضات سال گذشــته این کشور اشاره کرده است. 
روسیه می گوید هیچ دخالتی در این بن بست ندارد و از بالروس و اتحادیه اروپا 

خواسته تا برای یک راه حل عملی مذاکره کنند.

نگرانی آمریکا از بمب افکن ساخت چین
گزارش ها حاکی اســت چین در حال ساخت بمب افکنی است که آمریکا را نیز 
در خطر قرار می دهد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، پایگاه خبری شبکه اسکای 
نیوز گزارش داد در راســتای رقابت نظامی میــان چین و آمریکا، پکن در حال 
ســاخت بمب افکنی با قابلیت های فوق العاده است که منافع آمریکا را در خطر 
قرار می دهد.بر پایه این گزارش، صحبت از بمب افکن چینی H-۲۰ اســت که 
 ۲۱-B شــبیه بمب افکن رادار گریز »بی-۲ اسپیریت« و نیز بمب افکن سنگین
است.اســکای نیوز در ادامه گزارش خود با اشاره به گزارش »نشنال اینترنست« 
دربــاره این گزارش، اعالم کرد این پایگاه آمریکایی که در خصوص امور نظامی 
و راهبردی فعالیت می کند، در خصوص این بمب افکن چین پرسیده است: آیا 
آمریکا باید از این بمب افکن نگران باشد؟اســکای نیوز ســپس به نقل از پایگاه 
»نشنال اینترست« نوشــت: توانایی بمب افکن H-۲۰ چین برای پنهان شدن 
از رادار ها هنوز مشخص نیست و همین مسأله هم نگرانی ها را برانگیخته است.

همچنین برد پروازی اچ-۲- برابر با جنگنده پیشرفته »بی-۲« آمریکاست که به 
معنای گســترش توانایی چین در حمله است که سبب می شود تا جزیره گوام، 
مجمع الجزایر هاوایی و حتی خود ســرزمین آمریــکا نیز در معرض خطر قرار 
گیرند.نشنال اینترست همچنین به جزییاتی از پژوهش موسسه »رویال یونایتد 
برای مطالعات دفاعی و امنیتی« که مقر آن در انگلیس اســت، در خصوص این 
بمب افکن چینی پرداخت. پژوهش این مؤسسه نشان می دهد انتظار می رود این 
بمب افکن مجهز به موشک های هسته ای و دیگر موشک های متعارف شود که 
پیشــرفت بزرگی در توانایی نیروی هوایی چین محسوب می شود. این مؤسسه 
همچنین این بمب افکن آمریکایی را قاره پیما توصیف کرده اســت.بر اســاس 
گزارشــها، احتمال می ورد این بمب افکن رادارگریز قادر باشــد تا اهدافی را در 
۱۲ هزار کیلومتری هدف قرار دهد.این بمب افکن می تواند سالح های هسته ای 
حمل کند و فناوری های رادارگریز، هدف گیری و محاسباتی نسل پنجم را وارد 
سیســتم های خود کند. با ایــن حال طبق این گزارش، اگرچــه H-۲۰ از نظر 
ظاهری شــبیه به جنگنده B-۲ آمریکایی اســت، اما ممکن است نتواند رقیبی 
برای B-۲ به حســاب آید.طبق اعالم نشنال اینترست، اگرچه چین به پیشرفت 
سریع خود در زمینه هوش مصنوعی، محاسبات پیشرفته و سیستم های جدید 
تســلیحاتی مافوق صوت شناخته شده است، اما سابقه ساخت سامانه های رادار 

راداری مشابه آنچه که از سوی آمریکا ساخته شده است را ندارد.

طالبان میزان درآمدش را اعالم کرد
سخنگوی طالبان درآمد خود را شفاف اعالم و تصریح کرد از دولت فاسد سابق 
بجز بدهی چیزی برای ما نمانده است و تنها ۳ میلیارد دالر به شرکت ها بدهکار 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، انعام اهلل سمنگانی، سخنگوی طالبان با 
انتشار پیامی در حساب توئیتر خود اعالم کرد که دولت طالبان از شنبه، حقوق 
سه ماهه »سپتامبر، اکتبر و دسامبر« همه کارمندان دولتی از جمله بازنشستگان 
را یکجا پرداخت خواهد کرد.سمنگانی با اشاره به اینکه درآمد دولت در سه ماه 
گذشــته ۲۶ میلیارد و ۹۱۵ میلیون افغانی )حــدود ۲۹۲ میلیون و ۵۵۴ هزار 
دالر( بوده اســت، گفت: درآمد ما روز به  روز در حال افزایش است. چنانکه تنها 
در روز چهارشــنبه ۱۷ نوامبر ۵۵۷ میلیون افغانی )حدود ۶ میلیون و ۵۴ هزار 
دالر( درآمد داشتیم.وی تصریح کرد: حقوق کارمندان بازنشسته دولتی هم داده 
می شود، البته؛ مشکل فنی وجود دارد که برای حل آن تالش می کنیم و به زودی 
پرداخت حقوق بازنشستگان هم آغاز می شود.سمنگانی افزود: از اداره فاسد سابق 
بجز بدهی چیزی نمانده است. ۳ میلیارد دالر تنها به شرکت ها بدهکار بود. چون 
رســیدگی به موارد ضروری دیگر در اولویــت ما قرار دارد، پرداخت آن بدهی ها 
فعال به تعویق افتاده و سعی می کنیم در آینده بپردازیم.در پی سقوط دولت قبلی 
و تسلط طالبان بر افغانستان، کارمندان دولتی تاکنون حقوقی دریافت نکرده اند. 

حدود ۴۰۰ هزار کارمند در این کشور فعالیت می کنند.

وال استریت ژورنال نوشت:
پوتین، غرب را مجبور کرده طبق میل او 

حرکت کند
روزنامه وال اســتریت ژورنال، والدیمیر پوتین را »مرد قوی روســیه« توصیف 
کرد که طی دوره ریاســت جمهوری اش اقدام به مدرنیزه ســازی ارتش و بهبود 
تجارت جهانی سوخت کرده است.به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت: غرب باید 
ادعاهایی که می گویند، روسیه کشوری ضعیف است، کنار بگذارد زیرا این کشور 
به راحتی می تواند قدرت و خواســته هایش را بر غربی ها تحمیل کند.طبق این 
گزارش، والدیمیر پوتین موضع مســکو را در زمینه های حساس از جمله ارتش، 
تجارت، روابط با هم پیمانان تقویت کرد.مضافا اینکه پوتین اساسی برای شروطش 
در مقابــل ائتالف ناتــو تعیین کرد که به منزله »مخالفت با توســعه طلبی در 
شرق« است.در این گزارش آمده است: والدیمیر پوتین داستان سرایی های نگران 
کننده غرب درباره روسیه به عنوان »قدرت بزرگی که متالشی می شود و هرگونه 
تردید درباره قدرت آن در دستیابی به جایگاه صحیح خود در صحنه جهانی« را 
نادیده گرفت.این گزارش می افزاید: کشورهای غربی سخنرانی والدیمیر پوتین 
در کنفرانس مونیخ در ســال ۲۰۰۷ را جدی نگرفتند و به گرجستان و اوکراین 
عضویت ناتو را وعده دادند.دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
گفت، رهبران ناتو روســیه را زمانی که وعده دادند زیرســاخت های نظامی ناتو 
در شــرق توســعه نخواهد یافت، فریب دادند.پسکوف اضافه کرد: خطر کشیده 
شــدن تدریجی زیرساخت های ناتو به ســمت مرزهای روسیه و سالح هایی که 
اوکراین از ناتو دریافت می کند و اقدامات تحریک آمیز کشــور ما را به ســمت 
اتخاذ گام هایی برای تضمین امنیت وامی دارد.در این راستا پوتین روز پنج شنبه 
در نشست گســترده اعضای وزارت خارجه روسیه درباره همکاری با ناتو گفت: 
انگیزه ای برای همکاری با کســانی که تمایلی به آن ندارند، وجود ندارد؛ اما آنها 
اشاره هایی درباره همکاری می کنند گویی با آنها در حال تمرین ورزشی هستیم 

نه فعالیت دیپلماتیک.

اردن رآکتور اتمی با ظرفیت ۵ مگاوات دارد
 رئیس سازمان انرژی اتمی اردن فاش کرد که این کشور دارای یک راکتور اتمی 
با ظرفیت ۵ مگاوات اســت.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه اردنی الرأی، »خالد 
طوقان« رئیس ســازمان انرژی اتمی اردن اعالم کرد که این سازمان با حداقل 
بودجه، گام بلندی در چارچوب تالش این کشور برای استفاده از انرژی هسته ای 
برداشته است.طوقان در جریان سیزدهمین مجمع امنیتی امان گفت که اردن 
دارای یک راکتور هســته ای با ظرفیت ۵ مگاوات است و این راکتور تحقیقاتی 
مــی تواند توانایی اردنی ها را در زمینه هســته ای ایجاد کنــد.وی با بیان اینکه 
پروژه های هســته ای نیاز به تنفس طوالنی دارند و سال ها طول می کشد، افزود: 
سازمان از دو سال پیش تجهیز بیمارستان های سرطان اردن را آغاز کرد و قصد 
دارد »تکنسیوم« تولید کند که در تصویربرداری و تشخیص بیماری های قلبی 
استفاده می شود.طوقان از وجود مکان های پیشنهادی برای استقرار نیروگاه های 
هسته ای در العقبه و راکتورهای کوچک و متوسط   برای تولید برق و نمک زدایی 

آب خبر داد.

صف طوالنی مخالفان در مقابل اردوغان
تهران - ایرنا - کاهش ارزش »لیر« ترکیه مقابل ارزهای خارجی، 
موجب شده تا صف مخالفان سیاست های »رجب طیب اردوغان« 
طوالنی تر شود و حتی برخی از مردم این کشور را به کف خیابان 
ها بکشــاند.بنا بر اعالم منابع ترکیه ای، سقوط دوباره ارزش لیر 
که به دنبال تصمیم بانک مرکزی این کشــور به دستور اردوغان 
برای کاهش نرخ بهره چندی پیش آغاز شــده بود، وارد رقم بی 
ســابقه ای شــده تا حدی که هر لیر ترکیه )شنبه( با ۱۱٫۳۱۱۸ 
دالر مبادله شد.شــبکه خبری »بلومبرگ« نیز در گزارشی اعالم 
کرد کــه به دنبال تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای پایین آوردن 
هزینــه وام گیری برای ســومین ماه پیاپــی، ارزش لیر بازهم به 
پایین ترین رقم رســید. این اقدام بیش از پیش به ثبات قیمت در 
ترکیه آسیب رسانده و اطمینان سرمایه گذاران به سیاست گذاران 
این کشــور را از بین می برد.منابع ترکیه ای و غربی اعالم کرده 
انــد که هم اکنــون ارزش لیر ترکیه ۶ درصــد پایین آمده و به 
۱۱٫۳۱۱۸ در برابر دالر آمریکا رســیده ، یعنی بیشترین کاهش 
طی ۹  ماه گذشته است. مقامات ترکیه نرخ بهره »رپو« )نرخ بهره 
تأمین منابع پولی توســط بانک های داخلــی از بانک مرکزی( را 
۱۰۰ واحد پایین آورده و به ۱۵ درصد رسانده اند و اعالم کرده اند 
که در ماه آینده در مورد توقف روند کاهش نرخ بهره تصمیم گیری 
می کنند.این اقدام در شرایطی صورت گرفته که تورم مصرف کننده 
در ترکیه در ماه اکتبر تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. چنین نرخ 
تورمی ۳ ســال پیش در بحبوحه بحران ارزی در این کشور دیده 
 شــده بود. بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری، نرخ بهره را ۴۰۰ واحد از ابتدای سپتامبر پائین 
آورده است.بنابر اعالم رسانه های غربی، لیره ترکیه از ابتدای سال 
جاری میالدی تا حاال ۲۳ درصد از ارزش خود را از دســت داده 
و بدترین عملکرد را در بین بازارهای نوظهور داشته  است.رییس 
بزرگ ترین گروه تجاری ترکیه )توسیاد( قبل  از گرفته شدن این 
تصمیم گفتــه بود، بانک مرکزی نباید هــدف اصلی خود را که 
کنترل تورم اســت، فراموش کند. وی نسبت به ضعف بیشتر ارز 
ترکیه و تاثیر آن بر ثبات اقتصاد هشــدار داد و تاکید کرد، ترکیه 

۴۴۶ میلیارد دالر بدهی خالص خارجی دارد.

اعتراضات به خیابانها کشیده شد
کاهش نرخ برابری لیر ترکیه بــا ارزهای خارجی باعث اعتراض 
مردم این کشور شــد و برخی اصناف نیز در کنار مردم به دلیل 
افزایش شدید تورم و مشکالت معیشتی ناشی از آن به خیابان ها 
آمده و تظاهرات بــه راه انداختند.»ســندیکای انقالبی اتحادیه 

های کارگری« در ترکیه نیز پنجشــنبه گذشته به دلیل افزایش 
شدید تورم و مشکالت معیشتی ناشی از آن برای مردم، در شهر 
»ازمیــر« به خیابان ها آمده و تظاهراتــی با عنوان »نمی توانیم 
سپری کنیم«، به راه انداختند.هزاران کارگر با حضور در خیابانها 
شــعار می دادند، »کار، نان، آزادی«، »بودجه نه برای کاخ بلکه 
برای بازنشســته«، »اتحادیه کارگران، ســرمایه داری را شکست 
خواهد داد«، »دولت استعفا، استعفا« و »حقوقی مانند انسان می 
خواهیم««.در بیانیه ای که در این تظاهرات منتشــر شد، آمده 
اســت: فردا چه چیزهایی گران خواهد شد، با حقوقی که هر روز 
آب می شــود، چگونه می توانیم سپری کنیم و اینکه چطور می 
توانیم زمستان ســیاهی که نزدیک است را سپری کنیم را نمی 
دانیم. هر روز صبح بیدار می شــویم، در حالیکه فقط و بیکاری 
افزایش یافته است.احزاب مخالف دولت اردوغان نیز واکنش تندی 
به سقوط لیر و تورم ایجاد شده، داشتند و ضمن تاختن به عملکرد 
رجب طیب اردوغان درباره ســقوط ارزش لیــر، برگزاری فوری 
انتخابات در این کشــور را خواستار شدند.»کمال قلیچ دار اوغلو« 
رهبر حــزب »جمهوری خواه خلق« ترکیــه در پیامی توییتری، 

خطاب به رئیس جمهوری این کشــور نوشــت کــه »اردوغان! 
انتخابات فورا )برگزار کن(«.»مرال آکشنر« رهبر »حزب خوب« 
ترکیــه یکی دیگر از احزاب مخالف این کشــور هم با تاختن به 
عملکــرد رئیس جمهوری گفت که اردوغــان »اعتبار و پول ما را 
از بین برد«.این سیاســتمدار ترکیه ای افزود: اگر این عمد باشد، 
خیانت آشکار است، اما اگر نتیجه بی کفایتی باشد، مشخص است 
که چه باید کرد؛ باید با بردن کشــور به انتخابات در اسرع وقت 
جلوی این رسوایی گرفته شود.طبق گزارش »رویترز«، دو هشتگ 
»دالر ۱۱ لیر« و »انتخابات فوری« نیز توسط کاربران ترکیه ای در 
شبکه  توییتر ترند شد.کمال قلیچ دار اوغلو رهبر اصلی ترین رقیب 
حزب حاکم عدالت و توســعه نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»خبرترک« این کشور باز هم درخواستش برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام را تکرار کرد.به گفته او، پیشنهاد رجب طیب اردوغان 
برای کاهش نرخ بهره به منظور تقویت صادرات و سرمایه گذاری 
در ترکیه نشــان داد که او »کامال از واقعیت جدا شــده است«، 
چرا که مردم خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.رهبر 
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه تصریح کرده که »دیگران برای 

۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده برنامه ریزی می کنند و ما حتی نمی توانیم 
بگوییم، فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت )حاکم( خواهان این 
اســت که بعد از درســت کردن اقتصاد وارد انتخابات شود؛ این 
کامال زاییده تخیل آنها است«.اظهارات تند سران احزاب مخالف 
ترکیه علیه اردوغان و حزب عدالت و توســعه در شرایطی مطرح 
شــده که طی روزهای اخیر ســقوط ارزش لیر و گرانی ها بارها 
خبرساز شده است.کارشناسان مســایل منطقه معتقدند که در 
کنار مسایل مطرح شــده که در کاهش ارزش لیر ترکیه دخیل 
بوده، تهدید سفرای ۱۰ کشور غربی به اخراج توسط اردوغان )در 
ســوم آبانماه( نیز در کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه دخیل 
بوده و غربی ها به کمک عوامل داخلی خود، اقدام به زهر چشــم 
گرفتن از اردوغان کرده اند.در همان زمان بلومبرگ اعالم کرد که 
جدیدتریــن درگیری دیپلماتیک ترکیه، دلیل دیگری به تاجران 
برای فروش ارز این کشــور داد و ارزش لیر را به پایین ترین رقم 
رساند.ارزش لیر ترکیه در تاریخ سوم آبانماه ۱٫۶ درصد در اولین 
ســاعات آغاز معامالت و در بحبوحه  نقدینگی این کشور کاهش  
یافت و برای ســومین روز پیاپی بــه کمترین رقم در زمان خود 
۹.۷۵۵۲ در برابر هر دالر رسید، کاهشی که تا این لحظه نیز ادامه 
دارد.لیر ترکیه از قبل هم تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره نرخ بهره 
قرار داشت، اما با سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این 
کشور در سوم آبانماه ضربه دیگری خورد. اردوغان اعالم کرد که 
دیگر پذیرای سفرای ۱۰ کشور نخواهد بود و همین مساله موجب 
شد تا نرخ ارزش لیر دوباره در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دالر 
آمریکا کاهش پیدا کند.درگیری اردوغان با ۱۰ کشور غربی برای 
بیرون کردن سفرای کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه 
که خواســتار آزادی یکی از منتقدین دائمی دولت ترکیه شــده 
بودند، باز می گردد.کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش تورم شدید 
یک مشکل دیگر برای اردوغان به وجود آورد که شمار حامیان او 
را طبق اعالم نتایج نظرســنجی ها کاهش داد.برخی کارشناسان 
غربی پیش بینی کرده اند که این احتمال وجود دارد که اظهارات 
اردوغان با کاهش ارزش لیر و باال بردن نرخ تورم، باعث فروریختن 
اقتصاد شکننده این کشور شود. برخی از کارشناسان نیز عقیده 
دارنــد که تورم ۲۰ درصدی و نرخ بهره منفی مشــکالت اصلی 
ترکیه هستند، نه سیاست خارجی این کشور.حال باید منتظر بود 
و دید که اردوغان چه روشــی را برای جلوگیری از سقوط بیشتر 
ارزش لیــر ترکیه اتخاذ می کند و یا این که کاهش ارزش لیر به 
پاشنه آشیل رییس جمهوری این کشور و حزب عدالت و توسعه 

مبدل می شود.

تهــران- ایرنا- گمانه زنی هــا در مورد 
وضعیت جســمانی نه چندان مطلوب 
جو بایدن رو به افزایش اســت و گفته 
می شــود به دلیل کهولت سن، اعالم 
نامــزدی وی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۴ از هــم اکنون در 
هالــه ای از ابهام قــرار گرفته و حتی 
معلوم نیســت او بتوانــد دوره کنونی 
ریاســت جمهــوری را تکمیل کند.به 
گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه 
نیویورک پست، جو بایدن که به عنوان 
پیرترین رئیس جمهوری آمریکا در این 
زمینه رکورد زده، شــرایط نامشخصی 
برای ادامه فعالیت در پســت ریاست 
جمهوری آمریــکا و همچنین حضور 
دوبــاره در انتخاباتی آتی این کشــور 
دارد.در یــک نظرســنجی جدید در 
آمریکا مشــخص شده است که نیمی 
از شــرکت کنندگان در مورد وضعیت 
جسمانی و روحی بایدن نگران هستند. 
گمانه زنی ها در ایــن رابطه که بایدن 

ممکن است برای بار دوم نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری نشود، افزایش یافته 
است.در نظرسنجی تارنمای پلتیکو و 
مرکز » مورنینگ کانسالت« مشخص 
شــد کــه نیمــی از رای دهنــدگان 
نگــران وضعیت جســمانی جو بایدن 
هستند.» کارل روو« یک استراتژیست 
جمهوری خــواه در ایــن زمینه گفت: 
این مســئله را نامعقــول می بینم که 
دمکرات ها بایدن ۸۲ ساله را برای دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری معرفی 
کنند.در این میان در نظرسنجی اخیر 
» ریل کلییر پالتیکس« نیز مشــخص 
شد که فقط ۴۱ درصد عملکرد بایدن 
را تاییــد و ۵۳ درصــد از عملکرد وی 
ناراضی هســتند. این مســئله بازتاب 

افزایش نارضایتی ها از رئیس جمهور 
کهنســال آمریکا به ویــژه در بخش 
اقتصــاد و مقابله بــا همه گیری کرونا 
است.در یک نظرسنجی اخیر تارنمای 
پلتیکو و مرکز مورنینگ کانسالت نیز 
مشخص شد که ۴۵ درصد از آمریکایی 
ها معتقدند بایدن از لحاظ جســمانی 
و روحــی بــرای حضــور در ســمت 
ریاست جمهوری آمریکا فرد مناسبی 
نیســت.»نیل نیوهاوس« از موسسان 
ستاد اســتراتژی های نظرسنجی افکار 
عمومی جمهوری خواهان در این رابطه 
گفت: زمانی که بایدن را مشاهده می 
کنی، احساس می کنید از مسیر اصلی 
در حال انحراف بوده و دیگر آن فردی 
که قبال بوده، نیســت.همچنین »پال 

کرک« کارشــناس مسائل سیاسی به 
نیوزویک گفت: اگر وضعیت جسمانی 
و کهولت ســن بایــدن بدتر شــود، 
ممکن اســت شــاهد رقبــای زیادی 
برای نامــزدی در انتخابات ریاســت 
جمهوری آتی آمریکا باشیم.سخنگوی 
کاخ ســفید دو روز پیش با اعالم خبر 
مراجعه بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
به بیمارســتان برای انجــام معاینات 
پزشــکی در آســتانه ۷۹ سالگی وی، 
گفت که اختیارات بایدن بطور موقت 
به خانم کاماال هریــس معاون رئیس 
جمهوری واگذار خواهد شــد.این در 
حالی اســت که جن ساکی سخنگوی 
کاخ سفید اواخر جمعه اعالم کرد، جو 
بایدن پس از انجام معاینات پزشــکی 
انجــام وظایف خود را به عنوان رییس 
جمهوری آمریکا از سرگرفته است اما 
در بیمارستان »والتر رید« باقی خواهد 
ماند تا معاینه پزشکی عادی او تکمیل 

شود.

آینده مبهم بایدن در انتخابات 
آتی آمریکا

پنتاگون:
هیچ نظامی آمریکایی تا پایان سال با نقش رزمی درعراق 

نخواهد بود
 لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در دیدار با »جمعه عناد سعدون« وزیر دفاع عراق در حاشیه 
اجالس منامه در بحرین ادعا کرد تا پایان سال میالدی جاری )۲۰۲۱( هیچ نیروی نظامی آمریکایی 
با نقش رزمی در عراق نخواهد بود.بر اســاس گزارش وزارت دفاع آمریکا، جان کربی ســخنگوی این 
وزارتخانه در بیانیه ای مدعی شــد آمریکا به تعهدات خود در گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق در 
ماه جوالی ۲۰۲۱ عمل خواهد کرد و تا پایان سال میالدی جاری هیچ نیروی آمریکایی با نقش رزمی 
در عراق نخواهد بود.در بیانیه پنتاگون ادعا شــده اســت که وزیر دفاع آمریکا در این دیدار بر قدرت 
و اهمیت مشارکت استراتژیک واشنگتن و عراق و همچنین تعهد پایدار آمریکا به ماموریت شکست  
گروه داعش تاکید کرد.در این بیانیه همچنین ادعا شده است که آستین در این دیدار تایید کرد که  
نیروهای آمریکایی به دعوت دولت عراق برای حمایت از نیروهای امنیتی این کشــور حضور خواهند 
داشت.در ادامه این بیانیه آمده است که وزیران دفاع دو کشور در مورد مرحله بعدی ماموریت نظامی 
آمریــکا در عراق که بر ماموریت مستشــاری، کمک و تبادل اطالعات بــا نیروهای امنیتی عراق در 
حمایت از کارزار شکست داعش متمرکز خواهد بود، گفتگو کردند.در این بیانیه همچنین آمده است 
که  آستین ضمن تبریک به سعدون برای برگزاری انتخابات عراق در ماه اکتبر، حمله به نخست وزیر 
این کشور را محکوم و ابراز امیدواری کرد تشکیل دولت در عراق به صورت مسالمت آمیز پیش رود.

پیش از این، فرماندهی عملیات مشترک عراق تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را 
تکذیب کرد و در همین حال گروه های مقاومت عراقی ضمن هشدار درباره ادامه حضور آمریکایی ها 
از آمادگی برای مقابله با اشغالگران خبر دادند.ژنرال »تحسین الخفاجی« در گفت و گویی مطبوعاتی 
گفت که »ســخن درباره تمدید موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق غیر دقیق و نادرســت است؛ 
موعد خروج نیروهای رزمی آمریکا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ آینده و غیرقابل تغییر است.«الخفاجی تصریح 
کرد: رابطه بین دو طرف )عراقی و آمریکایی( بعد از خروج نیروهای رزمی آمریکا، رابطه ای مستشاری 
در عرصه های آموزش، تسلیح، اطالعاتی و امنیتی علیه سازمان تروریستی داعش خواهد بود.مطابق 
مصوبه پارلمان عراق نیروهای آمریکایی باید تا پایان ســال جاری میالدی خاک عراق را ترک کرده 
باشند هر چند مقام های آمریکایی برای تمدید حضور نیروهای خود تالش می کنند. آمریکایی ها در 
حالی بهانه حضور خود در خاک عراق را مبارزه با داعش می دانند که سال هاست عملیاتی علیه این 

گروه تروریستی انجام نداده اند.

توافق در سودان؛ 
»عبداهلل حمدوک« به نخست وزیری 

برمی گردد
با ادامه اعتراض  های مردمی، رســانه ها از توافق گروه نظامی در 
شورای حاکمیتی سودان با نخست وزیر بازداشتی این کشور خبر 
دادند.به گزارش فارس، در سال ۲۰۱۹ بود که در پی سرنگونی 
»عمر البشیر« در ســودان توافقی برای تقسیم قدرت -تا زمان 
برگزاری انتخابــات در اوایل ۲۰۲۴- میان نظامیان و ائتالفی از 
گروه های مدنی به نام »الحریه و التغییر« تقسیم و شورای انتقالی 
تشــکیل شد. ریاست این شورا را یک نظامی به نام  »عبدالفتاح 
البرهان« بر عهده گرفت و »عبداهلل حمدوک« به عنوان نماینده 
گروه های مدنی در قدرت نخست وزیر شد.اما صبح روز دوشنبه 
)پانزدهم اکتبر( رســانه ها از وقوع کودتای نظامی در سودان و 
بازداشت عبداهلل حمدوک نخست وزیر و تعدادی دیگر از وزرای 
دولت انتقالی این کشور خبر دادند.ساعاتی بعد از انتشار خبرهای 
اولیه درباره کودتا در ســودان، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای 
حاکمیتی انتقالی سودان با اعالم وضعیت فوق العاده در این کشور 
از انحالل شورای حاکمیتی و شــورای وزیران سودان خبر داد.

در پــی این موضوع تظاهرات مردمی در ســودان به راه افتاد و 
حدود چهل معترض به دســت نظامیان ارتش این کشور کشته 
شدند.رســانه های محلی در ســودان صبح دیروز )یکشنبه/۳۰ 
آبان( اعالم کردند، گروه نظامی در شورای حاکمیتی با »عبداهلل 
حمدوک« به توافق رســیده اند و قرار اســت حمدوک بار دیگر 
به نخست وزیری بازگردد.بر اساس گزارش »آناتولی«، قرار است 
به موجب همین توافق، تمام بازداشت شــدگان سیاسی نیز آزاد 
شوند.این توافق، تشکیل دولت توسط حمدوک با مشورت قوای 
سیاســی به جز حزب »الموتمر الوطنی« )حزب حاکم در زمان 

عمر البشیر( را تضمین می کند.
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محققان دانشــکده علوم پزشــکی پاتنا هند در مطالعه اخیرشان 
اظهار کرده اند آلودگی هوا ممکن اســت به زایمان زودرس و رشد 
ضعیف مغز منجر شــود.به گزارش ایسنا و به نقل از ای ام، به گفته 
محققــان هندی، نــوزادان و کودکان چه داخــل و چه در خارج از 
خانه بیش از ســایر افراد در معــرض آلودگی هوا قرار دارند که این 
امر ممکن اســت تاثیر نامطلوبی بر رشد شناختی آنها داشته باشد.

دکتر »چاندرا موهــان کومار«)Chandra Mohan Kumar( متخصص 
اطفال از دانشکده علوم پزشکی پاتنا)AIIMS Patna( هند در این باره 
گفت: هوای آلوده، کودکان متولد نشــده که در رحم مادرشان قرار 
دارند را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این امر  نه نتها ممکن اســت 
به تولد زودرس کودک منجر شود بلکه ممکن است بر  مغز و رشد 
شناختی نوزاد نیز تاثیر بگذارد.وی افزود: آلودگی هوا یکی از عوامل 
اصلی مرگ کودکان زیر پنج سال است. بیش از ۹۰ درصد کودکان 
زیر ۱۵ سال هوای سمی تنفس می کنند که این رقم در کشورهای 
با درآمد کم و متوســط به ۹۸ درصد و در کشورهای توسعه یافته 
۵۰ درصد رسیده است.محققان این مطالعه در ادامه اظهار کردند که 
کودکان به دلیل آلودگی هوای زیاد بیشتر مستعد ابتال به عالئم ذات 
الریه هستند. آلودگی هوا به کودکان در دوران رشد آسیب می رساند 
و باعث مشــکالت زیادی برای آنها می شود. قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا در سنین پایین می تواند مانع رشد ریه، مانع رشد صحیح 
مغز و افزایش خطر ابتال به بیماری هایی مانند آسم و ذات الریه شود.

پژوهشــگران کره جنوبی در بررســی جدید خود نشان داده اند که 
شاید تنظیم فعالیت یک پروتئین خاص بتواند به افزایش طول عمر 
و سالمتی در انسان کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس 
دیلی، داشتن زندگی طوالنی و سالم، آرزوی همه است اما رسیدن 
به آن ساده نیست. بسیاری از پژوهشگران سعی دارند راهبردهایی 
را بــرای افزایش طول عمر و همچنین، زندگی همراه با ســالمتی، 
بدون بیماری  و ناتوانی های مزمن ارائه دهند. پژوهشگران »موسسه 
علم و فناوری پیشــرفته کره جنوبی«)KAIST(، بینش جدیدی را 
برای بهبود سالمتی فقط با تنظیم فعالیت یک پروتئین ارائه داده اند.

ایــن گروه پژوهشــی به سرپرســتی پروفســور »ســئونگ جائه 
لی«)Seung-Jae Lee(، اســتاد بخش علوم بیولوژیکی موسســه علم 
و فناوری پیشــرفته کــره جنوبی، تغییری را در یک آمینو اســید 
موجود در پروتئین موسوم به »PTEN« شناسایی کردند که به طور 
چشــمگیری دوره های ســالم زندگی را افزایش می دهد و در عین 
حال، طول عمر را حفظ می کند. این پژوهش، اهمیت PTEN را در 
تنظیم طول دوره ســالمتی نشان می دهد. این پروتئین را می توان 
برای توسعه درمان هایی هدف قرار داد که به افزایش طول عمر سالم 
انســان کمک می کنند.سیگنال دهی انسولین و »فاکتور رشد شبه 
انســولین یک«)IGF-۱(، یکی از مسیرهای تعدیل کننده پیری در 
تکامل است که در موجودات گوناگون از کرم های کوچک گرفته تا 
 »IIS« انسان وجود دارد. کاهش مناسب این سیگنال دهی موسوم به
می تواند به افزایش طول عمر حیوانات کمک کند اما اغلب، به بروز 
نقص در پارامترهای گوناگون ســالمتی از جمله اختالل در تحرک، 

تولید مثل و رشد منجر می شود.

زایمان زودرس و رشد ضعیف 
مغز، تاثیر مخرب آلودگی هوا 

افزایش طول عمر با تنظیم 
فعالیت یک پروتئین!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمرین دادن اسب در سویل اسپانیا/ خبرگزاری فرانسه

معرفی آلفا ساگا، سدانی با شعاع حرکتی 482 کیلومتری
شرکت آلفا موتور به رونمایی از محصوالت جدید خود ادامه می دهد و جدیدترین محصول این شرکت نیز در نمایشگاه خودروی لس آنجلس 
معرفی شده است. این خودرو که ساگا نام دارد اساساً نسخه سدان از مدل کوپه اِیس می باشد. به همین خاطر ساگا از طراحی آشنا با خط 
سقف خمیده، خطوط شانه گیرا، قوس های چرخ مشخص و دستگیره های درب برجسته سود می برد.البته علیرغم وجود این شباهت ها ساگا 
دارای برخی ویژگی های خاص نیز می باشد که از جمله آن ها می توان به نمای جلوی منحصربه فرد با چراغ های چهارتایی اشاره کرد. این سدان 
همچنین به سپرهای اسپورت تر، چراغ های عقب گرد و اسپویلر فیبر کربنی مجهز شده است. از نظر ابعاد باید گفت ساگا طول/عرض/ارتفاع 
حدود ۱۴۵۰/۱۹۱۰/۴۷۰۰ میلی متری دارد. به این ترتیب ابعاد ساگا مشابه ب ام و سری ۳ بوده اما کمی پهن تر است.با ورود به کابین پنج نفره 
ساگا می توانیم پشت آمپرهای دیجیتالی را ببینیم که پشت فرمان سه پره جا خوش کرده اند. این سدان الکتریکی همچنین از سیستم اطالعات 
سرگرمی شناور، صندلی هایی با بالشتک های قابل توجه و سیستم صوتی کالسیک سود می برد.مشخصات فنی این خودرو فعالً به صورت کامل 
منتشر نشده اما آلفا موتور می گوید سدان ۱۹۰۵ کیلوگرمی اش به صورت دیفرانسیل عقب یا چهار چرخ محرک عرضه خواهد شد. یکی از 
قوای محرکه این خودرو باعث ثبت شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت حدود ۶ ثانیه ای و حداکثر سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می شود. 

ایران می تواند در سید دوم جام جهانی قرار بگیرد؟
تیم ملی ایران فقط با یک معجزه می تواند در قرعه کشی جام جهانی در سید دوم قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، مسابقات انتخابی 
جام جهانی در قاره های مختلف دنبال می شود و تاکنون ۱۲ تیم مجوز حضور در این رقابت ها را کسب کرده اند و به اضافه قطر 
)میزبان(، ۱۹ تیم دیگر هم تا ۱۰ فروردین حضور خود را قطعی خواهند کرد.تیم ملی فوتبال ایران هم با هدایت دراگان اسکوچیچ 
گام مهمی برای صعود به این مسابقات برداشته و با کسب ۱۶ امتیاز از ۶ بازی، صدرنشین گروه A انتخابی جام جهانی در قاره 
آسیاست.یوزهای ایران در صورتی که در هفته هفتم بازی ها )۷ بهمن( بتوانند عراق را در تهران شکست دهند، صعود زودهنگامی 
به جام جهانی قطر خواهند داشــت و می توانند در ۱۰ ماه آینده برای حضور در این رویداد آماده شوند.قرعه کشی جام جهانی، 
دوازدهم فروردین ۱۴۰۱ در قطر برگزار می شود و تیم ها قرعه خود را در این رقابت ها می شناسند. مبنای قرعه کشی همانند ادوار 
گذشــته آخرین رنکینگ فیفا قبل از قرعه کشــی و تقسیم بندی تیم ها به چهار گروه هشت تیمی است که به اصطالح با عنوان 
»سیدبندی« از آن یاد می شود.از زمان ۳۶ تیمی شدن جام جهانی، تیم ملی ایران چهار بار در این رقابت ها حاضر شده که سه 

بار در سید چهارم و یک بار در سال ۲۰۱۸ در سید سوم قرار گرفته است.

رد داریهٔ دگر نیفتیزین داریه ات بدر نیفتی سودی کن ازین سفر، هک رهگز
رد بهتر ازین سفر نیفتی هش دار! هک از نظر نیفتیصاحب نظر ار نمیشوی سهل

چون جمع کنی هنر، نیفتیاز بی هنریست او فتادن
ات روز بال مگر نیفتیرو دامن مقبلی هب دست آر ات رد کف رددسر نیفتیزین سر تو بساز چارهٔ خویش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب یک اتفاق مسخره
کتــاب یک اتفاق مســخره داســتان بلنــدی از فیودور 
داستایفسکی، نویسنده بزرگ روس است که در سال ۱۸۶۲ 
منتشر شد. این آخرین داستانی بود که داستایفسکی به 
تاثیر از نخستین استادش، گوگول، نوشت. داستانی که آن 
را همتراز شــاهکارهایی مانند »شنل« و »بلوار نفسکی« 
دانسته اند. کتاب یک اتفاق مسخره در سال ۱۸۶۲ نوشته 
شده است. دقیقا یک سال قبل از نوشته شدن این کتاب 
یعنی در سال ۱۸۶۱ اتفاق بسیار مهمی در روسیه می افتد. 
در آن زمان از مجموع ۶۰ میلیون جمعیت روســیه ۵۰ 
میلیون نفر آن ها را موژیک ها )دهقانان( تشکیل می دادند. 
تمام این موژیک ها رعیت بودند، نیمی از آن ها در اراضی 
دولتی و بقیه در امالک حدود ۱۰۰ هزار خانواده اشــراف 
زمیندار روســیه زندگی مشقت باری را سپری می کردند. موژیک ها همراه امالک معامله می شدند و حق 
ترک امالکی که متعلق به آن بودند را نداشــتند. الکســاندر دوم به عنوان ناجی آن ها ظهور کرد و با لغو 
نظام رعیتی دهقانان اجازه یافتند دوسوم از اراضی کشاورزی دولتی را به اقساط ۴۹ ساله خریداری کنند. 
به این ترتیب، در سال ۱۸۶۱، تزار روسیه دستور الغای نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه 
صادر کرد.یک اتفاق مسخره نیز با یک مهمانی و اتفاقی جدی شروع می شود. سه دیوانساالر در اتاقی جمع 
شده اند و به واسطه ی طبقه ی اجتماعی ای که عضوی از آن هستند گفتگوهایشان حول اداره ی بهتر جامعه 
و همچنین تغییرات جدیدیست که در شیوه ی کشورداری در حال شکل گیری و رخ نماییست.»استپان 
نیکیفوروویچ« و »سیمون ایوانوویچ شیپولنکو« نمایندگان محافظه کاری و حفظ سنن قدیم اند در حالی 
که »ایوان ایلیچ پرالینســکی« طرفدار اصالحات است، اما او خود نیز شناخت درستی از اصالحات ندارد. 

محافظه کاران خود را اهل تمیز و هوادار عقل سلیم و واقع بین می دانند....

لئو تولستوی
لِو نیکالیِویچ تولســتوی )۹ سپتامبر ۱۸۲۸ - ۲۰ نوامبر 
۱۹۱۰( فعال سیاســی-اجتماعی و نویسنده روس بود. 
تولســتوی را از بزرگترین رمان نویسان جهان می دانند.

او بارها نامــزد دریافت جایزه نوبل ادبیات و جایزه صلح 
نوبل شــد ولی هرگز به آنها دست نیافت.رمانهای جنگ 
و صلح و آنا کارنینا که همواره در بین بهترین رمان های 
جهان هستند، اثر تولســتوی اند. او در روسیه هواداران 
بســیاری دارد و سکه طالی یادبود برای بزرگداشت وی 
ضرب شده است. تولستوی در زمان زندگی خود در جهان 
سرشناس ولی ساده زیست بود. تولستوی بیست و هشتم 
اوت ۱۸۲۸ میالدی در خانواده ای از بزرگان و با پیشینهٔ 
بســیار کهن در یاســنایا پالیانا )۱۶۰کیلومتری جنوب 
مسکو از تابع شهر توال( زاده شد. پدر او ، کنت گراف نیکالی ایلیچ تولستوی و مادرش ، شاهزاده خانم 
ماریا نیکالیونا والکونســکایا بود. مادرش را در دو ســالگی و پدرش را در نه سالگی از دست داد و پس 
از آن سرپرســت او عمه اش تاتیانا بود. او در ســال ۱۸۴۴م. در رشتهٔ زبان های شرقی در دانشگاه قازان 
نام نویسی کرد، ولی پس از سه سال، در تاریخ ۱۸۴۶م. از آن رشته به رشته حقوق رفتتا با کسب دانش 
وکالت به زندگی نابســامان ۳۵۰ نفر کشــاورز روزمزد، که پس از مرگ پدر و مادرش به او واگذار شده 
بودند، رسیدگی کند و با بهبود کشاورزی خود به رنج آنان پایان دهد.او در سال ۱۸۴۷ میالدی دانشکده 
حقوق را رها می کند و به زادگاهش بازمی گردد. سال ۱۸۵۱ تولستوی در ارتش نام نویسی می کند و به 
مأموریت قفقاز که در آن زمان تازه به دست روس ها افتاده بود می رود. در تابستان همان سال، اثر خود 
»کودکی« را می نویسد. این داستان سال بعد در مجله معاصر، چاپ می شود.تولستوی هنگام خدمت در 

ارتش تزار، نوشتن به صورت حرفه ای را آغاز می کند.

سینما

بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »Corti da Sogni« در کشور ایتالیا، ۴ فیلم ایرانی 
را در برنامه نمایش خود قرار داد.به گزارش ایسنا،ز فیلم کوتاه »سایکو« به نویسندگی و کارگردانی 
مصطفی داوطلب در هفتمین حضور جهانی خود، »تخت آبی« به کارگردانی علیرضا کاظمی پور، 
»بخش C« به کارگردانی مهرشــاد خرمنــدی و »رویا« از مجید صبری، فیلم های کوتاهی ایرانی 
هستند که در این رویداد سینمایی ویژه فیلم کوتاه در کشور ایتالیا به نمایش گذاشته می شوند. 
جشنواره » »Corti da Sogni«« به یاد منتقد معروف ایتالیایی »آنتونیو ریچی« راه اندازی و بیست و 
دومین دوره آن با همکاری شهرداری راونا و اداره فرهنگ این شهر سازماندهی شده است که طی 
ســه روز از اول تا ســوم آذرماه ۱۴۰۰ ) ۲۲ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱( برگزار خواهد شد.در این دوره از 
این رویداد سینمایی، فیلم ها در سه بخش »فیلم های کوتاه بین الملل«، »انیمیشن« و »فیلم های 

کوتاه ساخت کشور ایتالیا« به نمایش گذاشته می شوند.

 4 فیلم کوتاه ایرانی
 راهی ایتالیا می شوند
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