فرماندهکل سپاه

نیروی زمینی سپاه ضامن امنیت ملی کشور است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرماندهکل سپاه از پهپادهای تهاجمی و انتحاری بهعنوان اجزای جدید قدرت تهاجمی نیروی زمینی سپاه نام برد و گفت :نیروی زمینی سپاه ضامن اطمینان بخش
استقالل ،تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور است.به گزارش خبرگزاری فارس؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
حاشیه برگزاری مرحله زمینی رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  17سپاه ،از نیروی زمینی بهعنوان ضامن اطمینانبخش استقالل تمامیت ارضی و امنیت ملی
کشور یاد کرد و گفت :آنچه امروز در این رزمایش به نمایش گذاشته شد ترکیبی از عناصر اصلی قدرت رزمی نیروی زمینی سپاه بود که شامل دفاع مستحکم در
مواضع ثابت ،عملیات ضد هلیبرن ،استفاده از پهپادهای تهاجمی ،مین های جهنده و قدرت آتش زرهی میشود.
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مالیاتی در پیچوتاب اجرا

مهلت تمام شد و خانه خالی معرفی نشد!

خطر شیوع انفجاری “اُمیکرون”

ویروس شناس و رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشــتی با اشاره به خاطرات تلخ پیک های
چهارم و پنجم کرونا در کشــور و قربانی شــدن تعداد زیادی از
مردم ،گفت :با ورود ســویه امیکرون به کشــور نیز الزم اســت
محدودیتهای کرونایی مجددا اعمال شــوند و اجازه ندهیم که
این ســویه در کشــور بچرخد.دکتر علیرضا ناجی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به خطر افزایش تصاعدی و انفجاری کرونا با سویه
اُمیکرون ،گفت :واریانت جدیدی را که به نام اُمیکرون وارد کشور
شده ،باید به دلیل خصوصیاتی که دارد ،بسیار بسیار جدی در نظر
بگیریم .از نظر میزان انتقال و ســرعت شیوع حتی اگر بخواهیم
آن را با دلتا که انتقالپذیرترینواریانتی بود که شناســایی شد،
مقایسه کنیم ،میبینیم که میزان انتقال و سرعت شیوع اُمیکرون
از دلتا هم بیشتر است.
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با وجود توقف رشد تورم

افزایش ۳۵درصدی قیمت کاال در آذرماه
افزایش قیمت کاال و خدمات مورد نیاز خانوارها ایرانی در ماه گذشته به طور متوسط بیش از  ۳۵درصد بوده
است.به گزارش ایسنا ،روند افزایش تورم تا شهریورماه سال جاری با رکورد  ۴۵.۸درصد تورم ساالنه در چند
ســال گذشته همراه بود اما از مهرماه روند افزایشی متوقف شده است .این در حالی است که تازهترین آمار
مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در آذرماه نشان میدهد که تورم ساالنه به  ۴۳.۴درصد رسیده که در مقایسه
با آبان یک درصد کاهش دارد .همچنین تورم نقطه به نقطه کاهش نیم درصدی داشــته است و خانوارهای
ایرانی به طور میانگین  ۳۵.۲درصد بیشتر از آذرماه پارسال برای خرید کاال و خدمات خود هزینه کردهاند.
تورم ماهانه نیز در دوره مورد بررسی به  ۱.۷درصد رسیده که نسبت به ماه قبل  ۰.۸کاهش داشت.جزئیات
تورم در کاال و خدمات مصرفی مردم نشان میدهد که افزایش قیمت خوراکی ها به طور متوسط  ۴۰.۱درصد
بوده است.در ماه گذشته باالترین افزایش هزینه مربوط هتل و رستوران با  ۶۰درصد بوده است و بعد از آن
گروه شکر ،مربا ،عسل ،شکالت و شیرینی....

ســرعت  ۵.۲برابری “اُمیکرون” نسبت به “دلتا” در ایجاد
یک پیک
وی افزود :در برخی مناطق در انگلســتان دیده شــده که تعداد
افرادی که به اُمیکرون مبتال میشــوند ،در هر کمتر از دو روز دو
برابر میشود که به این معناســت که این واریانت سرعت بسیار
باالیی دارد .این دو برابر شــدن در مناطقی که اکثر افراد واکسن
هم تزریق کردهاند ،دیده شده است .در عین حال اگر اجازه دهیم
که اُمیکرون آزادانه بچرخد  ۵.۲برابر دلتا میتواند ســریعتر یک
پیک را به وجود آورد؛ یعنی بســیار بسیار سرعت باالیی دارد .در
عین حال با توجه به خصوصیات گریز از سیستم ایمنی که دارد و
شاهدیم که هم در افرادی که واکسن تزریق کردند و هم کسانیکه
قبال به کرونا مبتال شــدند ،نسبت به ابتال به این واریانت حساس
هستند و باید این واریانت را جدی گرفت.
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با درآمد  ۵۰میلیارد دالری تا سال ۲۰۲۷

ایران در جایگاه برتر پتروشیمی خاورمیانه
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تاریخ ازسرگیری مذاکرات اعالم شد

مذاکرات وین ششم دی از سر گرفته میشود
7

رشد  6.72درصدی سهام عدالت در یک هفته

سهام عدالت چقدر می ارزد؟

ارزش سبد سهام عدالت که طی هفته های گذشته با کاهش ارزش مواجه شده بود ،در هفته پایانی
آذرماه رشد قابل توجهی را به ثبت رساند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،سبد سهام
عدالت از شرکتهای بزرگ بورسی تشکیل شده است که در سالهای گذشته اغلب این شرکتها
جزو داراییهای دولت به حساب میآمدند .دولت با خصوصی سازیهای انجام شده ،بخش عمدهای
از ســهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد .بخش قابل توجهی از ســهام این شرکتها نیز در
قالب ســهام عدالت به مردم واگذار شد.از سال  85تا ســال  99سهام این شرکت ها قابلیت خرید
و فروش نداشــت .در ســال های  96به بعد که زمان ده سال پرداخت مبلغ این شرکت ها به دولت
تمام شد ،سود کسب شده این شرکت ها در پایان هر سال به حساب سهامداران واریز شد.در سال
 99دولت دوازدهم تصمیم به آزادسازی این دارایی با ارزش مردم گرفت .بی تدبیری و بی مدیریتی
دولت در اجرای طرح آزادســازی سهام عدالت ،موجب شد بخش عمده ای از ارزش این سهام طی
 16ماه گذشــته کاهش پیدا کند.در ماه های اخیر نیز با ریزش شــاخص کل بورس ،ارزش سهام با
کاهش ارزش مواجه شــده اســت .اما طی هفته گذشته و با رشد  5.1درصدی شاخص کل بورس،
ســهام عدالت نیز رشد کرد .رشد  6.72درصدی سهام عدالت در هفته پایانی آذرماه ،نشان از ورود
بورس به یک فاز صعودی دارد.
از سهام عدالت چه خبر؟
مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس در مورد ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی مرتبط با سهام
عدالت به بورس ،گفت :شــرکتهای سرمایهگذاری اســتانی در بورس حضور دارند و مانند صدها
ت سرمایهگذاری که در بورس هستند و فعالیت میکنند .در شرکتهای سرمایهگذاری استانی
شرک 
هم کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی تعریف شده است که متولی شرکتهای سرمایهگذاری
استانی است و این یک کانون تخصصی است که وظایفی را باید بر عهده بگیرد.عشقی ادامه داد :در
روش قبلی مدیریت ســهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری ایراداتی وجود داشت و آسیبهایی
به ارزش این شــرکت ها وارد کرد ،در بستهای برای ســهام عدالت پیشبینی شده است که سهام
شرکتهای استانی از طریق یک صندوق بازارگردانی اختصاصی مدیریت شود و معضل افت قیمت
بازار آنها را رفع کنند.در هفته های گذشــته بحث اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیز مطرح
بود که توسط دولت و مجلس پیگیری می شد ،اما با توجه ارسال الیحه بودجه به از سوی دولت به
مجلس ،در حال حاضر این بحث مسکوت مانده است.
سهام عدالت چقدر می ارزد؟
سهام عدالت که در هفتههای گذشته با کاهش ارزش مواجه شده بود ،در هفته گذشته تغییر روند
داشت و رشد قابل توجهی را به ثبت رساند .این سهام در هفته پایانی آذرماه با رشد  6.72درصدی
مواجه شــد؛ این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس و شاخص کل هموزن بورس
نیز با رشد  5.1درصدی در این هفته مواجه شدند.برگههای سهام عدالت در قیمت های  409هزار
تومانی 492 ،هزار تومانی 532 ،هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته پایانی آذرماه به ترتیب با
رشد  483هزار تومانی 582 ،هزار تومانی 629 ،هزار تومانی و یک میلیون و  383هزار تومانی مواجه
شدهاند.بســیاری از کارشناسان معتقدند ،نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده ترین سهم
های بازار سرمایه هستند .با این حال ،ارزش برگه های سهام عدالت در برگههای مختلف به ترتیب
برابر است با  7میلیون و  682هزار تومان 9 ،میلیون و  241هزار تومان 9 ،میلیون و  992هزار تومان
و  18میلیون و  782هزار تومان.کاهش ارزش سبد سهام عدالت در یک سال و نیم گذشته موجب
ایجاد ضرر و زیان زیادی برای سهامداران عدالت شده است .ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران
اوج بازار در مردا د سال  99با افت  51درصدی مواجه شده است .این در حالی است که ارزش همین
ســبد در انتهای هفته سوم آذرماه با افت  54درصدی مواجه بود.ارزش سهام عدالت نسبت به اول
مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت  7میلیون و  897هزار تومانی 9 ،میلیون و  500هزار
تومانی 10 ،میلیون و  272هزار تومانی و  19میلیون و  309هزار تومانی روبرو شده است.

انفجار و آتشسوزی در بازار گل شهید محالتی

بعدازظهر پنجشنبه ( ۲دی) بازار گل محله محالتی تهران درگیر انفجار و آتشسوزی مرگباری شد .تاکنون
جانباختن قطعی دو نفر و مصدوم شدن هشت نفر در پی وقوع این حادثه اعالم شده اما ممکن است این
مفقودان احتمالی
تعداد افزایش یابد .عملیات اطفاء حریق انجام شده اما آواربرداری و جستوجو برای یافتن
ِ
همچنان ادامــه دارد .میزان تخریب مغازههای این بازار بین  ۵۰تــا  ۱۰۰درصد بوده ولی برآورد دقیقتر
خسارت ،عدد نهایی تلفات و علت حادثه هنوز مشخص نشده است؛ با این حال برخی مغازهداران میگویند
انفجار کپسولهای هلیوم ،دلیل وقوع این سانحه مرگبار بوده است.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با «فؤاد حسین» مطرح کرد؛

در دور بعدی مذاکرات تهران-ریاض شرکت میکنیم
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سخنگوی گمرک در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد:

شکسته شدن رکوردهای تجاری در دولت سیزدهم
ســخنگوی گمرک گفت :رکورد رویههای تجــاری از جمله واردات کاالهای
اساســی ،صادرات و ترانزیت در مدت کوتاهی که از فعالیت دولت ســیزدهم
میگذرد ،شکسته شده است«.سید روح اهلل لطیفی» دیروز جمعه در گفتوگو
با ایرنا اظهار داشت :در شهریورماه پنج میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاال از گمرکات
کشور ترخیص شــد که این رقم در مجموع پنج ماه نخست سال ۲میلیون و
 ۷۰۰هزار تن بود.وی افزود :بر اســاس این آمار در ماه پایانی تابســتان شاهد
رشــد دو برابری ترخیص کاال بودیم که تامین ارز آن با رقم  ۶میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر انجام شد در حالی که سه میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر ارقام پنج
ماه نخست سال بوده است.سخنگوی گمرک تاکید کرد :در مردادماه که زمان
تغییر دولت دوازدهم و ســیزدهم بود کمترین میزان واردات با یک میلیون و
 ۳۰۰هــزار تن به ارزش  ۲میلیــارد دالر رقم خورد.وی همچنین در خصوص
شکسته شدن رکورد صادرات کشور نیز خاطرنشان کرد :مهرماه سال  ۹۹حدود
 ۱۹میلیــون و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش حدود پنج میلیارد دالر کاال صادر
شــد ،اما میزان صادرات در زمان مشــابه ســال جاری به پنج میلیارد و ۲۶۸
میلیون دالر رسید که با رشد  ۶درصدی نشان می دهد رکورد صادرات شکسته
شده است.لطیفی همچنین درخصوص ترانزیت کاال گفت :در خردادماه امسال،
رکورد ســه ساله ترانزیت در کشور با یک میلیون و  ۹۰هزار تن شکسته شده
بود که در آبان ماه با یک میلیون و  ۱۳۵هزار تن بار دیگر شاهد رشد در این
بخش بودیم.وی افزود :رقم ترانزیت هشــت ماهه امسال از آمار  ۱۲ماهه سال
 ۹۹بیشــتر بوده ،این در حالی است که از سال  ۹۳با  ۱۳میلیون و  ۲۰۰هزار
تن شاهد چنین رشدی نبوده ایم.سخنگوی گمرک با بیان اینکه در سال ۹۸
ترانزیت کاال معادل هفت میلیون و  ۵۰۰هزار تن بود ،گفت :در هشــت ماهه
امسال هشت میلیون و  ۱۰۱هزار تن از مرزهای کشور عبور کرد که بر اساس
پیش بینی ها تا پایان امسال رقم  ۱۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن را تجربه خواهیم

کرد.وی با بیان اینکه براساس ابالغیه اقتصاد مقاومتی و با توجه به برنامه های
پنجم و ششم توسعه باید هر سال ترانزیت  ۱۰درصد رشد میکرد ،خاطرنشان
کرد :در صورت تحقق این برنامه برای امســال باید ترانزیت  ۲۴میلیون تن را
پشت سر می گذاشتیم اما به دلیل تحریم ها و شرایط مختلف حاکم بر کشور از
ارقام پیش بینی شده عقب ماندیم که امیدواریم با این روند افزایشی به سرعت
کمبودها را جبران کنیم.ســخنگوی گمرک با بیــان اینکه در ابالغیه اقتصاد
مقاومتی بر توجه به موقعیت جغرافیایی کشور تاکید شده است ،گفت :با اصالح
روابط و گسترش دیپلماسی اقتصادی می توانیم ترانزیت کشور را توسعه دهیم
زیــرا کاهش زمان و هزینه تردد کامیون های خارجی مزیتی اســت که برای
کشور سود فراوانی به همراه خواهد داشت.وی افزود :در قوانین عبور کاالها باید
اصالحاتی صورت بگیرد تا با اســتفاده از مزیت های جغرافیایی در کوتاه ترین
زمان به رشد ترانزیتی دست یابیم زیرا کشورهای رقیب با بهبود زیرساخت ها و
مزیت سازی از طریق پیمان های جمعی و موافقتنامه ها برای توسعه ترانزیتی
خود برنامه ریزی کرده اند و در رقابت سختی قرار داریم.لطیفی تاکید کرد :با
اصالح قوانین ،کاهش زمان عبور وسایل و کم کردن هزینه ها زیرساخت ها را
با نگاه بین المللی طراحی کنیم و با تکمیل گلوگاه ها سهم بیشتری از ترانزیت
منطقه را به دســت آوریم.وی با بیان اینکه برخی کشورهای همسایه محصور
در خشکی هستند ،تصریح کرد :ایران از شمال دریای خزر و از جنوب به آب
های آزاد راه دارد و می توان بهترین راه عبور برای کشورهای همسایه باشد تا
به بازارهای جهانی دست یابند.به گزارش ایرنا ،بر اساس آخرین اعالم گمرک،
کل تجارت خارجی کشور تا پایان آبانماه  ۱۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاال به
ارزش  ۶۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر بود که سهم صادرات  ۸۳میلیون و ۷۰۰
هزار تن به ارزش  ۳۱میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر و سهم واردات  ۲۶میلیون و
 ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۳۲میلیارد دالر بوده است.

افزایش سهم نفت در رشد اقتصادی با وجود تحریمها

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور در  ۶ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد  ۱۵.۲درصدی را نشان میدهد که حکایت از رشد صادرات نفت
ایران با وجود تداوم تحریمها دارد.به گزارش ایرنا ،با فروکشکردن همهگیری کرونا در جهان ،اقتصادهای کوچک و بزرگ دنیا بعد از دو ســال رشــد پایین اقتصادی ،حاال
خود را برای رونق تولید آماده می کنند.در این میان ایران نیز اگرچه همچنان با تحریمهای شدید آمریکا رو به رو است اما توانسته رشد اقتصادی خود را از  ۱.۸درصد در
 ۶ماهه اول ســال  ۹۹به  ۳.۳درصد در  ۶ماهه اول امســال برساند.این اعداد نشان می دهد اقتصاد ایران در  ۶ماهه امسال در مقایسه با مدت مشاب سال قبل  ۱.۵درصد
بزرگتر شده است.نگاهی به رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت اما نشان میدهد که اقتصاد بدون نفت در ایران در  ۶ماه اول امسال تنها  ۰.۵درصد افزایش داشته
و از  ۱.۹درصد در بهار و تابستان سال  ۹۹به  ۲.۴درصد در  ۶ماهه اول سال  ۱۴۰۰رسیده است.رشد تولید ناخالص داخلی در گروه نفت نیز تایید میکند که سهم نفت
در رشــد اقتصادی ایران در ســال جاری بیشتر شده به گونهای که اگرچه در  ۶ماه اول سال  ،۹۹گروه نفت رشدی منفی  ۰.۱درصدی را به ثبت رسانده بود ،این عدد در
 ۶ماهه اول امسال به  ۱۵.۱درصد افزایش پیدا کرده که حکایت از رشد  ۱۵.۲درصدی نفت در این مدت دارد.این اعداد نشان میدهد صادرات نفت ایران در این مدت با
وجود تحریمها افزایش داشته است.پیش از این نیز رئیسجمهوری با بیان اینکه یقین دارم تحریمها و تنگناها ما را متوقف نمیکند ،گفته بود که تحریم ما را در پیشرفت
مصممتر میکند و امروز آثار این باور را در قالب بعضی از گشایشها در صادرات نفت و وصول درآمد آن مشاهده میکنیم.در ماه های گذشته و همزمان با روی کار آمدن
دولت سیزدهم ،روش های جدید برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفت .جواد اوجی یکی از مهمترین برنامه های خود برای مدیریت وزارت نفت را افزایش صادرات
نفت و تهاتر آن عنوان کرده بود.موضوعی که حاال بعد از گذشته حدود  ۴ماه از عمر دولت سیزدهم قابل مشاهده است.در این زمینه همچنین الیاس نادران ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفته بود که صادرات نفت ما شرایط خیلی بهتری دارد ،پول نفت به چرخه کاالیی کشور وارد میشود ،این موضوع اغراقآمیز نیست،
بلکه واقعیت است.واقعیتی که حاال با نیم نگاهی به آمارهای اقتصادی قابل اثبات است و نشان می دهد تحریم اگرچه فعالیت ها برای صادرات نفت را با مشکل مواجه کرده
اما هیچ گاه نتوانسته مسیر ایران را برای فروش نفت خود مسدود کند.پیش از این مصطفی نخعی ،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا
با اشاره به جلسه مشترک روز گذشته مجلس و دولت ،گفته بود که افزایش فروش نفت ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی از مهمترین اقدامهای
وزارت نفت در دولت سیزدهم بوده است.نخعی با تاکید بر اینکه این اقدامها برای اقتصاد بسیار موثر بوده ،گفت :عالوه بر آنکه صادرات نفت به مشتریان قدیمی بیشتر
شده ،بازاریابیهای جدیدی نیز انجام شده است.به گزارش ایرنا ،با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی ،فروش نفت بهصورت
تهاتری در دستور کار ایران قرار گرفته است ،در این زمینه تهاتر نفت با کاال و سرمایهگذاری از روشهایی است که انجام میشود.

خطر ترکیب اُمیکرون و دلتا
ناجی ادامه داد :مطالعات نشان داده است که این واریانت واکسن
را ضعیف کرده اســت .به طوری که حتی درباره فایزر ،دیده شده
که اُمیکــرون اثرات آن را نزدیک بــه  ۴۱برابر کاهش میدهد.
در حالی که این واکســن در برابر دلتا  ۲۰برابر ضعیف شده بود.
بنابرایــن باید این ســویه را جدی گرفت؛ چراکــه این خطر هم
وجود دارد که هرچقدر اُمیکرون بچرخد ،باتوجه به ســرعت رشد
و واکســنگریزی که دارد ،حتی میتواند بــه ظهور واریانتهای
خطرناکتر منجر شود .در عین حال امکان تغییر خود ویروس هم
بر اثر چرخش وجود دارد .همانطور که درباره دلتا هم شاهد بودیم
که از زمانیکه در هندوستان ایجاد شد تاکنون  ۲۵زیرشاخه پیدا
کرده که یکی از آنها دلتاپالس با میزان انتقال بیش از دلتا است.
وی افــزود :درباره اُمیکرون هم بااینکــه هنوز چیزی از ظهورش
نگذشته ،سه زیرشاخه از آن میشنویم .حال باید مطالعات درباره
آن وسیعتر شود .در عین حال باتوجه به اینکه اُمیکرون و دلتا به
طور همزمان گردش میکنند ،خطر نوترکیبی آن با دلتا هم وجود
دارد که شاید منجر به واریانتی بسیار خطرناکتر شود.
از گردش اُمیکرون پیشگیری کنیم
وی با بیان اینکه باتوجه به این شــرایط باید احساس خطر کرده
و تمام اقداماتمان را جهت پیشــگیری از گردش ویروس انجام
دهیم ،گفت :طبق توصیهها مردم باید ماســک اســتفاده کرده،
فاصلــه اجتماعی را رعایت کرده ،در تجمعات وارد نشــویم و اگر
وارد شدیم ،محیط تهویه مناسب داشته باشد ،اگر تهویه مناسبی
وجود نداشت ،فاصلهها را حتما رعایت کنیم .در عین حال دولت
هم باید محدودیتهایــی را ایجاد کند که بتواند گردش ویروس
را کاهش دهد.ناجی افزود :در کنار همه این موارد واکسیناسیون
هم نکته مهمی است .باید واکسیناسیون را تکمیل کنیم و تزریق
دز بوستر را هم فراموش نکنیم .در شرایط فعلی تزریق دز بوستر
واکســن از نان شب هم واجبتر است .مطالعات نشان داده است
که هرچند اثربخشی واکسنها کاهش یافته ،اما زمانیکه دز سوم
یا یادآور تزریق میشــود ،این اثربخشــی میتواند افزایش یابد.
بنابراین تزریق دز بوســتر بسیار مهم است با این اصل که بتوانیم
از واکسنهایی استفاده کنیم که اثربخشی باالتری داشته باشند.
خطر شیوع انفجاری اُمیکرون
رییس مرکز ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بــا بیان اینکه بنابراین خطر افزایش شــیوع تصاعدی و انفجاری
بیماری در کشــور با سویه اُمیکرون وجود دارد ،گفت :باید توجه
کــرد ،باتوجه به اینکه به تازگی واکسیناســیون را انجام دادیم و
در عین حال پیک چهارم و پنجم را شــکم به شــکم از اســفند
سال گذشــته تاکنون داشــتیم و گردش باالیی از ویروس را در
کشــور داشتیم ،ممکن است نسبت به سایر کشورها پیک بلندی
را نبینیم ،اما باز هم کامال قابل پیشبینی نیست و دلیل نمیشود
که کامال شــرایط را آزاد بگذاریم .باید جلوی گردش اُمیکرون را
بگیریم.ناجی درباره برخی اظهارات مبنی بر خفیف بودن اُمیکرون
و کشــندگی کمتر آن ،گفت :شــاید بر اســاس اطالعات کنونی
اینطور به نظر بیاید که ویروس خفیف اســت ،اما باید صبر کنیم
و اطالعات مناســب را دریافت کنیم تا ببینیم چه وضعیتی دارد.
در عیــن حال گردش باالی ویروس همانطور که گفتم خطر بروز
واریانتهای دیگر و ترکیب با ســایر سویهها را دارد که میتواند
بسیار خطرناک باشد.
عالئم اُمیکرون
وی درباره عالئم اُمیکرون نیز گفت :عالئمی که تاکنون از اُمیکرون
دیده شــده ،مانند سرماخوردگی و داشتن سردرد ،آبریزش بینی،
عطسه ،خستگی بدن و ...اســت .عالئمی مانند سرفه شدید یا از
دســت دادن حس بویایی و چشایی از جمله مواردی است که به
ندرت در آن مشاهده شده است.
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رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه عراق:

خروج آمریکا از عراق نتیجه مقاومت ملت
این کشور است

رئیسجمهور گفت :خروج آمریکا از
عراق موفقیتی ناشی از مقاومت ملت
و مسئولین عراق است ،آمریکا هرجا
ورود نظامی کرده ،خارج نشــد ه مگر
آنکه با مقاومت مواجه شد ه باشد.به
گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری
حجتاالسالم ســید ابراهیم رئیسی
ظهر روز (پنجشــنبه) در دیدار «فواد حســین» وزیر امور خارجه عراق با ابراز
خرســندی از برگزاری آرام و امن انتخابات پارلمانی در عراق ،گفت :جمهوری
اســامی ایران همواره حامی تشــکیل مجلس و دولت قوی و مقتدر در عراق
بوده اســت.رئیس جمهور افزود :اعتراض به انتخابات در هر نظام دمکراتیک و
مردمســاالرانهای ممکن است پیش بیاید و مهم این است که هم اعتراضات و
هم رســیدگی به آنها در فرآیندهای قانونی انجام شود.رئیسی با تاکید بر اینکه
هرگونه ناامنی در عراق را به مثابه ناامنی در کشــور خود میدانیم ،اظهار کرد:
ایجاد ناامنی و تهدید ثبات در عراق قابل قبول نیست و سیاست اصولی جمهوری
اسالمی ایران حمایت از ثبات در عراق و اقتدار دولت این کشور است.وی با اشاره
به خروج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور ،تصریح کرد :این موفقیت ناشی
از مقاومت ملت و مســئولین عراق است وگرنه آمریکاییها هر جا ورود نظامی
کردهاند ،خارج نشــدهاند ،مگر در مواردی که با مقاومت ملتها مواجه شدهاند.
رئیس جمهور ضمن تشــکر از تالشهای دولت عراق برای بازگرداندن ســفیر
کشورمان از یمن گفت :رابطه جمهوری اسالمی ایران و عراق مبتنی بر دوستی
و اشتراکات عمیق و گسترده دینی ،اعتقادی ،فرهنگی و تاریخی بوده و در ابعاد
مختلف دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی رابطهای خاص و ویژه اســت .ارتقای
سطح این روابط به نفع دو کشور و منطقه است«.فواد حسین» وزیر امور خارجه
عراق نیز در این دیدار با قدردانی از سیاست جمهوری اسالمی ایران در حمایت
قاطع از ثبات و امنیت عراق ،گفت :حمایت جمهوری اسالمی ایران از حاکمیت
و ثبات سیاسی عراق همواره مورد قدردانی دولت و ملت عراق بوده است.
فرماندهکل سپاه

نیروی زمینی سپاه ضامن امنیت
ملی کشور است

فرمانــدهکل ســپاه از پهپادهــای
تهاجمــی و انتحاری بهعنوان اجزای
جدید قدرت تهاجمی نیروی زمینی
ســپاه نام برد و گفت :نیروی زمینی
سپاه ضامن اطمینان بخش استقالل،
تمامیت ارضی و امنیت ملی کشــور
اســت.به گزارش خبرگزاری فارس؛
ســردار سرلشــکر پاســدار حسین
سالمی فرماندهکل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه برگزاری مرحله
زمینی رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  17سپاه ،از نیروی زمینی بهعنوان
ضامن اطمینانبخش اســتقالل تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور یاد کرد و
گفت :آنچه امروز در این رزمایش به نمایش گذاشــته شــد ترکیبی از عناصر
اصلی قدرت رزمی نیروی زمینی سپاه بود که شامل دفاع مستحکم در مواضع
ثابت ،عملیات ضد هلیبرن ،اســتفاده از پهپادهای تهاجمی ،مین های جهنده
و قدرت آتش زرهی میشــود .وی افزود :ترکیب هم رســتههای متنوع نزسا،
ترکیبی از آتش و حرکت علیه دشــمنان چــه در مواضع ثابت و چه متحرک
اســت و این نشانگر توسعه تاکتیکهای نوین برای نیروی زمینی است که هم
قدرت تهاجمی با اســتفاده از تمامی ســامانهها را پیدا کرده و هم قدرت دفاع
ثابت و متحرک روی زمین در برابر هر دشــمن را دســت یافتهاست .سرلشکر
ســامی در ادامه تصریح کرد :نکات جدیدی کــه در این رزمایش وجود دارد
شامل استفادهی مؤثر از پهپادهای تهاجمی انتحاری و شناسایی است که اجزای
جدیدی از قدرت تهاجمی نیروی زمینی ما هســتند ،اســتفاده مؤثر از قدرت
تهاجمی توسط بالگردها ،شلیک موشکها و راکتها در فواصل دور از بالگردها
است .همچنین استفاده مؤثر از مینهای جهنده علیه اهداف متحرک دشمن
و قدرت آتش دقیق واحدهای توپخانه اســت .فرماندهکل سپاه از فرماندهی
و کنترل و مدیریت نظامیافته و مدرن بهعنوان نکته برجســته این بخشــی از
رزمایش یاد کرد و گفت :این ویژگی برجسته هماهنگی موزونی را در میدان به
نمایش درآورده است.
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امیرعبداللهیان در نشست خبری با «فؤاد حسین» مطرح کرد؛

گزیده خبر

حضــرت آیــت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی بــا صدور پیامی
درگذشت شهادت گونهی آقای حسن ایرلو سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری
اسالمی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت شهادت گونهی سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسالمی در یمن
جناب آقای حســن ایرلو رحمة اهلل علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و
همفکرانــش در مراحل گوناگون مجاهدت دراز مدت وی تســلیت و تبریک
عرض می کنم .پروندهی افتخار آمیز او مجموعهئی از مجاهدات سیاســی و
تالشهای دیپلماسی و تحرک اجتماعی است .دو برادر وی پیش از او به فیض
شــهادت رسیدهاند .رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر
و فداکارش باد.
سید علی خامنهای

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر معظم انقالب درگذشت شهادت گونهی
حسن ایرلو را تبریک و تسلیت گفتند

@sobheqtesad
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تهران -ایرنا -وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات تهران-ریاض
گفت :با کوشش وزیر امور خارجه و نخست وزیر عراق ،به زودی در
دور بعدی این مذاکرات در بغداد شرکت خواهیم کرد.به گزارش
خبرنگار سیاســی ایرنا ،حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه در
نشست مطبوعاتی مشــترک با فواد حسین همتای عراقی خود
گفت :امروز در ترکیب هیات عراقی از مســئولین امنیتی کشور
عراق هــم حضور را دارند و با وزیر خارجــه عراق گفتوگوهای
دقیقی پیرامون پروندههای قابل پیگیری روابط دو جانبه داشتیم.
وی اضافه کرد :توافق شــد طی هفته آینده وزیر راه و شهرسازی
ایران به بغداد سفر کند .همچنین مصمم هستیم راهآهن شلمچه-
بصره در اســرع وقت عملیاتی شــود؛ زیرا این موضوع به رفت و
آمد بیشــتر اتباع دو کشور و ترانزیت و تبادل کاال بین جمهوری
عراق و اســامی ایران کمک می کند.امیر عبداللهیان با اشاره به
دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت :در آستانه دومین
سالگرد شهادت سردار سلیمانی بر همکاریهای کمیته مشترک
قضایی ایــران و عراق در پیگیری این پرونــده و گامهای بعدی
ادامه کار با سرعت بیشــتر تاکید کردیم.وزیر امور خارجه افزود:
خرسندیم در آستانه دومین سالگرد شهادت ابومهدی المهندس
و سردار سلیمانی عزیز اخبار خوبی را امروز از وزیر خارجه عراق
شنیدیم خبری که خروج قطعی نیروهای نظامی آمریکا از عراق
را تایید می کند.امیرعبداللهیان یادآور شد :عراق به لحاظ تاریخی
همواره نشان داده جغرافیایی نیست که دیگران بتوانند استقالل
این کشــور را خدشهدار کنند و این کشور را در اشغال نگه دارند.
وی با اشاره به مذاکراتی در خصوص لغو روادید با همتای عراقی
خود خاطرنشــان کرد :آمادگی داریم در تکمیل بحث لغو روادید
هوایی و لغو روادید عام بین دو کشــور اجرایی شــود و از طرف
جمهوری اسالمی ایران همه مقدمات برای لغو روادید عام با اتباع
کشور دوست و همسایه عراق وجود دارد.به گفته رییس دستگاه
دیپلماســی کشورمان قرار شده وزیر امور خارجه عراق و مقامات
ذیربط در هیئت همراه وی این موضوع را به دقت پیگیری کنند.
امیر عبداللهیان گفت :امروز همچنین در خصوص آخرین وضعیت
تحوالت افغانستان ،به ویژه با توجه به دیدارها در حاشیه نشست
اخیر ســازمان همکاری اســامی در اســامآباد گفت وگو و در
خصــوص آخرین وضعیت مبارزه با تروریســم و داعش در عراق
و سوریه تبادل نظر کردیم.وزیر امور خارجه یادآور شد :به عالوه
آخرین وضعیت مذاکرات هستهای جمهوری اسالمی ایران با  ۴به
عالوه یک در وین تبادل نظر کردیم .همواره در خصوص مذاکرات
هستهای با فواد حســین و مقامات عالیرتبه عراق در مشورت و
تماس هستیم.
موافقت عربستان سعودی با صدور ویزا برای دیپلماتهای
ایرانی
وی در مورد مذاکرات ایران و عربســتان و نقش ســازنده عراق
در این زمینه گفت :در پرونده روابط جمهوری اســامی ایران و
عربستان مجموعهای از نکات مثبت و منفی وجود دارد .همچنان
منتظر هستیم پاسخ قانع کنندهای از عربستان سعودی بشنویم
که چرا دســتگاههای اجرایی در انتقال به موقع سفیر جمهوری
اســامی ایران در لبنان کوتاهی کردند.امیرعبداللهیان افزود :در
عین حال هفته گذشــته موافقت عربســتان سعودی را با صدور

ویزا برای ســه تــن از دیپلماتهایمان که قرار اســت به عنوان
دیپلماتهای مســتقر نزد ســازمان کنفرانس اسالمی در جده
مشغول کار شــوند دریافت کردیم.رییس دســتگاه دیپلماسی
کشــورمان گفت :با کوشش جناب آقای فواد حسین و مصطفی
الکاظمی نخســت وزیر عراق ،در دوره آینــده مذاکرات تهران و
ریاض در بغداد شرکت خواهیم کرد .من از مساعی جمیله دولت
عراق برای کمک به رفع ســوء تفاهمها و بازگشت روابط تهران و
ریاض به حالت طبیعی تشکر می کنم.امیرعبداللهیان یادآور شد:
در آخرین دور مذاکرات مجموعهای از پیشنهادات عملی و سازنده
را به طرف سعودی ارائه کردیم .ان شااهلل هیئت های دو کشور در
آینده نزدیک در بغداد گردهم خواهند آمد و در خصوص عملیاتی
کردن مرحله بعــدی توافقات اقدام خواهد کــرد.وی ادامه داد:
آماده هســتیم هیئتهای فنی دو کشور از سفارتخانهها بازدید و
سفارتخانهها مقدمات کار را فراهم کنند تا روابط به حالت طبیعی
خــود برگردد .امــا باید منتظر ماند و دید کــه این اتفاق در چه
زمانی و در نتیجه مذاکرات کدا م مرحله ایران و سعودی در بغداد
اتفاق خواهد افتاد.امیرعبداللهیان یادآور شد :مایلم تاکید کنم در
آخرین دور مذاکرات مجموعهای از پیشنهادات عملی و سازنده را
به طرف ســعودی ارائه کردیم .ان شااهلل هیئت های دو کشور در
آینده نزدیک در بغداد گردهم خواهند آمد و در خصوص عملیاتی
کردن مرحله بعدی توافقات اقدام خواهد کرد.وی همچنین گفت:
یکبار دیگر می خواهم از تالشهای کشور دوست و برادرم عراق
در اعزام هواپیمای اختصاصی به یمن جهت انتقال ســفیر ایران
به تهران جهت تکمیل مراحل درمانشان تشکر و قدردانیکنم.
نقش اتحادیه اروپا و مســئول سیاست خارجی را مثبت
میبینیم
وزیر امور خارجه همچنین در خصوص مذاکزات وین اطهار کرد:

در دور اخیر مذاکرات وین ما توانستیم بعد از دو مرحله گفت و گو
به یک سند واحد و دستور کار واحد برسیم و این پیشرفت مهمی
بود .در مذاکرات قبلی در مجموع رویکرد برخی کشورهای اروپایی
به طور مشخص فرانسه را سازنده ندیدیم .انتظار ما این است که
طرف فرانسوی در مذاکرات بر نقش سازنده تمرکز و کمک کند.
وی گفت :مشــکل دوم در خصوص سه کشور اروپایی این است
که در عمل ،ابتکار جدیدی را در مذاکرات نشان ندادند .البته در
مذاکرات سخت و پرچالش با سه کشور اروپایی و به موازات آن با
 ۴بهعالوه یک ،موفق شدیم نظرهای جمهوری اسالمی ایران را در
پیش نویسی که از هفته آینده مورد بحث قرار میگیرد را به تایید
شفاهی همه طرفها برسانیم .امیرعبداللهیان تاکید کرد :اتحادیه
اروپا «انریکه مورا» ،معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
نماینده این اتحادیه در مذاکرات وین ،و «جوسپ بورل» ،مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین،
تالش می کنند به عنوان هماهنگکننده با جدیت متمرکز شوند.
ما نقش اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را ما
مثبت می بینیم.طرف آمریکایی به صورت نانوشته برخی پیامها
را به داخل جلسه می فرستد و پاسخهای الزم را هم در این رابطه
دریافت میکند .وزیر امور خارجه یادآور شــد :با صراحت اعالم
میکنیم با حسن نیت و جدیت و با نگاه به رسیدن به یک توافق
خوب مذاکرات جدی خودمــان را در وین دنبال خواهیم کرد و
امیدوار هستیم طرفهای مقابل هم با همین رویکرد وارد شوند.
طرفهای مقابل ما تردید نکنند اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و
 ۱۰امتیاز بگیرند جمهوری اسالمی ایران هرگز زیر بار این روش
نخواهد رفت .وزیر امور خارجه ادامه داد :این که طرفهای مقابل
دائم مصاحبه و اعالم کنند ما نگران پیشــرفت هســتهای ایران
هستیم با صدای بلند اعالم میکنیم اگر میخواهید نگرانی شما
در موضوع هستهای صلحآمیز ایران برطرف شود تمام تحریمهای

شلیک موشک های کروز نقطه زن دریایی به اهداف مشخص در چهارمین روز رزمایش

تهران -ایرنا -چهارمین روز رزمایش مشترک پیامبراعظم (ص)  ۱۷با شلیک موشک های نقطه زن کروز دریایی با برد متوسط و عملیات هوایی پهپادهای
نیروی دریایی سپاه انجام پذیرفت.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سپاه نیوز؛ شلیک موشک های نقطه زن کروز دریایی از سکوهای شناوری و ساحلی و اصابت
همزمان به هدف مشــخص در دریا با حضور دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان عالی رتبه قرارگاه مرکزی
خاتم االنبیاء (ص) با موفقیت به انجام رسید.همچنین در بخش دیگر برنامه های روز چهارم این رزمایش ،عملیات هوایی پهپادهای نیروی دریایی سپاه یک
پهپاد همزمان دو هدف را مورد اصابت قرار داد که با رصد و اشراف اطالعاتی مواضع دشمن ،کنترل و پایش منطقه عمومی تنگه هرمز و شرق آن و شلیک
به مواضع دشمن فرضی صورت گرفت.دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری ،در حاشیه این اقدام گفت :ساخت موشک های کروز دریایی در داخل کشور توسط
دانشمندان جوان و انقالبی صورت گرفته و از قابلیت های این موشک ها رادار گریز بودن ،مقاوم بودن برابر جنگ الکترونیک ،هدف یابی در شرایط سخت ،نقطه
زنی هدف در سریع ترین زمان با کالهک جنگی پر قدرت و رادارهای ویژه این موشک ها است که این رزمایش را نسبت به سال گذشته متمایز کرده است.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه افزود :پهپادهای برد بلند نیروی دریایی سپاه با اقدامی ویژه با انجام عملیات های باالی سطح ،ابتدا شناسایی اپتیکی با اسکن
حرارتی و پایش سیگنالی و رله مخابراتی ،بر فراز جغرافیای فعالیت دشمن وارد شده و با عمق بخشی و اشراف اطالعاتی حداکثری و انتقال آنی تصویر صحنه
نبرد به مبادی تصمیم گیر آغاز شد و در ادامه پهپادهای رزمی نقطه زن هوشمند و انهدامی ،با دقت باال و در کوتاه ترین زمان ،موفق به از بین بردن مواضع
دشمن شدند که اشرافیت پهپادهای رزمی و شناسایی در میدان عمل کامال چشم گیر بود.

آگهی مناقصه عمومی شماره 2000005265000012
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

شرح پروژه

مبلغ پروژه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

رتبه الزم

نحوه پرداخت
قرارداد

1

تجدید شماره ( )1اجرای مناسب سازی مسیرهای
عابرپیاده و کانالیزه کردن مسیرهای عابر در میادین
و تقاطعات – منطقه هشت – تاسقف اعتبار

7/000/000/000

350/000/000

 5راه و ترابری

نقدی

 -1سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد
باشــد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حســاب  700786948623بانك شــهر -2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد  -3مبلغ  1/000/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب  700785313795به نام شهرداری
كرج از طريق سامانه الكترونيك دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمی بايست واريز گردد -4 .متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي
تا ســاعت  14:30تاريخ  1400/10/9جهت خريد اســناد مناقصه به سامانه الكترونيك دولت (ستاد) مراجعه نمايند -5 .شركت كنندگان می بايست
ضمن بارگزاری ضمانت نامه شــركت در مناقصه در سامانه ستاد  ،نسبت به تحويل اصل ضمانتنامه تا پايان وقت اداری تاريخ  1400/10/19به آدرس
كرج – ميدان توحيد -بلوار بالل – دبيرخانه شهرداری كرج واقع در طبقه اول اقدام نمايد -6 .درصورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی
با سامانه ستاد  ،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود -7 .پيشنهادات رسيده در مورخ  1400/10/21در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج مطرح
و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد  -8 .هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره
تلفن  026-35892423تماس و يا به سايت  www.karaj.irمراجعه نمائيد087/.
اداره امور قراردادها و پیمانها  -شهرداری کرج

برجامی باید برطرف شــود.وی تاکید کرد :جمهوری اســامی
ایران با منطق قوی خود مذاکرات را تا رســیدن به توافق خوب
ادامه میدهد و زمانی که طرفهای مقابل اراده جدی خودشــان
را نشان دهند روزی اســت که میتوانیم از بازگشت همه طرف
ها به تعهداتشــان در برجام سخن بگوییم.وزیر خارجه کشورمان
در پاســخ به ســوال دیگری در ارتباط با روابط تهــران و بغداد
گفت :روابط ایــران و عراق روابطی در هم تنیده و فعال در همه
زمینههاست .آمار رفت و آماده اتباع دو کشور به عنوان گردشگری
در انواع گردشگری و گردشگری زیارتی ساالنه به  ۴میلیون نفر
می رسد که هیچ کشوری در دنیا اینگونه نیست.در زمینه صادرات
برق و گاز همکاریهای نزدیکی وجود دارد .پروژههای مختلفی در
حوزههای متنوع از سوی ایران به ویژه بخش خصوصی کشورمان
در عراق در حال انجام اســت کــه یکی از مهمترین این پروژهها
که توســط یکی از شــرکتهای نیروگاهی ایرانی در بصره انجام
میشود ،تولید  ۳۰۰۰مگاوات برق نیروگاهی در این کشور است.
یک هزار مگاوات فاز یک این نیروگاه در بصره در حال بهرهبرداری
اســت و  ۲۰۰۰مگاوات آن نیز در آیندهای نزدیک تحویل طرف
عراقی داده خواهد شــد .وی ادامه داد :ما درباره پایانههای مرزی
توافق کردیم که عالوه بر تبادالت روزانه در تعدادی از پایانه های
مرزی تردد ترانزیتی نیز انجام شــود و بتوانیم از مسیر ترانزیت
کاال از طریق خاک عراق بهره برداری کنیم و متقابال عراق از این
فرصت استفاده خواهد کرد.امیرعبداللهی یادآور شد :همچنین با
فواد حسین گفتوگوهایی را در ارتباط با اهمیت بازگشایی مرز
بوکمال به عنوان یک مسیر ترانزیتی داشتیم که می تواند برخی
مشکالت غذایی و دارویی و بازسازی سوریه را رفع کند.وی تاکید
کرد :در مجموع روابط اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی و گردشــگری
و روابط در ســایر حوزه ها به خوبی در جریان است .می توانم با
صــدای بلند اعالم کنم روابط تهران و بغــداد روابطی به معنای
واقعی راهبردی است.
موضوع آب در دستور کار ایران و عراق
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوال دیگــری در مورد موضوع
آب و رودخانه های مرزی بین ایران و عراق و دیگر کشــورهای
همسایه افزود :هفته گذشته هیاتی از وزارت نیرو به ترکیه رفت
و گفتوگوهایی در ترکیه در این زمینه انجام شد .این موضوع در
دستور کار ثابت جمهوری اسالمی ایران و عراق قرار دارد .همان
طور که فواد حسین به درستی اشــاره کرد مسئله آب و بحران
آب یک موضوع جدی در منطقه است .ما در چارچوب قطعنامه
 ۱۹۷۵الجزایــر تمام جزییات نحوه بهره برداری از رودخانه های
مرزی ،اســتفاده از کشتیرانی در اروند روند را داریم .خوشبختانه
پیشــرفت هایی در موضــوع اروند رود در تعییــن خط مرزی و
استفاده مشترک از این رود و الیروبی بین دو کشور حاصل شده
است .امیرعبداللهیان ادامه داد :در خصوص سدسازی در منطقه
همچنین نحوه بهرهبــرداری از رودخانههای مرزی در چارچوب
قطعنامــه  ۱۹۷۵الجزایر گفتوگوهای ثابــت ایران با طرفهای
مقابــل از جمله عراق ادامه مییابــد و امیدواریم با توجه به وجه
مشترکی که بین جمهوری اسالمی ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه
در اســتفاده از برخی از رودها و رودخانهها وجود دارد به نتیجه
مرزیالطرفینی برسیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش :

ارائه الگوی فرماندهی اسالمی مهمترین عامل در
آینده دفاعی کشور است

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با اشاره بهاهمیت تربیت مطلوب افسران گفت :ارائه الگوی فرماندهی
اســامی مهمترین عامل در آینده دفاعی کشــور است.به
گزارش روابط عمومی نیروی دریایــی ارتش ،امیر دریادار
شــهرام ایرانی روز پنجشــنبه در همایش الگوی مطلوب
فرماندهی در ارتش جمهوری اســامی ایران در دانشــگاه
علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشــهر بر ضــرورت تبیین الگوهای فرماندهی و
مدیریت در نظام اسالمی براساس حاکمیت اصول و ارزشهای الهی و والیت مطلقه فقیه
برای فرماندهان آینده تاکید کرد.وی ابراز امیدواری کرد تا با تحقق آن حرکت جمهوری
اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی که مدنظر رهبری است شتاب چشمگیری برخوردار
شــود.دریادار ایرانی با اشاره به نقش الگوی مطلوب فرماندهی در تبیین منشور تربیتی
افسران گفت :امروز با بهره گیری از معیارها با توجه به شگرد در فناوری تغییر کرده ،بهره
گیری از الگوهای مدیریت با توجه به مقتضیات شــرایط از ضروریات است.وی زیربنای
الگوی فرماندهی مطلوب را از مهمترین عوامل در رسیدن به سند چشم انداز جمهوری
اســامی ایران در افق  ۱۴۰۴برشمرد و افزود :در این راستا بهترین و تنهاترین راه برای
ارتقای فرماندهان تمسک به بیانات و رهنمودهای رهبری است.امیر دریادار ایرانی ،توانایی
ارزیابی وضعیت ،داشتن قدرت تجزیه و تحلیل صحیح و بهره برداری از الگوی مطلوب در
فرماندهی را امری مهم دانست و اظهار داشت :سلسله همایش الگوی مطلوب فرماندهی
به صورت دوساالنه بین نیروهای چهارگانه ارتش برگزار میشود .نخستین همایش الگوی
مطلوب فرماندهی در اســفندماه  ۹۳در دانشگاه افسری امام علی (ع) و دومین همایش
نیز در بهمن ماه  ۹۶در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد.فرمانده نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی خاطرنشان کرد :سومین همایش از سلسله همایش های الگوی
مطلوب فرماندهی در ارتش جمهوری اســامی در دانشــگاه علوم دریایی حضرت امام
خمینی (ره) نوشهر در حال برگزاری است که دارای نتایج ملموسی بوده که تدوین منشور
تربیتی افسران از جمله دستاوردهای آن است.امیر دریادار ایرانی تصریح کرد :اشاعه تدابیر
فرمانده کل قوا(مدظله العالی) در حوزه کارکنان پایور ،وظیفه ،خانوادهها و مراکز آموزشی
از جمله اهداف این همایش است.وی در پایان دعوت از فرهیختگان کل نیروهای مسلح،
ثبت همایش در پایگاه علوم اســتنادی جهان اسالم و وصول  ۲۰۷مقاله به همایش را از
جمله نوآوریهای صورت گرفته در برگزاری این همایش بیان کرد.رئیس دفتر ارتباطات
ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این همایش با اشاره به تجربه ارزشمند ارتش در دوران
دفاع مقدس افزود :به گفته رهبری ارتش مردمی ایران در همه جبههها جانفشانی کرده
و در حوزه علمی نیز در سازماندهی تاکتیکهای عملیاتی خوبی ایجاد کرده است.سردار
سرتیپ محمدزهرایی افزود :ارتش ایران از تفکر ،معنویت و ابتکار برخوردار است و دارای
انگیزههای پاک و مقدس علمی می باشــد.وی برگزاری رزمایشها ،الحاق ســامانههای
راداری پیشرفته ،اعزام ناوگروه نیروی دریایی ،مشارکت در نهضت کمک مومنانه  ،ازجمله
رزمایش بزرگ مشــترک ذوالفقار را جزو اقدامات شاخص ارتش جمهوری اسالمی ایران
طی دو سال اخیر بیان کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مالیاتی در پیچوتاب اجرا

مهلت تمام شد و خانه خالی معرفی نشد!

طبــق قانون ،وزارت راه و شهرســازی برای معرفی خانههای خالــی تا پایان آذرماه
سالجاری فرصت داشت در حالیکه این وزارتخانه ادعای ارسال اطالعات  ۲.۳میلیون
خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داشت اما سازمان مالیاتی اعالم میکند که این
اطالعات را دریافت نکرده اســت .از سوی دیگر ،سامانه امالک و اسکان نیز به دلیل
مشکالتی فعال امکان ثبت اطالعات سکونتی برای شناسایی خانههای خالی و صاحبان
آنها را ندارد.به گزارش ایسنا ،بر اساس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه
ســال گذشته ،اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز
خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،
ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول
معادل شــش برابر مالیات متعلقه ،ســال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال
سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد .در این بین ،وظیفه شناسایی
خانههای خالی را بر عهده وزارت راه و شهرســازی از طریق سامانه امالک و اسکان
گذاشته شده است اما در حال حاضر امکان درج اطالعات سکونتی در سامانه امالک
و اسکان وجود ندارد و رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است که به زودی
این سامانه مجددا راهاندازی خواهد شد.از سوی دیگر ،ماههاست که بین وزارت راه و
شهرســازی و سازمان امور مالیاتی اختالف بر سر معرفی خانههای خالی ایجاد شده
است زیرا ،وزارت راه میگوید که اطالعات  ۲.۳میلیون خانه خالی را به سازمان امور
مالیاتی داده اما این سازمان اعالم میکند که این اطالعات را دریافت نکرده است.در
این زمینه ،رئیس سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفته بود که تا زمانی که مهلت قانونی
در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطالعات مربوط به
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

ایجاد یک میلیون و
۸۵۰هزار شغل طی ۱۸ماه
عبدالملکی گفت :بر اســاس آمار خالص ،بیمه شــدگان تامین
اجتماعی  ۱۳۰هزار نفر افزایش پیدا کرده است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جــوان ،حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اقدامات دولت ســیزدهم برای اشتغال گفت :فعالیت
زیســت بوم ملی اشتغال ،ایجاد  ۲۱۵هزار فرصت شغلی جدید
طی  ۳ماهه گذشته در سامانه رصد ،توافق با  ۲۶دستگاهها برای
ایجاد یک میلیون و  ۸۵۰هزار شــغل طــی  ۱۸ماه از اقدامات
دولت ســیزدهم برای اشــتغال اســت.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اظهار کرد :بر اســاس آمار خالص بیمه شدگان تامین
اجتماعی  ۱۳۰هزار نفر افزایش پیدا کرده اســت .با این حال ۷

خانههای خالی تمام نشده است ،اطالعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد
و ســازمان امور مالیاتی قرار میگیرد ،نمیتوان به عنوان اطالعات نهایی تلقی کرد.

الی  ۸میلیون مشــاغل غیر رســمی داریم که بیمه ندارند و تا
زمان تکمیل زیســت بوم اشتغال اتکای ما برای نرخ بیکاری بر
دادههای مرکز آمار است.عبدالملکی ادامه داد ۱۷۱ :عنوان برنامه
اشتغال تدوین شده که اولویت آن بر فعالیتهای تعطیل شده و
نیمه تعطیل است طراحی و تدوین اطلس الگوهای اشتغالزایی
کشور با کمک  ۷۱دســتگاه انجام شده است.وی افزود :توسعه
آموزشهای مهارتی ،تامین مالی ،تقویت فناوری کارهایی است
که در کف میدان بازار کار باید انجام شــود .از باال هم تســهیل
صدور مجوزهای کســبوکار را داریم .تبدیل مجوز محور بودن
ت فنیوحرفهای از مصوبات
به ثبت مشاغل خانگی مثل موسسا 
دیگر جلسهی دوم شورای عالی اشتغال بود و مصوبات جلسهی
گذشته به طور متوسط  ۳۰درصد پیشرفت داشته و پیشبینی
ما این است که تا پایان سال وضعیت اشتغال بهتر خواهد شد.
وجود بی عدالتی در اشتغال
عبدالملکی تصریح کرد ۲.۵ :میلیون نفر بیکار مطلق در کشور

اختــاف دیگری که در زمینه معرفی خانههای خالی مطرح میشــود ،به چگونگی
معرفی این واحدها بر میگردد که گفته میشود ،اطالعات به صورت دستی و در قالب
سیدی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما سازمان امور مالیاتی ترجیح میدهد که
این اطالعات را در قالب ســامانه دولتی دریافت کند.این در حالی است که مسئوالن
ســازمان مالیاتی بارها سامانه امالک و اســکان را مرجع اطالعات واحدهای خالی از
ســکنه اعالم کردهاند.سرانجام ،کمیســیون اصل  ۹۰مجلس به این اختالف اینگونه
خاتمه داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه امالک و اسکان در پی حمله
سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد ،سامانهای امن با
محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود که تاکنون چنین سامانهای
طراحی و به وزارت راه و شهرســازی تحویل نشده است.الزم به ذکر است که مجوز
ایجاد یک سامانه جدید قرار است توسط مجلس ارائه شود و قبال این مجوز از سوی
ستاد ملی کرونا ارائه شده بود.از آنجا که طبق بند یک تبصره  ۸ماده  ۱۶۹مکرر قانون
مالیاتهای مســتقیم باید تا پایان آذرماه ،اطالعات خانههای خالی به دست سازمان
مالیاتی میرسید که این سازمان تا پایان دی ماه به صاحبان این خانهها اطالع دهد
تا با فرصت یک ماهه مالیات را وصول کند؛ اما در حال حاضر ۳ ،روز از مهلت قانونی
ارســال اطالعات واحدهای خالی از سکنه گذشته و خبری از این اطالعات نیست و
اخذ این مالیات را درگیر اختالفات کرده اســت.بنابراین ،در حالی به ماههای پایانی
سال نزدیک میشــویم که صاحبان خانههای خالی باید تا پایان بهمنماه نسبت به
پرداخت مالیــات مربوطه طبق قانون اقدام کنند اما فعال نه تعداد و نه صاحبان این
خانهها مشخص نشده است که اجرای این قانون در سالجاری را دور از تصور میکند.

داریم که حتی یک ســاعت در هفته کار نمیکنند و در اولویت
هستند اما برای آنهایی که اشتغال ناپایدار و غیر رسمی دارند
هم باید برنامهریزی شــود .دو میلیون و  ۱۰۰هزار نفر ناامید از
کار داریم که اگر چرخ اشــتغال به گردش در بیاید متقاضی کار
میشوند.وی گفت :تامین مالی ،اهدای تسهیالت در رستههای
شغلی مختلف به شرط ارائه لیست بیمهشدگان و ایجاد اشتغال
از کارهایی است که در تولید انقالب ایجاد میکند.وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد :ســامانه جامع کاریابیها که از
امروز کار خود را آغاز کرده است ،سه نوع مخاطب مختلف دارند.
اول کاریابیها و بعد کارفرمایان و کارجویان البته این سامانه مثل
بازار است و ممکن است به دالیل مختلف کارفرما یا کارجو نتیجه
مورد نیاز خود را به دست نیاورند.
موافق یارانه نقدی هستیم
عبدالملکی درباره باز توزیع منابع حاصــل از حذف ارز ۴۲۰۰
ادامــه داد :ارز  ۴۲۰۰حداقل  ۳۰درصد انحراف دارد و منافع آن

به مردم نمیرســد و باید اصالح شود و بر اساس الیحه بودجه
ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف خواهد شــد اما عواید حاصل از آن در
قالب سازمان هدفمندسازی یارانهها به شکلهای مختلف توزیع
میشــود در نتیجه یارانه نقدی بخشی از مردم افزایش خواهد
یافت .بخشــی از این یارانه به ســازمانهای بیمهگر بابت دارو
پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف تولید میشود.وی افزود:
ک چه یارانههایی پرداخت
در موضوع یارانهها اینکه به چند ده 
شود منوط به آییننامههای بعدی است و اینکه یارانه به صورت
کاالیی باشد تصریح نشــده و ما در دولت این نظر را نداریم ما
موافق پرداخت یارانه نقدی به مردم هستیم و بخش غیر نقدی به
سازمانهای خدماترسان برسد.وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی
درباره افزایش سن بازنشســتگی در بودجه اظهار کرد :کاهش
ورودی صندوقهای بازنشســتگی و به تبع کاهش هزینههای
آنها نتیجهی افزایش سن بازنشستگی است با توجه به اینکه
امید به زندگی افزایش پیدا کرده و صندوقهای بازنشســتگی
تحت فشار هستند باید این اتفاق به تدریج انجام شود.
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گزیده خبر
سعدوندی:

اگر ارز  ۴۲۰۰نبود ،قیمت دالر االن ۱۴
هزار تومان بود

یک کارشــناس اقتصادی گفــت :اگر ارز ترجیحــی  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات کاالهــا اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر
از قیمــت کنونی و حدود  ۱۳تا  ۱۴هزار تومان بود.به گزارش خبرگزاری
تســنیم ،علی سعدوندی کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز
ترجیحی در دنیا برچیده شــده اســت گفت :این سیاســت تأثیر منفی
شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کالن دارد.وی افزود :زمانی که سیاست ارز
ترجیحی اجرا می شــود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
آقای سعدوندی گفت :اگر ارز ترجیحی برای واردات کاالها اختصاص نمی
دادیم اکنون نــرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود 13
ـ  14هــزار تومان بود.وی افزود :ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و
فســاد اســت و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را
کاهش می دهد.آقای سعدوندی گفت :سیاست ارز  4هزار و  200تومانی
هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشــور نداشته است.وی افزود :در حالی که
فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فســاد می شــود
دولت تالش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.آقای
ســعدوندی گفت :دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز
 4هزار و  200تومانی اســتفاده کرده انــد.وی با بیان اینکه عمق فقر در
کشــور بسیار زیاد اســت افزود :زمانی که ارز  4هزار و  200تومانی را در
اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد
می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.آقای سعدوندی
گفت :سیاســت ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز ،بازار سیاه
ایجاد شــود و  65میلیارد دالر را آتش بزنیم.وی افزود :اکنون در جامعه،
یک درصد درآمد بســیار بسیار باالیی دارند و  99درصد جامعه با کسری
بودجه خانوار روبرو هســتند.آقای سعدوندی گفت :کسانی که ارز  4هزار
و  200تومانی دریافت کردند ،درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از
کشور خارج می کنند.وی افزود :تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد
صندوق ارزی کشــور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
آقای سعدوندی گفت :باید در قانون بودجه ،بودجه ارزی از ریالی تفکیک
شــود.وی افزود :در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که
از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال ســوئز است  1میلیارد دالر
برآورد می شود  65میلیارد دالر را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.آقای
سعدوندی گفت :ارز  4هزار و  200تومانی به  25قلم کاال اختصاص یافت
اما تولید این کاالها را در داخل از بین برد.وی افزود :اگر ذرت در کشــور
تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.آقای
ســعدوندی اضافه کرد :به کاالهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه
بدهیــم و از کاالهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی
که با سیاســت ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد
کننده یارانه می دهیم.

در ششمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال

مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس

مدیر برتر کشور

مدیرعامل منطقه
ویژه خلیج فارس
در ششمین اجالس
سراسری نشان
عالی مدیر سال
بهعنوان مدیر برتر
کشور به سبب جذب
سرمایهگذار
انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ،ششــمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال صبح امروز با
حضور آقای دکتر حسینی معاون پارلمان ریاست جمهوری و اقای دکتر قاضی زاده هاشمی معاونت ریاست جمهوری و آقای
دکتر قوامی معاون وزیر اقتصاد و مسئوالن بلندپایهی دستگاههای اجرایی ،اساتید دانشگاههای معتبر داخلی و بینالمللی،
روسا ،مدیران ارشد ،مشاوران و کارشناسان سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما
در تهران برگزار شد.تجدید میثاق جامعهی صنعت با آرمانهای شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ،اشاعه و ترویج کاربردی
مفاهیــم مدیریت جهادی و اقتصادی ،تحلیل و ارزیابی راه و روش مدیــران موفق ملی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و
تحریمهای بینالمللی ،بررسی فرصتها و چالشهای توسعه مدیریت در چشمانداز آینده صنعت ایران و توسعه و رشد تولید و
فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندیهای داخل کشور از مهمترین محورهای این اجالس بود که در پایان آن به
تقدیر از مدیران برتر کشور انجامید.گفتنی است «حسن خلج طهرانی» مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس نیز به سبب رشد
بیش از دو برابری سرمایهگذار داخلی و خارجی در حوزهی صنایع انرژی بر نسبت به سال گذشته و در شرایط ویژه تحریمی
بهعنوان مدیر برتر کشور انتخاب شد که بی شــک این موفقیت بدون پشتیبانی و حمایت وزارت صمت ،سازمان ایمیدرو،
اســتانداری هرمزگان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی میسر نبود.شایانذکر است در شرایطی کنونی ۱۶
شرکت فعال با بیش از ظرفیت اسمی خود و با ارزش تقریبی هفت میلیارد دالر در این منطقه عظیم صنعتی در حال فعالیت
هستند و در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰در قالب طرحهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی  ۲۳طرح با حجم پیشبینی هشت
میلیارد دالر به عقد قرارداد رسیده و این موضوع نشان دهندهی ادامهی نهضت تجلی اقتصاد مقاومتی در منطقه ویژه صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس اســت که مدیران و کارگران آن توانستهاند این منطقه اقتصادی را به مکانی امن برای صاحبان
سرمایه و توسعهی صنعت کشور تبدیل کنند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
یارانههای پنهان حذف میشوند

پرداخت ماهانه  ۹۰۰هزار تومان یارانه
به دارندگان خودرو

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی گفت :اکنون نرخ تمامشــده
بنزین  ۱۵هزار تومان است کسی کهخودرو دارد در واقع ماهانه ۹۰۰
هزار تومــان یارانه دریافت میکند ،بنابرایــن عدالت اجتماعی حکم
میکند که دولت در توزیع یارانه درســت عمــل کند.رضا پدیدار در
گفتوگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره ســناریوهای تغییر نحوه
توزیع بنزین سهمیهای اظهار داشت :تغییر نحوه توزیع سوخت بیشتر
به دلیل یارانه پنهانی است که در کشور ما به برخی داده میشود ،ما
قبال در کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی روی این موضوع کار کردیم
و اخیرا هم گزارشــی تهیه و به دولت ارائه دادیم بر این اســاس که
باتوجه به شــرایطی که برای بنزین پیش آمده و روند شدید افزایشی
مصرف باید وضعیت توزیع اصالح شود.وی افزود :میزان مصرف در ماه
گذشته حدود  ۹۳میلیون لیتر در روز و میزان تولید  ۱۰۶میلیون لیتر
بوده اســت ،در حالی که سال گذشــته در همین زمان میزان مصرف
حدود  ۷۶میلیون لیتر و ظرفیت تولید  ۱۲۰میلیون لیتر بوده اســت
و همین ناترازی در تولید و مصرف کشــور را در تامین سوخت دچار
چالش خواهد کرد.رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی با تاکید بر
لزوم مدیریت یارانه پنهان در کشور و اجرای طرح پایلوت در کیش و
قشم گفت :در این طرح پایلوت به هر کس که کارت شهروندی کیش
و قشــم را دارد با کارت ملی ســهمیه داده میشود که میزان آن ۳۰
لیتر در ماه است و کسی هم که خودرو ندارد این میزان سوخت را در
اختیار متقاضیان و دارندگان خودرو قرار میدهد .شاید به این طریق
بتوان یارانه پنهان را که به گروه زیادی داده میشود ،ساماندهی کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر  ۳۰درصــد از کل خودروهای
موجود در کشــور متعلق به کســانی اســت که بیش از یک خودرو
دارند ،بنابراین سوخت بیشتر و یا بعبارتی یارانه بیشتری هم دریافت
میکنند.پدیدار خاطرنشــان کرد :اگر این شــیوه از توزیع سوخت به
درستی اجرا شود برای جامعه مثمرثمر خواهد بود یعنی جلوی یارانه
پنهان را میگیریم و به واقعیتهای جامعه خواهیم رســید.وی یادآور
شــد :اجرای تغییر نحوه توزیع سوخت و سهمیه به معنای تغییر نرخ
بنزین نیســت زیرا هر اعمال تغییری باید در بودجه و مجلس بررسی
شود.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار است
دولــت بنزین را بــا نرخ یارانهای و نه با قیمت تمامشــده توزیع کند
همین مدل مناســب است ،گفت :چرا باید کسی که خودرو دارد فقط
از یارانه اســتفاده کند و افرادی که خودرو ندارند از این حق محروم
باشــند؟وی توضیح داد :اکنون نرخ تمامشــده بنزین  ۱۵هزار تومان
اســت کســی ک ه خودرو دارد در واقع ماهانه  ۹۰۰هزار تومان یارانه
دریافت میکند ،بنابراین عدالت اجتماعی حکم میکند که دولت در
توزیع یارانه درســت عمل کند .پدیدار با بیان اینکه در دنیا یارانهای
بابت سوخت داده نمیشود ،افزود :در هیچ کشوری توزیع سوخت به
این شکل که  ۶۰لیتر بنزین با نرخ  ۱۵۰۰تومان فروخته شود ،نیست.
وی تاکید کرد :در هر حال تغییر در شیوه توزیع سوخت به شکلی که
اکنون قرار اســت اجرا شود روی کاهش مصرف تاثیر ندارد زیرا برای
صرفهجویی نیاز به انضباط شهری ،زیست محیطی و اقتصادی است،
امــا از این حیث که انضباطی بوجود آید کــه یارانه پنهان تبدیل به
یارانه آشکار شود ،موثر است.

آگهی تحدید حدود

در اجــرای مــاده  3قانون و مــاده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت 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 شــده تحدید حدود انجام نشــده است
رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد -1برابر رای شماره  1400/2240آقای سید
ایوب شــریف زاده فرزند عبداله به شماره ملی به شماره ملی  3859342711نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشــهوریت محلی کاریز به مســاحت  30014/30متر مربع به
شماره پالک  235فرعی از  29اصلی واقع در بخش  ۶الحاقی سقز قریه آلیجان خریداری از مالک
رســمی سید عبداله شریف زاده(تاریخ تحدید حدود ســاعت  10صبح روز شنبه )1400/10/25
 -2برابر رای شماره  1400/2237آقای محمد صالح امان اللهی فرزند عبدالرحمن به شماره ملی
 3859008۶۶8نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  ۶7903/2۶متر مربع
به شما ه پالک  38فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک
رسمی آقای زین العابدین ظفر اردالن  -3برابر رای شماره  1400/2259آقای محمد سعید سروری
فرزند محمد به شــماره ملی  3859009834نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به
مساحت  1۶594/20متر مربع به شماره پالک  51فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش  14دیواندره
قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی زین العابدین اردالن  -4برابر رای شــماره 1400/22۶2
آقای محمد ســعید سروری فرزند محمد به شماره ملی  3859009834نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مســاحت  17315/57متر مربع به شــماره پــالک  50فرعی از ۶5
اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای زین العابدین ظفر
اردالن -5برابر رای شماره  1400/2235آقای محمد صالح امان اللهی فرزند عبدالرحمن به شماره
ملی  3859008۶۶8نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  27018/03متر
مربع به شــماره پالک  71فرعی از  ۶5اصلی واقــع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری
از مالک رســمی زین العابدین ظفر اردالن (تاریخ تحدید حدود ســاعت  10صبح روز یکشــنبه
 -۶ )1400/10/2۶برابر رای شــماره  1400/2253آقای برهان محمد زاده فرزند احمد به شماره
ملی  38591۶18۶5نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جلو
شاه قلی یا چاالب به مساحت  52۶310/03متر مربع به شماره پالک  14فرعی از  18اصلی واقع
در بخش  17دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم گوی آغاج  -7برابر
رای شــماره 1400/2251آقای هوشمند محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی 38591۶020۶
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده قرچی قران به مساحت
 773۶4/75متر مربع به شماره پالک  1۶فرعی از  18اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه قراگل
خریداری از مالک رســمی آقای محمد رحیم گوی آغاج  -8برابر رای شماره  1400/2252آقای
کریم محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی  3859009834نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی گامردی به مساحت  73207/93متر مربع به شماره پالک 15
فرعی از  18اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رســمی آقای محمد
رحیم محمد زاده گوی آغاج(تاریخ تحدید حدود ســاعت  10صبح روز دوشــنبه )1400/10/27
-9برابر رای شماره  1400/2193آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی 3858789313
نسبت به ششدانگ عرصه یک فطعه زمین زراعتی دیم به مشهوربت محلی کرتوپی جنب زمین
آسیاب اقبال کریمی به مساحت  113533/54متر مربع به شماره پالک  412فرعی از  ۶۶اصلی
واقع در بخش  14دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای سید مجید قیصری و
مستثنیات مالکانه جمشید امینی(تاریخ تحدید حدود ساعت  10صبح روز سه شنبه)1400/10/28
بنابراین طبق ماده  14قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق
اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــده تا چنانچه نسبت به تحدید حدود
پالک های فوق اعتراضی داشته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده
قانونی آنها در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت به حدود یا
حقوق لرتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
مجلــس تحدید حدود به مدت  30روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تســلیم و مطابق ماده
 8۶آئین نامه قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی
که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب  1372/2/25ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره
تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و
صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ( )206
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با درآمد  ۵۰میلیارد دالری تا سال ۲۰۲۷

ایران در جایگاه برتر پتروشیمی خاورمیانه

درحالی کــه وزیر نفت ایران اعالم کرده کشــورش تا  ۲۰۲۷جایگاه
برتر خاورمیانه را در زمینه پتروشــیمی به دست میآورد پیش بینی
می شود با اجرای  ۴۷پروژه درآمد ایران از این صنعت تا سال ۲۰۲۷
به  ۵۰میلیارد دالر برســد.بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل
پرایــس ،با تکمیل خط لوله نفتی گوره-جاســک ،تمرکز اصلی ایران
همچنان بر توســعه بیشتر میادین نفتی کارون غرب و پارس جنوبی
و همچنین بهینهســازی بخش پتروشیمی خواهد بود .افزایش تولید
و درآمد از بخش پتروشــیمی همواره به مدل اقتصاد مقاومتی ایران
کمک کردهاســت .ایران بــدون توجه به اینکه آیــا مذاکرات جدید
هســتهای با آمریکا و قدرتهای دنیا به نتیجه میرســد یا نه ،قصد
توسعه بخش پتروشــیمی خود را دارد که به بقای بلندمدت اقتصاد
آن کمک میکند .ایران هفته گذشــته اعالم کرد قصد دارد تا ،2027
موقعیت برتر را در این بخش در خاورمیانه بدست آورد .طبق گزارش
شرکت ملی پتروشیمی ایران ،تولید محصوالت پتروشیمی این کشور
از  3میلیون تن در ســال در  1978بــه  83/5میلیون تن تا مارس
سال جاری میالدی رسیده بود .البته این رقم قبلاز اعمال تحریمهای
جدید آمریکا بیشــتر از ایــن مقدار بود .وزیر نفت ایــران اعالم کرد
صادرات محصوالت پتروشیمی کشــور در سال جاری یعنی تا پایان
اسفند ماه به  4/8میلیارد دالر آمریکا میرسد .سهم ایران از تجارت
پتروشــیمی خاورمیانه تا مارس  2021تا  22/1درصد افزایش یافته

بود .این رقــم تا مارس  2020برابر بــا  20/2درصد بود .قدم بعدی
در صنعت پتروشــیمی ایران  47پروژه را دربر میگیرد که درآمد این
صنعت را تا  2027به  50میلیارد دالر میرساند 10.پروژه پتروشیمی
در اوایل  2022راهاندازی خواهد شــد که تولید پتروشــیمی ایران را
به بیشاز  100میلیون تن میرســاند .یکــی از این پروژه ها کارخانه
پتروشیمی سبالن است که در اوایل سال جاری با ظرفیت تولید ساالنه
 1650000تــن متانول به ارزش  400تا  450میلیون دالر در ســال
راهاندازی شد .مواد اولیه الزم برای این پاالیشگاه  400میلیوندالری،
یــک میلیون تن گاز طبیعی در ســال اســت که از طریق شــرکت
پتروشیمی دماوند و از میدان گاز طبیعی پارس جنوبی تامین خواهد
شد.کارخانه پتروشیمی مسجدسلیمان هم تقریباً همزمان با سبالن با
ظرفیت تولید ساالنه  1755000تن اوره و آمونیاک راهاندازی شد .این
پاالیشگاه ساالنه  861میلیون مترمکعب گاز مصرف میکند و در حال
حاضر حدود  268میلیون دالر آمریکا سود ساالنه دارد.درواقع درآمد
ایران از بخش پتروشــیمی برای سرمایه گذران حدود  15تا  16برابر
بیشتر از نفت خام است .نرخ سود  30تا  35درصدی تولید محصوالت
پتروشــیمی در مقایسه با ســود  12تا  15درصدی بخش اکتشاف و
تولید ،بسیار بیشتر است .شرکتهای پتروشیمی معموالً سود باالیی
به سهامداران خود میرسانند .شرکتهای پتروشیمی پارس ،نوری و
شهید تندگویان در میان شرکتهای برتر بازار سهام ایران هستند.

صعود نفت با کاهش ترس از اُمیکرون

در گفتگوی تلفنی وزیر نیرو با معاون نخست وزیر ترکمنستان انجام شد؛

قیمت نفت در معامالت سبک روز پنج شنبه تحت تاثیر این نشانه که واریانت اُمیکرون برخالف تصور اولیه ،قابل مهارتر
است و با وجود اعمال محدودیتهای سفر از سوی کشورهای متعدد به دلیل افزایش موارد ابتال به کووید ،بهبود یافت.به
گزارش ایسنا ،بازار نفت در روزهای اخیر درباره این که تا چه اندازه باید تهدید افت دوباره تقاضا برای سوخت را جدی
بگیرد ،مردد بود .واریانت اُمیکرون قدرت شیوع بیشتری نسبت به جهشهای قبلی ویروس کرونا دارد اما اطالعات اولیه
نشــان می دهد شدت بیماری زایی آن مالیمتر است.بهای معامالت نفت برنت یک دالر و  ۵۶سنت معادل  ۲.۱درصد
افزایش یافت و در  ۷۶دالر و  ۸۵ســنت در هر بشــکه بسته شد .نفت برنت روز چهارشنبه  ۱.۸درصد صعود کرده بود.
این شاخص بازار جهانی  ۴.۵درصد رشد هفتگی ثبت کرد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت یک دالر و سه سنت
معادل  ۱.۴درصد افزایش یافت و در  ۷۳دالر و  ۷۹سنت در هر بشکه بسته شد .شاخص نفت آمریکا  ۴.۱درصد رشد
هفتگی داشت .طبق آمار رفینیتیو آیکان ،حجم معامالت سبک بود و تنها  ۲۱۴هزار قرارداد ماه آتی مبادله شد در حالی
که میانگین روزانه در بیش از  ۲۰۰روز گذشــته  ۳۸۱هزار قرارداد بوده است.فیلیپ فالین ،تحلیلگر ارشد گروه پرایس
فیوچرز در شیکاگو اظهار کرد :نابودی تقاضا که همه تصور می کردند قرار است اتفاق بیافتد ،اتفاق نخواهد افتاد.با این
حال بعضی از دولتها محدودیتهای سفر سخت گیرانه ای را به منظور مقابله با شیوع واریانت اُمیکرون به اجرا گذاشته اند
که حتی اگر این واریانت باعث سطح پایینتر بستری شدن در بیمارستان شود ،می تواند به تقاضا آسیب بزند .شهر شیان
چین روز چهارشنبه به  ۱۳میلیون سکنه خود دستور داد در خانه بمانند.

 ۹میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور
دچار تنش آبی هستند

مدیر کل جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت ۹ :میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور
با تنش آبی مواجه هســتند که بخشــی از این جمعیت در  ۱۳هزار روستا باالی
 ۲۰خانوار و بقیه در  ۱۵هزار روســتای زیر  ۲۰خانوار زندگی میکنند.به گزارش
خبرگزاری تسنیم ،میثم جعفرزاده در مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت نیرو و
قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای آبرسانی به روستاهای محروم کشور افزود :برای
آبرسانی به روستاهای محروم وزارت نیرو نیاز به استفاده از منابع و شیوههای جدید
داشت که امروز بخشی از آن با امضای تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
محقق شد.وی با اشاره به تشکیل شورای جهاد آبرسانی افزود :این شورا چهار هدف
دارد که رفع نیازهای ضروری و ارتقای کیفیت آبرســانی ،تقویت روحیه جهادی و
مشارکت مردمی ،متنوع ســازی منابع مالی و کاهش قیمت طرحهای آبرسانی از
جمله انهاســت.آقای جعفرزاده با اشاره به اینکه تا امروز بودجه طرحهای آبرسانی
فقط از بخش بودجههای عمرانی تامین میشــد ،گفت :امروز با امضای تفاهم نامه
با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) میتوانیم از ردیف بودجهای محرومیت زدایی هم
برای آبرســانی به مناطق محروم اســتفاده کنیم.وی افزود :توجه بیشتر به افراد و
خیرین آبرسان و گروههای جهادی و ظرفیت مردمی از دیگر بخشهایی است که
ما میتوانیم برای آبرسانی مورد توجه قرار دهیم.

بررسی همکاریهای دو جانبه ایران و ترکمنستان
در حوزه برق

تهران  -ایرنا  -وزیر نیرو طی تماس تلفنی با معاون نخســت وزیر در امور عمرانی ،انرژی
و آب و برق ترکمنســتان ،درخصوص همکاریهای دو جانبه در حوزه برق بحث و تبادل
نظر کردند.بهگزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،در مذاکره تلفنی «علی
اکبر محرابیان» وزیر نیرو با «چاریمراد پورچکوف» معاون نخست وزیر در امور عمرانی ،انرژی و آب و برق ترکمنستان ،طرفین
با تاکید بر حســن روابط مفید دو کشــور در حوزه برق ،راههای توسعه بیشاز پیش همکاریهای برقی در زمینه تبادل انرژی
الکتریکی ،صدور خدمات فنی و مهندســی کاالهای برقی ایرانی به ترکمنستان و همچنین توسعه اتصاالت شبکههای برق دو
کشور به یکدیگر را بررسی و مورد تاکید قرار دادند.در این مذاکره تلفنی ،طرفین ضمن با اهمیت دانستن راههای جدید همکاری
ناشــی از اراده و اقدامات دولت جدید مســتقر در ایران و تاکید بر لزوم اجرایی کردن توافقات مهم روسای جمهور دو کشور در
جریان اجالس سران سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در تاجیکستان و همچنین اجالس سران سازمان همکاریهای
اقتصادی در ترکمنســتان اظهار امیدواری کردند که در جریان دیدارهای حضوری قریب الوقوع با یکدیگر ،تصمیمات مزبور را
نهایی و مقدمات اجرای آن را فراهم کنند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  1400/2441آقای آرام علیزاده فرزند منصور
به شــماره ملی  ۳۸501۸44۳9نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  120متر مربع به شماره پالک  1۳015فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری
از مالک رســمی آقای میرزا دارابی -2برابر رای شــماره  1400/2240آقای سید ایوب شریف زاده فرزند عبداله به شماره ملی به شماره ملی  ۳۸59۳42711نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی کاریز به مساحت  ۳0014/۳0متر مربع به شماره پالک  2۳5فرعی از  29اصلی واقع در بخش  ۶الحاقی سقز قریه آلیجان خریداری از
مالک رسمی سید عبداله شریف زاده -۳برابر رای شماره  1400/2201آقای حبیب اله کرمی فرزند محمد کریم به شماره ملی  ۳۸59۶91201نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  155/55متر مربع به شماره پالک  1۳01۳فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی احمد عبدی  -4برابر رای شماره  1400/2199آقای
محمد شریفی فرزند عباس به شماره ملی  ۳۸59۶1295۶نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی شتاو به مساحت  1۳۳۳۳0متر مربع به شماره پالک
 15۸فرعی از  ۶۳اصلی واقع در بخش  1۳دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد -5برابر رای شماره  1400/2۳2۸آقای عباس احمدیان فرزند حسین به
شماره ملی  ۳۸59۳۸۳۸17نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی به مساحت  5۳/1۳متر مربع به شماره پالک  1۳0۳۸فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش
 14دیواندره خریداذی از مالک رسمی آقای میرزا دارایی -۶برابر رای شماره  1400/22۳7آقای محمد صالح امان اللهی فرزند عبدالرحمن به شماره ملی  ۳۸5900۸۶۶۸نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  ۶790۳/2۶متر مربع به شما ه پالک  ۳۸فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای
زین العابدین ظفر اردالن -7برابر رای شماره  1400/2259آقای محمد سعید سروری فرزند محمد به شماره ملی  ۳۸59009۸۳4نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم
به مساحت  1۶594/20متر مربع به شماره پالک  51فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی زین العابدین اردالن  -۸برابر رای شماره
 1400/22۶2آقای محمد ســعید ســروری فرزند محمد به شماره ملی  ۳۸59009۸۳4نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  17۳15/57متر مربع به شماره
پالک  50فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای زین العابدین ظفر اردالن -9برابر رای شماره  1400/225۳آقای برهان محمد زاده
فرزند احمد به شماره ملی  ۳۸591۶1۸۶5نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جلو شاه قلی یا چاالب به مساحت  52۶۳10/0۳متر مربع به شماره
پالک  14فرعی از  1۸اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم گوی آغاج -10برابر رای شماره  1400/2120آقای انور قدیمی فرزند
احمد به شــمارع ملی  ۳۸590۳010۸نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1۸0/40متر مربع به ظماره پالک  1247۳فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش 14دیواندره
خریدا ی از مالک رسمی ستار مرادی -11برابر رای شماره 1400/2251آقای هوشمند محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی  ۳۸591۶020۶نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده قرچی قران به مساحت  77۳۶4/75متر مربع به شماره پالک  1۶فرعی از  1۸اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک
رسمی آقای محمد رحیم گوی آغاج -12برابر رای شماره  1400/2252آقای کریم محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی  ۳۸59009۸۳4نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی
دیم به مشــهوریت محلی گامردی به مســاحت  7۳207/9۳متر مربع به شــماره پالک  15فرعی از  1۸اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی آقای
محمد رحیم محمد زاده گوی آغاج  -1۳برابر رای شماره  1400/22۳2آقای بهزاد کارگر فرزند محمود به شماره ملی  ۳۸50014541نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد
ساختمانی به مساحت  125/09متر مربع به شماره پالک  1۳01۶فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی کاکه عبداله حمیدی -14برابر
رای شماره  1400/2195خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به شماره ملی  ۳7۸2472047نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت  7525/21متر مربع به
شماره پالک  1۳011فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی محمد رشید امینی -15برابر رای شماره  1400/22۳5آقای محمد صالح امان اللهی فرزند
عبدالرحمن به شماره ملی  ۳۸5900۸۶۶۸نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت  2701۸/0۳متر مربع به شماره پالک  71فرعی از  ۶5اصلی واقع در بخش
 14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی زین العابدین ظفر اردالن -1۶برابر رای شماره  1400/2274آقای عارف یاراحمدی فرزند محمد به شماره ملی ۳۸594051۶0
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مثمر با مشهوریت محلی خره جو به مساحت  5011/9۳متر مربع به ظماره پالک  ۶77فرعی از  75اصلی واقع در بخش  1۳دیواندره قریه نساره علیا
خریداری از مالک رسمی فیض اهلل خالدیان -17برابر رای شماره  1400/2272آقای سید افشین سیدی فرزند سید هادی به شماره ملی  ۳۸59۶15۳00نسبت به سه دانگ مشاع
از ششدانک عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده کانی شاه به مساحت  1۳1۳۳1/۳1متر مذبع به شماره پالک  159فرعی از  ۶۳اصلی واقع در بخش 1۳
دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد -1۸برابر رای شماره  1400/2270آقای سید هادی سیدی فرزند محمد سعید به شماره ملی  ۳۸59۶1۳022نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانک عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده کانی شاه به مساحت  1۳1۳۳1/۳1متر مذبع به شماره پالک  159فرعی از  ۶۳اصلی واقع
در بخش  1۳دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد -19برابر رای شماره  1400/2254آقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی ۳۸5۸77942۳
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کورو به مساحت  2520۶/90متر مربع به شماره پالک  1۳021فرعی از  5۸اصلی واقع
در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای احمد عبدی  -20برابر رای شــماره  1400/2247آقای فریق عبدی فرزند احمد به شماره ملی  ۳۸5۸7۸4۳۳۸نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کورو به مساحت  2520۶/90متر مربع به شماره پالک  1۳021فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش 14
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی  -21برابر رای شماره  1400/219۳آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی  ۳۸5۸7۸9۳1۳نسبت به ششدانگ عرصه یک
فطعه زمین زراعتی دیم به مشهوربت محلی کرتوپی جنب زمین آسیاب اقبال کریمی به مساحت  11۳5۳۳/54متر مربع به شماره پالک  412فرعی از  ۶۶اصلی واقع در بخش 14
دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای سید مجید قیصری و مستثنیات مالکانه جمشید امینی -22برابر رای شماره  1400/2۳۳2آقای مسعود نرگیسی فرزند حبیب
اله به شماره ملی  ۳7۸0744۸5۸نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت  291۸9/71متر مربع به شماره
پالک  1۳042فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی نصراله رضایی -2۳برابر رای شماره  1400/2۳۳0آقای اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی
 ۳۸59۶51۳74نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت  291۸9/71متر مربع به شماره پالک  1۳042فرعژ
از  5۸اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی نصراله رضایی -24برابر رای شماره  1400/2۳20آقای ابراهیم باباخانی فرزند توفیق به شماره ملی ۳۸59729۶۸۳
نسبت به ششدانگ عرصه یک زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی حصیل ولکه به مساحت  44722/7متر مربع به شماره پالک  15فرعی از  ۸0اصلی واقع در بخش  1۳دیواندره
قریه میشیاب خریداری از مالک رسمی عبدالحمید خدامی -25برابر رای شماره  1400/2۳1۸آقای ابراهیم باباخانی فرزند توفیق به شماره ملی  ۳۸59729۶۸۳نسبت به ششدانگ
عرصه یک زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زه ماونی هه وار به مساحت  ۸121۳/44متر مربع به شماره پالک  15فرعی از  ۸0اصلی واقع در بخش  1۳دیواندره قریه میشیاب
خریداری از مالک رسمی توفیق باباخانی .بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1400/10/04و تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1400/10/19
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره (م الف)۲04
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رییس اتاق ایران و سوییس:

تهاتر چای در برابر نفت جای تاسف دارد

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس اظهار داشت :موضوع مورد اهمیت انتقال
تکنولوژی اســت که ما نمیتوانیم با روش تهاتر آن را وارد کشــور کنیم .کشورهای
صاحب تکنولوژی قبول نخواهند کرد که در مقابل نفت به ایران تکنولوژی دهند.شریف
نظام مافی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد سیاســت تهاتری در کشور
اظهــار کرد :این روش کار کوتــاه مدت بوده و چارهای از بخش صنعتی و به خصوص
تولید را نمیتواند برطرف کند .تهاتر در تاریخ بشریت ،روشی مربوط به قبل از به وجود
آمدن واحد پولی است و یقینا دلیلی وجود داشته که دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد.
اگر برنامه برای پیشرفت صنعت ،اشتغال و صادرات داریم نمیتوانیم نیازهای خود را
با تهاتر حل کنیم.وی با اشاره به تهاتر چای سریالنکا با نفت گفت :جای تاسف است
که ما ذخایر ملی خود را صرف مواد مصرفی آن هم محصولی مانند چای میکنیم که
نیاز مبرم یا مرگ و زندگی ما نیست .چه بسا میشد این تهاتر را در زمینه دارو برای
بیماران سرطانی یا اقالمی استفاده کرد که باعث پیشرفت اقتصاد شود .چای یا دیگر
اقالم برای اســاس عادت مصرف میشود و نیاز مبرمی به آن نداریم بنابراین میتوان
گفت که ما ذخایر ملی خود را صرف یک عادت میکنیم.رییس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و ســوئیس بیان کرد :بعید است که کشورهای پیشرفته حاضر باشند در زمینه
تجارت روشهایی مانند تهاتر را اســتفاده کنند .بنابراین برای رفع نیازهای تولیدی و
صادراتی ما کشــورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته هستند ،حاضر به چنین کاری
نمیشوند چراکه ارزش افزوده کاالی تولیدی این کشورها در معاملهای که تکنولوژی
در مقابــل نفت بدهند از بین مــیرود .اگر بخواهند ایــن کار را انجام دهند ترجیح

میدهند که مکانیزم با پول یا اعتبار باشــد.وی ادامه داد :نهایتا بتوان با کشــورهای
جهان سوم تهاتر را پیش برد؛ برای مثال میتوان به سریالنکا اشاره کرد که به تازگی

گزیده خبر
افزایش ۳۵درصدی قیمت کاال در آذرماه
با وجود توقف رشد تورم

از یک جنگ داخلی وحشــتناک خارج شده و اقتصاد این کشور بسیار ضعیف بوده و
تنها بر اســاس کشاورزی است.وی در ادامه اضافه کرد :بنابراین موضوع مورد اهمیت
دیگر انتقال تکنولوژی اســت که ما نمیتوانیم با روش تهاتر آن را وارد کشــور کنیم.
کشورهای صاحب تکنولوژی قبول نخواهند کرد که در مقابل نفت به ایران تکنولوژی
دهند چراکه آنها مواد خام را با مشقت زیاد تبدیل به محصولی کردهاند که این فرآیند
تبدیل یک ارزش افزوده ایجاد کرده اســت .بنابراین حاضر نمیشوند تکنولوژی را در
مقابل مواد خام بفروشــند.نظام مافی گفت :بعد از خروج امریکا از برجام ،بسیاری از
شرکتهای سوئیسی از ایران خارج نشدند .اما بیشتر شرکتهایی که همچنان در ایران
کار میکنند با سرمایه انباشتهای مواجه هستند که نمیتوانند سود آن را خارج کنند یا
پول سهامداران را بپردازند یا حتی نمیتوانند برای واردات مواد اولیه و قطعات پرداخت
داشته باشند .مشکالت بسیار بسیار زیاد است و من تعجب نخواهم کرد اگر در صورتی
که در سال آینده مذاکرات برجام به نتیجه نرسد ،تعداد این شرکتها در ایران کمتر
شود.وی همچنین خاطرنشان ساخت :تعداد زیادی از شرکتهای سوئیسی در ایران
سرمایهگذاری دارند که بیشتر در حوزههای دارو ،صنایع غذایی ،مصالح ساختمانی و ...
است ،اما این شرکتها مشکالت زیادی دارند.رییس اتاق ایران و سوئیس تصریح کرد:
چرخه تولید و سرمایه شرکتهای سوئیسی در ایران نمیچرخد ،مشکالت بانکی باعث
شــده که این شرکتها نتوانند در ایران کار کنند .وقتی مشکالت انباشته شود دیگر
به مرز شــکنندگی میرسد ،ما در حال نزدیک شدن به نقطه شکننده برای برخی از
شرکتهای بزرگی هستیم که در ایران حضور دارند.

دبیر اتاق ایران و ترکیه:

افزایش  ۵۳درصدی صادرات به ترکیه

دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشــت :میزان ســفر ایرانیها به ترکیه افزایش پیدا کرده است ،به طوری که بسیاری از هتلهای وان با ایرانیها پر شده است.مهدی
موسایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر کاهش ارزش پول ملی ترکیه بر تجارت ایران با این کشور اظهار کرد :با کاهش ارزش لیر ترکیه ،صادرات ما کاهش یافته و
طبیعتا بازار رقابتی را برای ما سختتر میکند .از جهاتی در بقیه بازارها در رقابت با ترکیه صادرات برای ایران سختتر میشود و از طرف دیگر تاکنون قیمتهای ما نسبت به لیر برای
تجار ترک جذابتر بود اما طبیعتا االن این جذابیت کمتر میشود.وی افزود :به علت کاهش ارزش لیر بسیاری از بازگانان ترکیهای میل و رغبتی به خرید ندارند ولی به احتمال زیاد این
وضعیت موقتی اســت .شــرکتهای ترک درحال حاضر از انعقاد قراردادهای بلندمدت کنار کشیدهاند و قراردادهایی هم که در شرف انعقاد بود دچار وقفه شده است.دبیر اتاق مشترک
بازرگانی ایران و ترکیه در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران با این کشور تصریح کرد :در حالت کلی صادرات ما نسبت به سالهای قبل بهتر و تراز تجاری ما نیز مثبت شده است .یعنی
میزان صادرات ما به ترکیه از میزان واردات پیشی گرفته است .از ژانویه تا اکتبر  2021نسبت به ژانویه تا اکتبر  2020میزان صادرات ایران به ترکیه  53درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به علل افزایش صادرات به ترکیه گفت :علت افزایش صادرات این است که قیمت انرژی و کارگر در ایران چندین برابر نسبت به ترکیه ارزانتر است و از نظر لجستیکی هم
از آنجا که مرز بازرگان را با ترکیه داریم ،هزینه کمتری دارد .به همین علت قیمت تمام شده کاال در ایران بسیار کمتر از دیگر کشورهای جهان از جمله ترکیه است .افزایش صادرات
بیشتر در مورد پتروشیمی و خشکبار بوده و افزایش صادرات پوشاک به این کشور هم فوقالعاده بوده است.موسایی در پاسخ به سوالی در مورد سیر صعودی سفر ایرانیها به شهرهای
ترکیه بعد از کاهش ارزش لیر بیان کرد :میزان سفر ایرانیها به ترکیه افزایش پیدا کرده است ،به طوری که بسیاری از هتلهای وان با ایرانیها پر شده است .علی رغم اینکه در فصل
ســرما ترکیه از نظر توریســتی استقبالی نمیشود اما از نظر ایرانیها سفر به ترکیه به علت کاهش قیمتی که اتفاق افتاده بسیار جذاب شده است.وی در ادامه با تاکید بر زیانده بودن
سرمایهگذاری در حوزه امالک ترکیه برای ایرانیان خاطرنشان ساخت :کسانی که در حوزه ملک ترکیه سرمایهگذاری میکنند دچار زیان میشوند .ترکیه  481میلیارد دالر بدهی خارجی
دارد و سرمایهگذاری روی ملک در این کشور برای ایرانیها سودآور نخواهد بود.
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افزایــش قیمت کاال و خدمات مورد نیاز خانوارها ایرانی در ماه گذشــته به
طور متوســط بیش از  ۳۵درصد بوده اســت.به گزارش ایسنا ،روند افزایش
تورم تا شــهریورماه ســال جاری با رکورد  ۴۵.۸درصد تورم ساالنه در چند
سال گذشته همراه بود اما از مهرماه روند افزایشی متوقف شده است .این در
حالی است که تازهترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در آذرماه نشان
میدهد که تورم ســاالنه به  ۴۳.۴درصد رســیده که در مقایسه با آبان یک
درصد کاهش دارد .همچنین تورم نقطه به نقطه کاهش نیم درصدی داشته
است و خانوارهای ایرانی به طور میانگین  ۳۵.۲درصد بیشتر از آذرماه پارسال
بــرای خرید کاال و خدمــات خود هزینه کردهاند .تــورم ماهانه نیز در دوره
مورد بررســی به  ۱.۷درصد رسیده که نسبت به ماه قبل  ۰.۸کاهش داشت.
جزئیات تورم در کاال و خدمات مصرفی مردم نشان میدهد که افزایش قیمت
خوراکی ها به طور متوســط  ۴۰.۱درصد بوده است.در ماه گذشته باالترین
افزایش هزینه مربوط هتل و رستوران با  ۶۰درصد بوده است و بعد از آن گروه
شــکر ،مربا ،عسل ،شکالت و شیرینی با  ۵۸.۳درصد قرار دارد.در سایر اقالم
نیز ماهیها و صدفداران  ۵۷.۵درصد و شیر ،پنیر و تخم مرغ ۵۵.۱ ،درصد
نسبت به پارسال گران شدهاند.افزایش قیمت در برخی گروههای دیگر شامل
رشد  ۴۸.۸درصدی مســکن ،آب ،برق و گاز ،سبزیجات  ۴۹.۸درصد ،میوه
و خشــکبار  ۴۳.۴درصد و خوراکیها  ۴۰.۱درصد ثبت شده است.باالترین
میزان تورم ساالنه نیز به گروه روغنها و چربیها با  ۸۵.۹درصد و همچنین
شیر ،پنیر و تخم مرغ با  ۷۱.۴درصد اختصاص دارد.
وزیر صمت؛

ی ها باید به استان واگذار شود
قیمت گذار 

وزیر صمت گفت :برخی از قیمت گذاری ها مخصوصا در اقالم اساسی باید به اقتضای استان ها توسط ستاد تنظیم بازار
استان انجام شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سیدرضا فاطمی امین ،وزیر صمت در ارتباط اینترنتی با خبر ۲۱
گفت :امروز جلسه تنظیم بازار با حضور رئیس جمهور تشکیل شد که در این جلسه گزارشی از عملکرد ستاد تنظیم
بازار ارائه شد.فاطمی امین گفت :در این جلسه عنوان شد که قیمت برخی از کاالها اقتضای محلی دارد و به طور مثال نرخ نان ،مرغ و تخم مرغ
در شهرهای مختلف کشور مختلف است و باید با سازوکاری این نرخها بر اساس استانها تعیین شوند .این روش منجر به توزیع عادالنه اقالم در
کشور میشود.وزیر صمت گفت :ساز و کار قیمت گذاری و قیمتها در ستاد تنظیم بازار که ستاد کشوری بررسی میشود و البته همین نهاد در
استانها نیز به صورت متناظر وجود دارد و سیستم بازار مدیریت میشود .قیمت گذاریها باید به استان واگذار و از ستاد تنظیم بازار مرکزی رصد
شود .به طور مثال قیمت نان را به استانداریها و ستاد تنظیم بازارهای استان واگذار کرده ایم.این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد :خوشبختانه در
ماههای گذشته با تمرکز به  ۱۵قلم کاالی اساسی عموم مردم ،در بازارهایی نظیر مرغ و تخم مرغ به ثباتی رسیدیم ،همچنین در قیمت گذاری
برخی از اقالم مثل سیمان و فوالد هم شاهد ثبات بودیم.فاطمی امین گفت :دولت در ماههای اخیر به دنبال ایجاد امنیت در موارد با اهمیت در
زندگی مردم بوده است به طور مثال این تمرکز در بازار  ۱۵قلم کاال از جمله مواد غذایی ،لوازم خانگی ،شویندهها و  ...بود.به گفته وزیر صمت؛ در
جلسه امروز با رئیس جمهور بر لزوم اتصال کامل سامانه جامع تجارت تاکید شد .موضوع دیگری که اهمیت قابل توجهی در صحبتهای رئیس
جمهور داشت فروش از طریق درگاههای اینترنتی بود .همچنین اخیرا اقالمی را ملزم به ثبت قیمت کارخانه روی کاال کرده اند که عرضه کاالها
گمتر با سوداگریها همراه شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
ماجرای ارسال پیامکی درباره حسابهای
مازاد بانکی

در روزهای اخیر پیامکی از ســوی بانکها مبنی بر اینکه در صورت داشــتن
حساب مازاد نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنید ،به برخی از مردم ارسال
شــده که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ،داشتن بیش از یک حساب جاری
در هر بانک برای هر شــخص حقیقی ممنوع است و بدین منظور باید نسبت
تعیین تکلیف حســاب مازاد خود اقدام کند زیــرا ،در غیراینصورت بانک باید
اقدام الزم در این زمینه را انجام دهد.به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر پیامکی
به مشــتریان بانکها حاوی «با توجه بــه ابالغیه بانک مرکزی هر بانک مجاز
به افتتاح حســاب و نگهداری بیش از یک حســاب قرض الحسنه پس انداز و
یک ســپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (انفرادی و مشترک) برای هر شخص
حقیقی نیســت .لطفاً درصورت داشتن حساب مازاد ،به صورت غیرحضوری و
از طریق اینترنت بانک ،نســبت به تعیین تکلیف آن اقدام فرمایید .درصورت
عدم اقدام ،بانک موظف اســت نسبت به بستن حســابهای مازاد مشتری و
انتقال موجودی آن به حســابی با همان ماهیت اقدام کند» به مردم ارســال
شد.بررسی ماجرای این پیامک به دستورالعمل بانک مرکزی درباره شناسایی
و تعیین تکلیف حسابهای بالتکلیف و مازاد (ریالی) برمیگردد که طبق ماده
 ۱۹این دستورالعمل ،هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری
بیش از یک حساب سپرده انفرادی ،یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه،
یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرضالحسنه جاری و یک
حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
برای هر شــخص حقیقی نیســت.البته ،در تبصره ماده  ۱۹این دستورالعمل،
راهی برای افتتاح بیش از یک حساب قرضالحسنه یا سرمایهگذاری کوتاهمدت
گذاشــته شده اســت که طبق آن ،چنانچه طرحهای ویژه ارائه شده از سوی
موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزی ،مستلزم
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز و یا حساب سپرده سرمایهگذاری
کوتاه مدت عادی برای مشــتری باشد و امکان اســتفاده از سایر حسابهای
ســپردهای موجود مشــتری نزد بانک برای طرح مزبور فراهم نباشد ،افتتاح
حساب جدید منوط به بسته شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح،
از شــمول حکم این ماده مستثنی اســت.در این زمینه ،بانک موظف است تا
مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این دستورالعمل ،تمامی حسابهای
مازاد مشــتری نزد خود را از طریق اطالعرسانی عمومی و سه مرحله مکاتبه،
به اطالع وی رسانده و از مشتری درخواست کند تا نسبت به تعیین تکلیف و
بستن حسابهای مازاد خود نزد هر یک از شعب بانک اقدام کند.اگر مشتری
اقدام الزم را در این راستا انجام ندهد ،پس از گذشت  ۳۰روز از آخرین مکاتبه،
بانک باید راســا نسبت به تعیین حسابهای مازاد وی اقدام و وجوه آنها را به
حسابی با همان ماهیت منتقل و حسابهای مازاد را مسدود کند.از سوی دیگر،
شــرایط برداشت و انتقال وجوه از حساب مقصد براساس توافقات بین بانک و
مشتری در کارت افتتاح حساب مقصد تعیین میشود.البته ،حسابهای سپرده
مشــترکی که قبل از الزم االجرا شدن این دستورالعمل افتتاح شدهاند ،از این
دستورالعمل مستثنا هستند.
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ارتباطی بین نرخ بهره بین بانکی با بورس وجود ندارد

ذینفعان از سرکوب نرخ سود ،نفع میبرند

این روزها ،میان فعاالن بازار ســرمایه تصوری مبنی بر تاثیر
مثبت کاهش نــرخ بهره بین بانکی بر بورس شــکل گرفته
اســت .این درحالی است که کارشناسان معتقدند این نرخ با
شــرایط کنونی ایران نمیتواند تاثیر شگرفی بر رشد یا افت
شاخص داشته باشد.اقتصادآنالین – سیده زینب رزمگیر؛ در
بند آخر بسته حمایت از بورس که توسط وزارت اقتصاد ارائه
شده ،بانک مرکزی موظف به مدیریت نرخ بهره بینبانکی تا
ســقف ۲۰درصد شده است .از طرفی در سه هفته اخیر ،نرخ
بهره بین بانکی روندی نزولی در پیش گرفته اســت.برخی از
فعاالن و کارشناســان بازار ســهام ،این اتفاق را برای بورس
مثبت تلقی کرده و معتقدنــد با کاهش نرخ بهره بینبانکی،
نرخ بهره سپرده نیز کاهش یافته و این اتفاق منجر به انتقال
سرمایهها از بانکها به بازار میشود .این درحالی است که به
گفته کارشناسان ،نرخ بهره سپردهها در ایران وابسته به نرخ
بهره بین بانکی نبوده و به صورت دستوری تعیین میشود .از
همین رو اســت که کاهش این نرخ نمیتواند تاثیر زیادی بر
روند بازار سرمایه داشته باشد.
نرخ بهره بین بانکی چیست؟
بانکها در طــول روز به دالیل مختلفی ممکن اســت دچار
کمبود نقدینگی شــوند ،آنها بــرای تامین مالی کوتاه مدت
خود که معموال یک روزه اســت ،از بانکهایی که مازاد منابع
دارند قرض میگیرند .نرخ بهرهای که بانک دارای مازاد منابع،
به بانکی که دچار کمبود منابع شــده است میدهد ،نرخ بهره
بینبانکی است که از نرخ بهره بانک مرکزی نیز کمتر است.
نرخ بهره بین بانکی پایین ،برای چه کســانی مطلوب
است؟
یوســف کاووســی ،کارشــناس اقتصادی ،در این زمینه به
اقتصادآنالین گفت :در زمانی که هرکدام از بازارها در جایگاه
خود قرار گرفته باشــند ،بورس و بازار نرخ بهره با مکانیســم
خود و بدون دســتکاری عمل کنند ،این رابطه درست است
اما زمانی که نرخ ســود ســپرده ،نصف نرخ تورم هم نیست
یعنــی یا این قاعده رعایت نشــده یا اعتمــاد از بورس رفته
اســت .اگر نرخ بهره یا نرخ بهره بیــن بانکی را به ۱۰درصد
نیز برســانیم ،از جهت ســهامداران عادی اتفاقات زیادی در
بــورس نمیوفتد ولی زمانی که نرخ بهــره بین بانکی از حد
معمــول پایینتر بیاید ،قدرت خرید ســهامداران حقوقی به

میکند ،بر نرخ سود سپرده و نرخ تسهیالت نیز تاثیر بگذارد
امــا در حال حاضر چون هیچ بــازاری بر اصول خود حرکت
نمیکند ،نرخ بهره بین بانکی بیآنکه نرخ ســود ســپرده یا
تسهیالت جابهجا شــود ،باال و پایین میشود .این موضوع از
همان نقاط ضعفی اســت که به صورت دستوری عمل شده
است.وی ضمن اشاره به اینکه برای جلوگیری از ورود مخرب
بانکها به سایر بازارها ،باید هزینه سوءمدیریت بانکها را به
وســیله افزایش نرخ بهره بین بانکی باال برد ،گفت :بازار بین
بانکی به این معناســت که بانک به علت شــیوه مدیریت یا
ضعف در اعتمادســازی ،نتوانسته است از محل سپردهگیری
وارد بازارهای دیگر شود .سپس به علت کمبود منابع ،شب یا
آخر هفته ،در بازار بین بانکی قرض میگیرد .بنابراین زمانی
که این نرخ۲۰ ،درصد یا کمتر باشــد ،به ادامه سوءمدیریت
تشــویق شده و تنبیه نمیشود؛ به این شکل ،به بانکهای با
عملکرد بد امتیاز بیشتری داده میشود.

ویژه بانکها در بازار افزایش مییابد.کاووســی درمورد منافع
نرخ بهره بین بانکی زیر ۲۰درصد برای بانکها گفت :بانکها
زمانی که در طول روز با کمبود منابع مواجه شــوند ،شــب
برای تصفیه به بازار بیــن بانکی مراجه کرده و اگر نرخ بهره
بین بانکی زیر ۲۰درصد باشد ،برای آنها مطلوب است؛ زیرا
به همان اندازهای که به مردم نرخ ســود میدهند ،میتوانند
منابع را تهیه بکنند .سپس کارگزاریهای آنها با آن پول به
بورس ورود کرده و به جمــعآوری صفهای فروش یا ایجاد
صفــوف خرید میپردازند و از این طریــق میتوانند به بازار
عمق ببخشــند اما عملکرد بانکها در این مدت نشان داده،
آنها بازارســازی را تنها روی سهام خودشان یا سهام وابسته
بــه خود انجام میدهند .در واقع از این امکان خود ،در جهت
منافع ســهامدار خرد و حقیقی اســتفاده نکرده و در جهت
منافع خود عمل میکند.
کاهش نرخ بهره بین بانکی بر وضعیت بورس تاثیرگذار
است؟

وی در زمینه رابطه نرخ بهــره بینبانکی و بورس گفت :این
رابطه زمانی برقرار است که هر چیزی سرجای خودش باشد،
امــا زمانی که بازارها هر کدام بــه تنهایی حرکت میکنند و
به ســایر بازارها بیتوجه هســتند ،تاثیر عمدهای ندارد .در
ایــن صورت با کاهش نرخ بهره بین بانکی ،تنها بانکها بهره
بیشتری در جهت سهام خودشان و نه درجهت اصالح شاخص
و جمعآوری صفوف فروش میبرند .بنابراین بیشترین کسانی
که کاهش ســود بین بانکی را دنبال میکنند ،خود بانکها
هستند تا بتوانند زیانی که دولت از طرف دیگر در تسهیالت
تکلیفی به آنها تحمیل میکند را در این بازار جبران کنند.
نرخ سود سپردهها دستوری است
وی در پاســخ به این پرســش که آیا تغییرات نرخ بهره بین
بانکی بر نرخ بهره ســپردهها نیز اثرگذار است ،گفت :اکنون،
سیاست بر این است که سود سپرده را تغییر ندهند و بیشتر
نکنند.
قاعده منطقی این اســت که وقتی نرخ بهره بین بانکی تغییر

البی قدرت در بورس فشار زیادی دارد
این کارشناس در ادامه به لزوم طبقهبندی بانکها از نظر
عملکرد اشــاره کرده و افزود :از آن جایی که اســتقراض
در این بازار ،نتیجه ســوءمدیریت است ،باید برای آنها
نرخ ســود بین بانکی را باالی ۲۵درصد یا ۳۰درصد برد
تا هزینه بانــک باال برود .بانکها باید بــا منابعی که در
اختیار دارند ،فعالیتهای خود را پیش ببرند .اکنون همه
بانکها یکســان در نظر گرفته شــده و این هزینه را باال
نمیرود؛ این در حالیســت که باید بانکها را طبقهبندی
کرد .به طور مثــال برای بانکهای با عملکرد خوب ،نرخ
بهره بیــن بانکی ۲۰درصد و بــرای بانکهایی که خوب
عمل نکردند۲۳ ،یا ۲۵درصد باشد .ولی چون فشار بورس
از نظر سیاســی و البی قدرت زیاد است ،به طور معمول
نمیگذارند بازار پول ،سیاســتهای خود را به کرســی
بنشــاند.بنابراین ،بازار بانک به دنبال بازار بورس میرود
تا شــاخص نریزد ،اگر بخواهد این نظمدهی ایجاد شود،
شاخص افت پیدا میکند و اعتراض عده خاصی در بورس
که سهامدار حقیقی نیستند و قدرت دارند را در پی دارد.
طبق مشاهدات قبلی ،رابطهای که باید در بازار بینبانکی
وجود داشته باشــد و بعضی میگویند اگر نرخ بهره بین
بانکی به ۱۸درصد برســد شاخص باال میرود ،به صورت
تنگاتنگ وجود ندارد.
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تاریخ ازسرگیری مذاکرات اعالم شد

مذاکرات وین ششم دی از سر گرفته میشود

«انریکه مورا» معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و هماهنگکننده کمیســیون مشترک برجام اعالم کرد ،دور
جدید مذاکرات وین با موضوع برجام  ۲۷دسامبر (ششم دی)
برگزار میشود.
به گزارش فارس ،نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین تاریخ
دور جدید مذاکرات با موضوع توافق هســتهای برجام را اعالم
کرد« .انریکه مورا» معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا و هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام روز پنجشنبه
(امــروز) در پیامی وییتری دربــاره دور جدید مذاکرات وین
توضیحاتی داد.معاون «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در این توییت نوشت« :مذاکرات وین از دوشنبه
(ششم دی) از سر گرفته میشود .کمیسیون مشترک برجام
برای گفتوگو و تعیین راه پیش رو تشــکیل جلســه خواهد
داد».نماینــده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین افزود« :این مهم
است که سرعت مسائل کلیدی باقیمانده را افزایش دهیم و با
همکاری نزدیک با ایاالت متحده به جلو برویم .به دور هشتم
خوش آمدید».اعالم تاریخ دور جدید مذاکرات در شــرایطی
انجام شــده که اخیرا «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در
امــور ایران ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات درباره توافق
بایدن:

اگر ترامپ نامزد انتخابات شود با او رقابت
خواهم کرد

رئیس جمهور آمریکا گفت اگر شرایط سالمتی ام
اجازه دهد بار دیگر در رقابتهای انتخاباتی ۲۰۲۴
شــرکت خواهم کرد.به گزارش گــروه بینالملل
خبرگزاری تسنیم ،جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
در مصاحبه با شبکه ایبیسی نیوز در پاسخ به این
سئوال که «آیا تصمیمی برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری  2024دارید؟» ،گفت :بله ،ولی ببینید ،من به سرنوشت احترام
میگذارم .سرنوشت بارها و بارها در زندگی من دخالت کرده است .اگر وضعیت
ســامتیام اجازه دهد ،اگر وضعیت سالمتی خوبی داشته باشم ،در واقع دوباره
کاندیدا خواهم شــد.مجری ان بی سی نیوز از بایدن پرسید که آیا حتی شرکت
در انتخابات  2024به معنای رقابت مجدد با ترامپ رئیس جمهور سابق ترامپ
باشــد ،نامزد خواهد شد یا خیر .بایدن نیز در پاسخ پوزخندی زد و گفت« :حاال
می خواهی مرا وسوســه کنی».مویر از بایدن پرسید که آیا حتی اگر به معنای
مســابقه مجدد با رئیس جمهور سابق ترامپ باشــد ،نامزد خواهد شد یا خیر.
رئیس جمهور قبل از پاســخ پوزخندی زد« :حاال می خواهی مرا وسوسه کنی.
مطمئناً ،چرا اگر دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی بود ،با او رقابت نکنم؟ این مساله
موجب تشــدید رقابت خواهد شد.کاخ ســفید بارها اعالم کرده است که بایدن
قصد دارد دوباره نامزد شــود ،او در روز انتخابات ریاســت جمهوری بعدی 81
ساله خواهد شد.کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با وال
اســتریت ژورنال که هفته گذشته منتشر شد اصرار داشت که او حتی در مورد
این مســاله فکر نمی کند که بایدن در سال  2024شرکت کند یا با او در مورد
آن صحبت کند.
پوتین:

شکست دادن روسیه غیرممکن است ،مگر
فروپاشی از داخل و با حمایت خارجی

رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مرسوم پایان سال خود ،دیدگاه
خود درباره علت اعمال فشارهای غرب بر مسکو،
ادعای قصد حمله روســیه به اوکراین ،درخواست
ارائــه تضمینهای امنیتی به این کشــور و دیگر
ســئواالت مطرح را تشــریح کرد.به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری
«نووســتی»« ،والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری
روسیه (پنجشنبه) در هفدهمین کنفرانس مطبوعاتی بزرگ خود شرکت کرده
اســت .این رویداد با وجود محدودیتهای اعمال شــده به دلیل شیوع بیماری
کووید ،19-برخالف سال گذشته بصورت حضوری و با مشارکت  507خبرنگار
و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی در ســالن نمایشگاه مرکزی «مانژ» در
مسکو در حال برگزاری است .طبق اطالعات کرملین ،کاهش تعداد خبرنگاران
از  1000بــه  500نفر ،به دلیل محدودیتهای در نظر گرفته و فاصله امن آنها
بــا رئیس جمهور صورت گرفته اســت.کنفرانس مطبوعاتی بزرگ پوتین ،بطور
مرســوم ،نوعی نتیجه گیری درباره تحوالت ســال در حال اتمام اســت ،هیچ
محدودیتی در انتخاب سئواالت برای خبرنگاران وجود ندارد و رئیس جمهوری
روسیه به ســئواالت مختلفی درباره سیاســت داخلی و خارجی کشور و حتی
مســائل شخصی خود پاســخ میدهد.والدیمیر پوتین تأکید کرد که هیچکس
نمیتواند روســیه را شکست دهد و این کشــور فقط ممکن است از داخل فرو
بپاشد که این تالش از سوی کسانی که توسط کشورهای دیگر حمایت میشوند،
قب ًال نیز انجام شده است .وی گفت« :در طول تاریخ ،در زمان امپراطوری روسیه
در دوران جنگ جهانی اول و در دهه  90قرن گذشته ،زمانی که اتحاد جماهیر
شــوروی از هم پاشید ،روسیه ویران شــده است .این کار توسط کسانی صورت
گرفت که در خدمت تأمین منافع دیگر کشورها بودند و نه در جهت منافع ملی
روســیه و مردم این کشور ».رئیس جمهوری روسیه در تفسیر مطالب منتشره
در رســانههای غربی درباره «نقشه مسکو برای حمله به اوکراین» یادآور شد که
از چنین گزارشــاتی می توان نتیجه گرفت که طــرف اوکراینی در حال آماده
سازی خود برای سومین عملیات نظامی در منطقه دونباس است و میخواهد به
روسیه در این خصوص هشدار دهد.وی افزود« :اکنون دائما از جنگ با ما صحبت
میکنند .به ما گفته میشــود :جنگ ،جنگ ،جنگ .چنین احساس میشود که
احتماالً سومین عملیات نظامی در منطقه دونباس در حال آماده سازی است و
از قبل هشدار میدهند :در این خصوص هیچ دخالتی نکنید ،هیچ تالشی برای
دفاع از مردم بی دفاع ســاکن منطقه انجام ندهید که اگر مداخله کرده و از آنها
دفاع کنید ،تحریمهای جدید فالن و فالن در انتظار شما خواهد بود و باید خود
را برای این وضعیت آماده کنید ».پوتین با اشــاره به اینکه تالش میشــود تا
روسیه را یکی از طرفین مناقشه داخلی در اوکراین معرفی کنند ،به رهبران این
کشــور توصیه کرد از جنگ علیه مردم خود دست بردارند .وی بر تمایل مسکو
برای داشتن روابط حسن همجواری با اوکراین تأکید کرد و یادآور شد که روسیه
حاضر است با دولت اوکراین همکاری کند.

هستهای ایران در وین ،هرچه سریعتر ادامه پیدا کند.مالی در
نا ِن» ،ضمن اشاره به
یا ِ 
مصاحبه شامگاه سهشنبه با شبکه «س 
اینکه مشخص نیســت چه زمانی مذاکرات وین ممکن است
از سر گرفته شــود ،اما گفت« :امیدواریم هرچه سریعتر این
اتفــاق رخ دهد».اظهارنظرها درباره تاریخ برگزاری دور جدید
مذاکرات وین در شــرایطی مطرح شده که جمهوری اسالمی
ایران بارها بر آمادگی و جدیت خود برای مذاکرات هستهای در
وین با هدف برداشته شدن تحریمهای غیرقانونی اعمال شده
علیه ایران تاکید کرده است«.ســعید خطیبزاده» سخنگوی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در نشست خبری
بیســت و نهم آذرماه با خبرنگاران درباره مذاکرات انجام شده
در وین و تاریخ احتمالی برای دور جدید مذاکرات وین صحبت
کرده بود.خطیب زاده گفته بود« :توافق جمعی این شد که این
گفتوگوها متوقف شود و اعیاد مسیحیان و کریسمس تمام
شود و بعد براساس اعالم انریکه مورا همه برگردند».سخنگوی
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران افزود« :در طول
مذاکرات ما همــواره به نتیجه فکر میکنیم ،گفتوگوها را با
اراده و خوشبینی پیگیری میکنیم ولی به نیات طرف مقابل
یعنی آمریکا خوشبین نیستیم»

یــک رســانه آمریکایــی نزدیک به
دموکراتها در این کشــور ادعا کرد،
عربستان ســعودی با کمک چین در
حال ســاختن موشکهای بالستیک
اســت.به گــزارش گــروه بینالملل
خبرگزاری فارس ،شبکه «سیانان»
در گزارشــی ادعا کرد ،گزارشهای
اطالعاتی آمریکا و تصاویر ماهوارهای
نشان میدهند که عربستان سعودی
بــا کمک چیــن در حال ســاختن
موشکهای بالستیک است».سیانان
روز پنجشــنبه در خبری اختصاصی
ادعایی درباره اقدام عربستان سعودی
برای ساختن موشکهای بالستیک با
کمک چین منتشر کرد.در ابتدای این
گزارش به نقل از سه منبع اطالعاتی
آمده است« :عربســتان سعودی در
گذشــته موشکهای بالســتیک از
چین خریــداری کرده اســت اما تا
حاال خودش هرگز قادر به ســاخت
موشکها نبوده است».سیانان ادامه
داد« :تصاویر ماهوارهای بهدستآمده
توســط ســیانان همچنین نشان
میدهد که پادشــاهی (عربســتان
ســعودی) در حال حاضر ســاحها

ادعای سیانان:

عربستان سعودی در حال ساختن
موشکهای بالستیک است

را حداقــل در یــک مــکان تولیــد
میکند».دو منبع مطلع از تازهترین
ارزیابیهای اطالعاتی به این رســانه
خبر دادنــد ،مقامهای ایاالت متحده
در ســازمانهای متعــدد از جملــه
شــورای امنیت ملی در کاخ سفید،
در ماههای اخیــر در مورد اطالعات
طبقهبندی شدهای (محرمانهای) که

از انتقال چندگانه فناوری موشکهای
بالستیک در مقیاس بزرگ بین چین و
عربستان سعودی خبر میدهد ،مطلع
شدهاند».در گزارش ســیانان روی
مواجهه دولت آمریکا با «پرسشهای
فزاینده» ناشــی از همکاری ادعایی
عربستان ســعودی و چین در حوزه
موشــکی دست گذاشــته و آن را به

ادعاهای واشنگتن برای مقابله با برنامه
موشــکی ایران ربط داده است.طبق
ادعــای این گــزارش« ،دولت بایدن
اکنون با پرسشهای فزایندهای مبنی
بر اینکه آیا پیشــرفتهای موشــکی
بالستیک (عربستان) سعودی میتواند
به طــور چشــمگیری پویایی قدرت
منطقــهای را تغییر دهــد و تالشها
برای گسترش مفاد توافق هستهای با
ایران بهمنظور محدود کردن فناوری
موشکی خود را پیچیدهتر کند ،مواجه
اســت؛ (تقویت مفاد برجــام) هدف
مشترک عربستان ســعودی ،آمریکا،
اروپا ،اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج
(فارس) است».ســیانان که رسانه
نزدیــک به دموکراتها اســت ،ادامه
داد« :هرگونــه پاســخ ایاالت متحده
(به همکاری ریاض و پکن در ساخت
موشک بالستیک) همچنین میتواند
به دلیل مالحظات دیپلماتیک با چین
پیچیده شــود چرا که دولت بایدن به
دنبال تعامل مجــدد با پکن در مورد
چنــد موضوع سیاســی اولویتدار از
جمله آب و هوا ،تجارت و همه گیری
(ویروس کرونا) است».

اعطای ویزای عربستان به  ۳دیپلمات ایرانی

بلومبرگ اعالم کرد که عربستان به  ۳دیپلمات ایرانی برای حضور در شهر جده و آغاز کار خود در عربستان ویزا داده است.به گزارش «السبق برس»؛ عربستان به ۳
دیپلمات ایرانی ویزا داده تا به این کشــور ســفر و فعالیت خود را شروع کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که عربستان
به  ۳دیپلمات ایرانی ویزا داده است تا در شهر جده مستقر شوند و کار خود را شروع کنند.این خبرگزاری گزارش داده است که گفتوگوهای بین ایران و عربستان با
پیشرفت همراه است.حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه پس از دیدار و گفتوگو با «فؤاد حسین» همتای عراقی در نشست خبری مشترک
با وی گفته بود« :ما در دوره آینده مذاکرات تهران و ریاض در کشور عراق شرکت خواهیم کرد؛ من از مساعی دولت عراق برای کمک به رفع سوء تفاهمات و بازگشت
روابط تهران و ریاض به حالت طبیعی تشکر میکنم».امیرعبداللهیان تصریح کرد« :مایلم تأکید کنم در آخرین دور مذاکرات مجموعهای از پیشنهادات عملی و سازنده
را به طرف سعودی ارائه کردیم .ان شااهلل هیئتهای دو کشور در آینده نزدیک در بغداد گردهم خواهند آمد و در خصوص عملیاتی کردن مرحله بعدی توافقات اقدام
خواهد کرد».وزیر خارجه عراق هم گفت« :برای ما مهم است که مسئله روابط ایران با کشورهای همسایه عراق را مورد بحث قرار دهیم .عراق نقش مهمی در حمایت
از گفتوگوها بین عربستان و ایران برگزار شد ،داشت و امیدواریم دور پنجم مذاکرات بین ایران و عربستان برگزار شود».

عراق  ۵۲میلیارد دالر غرامت حمله
به کویت را پرداخت کرد

منابــع عراقی به نقل از بانک مرکزی این کشــور خبر دادند که
بغداد آخرین قسط غرامت جنگی بابت حمله به کشور کویت در
ســال  ۱۹۹۰را پرداخت کرده است.به گزارش اقتصاد آنالین به
نقل از فارس ،بانک مرکزی عراق ،روز سهشنبه ،از پایان پرداخت
غرامت جنگی به کشور کویت خبر داد.پایگاه خبری «شفق نیوز»
خبر داد که بانک مرکزی عراق در بیانیهای اعالم کرده اســت« :
پرداخت قسط پایانی جبران خسارتهای [وارده به] کشور کویت
به مبلغ  ۴۴میلیون دالر آمریکایی تکمیل شده است».طبق این
گزارش ،در ادامه بیانیه مذکور آمده است« :با این گام ،عراق تمام
مبلغ خسارت به ارزش  ۵۲.۴میلیارد دالر آمریکایی را که کمیته
جبران خسارات سازمان ملل متحد از شاخههای شورای امنیت
مطابق با قطعنامه  ۶۸۷مصوب ســال  ۱۹۹۱پرداخت آن را به
کشــور کویت تعیین کرد ،به اتمام رسانده است».بانک مرکزی
کویت اضافه کرد« :امید اســت که پایان پرداخت خسارات باعث
حذف عــراق از بند هفتم و همچنین تاثیر در ادغام مجدد نظام
بانکی عراق در نظام بانکی جهانی و بهرمندی از منابع مالی شود».
سازمان ملل در ســال  ۱۹۹۱کمیتهای برای پرداخت خسارات
تشــکل داد که بغداد را ملزم به پرداخــت  ۵۲.۴میلیارد دالر به
افراد ،شــرکتها و ســازمانهای دولتیای و دیگر شرکتهایی
کویتیای کــه در پی حمله عراق متضرر شــدند.عراق در میان
ســالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷میالدی و به طور مشخص در جریان
جنگ با ســازمان تروریســتی داعش روند پرداخت خسارت به
کشور کویت را متوقف کرد؛ اما پرداخت غرامت بار دیگر در سال
 ۲۰۱۸از سر گرفته شد.عراق بخشی از درآمدهای نفتی خود را به
عنوان خسارت به یکی از صندوقهای سازمان ملل متحد تحت
عنوان «صندوق جبران خسارت سازمان ملل» پرداخت میکرد.

فرانسه اسناد محرمانه جنگ الجزایر را منتشر کرد

دولت فرانسه آرشیو اسناد
طبقه بندی شده مربوط
به جنگ این کشور را در
الجزایــر بین ســال های
 ۱۹۵۴تــا  ،۱۹۶۲در
دســترس عموم قرار داد.
به گزارش اســپوتنیک،
روزنامه رسمی جمهوری
فرانسه پنجشــنبه اعالم
کرد این کشــور از آرشیو
پرونــده هــای دادگاه و
تحقیقــات پلیس مربوط
به جنگ الجزایر ( )۱۹۶۲-۱۹۵۴پرده برداری کرده اســت.به گزارش ،آرشــیوهای مذکور
شــامل موارد پلیســی و نظامی و همچنین اســناد وزارت خارجه فرانسه است .بایگانی ها
به مدت  ۷۵ســال طبقه بندی شــده بودند و تنها توســط پرســنل مجاز قابل دسترسی
بودند«.امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانســه در مارس  ۲۰۲۱متعهد شد که دسترسی
به آرشــیوهای طبقه بندی شــده مربوط به جنگ الجزایر را تســهیل کند .این مسئله در
مورد اسناد طبقه بندی شــده تا سال  ۱۹۷۱تحت عنوان «دفاع مخفی» (شامل هر گونه
اطالعات بســیار حساس در مورد امنیت ملی فرانسه) بود .اداره ریاست جمهوری ذکر کرد
که این رویه زمان انتظار برای دسترســی محققان به آرشیو را کاهش می دهد.فرانسه بین
سالهای  ۱۹۵۴و  ۱۹۶۲برضد جنبش اســتقاللطلبی در الجزایر که آن زمان مستعمره
پاریس به شــمار می رفت ،جنگ به راه انداخت .صدها هزار نفر از اتباع الجزایری کشــته
شدند و نیروهای مسلح فرانسه از تکنیک های شکنجه برضد الجزایری ها استفاده کردند.
شــهروندان فرانسوی که از این جنگ شــوکه شــده بودند ،اقدام به کودتا برضد «شارل
دوگل» رییس جمهور وقت کردند که با شکست مواجه شد.الجزایر توانست در سال ۱۹۶۲
اســتقالل خود را از فرانســه به دســت آورد.جنگ الجزایر و جنایات مرتکب شده توسط
نظامیان فرانســوی در این جنگ همچنان از موضوعات بسیار حساس در فرانسه و الجزایر
به شمار می رود.
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گزیده خبر
پارک گئون -های در لیست عفو ویژه رئیس
جمهور کره جنوبی

کره جنوبی اعالم کرد که پارک گئون
های ،رئیس جمهور سابق این کشورکه محکومیت  ۲۲ســال زندان خود
را به اتهام فســاد مالی میگذراند ،در
فهرســت دریافت کنندگان عفوویژه
رئیس جمهور برای ســال جدید قرار
گرفته است.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری رسمی یونهاپ ،وزیر دادگستری کره جنوبی روز جمعه به خبرنگاران
گفت ،نام پارک در فهرســت افرادی که عفو ویژه دریافت کردند گنجانده شــده
اســت.گئون -های  ۶۹ساله به دلیل وخامت حالش مورد عفو قرار گرفته است.
وی از مارس  ،۲۰۱۷پس از برکناری از ســمت ریاست جمهوری به دلیل فساد
گسترده(رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت) ،در حال گذراندن حکم  ۲۲سال
زندان است.امسال پارک ســه بار به دلیل درد مزمن شانه و کمر در بیمارستان
بســتری شده است .او در سال  ۲۰۱۹تحت عمل جراحی شانه قرار گرفت.پارک
اولین زنی بود که در ســال  ۲۰۱۳ریاســت جمهوری کــره جنوبی را بر عهده
گرفت اما کمتر از چهار ســال بعد ،پس از افشــای یک رسوایی فساد که منجر
به اعتراضات خیابانی گســترده شد ،از سمت خود برکنار شد.انتظار میرود این
عفوتأثیر عمدهای بر انتخابات ریاستجمهوری در ماه مارس آینده داشته باشد،
زیرا پارک حمایت رأیدهندگان در استان دایگو و شمال گیونسانگ ،پایگاههای
اصلی اپوزیســیون «حزب قدرت مردم» را به دست آورد.دولت همچنین «هان
میونگ ســوک» ،نخست وزیر سابق را تبرئه کرده و حقوق اولیه قانونی او را احیا
کرده اســت.اوت  ،۲۰۱۵دادگاه عالی کره جنوبی ،هان را که از ســال  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۰۷نخست وزیر بود ،به دو سال زندان محکوم کرد .وی پس از دریافت ۹۰۰
میلیــون وون ( ۷۹۵۰۰۰دالر) پول غیرقانونی از یک تاجر فقید در حالی که در
سمت برجستهای قرار داشت ،از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷حکم زندان را سپری کرد.

انصراف نخستوزیر سودان از استعفا پس از
مالقات با ژنرال البرهان

براســاس برخی گزارشهــا عبداهلل
حمدوک ،نخســتوزیر ســودان از
تصمیم خود برای اســتعفا صرفنظر
کرده است.به گزارش ایسنا ،رویترز به
نقل از منابعی گفته بود که حمدوک
بهرغــم تالش عدهای بــرای متقاعد
کردن او به عدم کنارهگیری از قدرت
تصمیم خود به اســتعفا را به شخصیتهای سیاسی اطالع داده بودشبکه خبری
القدس العربی نیز به نقل از منابعی اعالم کرده اســت که حمدوک پس از دیدار
با عبدالفتاح البرهان ،رئیس شورای حاکمیتی ،تصمیم خود برای استعفا را پس
گرفته است.این منبع نوشت ،به نظر می رسد توافق میان البرهان و حمدوک با
چالشهای گســتردهای روبه رو است .بویژه بعد از آنکه حمدوک برای دومین بار
به استعفا تهدید کرد و سپس با میانجیگری واسطه ها و کسب ضمانتهایی در
نشست روز چهارشــنبه با البرهان از آن منصرف شده است.دو منبع نزدیک به
حمدوک ،سهشنبه اعالم کردند که او در جمعی از شخصیتهای ملی و نخبگانی
که با وی مالقات کردند ســخن از داد استعفا به میان آورده است .این دو منبع
افزودند که این گروه از حمدوک خواســت تا از این تصمیم عدول کند ،اما او در
آن جمع بر تصمیم خود ابراز پافشــاری کرده بود ولی چهارشنبه پس از مالقات
با عبدالفتــاح البرهان از آن اعالم انصراف کرد.خرین اقدامات حمدوک به عنوان
نخستوزیر ،پایان دادن به ماموریت ابراهیم محمد ابراهیم به عنوان رئیس هیئت
مدیــره رادیو و تلویزیون و انتصاب مجدد لقمــان احمد محمد به عنوان رئیس
این ســازمان بود.ژنرال البرهان فرمانده ارتش ســودان و حمدوک در  ۲۱نوامبر
گذشــته ،توافقنامه سیاسی را امضا کردند که شامل بازگشت حمدوک به سمت
خود و تشکیل دولت متشکل از شایستهساالرها بود ،اما نیروهای سیاسی و مدنی
ســودان ،مخالفت خود را با این توافــق اعالم کرده و تا روی کار آمدن حاکمیت
تماما غیرنظامی به ادامه اعتراضات متعهد شــدند.ارتش سودان در  ۲۵اکتبر ،با
اعالم وضعیت فوقالعاده ،دولت و شورای حاکمیت پیشین را منحل اعالم کرد .

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
محمدرضا لطفی
محمدرضا لطفی (زادهٔ  ۱۷دی  – ۱۳۲۵درگذشــتهٔ ۱۲
اردیبهشت  )۱۳۹۳ردیفدان ،موسیقیدان ،آهنگساز،
نوازنــدهٔ برجســتهٔ تار و ســهتار و کمانچــه همچنین
پژوهشــگر و مدرس موسیقی ســنتی ایرانی بود .او از
چهرههای تأثیرگذار موسیقی ایرانی بود و با خلق آثاری
چون «ایران ای ســرای امید»« ،کاروان شهید»« ،برادر
بیقراره» و «عشــق داند» به میان تودهٔ مردم راه یافت.
محمدرضا لطفی در  ۱۷دی سال  ۱۳۲۵در شهر گرگان،
در خانوادهای فرهنگی که پدر و مادر هر دو معلم بودند،
زاده شد.مادرش از اهالی گرگان و پدرش زادهٔ خلخال بود
و از آنجا که در اثر شیوع بیماری وبا ،تمام خانوادهاش را
از دست داده بود ،به رودسر نز ِد یکی از اقوامش فرستاده
میشود .این دو در دوران جوانی و زمانی که به معلمی اشتغال داشتند ،طی فرمانی از رضاشاه که تمامی
معلمهای مجرد را ظرف سه ماه به ازدواج موظف کردهبود ،ا یکدیگر ازدواج کردند ،و به مدت  ۱۵سال
در ترکمنصحرا به معلمی پرداختند .مادر لطفی حرفهٔ معلمی را پی گرفت و آن را ادامه داد .طبق گفتهٔ
لطفی ،به تدریس قرآن نیز مشــغول بود؛ اما پدرش پس از مدتی کار معلمی را رها کرد و به تجارت و
زراعت پرداخت .لطفی پدر و مادر خود را عاشق و دوستدا ِر موسیقی معرفی میکند ،و اضافه میکند که
پدرش خواننده و نوازندهٔ تار نیز بودهاست .وی معتقد است که صدای پدرش به صدای رضاقلیمیرزا ِظلّی
شباهت داشتهاست .محمدرضا لطفی با قشنگ کامکار ازدواج کرد و در سال  ۱۳۵۷از او جدا شد .حاصل
این ازدواج امید لطفی میباشد.سرود لطفی فرزند دیگر محمدرضا لطفی میباشد که حاصل ازدواج دوم
اوست .محمدرضا لطفی صبح روز جمعه ۱۲ ،اردیبهشت ماه  ۱۳۹۳بر اثر بیماری سرطان پروستات
در  ۶۷سالگی در بیمارستان پارس تهران درگذشت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

اجرای نمایش یک اسنوبورد سوار آمریکایی در جریان مسابقه ای در
کلرادو آمریکا /آسوشیتدپرس

ورزشی

رمان تأدیب
رمان تأدیــب با عنوان فرعــی «روایت یک تحقیر»
داســتان تکاندهندهای در دوران پادشاهی «سلطان
حســن دوم» در مراکش اســت .دورانــی که در آن
مخالفان حکومت و افرادی را که خواهان دموکراسی
هستند ،دستگیر و به طرز شگفتآوری ادب میکنند
تــا دیگر حال و هوای اعتراض به سرشــان نزند .این
کتاب برگی از تاریخ کشــور مراکش اســت که شاید
عنوان فرعی کتاب بهترین توصیف برای آن باشــد.
داســتان این رمان کوتاه در ســال  ۱۹۶۵در کشور
مراکش آغاز میشــود و بخشــی از زندگی نویسنده
است که زمانی دستگیر و تأدیب شد .طاهر بن جلون
در ابتدای کتاب مینویســد« :برای خواســتن کمی
دموکراســی ،تأدیب شدم».راوی – خود نویسنده – به همراه جمعی دیگر از دانشجویان در مارس
 ۱۹۶۵در تظاهراتی مســالمتآمیز شــرکت میکنند تا علیه بیعدالتی و فقدان آزادی اعتراض
کنند .بیشتر آنها عضو هیچ حزبی نبودند و فقط میخواستند چیزهایی را تغییر بدهند چرا که از
نظرشان این کار شرافتمندانه است .تظاهرات درنهایت با خشونت و خونریزی سرکوب و پس از
آن برای همه حکمی صادر میشود .ماموران مخفی هنگامی که به خانه راوی مراجعه میکنند به
پدرش میگویند:بچهات باید خودش را فردا به اردوگاه الحاجب معرفی کند ،دستور ژنرال است ،این
هم از بلیت قطار؛ درجه سه .به نفعاش است فرار نکند( .رمان تأدیب اثر طاهر بن جلون – صفحه )۹
راوی که دانشــجوی فلسفه است ،تحصیل را رها میکند و سوار بر قطار به سمت پادگان حرکت
میکند .جایی که هیچ تصویری از آن ندارد و ابدا ً نمیداند قرار است چه بالیی به سرش بیاید .با
این حال میداند که چیز خوبی در انتظارش نیست.

فرهنگ

در صورت عدم همکاری برای تست دوپینگ

نقره داغ با محرومیت  ۲تا  ۴ساله ورزشکار!
هرگونه ممانعت از انجام تست دوپینگ تخلف محسوب شده و شامل محرومیت  ۲تا  ۴ساله میشود.به گزارش ایسنا ،با توجه به تخلف
ماده  ۲-۵و قانون محرومیتهای  ۱۰-۳-۱از مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ،طبق فصل دوم این مجموعه که مرتبط
با تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ است« ،دستکاری یا تالش برای دستکاری ورزشکار یا شخص دیگر در هر بخش از کنترل دوپینگ»
محرومیت  ۲تا  ۴ساله در برخواهد داشت.در خصوص مصادیق این تخلف و تعریف آن باید اعالم کرد که ممانعت از ورود به اردو به هر
دلیل (حتی کرونا و قرنطینه ورزشکاران) و مزاحمت در انجام ماموریت ،تخلف بند  ۲-۵یا  Tamperingتلقی شده و طبق مقررات برای
فرد یا نهاد متخلف محرومیت در بر خواهد داشت.چنانچه نهاد بینالمللی مبارزه با دوپینگ ( ITAیا نماینده فدراسیون بین المللی) یا
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ماموریتی برای نمونهگیری از ورزشکاران در اردوی تیم ها را به تیم کنترل دوپینگ صادر کرده باشد،
دست اندرکاران تیم ورزشی و اعضای فدراسیون با رویت حکم ماموریت و کارت شناسایی ،موظف هستند تا هماهنگی الزم برای ورود
به اردو را انجام داده و با تیم کنترل دوپینگ نهایت همکاری را داشته باشند.

پژوهشــگران ژاپنی ،رباتی ابداع کردهاند که میتواند به سالمندان کمک
کند تا کارهایی مانند نشســتن ،بلند شــدن و راه رفتن را آسانتر انجام
دهند.به گزارش ایســنا و به نقل از وبســایت رسمی «دانشگاه صنعتی
تویوهاشی»( )Toyohashi Techژاپن ،گروهی از پژوهشگران ژاپنی در بررسی
جدید خود رباتی ابداع کردهاند که میتواند با تخمین زدن وضعیت کاربر با
استفاده از تعداد کمی حسگر ،به ایستادن ،راه رفتن و نشستن او کمک کند.
این گروه پژوهشی به سرپرستی «میزوکی تاکدا»( ،)Mizuki Takedaاستادیار
بخش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تویوهاشی ،روشی را برای یک
ربات ارائه دادهاند که با بررسی مرکز ثقل ،وضعیت کاربر را با استفاده از چند
حسگر تخمین میزند .آگاهی از وضعیت کاربر مانند اینکه آیا در حال تالش
برای ایستادن یا نشستن است ،امکان ارائه کردن کمک در صورت لزوم را
فراهم میکند .عالوه بر این ،میتواند با تشخیص بینظمیهایی مانند افتادن
کاربر ،از بروز حوادث جلوگیری کند.سالمندانی که قدرت عضالنی ضعیفی
دارنــد ،باید در زندگی روزمره خود ،کمک دریافت کنند .به همین دلیل،
رباتهایی در حال توسعه هستند تا به کارهای پرتکراری مانند ایستادن
و راه رفتن کمک کنند .بیشــتر رباتهای معمولی به انجام شدن یکی از
این اقدامات کمک میکنند اما از آنجا که ایستادن ،راه رفتن و نشستن به
ترتیب انجام میشوند ،بهتر است یک ربات به انجام شدن همه آنها کمک
کند.عالوه بر این ،سیستمهای مقیاس بزرگ اغلب برای تولید نیروی زیاد
یا تشخیص وضعیت کاربر با جزئیات ساخته میشوند اما سیستمهایی که
برای مصارف خانگی ســاخته میشوند ،باید کوچک و دارای تعداد کمی
حسگرباشند.

تخت گاز
دستگاه ضد خر و پف ساخته شد

وداع زودهنگام فرانسه با اسکار
فیلم «تیتان» برنده نخل طالی جشنواره کن امسال،
نتوانست به جمع  ۱۵نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم
بینالمللــی جوایز اســکار  ۲۰۲۲راه یابد.به گزارش
ایســنا ،فهرست نامزدهای اولیه نود و چهارمین دوره
جوایز سینمایی اسکار در  ۱۰شاخه از جمله بهترین
فیلم بینالمللی اعالم شــد و  ۱۵فیلم توانســتند به
فهرســت کوتاه این شــاخه راه یابند که از مهمترین
آنها میتوان به فیلم «ماشــین من را بران» ســاخته
«ریوســوکی هاماگوچی» از ژاپن« ،قهرمان» ساخته
اصغر فرهادی از ایران« ،کوپه شماره  »۶به کارگردانی
«یوهو کاســمانن» به نمایندگی از سینمای فنالند،
«دســت خدا» ساخته «پائولو ســورنتینو» از ایتالیا،
«بدترین آدم دنیا» ساخته «یواخیم تریه» از نروژ و «فرار» به کارگردانی «جوناس پوهر راسموسن»
اشــاره کرد .غایب بزرگ فهرست کوتاه اسکار  ۲۰۲۲در شاخه بهترین فیلم بینالمللی« ،تیتان»
ساخته «جولیا دوکورنو» نماینده سینمای فرانسه بود که امسال در جشنواره فیلم کن نخل طالی
بهتریــن فیلم را از آن خود کرده بود.من مرد تو هســتم (آلمان) ،رئیس خوب (اســپانیا) ،کندو
(کوزوو) ،فــرار (دانمارک) ،آزادی بزرگ (اتریش) ،زمین بازی (بلژیک) ،بَره (ایســلند) ،دعا برای
ربوده شده (مکزیک) ،لونانا :یک گاو وحشی در کالس (بوتان) و کلیسای جامع پالزا (پاناما) دیگر
آثار راه یافته به فهرســت کوتاه اســکار خارجی  ۲۰۲۲هستند.سینمای فرانسه که پس از ایتالیا،
پرافتخارترین کشور در عرصه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان است ،از آغاز فعالیت این شاخه
از جوایز آکادمی در  ،۱۹۵۶در این رویداد حضور داشــته و بیش از نیمی از فیلمهای فرانســوی
معرفی شده به اسکار توانستهاند به جمع نامزدهای نهایی راه یابند.

رباتی که به سالمندان در
نشستن و راه رفتن کمک میکند

کوپه جدید مولینر ،گرانترین محصول تاریخ بنتلی؟
ظاهرا ً بخش سفارشی ساز بنتلی یعنی مولینر در حال کار روی دومین محصول خود پس از بکالر میباشد .خود بکالر محصولی بسیار
لوکس است که تنها  ۱۲دستگاه از آن تولید خواهد شد .بر اساس گزارش منتشر شده توسط اتوکار ،محصول دو درب و جدید مولینر
ســقف تولید  ۲۵دســتگاهی خواهد داشت و از دیگر تفاوتهای آن نسبت به بکالر میتوان به استفاده از سقف ثابت و استایل برگرفته
از  GT 100 EXPمــدل  ۲۰۱۹اشــاره کرد.ظاهرا ً طراحی این خودرو به عنوان پنجــرهای برای مدلهای آتی بنتلی بکار خواهد رفت و
خودروهای الکتریکی بنتلی در آینده از عناصر طراحی این محصول سفارشی استفاده خواهند کرد .گفته میشود نمای جلوی این خودرو
تحت تأثیر طراحی زاویهدار ،جلوپنجره خاص و چراغهای  LEDنازک قرار خواهد گرفت .مسئول طراحی بدنه این خودروی خاص آندراس
مینت خواهد بود که کار طراحی خودروی مفهومی  Hunaudieresســال  ۱۹۹۹را نیز انجام داده است .این کانسپت  ۲۲ساله هرگز وارد
خط تولید نشد اما نقش مهمی در پیشبرد طراحی بوگاتی ویرون داشت .قوسهای چرخ بزرگ از جمله ویژگیهای این کوپه خواهد بود
و به این لیست باید چراغهای عقب خاص را نیز اضافه کرد.طبق شنیدهها نیروبخش این خودرو پیشرانه  ۱۲سیلندر  ۶لیتری توئین توربو
خواهد بود که از مدل کانتیننتال  GTاسپید قرض گرفته شده و قدرت  ۶۵۰اسب بخاری و گشتاور  ۹۰۰نیوتون متری دارد.

یک دستگاه جدید که هنگام خواب درون دهان قرار میگیرد ،میتواند
به شبهای بیخوابی ناشی از خر و پف کردن و خرناس کشیدن پایان
دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،یک خواب شبانه با کیفیت
برای ســامتی و آمادگی ذهنی ما حیاتی است و اگر شما از آن دسته
افرادی هســتید که در خواب ،خر و پف میکنند ،ممکن اســت خود
یا دیگران را از این اســتراحت ضروری محروم کنید و نکته اینجاســت
که کمبود خواب با کیفیت در نهایت میتواند در درازمدت مشــکالت
شدیدتری ایجاد کند.اکنون یک دستگاه ضد خر و پف موسوم به «وایتال
اسلیپ»( )VitalSleepکه با یک سیستم تنظیم خودکار که ثبت اختراع
شده است ،دقیقاً روی دندانها قرار میگیرد و با باز کردن راههای هوایی
و بهبود تنفس در هنگام خواب ،کمک میکند تا دیگر خر و پف نکنید.
با جریان آزاد هوا در مجاری تنفســی در هنگام خواب ،ســطح راحتی
کاربر افزایش مییابد و محیطی سالم و شرایطی مطلوب ایجاد میشود
که به کاربران کمک میکند خواب با کیفیتی را که میخواهند ،تجربه
کنند«.وایتال اسلیپ» که ســاخت ایاالت متحده است و از مواد درجه
یک پزشکی ،ضد حساســیت ،بدون «بیفونل ای»( )BPAساخته شده
است ،توسط سازمان غذا و داروی آمریکا( )FDAتایید شده است.
این دســتگاه به شکل ســازگار و خودتطبیق با قالب دندانهای کاربر
سازگار میشود تا هیچ گونه احساس ناراحتی ایجاد نکند.برای استفاده
از این دستگاه باید ابتدا آن را در آب داغ قرار داد تا برای استفاده آماده
شود .ســپس کاربر آن را در دهان خود میگذارد و اجازه میدهد تا با
فک و دندانها هماهنگ شود«.وایتال اسلیپ» پس از هماهنگی با فک
و دندانها ،جریان یافتن هوا را از داخل دهان میسر میکند و یک خواب
بــا کیفیت برای کاربر به ارمغان میآورد.این دســتگاه دارای یک کیف
نگهدارنده برای نگهداری و همراه داشتن در سفر است.

