
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4969سه شنبه 18 مرداد 1401  11 محرم 1443  9 آگوست 2022  sobheqtesad@ sobheqtesad@ sobhe-qtesad

مراســم عزاداری شب تاسوعای حسینی با حضور رهبر انقالب اسالمی در حسینیه  امام خمینی)ره( برگزار شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در شب تاسوعا، 
مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم در حسینیه امام خمینی )ره( با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.در این 
مراسم، حجت االسالم والمسلمین عالی در سخنانی، الزمه یاری صادقانه دین خدا را عالوه بر معرفت عقلی و قلبی، شناخت و محبت به دوستان اهل بیت 
و همچنین ابراز برائت از دشمنان آنان دانست و گفت: امروز مصداق بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت، ایستادگی در مقابل زورگویان و طواغیت جهان و 
جلوگیری از نفوذ فرهنگ و سبک زندگی آنان در جامعه اسالمی است.همچنین در این مراسم، آقای مهدی رسولی به روضه خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.

www.sobh-eqtesad.ir

در حسینیه امام خمینی)ره(؛
مراسم عزاداری شب تاسوعا با حضور رهبر انقالب برگزار شد

info@sobh-eqtesad.ir

در گفت وگو با ایسنا تشریح شد
احتمال ابتالی مجدد به »اُمیکرون«

یک اپیدمیولوژیست ضمن تشــریح طول دوره ابتال به اُمیکرون 
و وضعیــت ابتالی مجدد به آن، درباره پدیده »النگ  کووید« نیز 
توضیح داد.دکتر حمید سوری در گفت وگو با ایسنا، درباره طول 
دوره ابتال به اُمیکرون و چگونگی انتقال آن، گفت: باید توجه کرد 
که در کرونای اُمیکرون ممکن است فرد مبتال باشد، اما بیماری اش 
بدون عالمت باشد و مشخص نباشد. با این حال فرد مبتال حتی 
بــدون عالمت، می تواند بیماری را به دیگران منتقل کرده و افراد 
دیگر را به بیماری و حتی به فرم های شــدید بیماری مبتال کند. 
بایــد توجه کرد که طول دوره بیماری معموال حدود ســه هفته 
است و طول دوره ای که فرد می تواند بیماری را به دیگران منتقل 
کند نیز حدود دو هفته است. بنابراین مهم است که در این مدت 

مراقبت های الزم انجام شود.

النگ کووید چیست؟
وی افزود: در عین حال در بیمــاری کووید۱۹، ۲۰ تا ۳۰ درصد 
موارد ابتال به النگ کووید یا کووید طوالنی مدت تبدیل می شوند. 
البته باید توجه کرد که در النگ کووید، شــدت بیماری به شدت 
دوره حادش نیست و به مرور زمان عوارضش کمتر می شود. طیف 
متنوعی هم دارد. در عین حال النگ کووید ممکن اســت فرد را 
تا هفته هــا و ماه ها دچار اختالالت گوارشــی کند یا بی حالی و 
بی حســی، تب های خفیف، بی اشتهایی، کاهش حس بویایی و 

چشایی و... برایش ایجاد کند.

علت بروز النگ کووید مشخص نیست
ســوری با بیان اینکه درباره علت بروز النگ کووید بررســی هایی 
شــده، اما هنوز نمی دانیم که علت آن چیســت، گفت: در عین 
حال در النگ کووید ممکن اســت PCR مثبت باشــد یا نباشد و 
خیلی چارچوب آن مشخص نیســت و در افراد مختلف متفاوت 
اســت. بنابراین وقتی بیماری برای هفته ها و ماه ها ادامه داشــته 
باشد، النگ کووید محسوب می شــود. برای النگ کووید از هشت 
یا ۱۲ هفته را مبنا در نظر می گیرند. ما هنوز نمی دانیم که تعداد 
دقیق افراد مبتال به النگ کووید چقدر اســت. زیرا دامنه شــدت 
آن بسیار متغیر و متفاوت است. معموال عمده النگ کوویدها مانع 
فعالیت های روزمره افراد نمی شــود. با این حــال در برخی افراد 
هم ممکن اســت عوارض بیماری تا مدت ها آزارشان دهد.وی با 
بیان اینکه موارد خطرناک النگ کووید خیلی معدود است، گفت: 
حداکثر زمانی هم که النگ کووید طول می کشد، مشخص نیست. 
البته مدت زیادی هم نیست که از مفهوم النگ کووید اطالع داریم. 
در یکســالی که بر روی النگ کوویــد تحقیقات جامع تری انجام 
شــده، دیده شــده که افرادی هســتند که بیش از یکسال است 
دچــار عوارض النگ کووید هســتند. گزارش ها می گویند به طور 
متوسط تا یکســال ممکن است طول بکشد.سوری با بیان اینکه 
عوارض جانبی النگ کووید هم بسته به افرادی است که دچار آن 
می شوند، گفت: به عنوان مثال سالمندان، افراد مبتال به آسم، افراد 
دارای اضافه وزن، افراد ســیگاری، افرادی که درمان های به موقع 
و مناســب دریافت نکرده اند و... ممکن است النگ کووید برایشان 
با عوارض شــدیدتر باشد. حتی درصدی از افرادی هم که واکسن 
تزریق کرده اند، ممکن اســت دچار النگ کووید شــوند، هرچند 
که شــدتش کمتر خواهد بود.وی با بیان اینکــه توصیه ها برای 
افرادی که دچار النگ کووید می شوند، عمدتا توصیه های مراقبتی 
اســت، گفت: به عنوان مثال برای خســتگی افراد نباید خیلی به 
خودشان فشار وارد کنند و فعالیت هایشان را متناسب با ظرفیت 
و تحمل شان انجام دهند. سطح انرژی شان را در حدی نگه دارند 
که در طول روز بتوانند فعالیت های مســتمر خود را ادامه دهند، 
استراحت کرده یا تمرین های ساده مانند پیاده روی داشته باشند. 
گاهــی النگ کووید بر روی خلق و خوی افراد تاثیر می گذارد که 
در صورت شدت گرفتن طبیعتا باید مشاوره روانشناختی بگیرند. 
همچنین به عنوان مثال افرادی که درد مفاصل و ... دارند، برخی 
تمرین های کششی می تواند کمک شان کند. افرادی که اختالالت 
گوارشی دارند، طبیعتا باید از مصرف غذاهایی که به این اختالالت 
دامن می زند، پرهیز کنند. بنابراین النگ کووید می تواند در افراد 
مختلف وضعیت متفاوتی داشته باشد.وی با بیان اینکه هنوز نمی 
دانیم چرا برخی افراد النگ کووید می گیرند، گفت: هنوز سواالت 
زیــادی درباره النگ کووید وجود دارد. در عین حال خســتگی و 
بی حالی شایع ترین عوارض آن اســت. در عین حال اینطور هم 
نیست که فقط کسانی که به کرونای شدید مبتال می شوند، دچار 
النگ کووید می شوند، بلکه ممکن است فردی به کرونای متوسط با 
عالئم متوسط مبتال شود، اما به النگ کووید هم دچار شود. برخی 
می گویند علت النگ کووید شــاید به این دلیل باشد که ویروس 
روی رشته های عصبی مانده باشــد یا اینکه سلول های زیادی از 
بدن فرد مبتال را آلوده کند، منجر به پاسخ ایمنی بیش از حد شود 
یا اینکه بعد از اتمام دوره بیماری سیســتم ایمنی به حالت عادی 
برنمی گردد. این فرضیات هم مطرح شده است، اما هنوز مطالعات 

در حال انجام است.

احتمال ابتالی مجدد به »اُمیکرون«
سوری درباره درباره احتمال ابتالی مجدد به کرونای اُمیکرون نیز 
اظهار کرد: احتمال ابتالی مجدد در افراد هم بســتگی به شدت 
ابتال و میزان آنتی بادی که در بدن فرد ایجاد می شود، دارد؛ اما به 
طور متوســط فردی که به کووید۱۹ مبتال می شود، بین چهار تا 
شش ماه مصونیت دارد. بعد از آن باید مجددا واکسن تزریق کند 
یا خودش را مصون نگه دارد تا مبتال نشود.وی گفت: انتقال کرونا 
در هر شرایط و زمانی می تواند رخ دهد، مگر زمانیکه PCR منفی 
باشد. بنابراین فرد کرونا مثبت حتی در فرم بی عالمت هم می تواند 

بیماری را به دیگران  منتقل کند.

یارانه و ارز دارو حذف نمی شود
معــاون برنامه ریــزی اداره کل دارو در ســازمان غــذا و دارو در خصــوص طــرح دارویاری و 
هوشمندســازی حوزه دارو، اظهار کرد: یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه ارز دارو به 
انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه می شود.به گزارش ایسنا، حسن شمالی با اشاره به اینکه پیش تر 
ارز دارو به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت می شــد، گفت: به اعتقاد کارشناسان یارانه 
این چنینی هدر رفت منابع را به دنبال دارد ولی دولت در بودجه ۱۴۰۱ اختیار ساماندهی داشت 
و تصمیم گرفت یارانه ارز دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه دهد.وی با تاکید بر اینکه از 
این طریق بار مالی جدید به بیماران تحمیل نخواهد شد، تصریح کرد: این باعث می شود که ما 
مطمئن شویم مصرف کننده یارانه، بیماران هستند.وی افزود: سازمان غذا و دارو، دولت و مجلس 
حساسیت ویژه ای در این زمینه دارند.به گفته معاون سازمان غذا و دارو، در طرح جدید هزینه 
بیماران دارای نسخه برای خرید دارو افزایش نمی یابد ولی تولیدکننده با قیمت جدید داروها را 
می فروشند .وی در پاسخ به چگونگِی هزینه کرد مردم برای داروهایی که زیر نظر بیمه نیستند، 
گفت: این طرح بســته خدمتی بیمه را توســعه می دهد؛ لذا عالوه بر پوشش بیمه ها تا کنون، 
چندین قلم داروی اساسی و ضروری مردم احصا شده و مشمول دریافت یارانه شده اند.او افزود: 
به رغم افزایش قیمت این چند قلم، باز هم این داروها تحت پوشــش بیمه قرار گرفته و بیماران 
هیچ گونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت. از طرفی ۱۱۹ داروی ارزان  قیمت که مردم به صورت 
عادی مصرف می کنند، در آینده نزدیک تحت نظر بیمه پوشــش داده می شوند.ششمالی که در 
یک برنامه رادیویی صحبت می کردبا اشاره به الکترونیکی شدن نسخه پیچی، گفت: آمار بر خط 

است و می توان اطالعات آن را از بیمه ها دریافت کرد.

وزیر کشور: همه خسارات سیل جبران می شود
وزیر کشور در جمع مردم سیل زده روستای کره کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم نگران نباشند 
و همه خســارت های ناشــی از سیل جبران خواهد شــد و دولت کمک خواهد کرد.به گزارش 
فارس، احمد وحیدی وزیر کشــور دولت سیزدهم در جمع مردم سیل زده روستای کره استان 
کهگیلویه وبویراحمد ضمن تشــکر از همه مردم و مسئوالن اظهار کرد: با وجود حجم بارندگی 
باال، خوشبختانه خسارت جانی نداشتیم.وزیر کشور با توجه به خسارت های در حوزه کشاورزی 
و پرورش ماهی گفت: این خسارت ها قابل جبران است و دولت کمک خواهد کرد، مردم نگران 
نباشند، دسترنج شما اصالح خواهد شد.وی با بیان اینکه مسئوالن کنار مردم هستند افزود: اولین 
اولویت در این منطقه تامین لوله آب است که هر چه سریع تر آب به درختان و کشت ها برسد.

وحیدی افزود: دومین کار باید به ســرعت ِگل و الی بین مزارع برداشــته شود که ریشه مزارع 
خشــک نشود.وزیر کشور گفت: چندین دستگاه ماشین آالت سنگین را بسیج خواهیم کرد که 

مشکالت راه ها و تاسیسات برق این منطقه را بررسی و حل کنند.

در ماه های آینده، بعید است تورمی چون خرداد 
داشته باشیم 

یک کارشناس اقتصادی گفت: اینکه در آینده تورمی مانند تورم خرداد داشته باشیم، بعید به نظر 
می رسد.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ روزهایی که سپری می کنیم، همراه شده با انتظار 
برای نتیجه مذاکرات و بسیاری آینده اقتصاد کشور را با مذاکرات درهم تنیده می دانند؛ اقتصاد 
آنالین در این راســتا که مذاکرات چه تاثیری بر آینده اقتصاد کشور خواهد داشت، به گفت وگو 
با هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی پرداخته است.حق شناس در این گفت وگو به خبرنگار 
اقتصاد آنالین گفت: پیش بینی اقتصاد ایران تا حدودی ناشی از شرایط تحریم است؛ اگر کشور 
تحریم نباشد، دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران می افتد؛ اتفاق مهم اول آن است که ده ها میلیارد الر 
از ارز ایران، آزاد خواهد شد که بر روی نرخ تورم تاثیری مثبت خواهد داشت؛ مساله مهم بعدی 
آن است که بخش بازرگانی و صادرات و واردات به روال عادی باز خواهد گشت که این امر هم بر 
روی نرخ ارز اثرگذار است و هم بر صنایعی که امروز در ظرفیت کامل فعال نیستند نیز تاثیر دارد.
 این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر تجارت به شرایط عادی برگردد، حداقل در کوتاه مدت 
کسی انتظار افزایش نرخ تورم را ندارد؛ یعنی انتظارات تورمی هم یا حذف می شود و یا به حداقل 

ممکن می رسد؛ البته همه آنچه گفته شد، برای شرایطی است که برجام احیا شود.

تنهــا راه برای جلوگیری از ســقوط صندوق ها حداقل در مــورد تامین اجتماعی، 
»افزایش ســن و ســابقه بازنشستگی« نیســت؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران 
همخوانی ندارد. نسرین هزاره مقدم :ایلنا، »ضریب پشتیبانی و معادله ی حفِظ تعادل 
صندوق های بازنشســتگی« فقط یک کسر است، محصول تقسیم صورت بر مخرج 
که هرچه حاصل بزرگ تر باشــد، صندوق از ضریب امنیت و تعادل منابع بیشتری 
برخوردار است. به عبارتی عدِد حاصل از معادله ی »ورودی ها/خروجی ها« هرچه رقم 
باالتری باشد، صندوق از بحران نقدینگی و معضِل کسری منابع دورتر است.بنابراین 
برای خالصی از بحراِن کاهش مداِم ضریب پشــتیبانی یک صندوق بازنشســتگی، 
باید تالش شود تا این عدد کسری تا جای ممکن بزرگ تر شود و برای بزرگ شدن 
نتیجه ی یک کســر فقط دو راه وجود دارد: بزرگ تر شدن صورت و کوچک تر شدن 
و آب رفتِن مخرج. در ارتباط با صندوق های بازنشســتگی نیز  به طریق اولی فقط 
دو راه وجود دارد؛ راه اول، افزایش ورودی های ماهانه ی صندوق های بازنشســتگی  
یا همان منابع دریافتی صندوق اســت که می توان آن را  به دو طریق افزایش داد، 
استفاده از ابزارهای بیمه ای برای نمونه باال بردن نرخ بیمه شدگان و شاغالن رسمی 
با تحت پوشش قرار دادن بخشی از اقتصاد غیررسمی و یا بهره گرفتن از اصالحات 
اجرایی یا پارامتریک با هدِف افزایش نرخ بیمه ی بیمه شــدگان فعلی. البته در مورد 
صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی راهکار پراهمیت سومی نیز برای افزایش 
میزان ورودی های صندوق هست: تادیه ی آنچه دولت موظف به پرداخت است و تا 
امروز نپرداخته؛ همان بدهی ِ انباشته ی تاریخی که به اعتقاد کارشناسان بیش از ۴۲۰ 
هزار میلیارد تومان است، مضاف بر بدهی جاری دولت بابت سه درصد حق بیمه ی  
بیمه شــدگان عادی و حق بیمه ی کارفرمایی برای بیش از ۲۶ گروه بیمه شــده ی 
خاص که پرداخــت این مبالغ باید در بودجه های ســنواتی منظور و تامین اعتبار 
شود.و اما راه دوم، کوچک کردن مخرج کسر یا کاهش خروجی های مستمر صندوق 
است؛ در ارتباط با تامین اجتماعی، خروجی ها همان تعهدات مندرج در قانون تامین 
اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ است، یعنی دو بخِش »مستمری بازنشستگان« و »خدمات 
درمانی ارائه شده به تمام بیمه شــدگان«. برای کاستن از میزان خروجی ها، یا باید 
از خدمات درمانی رایگان به جامعه ی هدف کاســت که در این زمینه اتفاقاً خواسته 
یا ناخواسته اقدامات بسیار صورت داده اند؛ امروز اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی، با 
بیمه ی پایه یک سونوگرافی یا رادیولوژی ساده هم نمی توانی انجام دهی. و یا باید از 
میزان پرداخت مســتمری بازنشسگان کسر کرد؛ این روزها به این مساله ی آخر در 
حالیکه هیچ کدام از راهکارهای بزرگ کردن حاصل کسر در دستور کار قرار نگرفته، 
توجه خاص مبذول داشــته اند؛ می خواهند با افزایش سن بازنشستگی تحت لواِی 
اصالحات پارامتریک، مخرج کسر را کاهش دهند و ضریب پشتیبانی صندوق تامین 
اجتماعی را قبل از ســقوط به یک ســیاهچاله ی عمیق، در همین جایی که هست 
حفظ کنند.اما ســوال اینجاست که چرا سراغ صورت کســر نمی روند؛ صورِت این 
کسر را می توان بدون تحمیل فشار به طبقه ی کارگر و با ابزارهای اجرایی و نظارتی 
بدون دست یازیدن به اصالحات پارامتریک بزرگ کرد؛ در واقع اصالحات پارامتریک 
تنها وقتی معنا پیدا می کند که ما پوشــش بیمه ای حداکثری داشته باشیم و هیچ 
گروهی از شاغالن خارج از چتر بیمه قرار نگرفته باشند؛ اصالحات پارامتریک وقتی 
معنادار است که دولت هیچ بدهی ای به سازمان نداشته باشد و همه دیون خود را تا 
ریال آخر پرداخت کرده باشد و اصالحات پارامتریک وقتی بامعناست که اصالحات 
اجرایی براســاس الزامات قانونی قباًل محقق شــده باشد، مثاًل وقتی ماده ۴۱ قانون 
کار می گوید افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل باید متناسب با سبد معیشت 
حداقلی خانوار و افزایش هزینه های زندگی باشــد، اگر این بند قانونی اجرا شود، با 
زیاد شدن دستمزد شــاغالِن بیمه شده، حق بیمه ی ماهانه ی پرداختی به سازمان 
نیــز افزایش می یابد. پس تا زمانیکه قانون اجرایی نشــود، از ابزارهای نظارتی برای 
گسترش چتر بیمه بهره نگیرند و دولت تعهدات خود را نپردازد، اصرار بر اصالحات 
پارامتریک، اصرار بر فشــار آوردن به جامعه ی کارگری ست بدون اینکه طرف های 
دیگِر درگیر با مساله، کوچک ترین هزینه ای بپردازند.قوانین ساده ی ریاضی می گوید 

برای بزرگ کردن یک کســر، می توان صورت کسر را افزایش داد یا اینکه از مخرج 
آن برداشت؛ واقعاً چرا وقتی صورت کسر جای بزرگ شدِن بسیار دارد، فقط به سراغ 
مخرج کســر رفته اند و می خواهند میزان مستمری پرداختی به جامعه ی هدف را با 
افزایش ســن بازنشستگی برای کارگران شاغل کاهش دهند، دقیقاً همان کارگرانی 
که از حداقل دستمزد مکفی برخوردار نیستند و میان حقوق شان و کف هزینه های 
زندگی، فاصله از زمین تا آســمان است؟!حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون 
عالی شــوراهای اسالمی کار کشور( در این رابطه می گوید: پرداخت بدهی سنگیِن 
دولت، مطلب مهمی ست اما حتی اگر این مقوله را کنار بگذاریم، بازهم راهکارهایی 
برای افزایش ورودی های سازمان وجود دارد؛ اصلی ترین راهکار این است که بازرسان 
تامین اجتماعی فعال شــوند و کارگاه های غیررســمی را تحت پوشش بیمه ببرند، 
در این صورت، منابع متنابهی برای صندوق فراهم می شــود. چرا هیچ اصراری برای 
غیررسمی زدایی و افزایش نرخ پوشش بیمه ندارند و در عوض فقط می خواهند سن 
بازنشستگی را باالتر ببرند؟به گفته ی وی، گسترده کردن پوشش بیمه و جلوگیری از 
فرارهای بیمه ای کارفرمایان، اصولی ترین راهکار برای زیاد شدن ورودی های ماهانه ی 
ســازمان و جلوگیری از بحران منابع و مصارف در این صندوق است.کافیست فقط 
گسترش پوشش بیمه را به عنوان یک هدف در نظر بگیریم تا بدون نیاز به اصالحات 
پارامتریک یا کاستن از حقوق کارگران، منابع ریالی قابل توجهی عاید سازمان شود؛ 
اعداد برای تعداد کارگران غیررســمی بســیار متغیر است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هیچ برآورد دقیق یا غیردقیقی از نرخ غیررســمی کاری در کشور ندارد و 
برآوردهای تخمینی متفاوت است؛ تا ماه های پایانی سال گذشته، آخرین برآوردها 
حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود. در روزهای پایانی سال گذشته، ناگهان نماینده 
کارفرمایــان، در یک برنامه تلویزیونی اعالم کــرد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر 
غیررسمی در کارگاه های رسمی یا غیررسمی مشغول به کار هستند. تا امروز، وزارت 
تعاون این عدد را تکذیب نکرده و به نظر می رســد این عدد غیررســمی، بیشتر به 
واقعیت نزدیک باشد.خب اگر فرض کنیم ۷ میلیون کارگر غیررسمی به معنای بیمه 
نشده در کشور داریم –مجموع کارگران شاغل در کارگاه های زیرزمینی و غیررسمی 
و کارگران بیمه نشده ی شاغل در کارگاه های رسمی- تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 
این تعداد، هر ماه مبلغ عظیمی به حساب صندوق تامین اجتماعی سرازیر می کند؛ 
اگــر برای بیمه ی هر کدام از این ۷ میلیــون کارگر، فقط یک میلیون تومان هرماه 
به حســاب تامین اجتماعی واریز شود، دریافتی ســازمان از این ۷ میلیون نفر )۷ 
میلیون ضربدر یک میلیون تومان(، برابر با ۷ هزار میلیارد تومان می شــود! بنابراین 
با غیررسمی زدایی، دریافتی ماهانه ی سازمان ۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد 
یعنی در ســال چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان.اگر همه ی این ۷ میلیون نفر 
را نتوانیم بیمه کنیم و به بیمه کردن فقط ۲ میلیون نفر از این کارگران غیررسمی 
اکتفــا نماییم، بازهم ماهی ۲ هزار میلیارد تومان و ســالی ۲۰ هزار میلیارد تومان 
عایدی اضافه برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می شود؛ این عدد می تواند حدود 
نیمی از مصارف ماهانه ســازمان را پوشش دهد و اصاًل عدد کم یا غیرقابل توجهی 
نیست.همین یک اقدام اجرایی –گسترش شمول بیمه از طریق بیمه کردن کارگران 
غیررســمی- بدون نیاز به هیچ اصالح پارامتریکی، ورودی های عظیم برای صندوق 
بازنشســتگی فراهم می کند و عدد حاصل از کســِر تعادلی فــوق را به میزان قابل 
توجهی افزایش می دهد. بنابراین آنگونه کــه برخی مدیران ادعا می کنند، تنها راه 
برای جلوگیری از سقوط صندوق ها حداقل در مورد تامین اجتماعی، »افزایش سن 
و سابقه بازنشستگی« نیست؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؛ در 
اقتصادی که میلیون ها نفر بیکار هســتند و میلیون ها نفر از شاغالن، خارج از چتر 
بیمه حداقلی امرار معاش می کنند، چرا باید به عنوان اولین اصالحات، سراغ افزایش 
سن بازنشستگی برویم و با طوالنی کردن زمان اشتغال کارگران، فرصت را از جوانان 
جویای کار بگیریم، آنهم وقتی که می توان با نظارت و بازرسی دقیق، منابع سازمان 
را افزایش داد و البته می توان از دولت خواست که بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی 

خود به صندوق تامین اجتماعی را زودتر بپردازد، پیش از آنکه خیلی دیر شود.

چاره فقط »افزایش سن بازنشستگی« نیست

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با گوترش:

ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار جدی است
معاون وزیر صمت

ممنوعیت عرضه کاالی بدون 
شناسه در پنج گروه کاالیی

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

خودروسازها باید مالیات نقل وانتقال خودرو را بدهند

معاون وزیر صمت با اشــاره به ممنوعیت عرضه کاالهای بدون شناسه در پنج گروه کاالیی، اظهار داشت: 
تعداد شناسه های رهگیری از ۸۰ میلیون کد که در ابتدای طرح وجود داشت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری 
شناسه افزایش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، محمد مهدی برادران با اشاره به ممنوعیت 
عرضه کاالهای بدون شناسه در پنج گروه کاالیی، اظهار داشت: ۵۵ قلم کاال که پنج گروه آن از گذشته در 
مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری کردیم.وی ادامه داد : کدهای شناسه ای که تاکنون صادر 
شــده، با لحاظ الستیک، کمک فنر و باتری و همچنین ۵۳ گروهی که امروز نیز به آن اضافه می شود در 

مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است.....

یارانه مرداد نقدی است؟
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

 دلیل اختالف قیمت مسکن در گزارش مرکز آمار
 و بانک مرکزی

مورا: 

در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه مذاکرات وین 
خوش بین هستم
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گزیده خبر

سرلشکر سالمی: 
 بیش از صدهزار موشک در لبنان آماده 

شلیک به سمت صهیونیستهاست

فرمانده ســپاه گفت: در لبنان بیش از صدهزار موشــک آماده شلیک است 
تا جهنم را برای صهیونیســت ها رقم بزنند.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی 
خبرگزاری تســنیم ، سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل سپاه در مراسم 
تشییع پیکرهای 5 شهید مدافع حرم در میدان امام حسین )ع( تهران اظهار 
داشــت: هرگز هیچ دلیلی برای از تن به درآوردن لباس جهاد نیســت، حتی 
اگر در اوج نابرابری در مقابل دشــمن باشیم.سردار سالمی گفت: این عاشورا، 
همان عاشوراســت. آرایش تغییری نکرده است. امروز هم آرایش و صف بندی 
دشمن پابرجاســت. امروز نایب امام زمان در میدان نبرد ایستاده و آن هایی 
که وفاداراند و تا پایان در میدان می مانند، قهرمان هســتند.وی ادامه داد: در 
آن ســو نیز مستکبران ایستادند که شما صدای رد و بدل شدن شمشیرها را 
می شــنوید. عاشورای امروز برای آن است که ما نسبت مان را با امام مشخص 
کنیم. ببینیم کجای این معرکه هســتیم و بدانیم که در جغرافیای این نبرد 
خنثی وجود ندارد.سالمی گفت: نبرد با ظلم برقرار است و ما هستیم که باید 
تعیین موقعیت کنیم. اگر در سپاه امام نباشیم متعلق به جبهه سوم نیستیم. 
ما در امتدادی از عاشورا ایســتاده ایم.رمانده کل سپاه  عنوان کرد: اسالف ما 
پیکرهای شهیدانی است که از شام آمدند. این کاروان از شام آمده و پیام آور 
حضرت زینب کبری برای زنان باکرامت جامعه ماســت. این شهیدان سرافراز 
نشــان دهنده صدق وعده ما هستند که تا پایان می مانیم. این استخوان ها 
نشان دهنده این حقیقت است که شهادت همچنان زنده است و جهاد ادامه 
دارد. ما با سردار بی سر اما سربلند )شهید عبداهلل اسکندری( در دفاع مقدس 
همســنگر و همراه بودیم.وی افــزود: روزی او در کارون و اروند و کرخه می 
جنگید. امروز پیکرش از کنار مدیترانه آمده است. به مساحت جهاد نگاه کنیم 
که چگونه دشــمنان را فراری دادیم. این شــکوه عظمت جهاد است.سالمی 
خاطرنشــان کرد: او تنها نیســت. او مظهر نجابت بود. حیای مردانه اش دل 
انگیزترین تصویر یک مرد بود. تواضع و فضیلت او همه با هم یک انسان کامل 
در راه خدا را نشان داده بود.فرمانده کل سپاه گفت: امروز چقدر زیباست که در 
آستانه سالروز شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین به آن قافله می پیوندد. حتما 
تصادفی نیست.وی اظهار داشت: در کنار او سردار رحیم کابلی اهل مازندران 
از شــیرهای مازندران که در جهاد و شهادت زبانزد هستند، حضور دارد. البته 
همه مردم ایران اینگونه و اهل جهاد هستند. سال ها در خان طومان ماند تا در 
عاشورا رضوان الهی را دریابد.وی ادامه داد: عباس آسمیه از نیروی هوافضای 
سپاه به جمع شهدا پیوسته است. شهید دیگری به نام مصطفی تاش موسی، 
او هم یک مرد بزرگ است. تاریخ این ها را فراموش نمی کند و شهید کریمیان 
چقدر سعادتمند هســتند که به این فوز الهی واصل شدند. شادمانند از این 
فضلی که خداوند به آن ها داشته است.وی افزود: اجر خانواده های شهدا کمتر 
از شهدا نیست. شهدا اکنون مانند نگین انگشتر در میان شما هستند . به آرزو 
خود رســیدند و خانواده ها آرزوی خود را فدا کردند. اجر این ها اگر بیش از 

شهادت نباشد کمتر نیست.
وی با تاکید بر اینکه دشمن آرایش گرفته است، گفت: سال های سال است که 
شما آرایش دشمن را می بینید. راه بر دشمن بسته است و من به عنوان سرباز 
فدایی ملت می گویم و نمی خواهم با احســاس مردمان بازی کنم. اگر شــما 
روزی در کارون اروند کرخه و شوش می جنگیدند، امروز در کرانه دریای سرخ 
راهرا بر دشمن بستند.سالمی افزود: فرزندان اسالم در یمن که در فضای تصور 
آمریکایی ها فقیر و ضعیف بودند و به خیالشان به سادگی می توانستند بر آنان 
غلبه کنند، آتش بس را بر سعودی و عقبه این جبهه وسیع آمریکا اروپا اعراب 
مرتجع تحمیل کرده است. وقتی آتش بس برقرار می شود یعنی قدرت ضعیف 
تر پیروز است وگرنه آنکه سوار مرکب است، اجازه آتش بس نمی دهد.فرمانده 
کل ســپاه گفت: آنجا راه بسته شده است. در دریای عمان و خلیج فارس نیز 
رزمندگان راه را بر دشمن بسته و او را وادار به خروج کرده و تقریباً آثار اندکی 
از آن حضور متراکم دشــمن وجــود دارد. این به معنای رویش قدرت جدید 
است.وی عنوان گرد: ایران و اسالم دو حقیقت در هم ادغام شده هستند. شما 
لحظاتی از مواجه با ناوهای عظیم الجثه دشــمن را دیدید .  این حوادث زیاد 
تکرار می شود . آنجا جای سکنای نامحرمان نیست. در لبنان ده ها هزار بلکه 
بیش از صد هزار موشــک آماده شلیک است تا جهنمی را برای صهیونیست 
هــا در لحظه ای که تقدیر الهی را رقم بزنند به وجود آوردند.وی گفت: حزب 
اهلل لبنــان می تواند با یک فتح المبین، بیت المقدس و خیبر آن ها را از پای 
درآورد. صهیونیست ها با خیبر آشنا هستند و بهتر می فهمند که خیبریون 
چه کسانی هستند.  فقط کافی است شرایط ایجاد شود. دشمن صهیونیستی 
اشتباه کند یک عملیات بیت المقدس کافی است.فرمانده کل سپاه عنوان کرد: 
در سوریه می خواســتند نظام را ساقط کنند اما انقالب اسالمی با رهبری با 
قوت ایستاد و نظام سوریه نیز ایستادگی کرد. این یک شاخص است. امریکا، 
اروپا و مرتجعین عرب همه می خواستند او نایستد، اما او ایستاد. او االن پیروز 
است.وی بیان داشت: آمریکایی ها که 20 درصد ثروت جهان را تولید می کنند 
دیگر جایی در جهان اسالم ندارند، جز در تنف، شرق فرات و محدوده کوچکی 
در دو ســه پادگان عراق باقی نمانده اند و این قسمت ها فاقد تاثیر است. این 
به معنای شکستن استخوان های آمریکاست.فرمانده کل سپاه بیان داشت: در 
ایران قدرت می جوشــد. همه راه های منازعات نظامی بسته شده، دشمن هم 
چمدان هایش را بســته است. آن ها دیگر نمی توانند فشار حداکثری اعمال 
کنند چون قدرتی ندارند. اما بر معیشت و تحریم تکیه کردند. فکر می کردند 
ملت با تحریم شکسته می شوند. اما مردم ایران از تحریم عبور کرد. مشکالت 
امروز وابسته به تحریم نیست و قابل حل است.وی بیان داشت: خطرناک ترین 
پدیده ای که امروز دشمن تالش می کند از طریق آن نفود کند، تسخیر قلب 
های جوانان اســت. می خواهند در دل های کودکان ما هم نفود کند. او می 
خواهد سیمای دختران ما را همانند غربی ها کند اما نمی داند زنان و دختران 
این سرزمین باوقار هستند و از گوهر حجاب دفاع می کنند. دشمن قلب ها و 
ایمان ها را نشانه گرفته است. مردم ایران آگاه هستند و اجازه تصرف به دشمن 
نمی دهند. دختران و زنان عزیز ما بر این واقعیت تلخ سیاســت دشمن آگاه 
هستند.وی در پایان بیان داشت: ما قدرتمندیم. قوی هستیم. ما مسلمانیم و 

ملت امام حسین هستیم.  ما با حسینیم و از کاروانش جدا نمی شویم.

ایران اقدام هتک حرمت مقدسات اسالمی 
در آلمان را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تحریک آمیز تعــداد اندکی از معاندین در 
هتک حرمت کالم اهلل مجید و اهانت به مقدسات اسالمی در برابر مرکز اسالمی 
هامبورگ در آلمــان را محکوم کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تحریک آمیز تعــداد اندکی از معاندین در 
هتک حرمت کالم اهلل مجید و اهانت به مقدسات اسالمی در برابر مرکز اسالمی 
هامبورگ در آلمان، در روز تاســوعای حسینی را شدیداً محکوم کرد.سخنگوی 
وزارت امــور خارجه تأکید کرد، این اقــدام هتاکانه، مصداق بارز فتنه انگیزی و 
نفرت پراکنی اســت و از سوی همه مســلمانان، موحدان و وجدان های پاک و 
معتقدان به همزیستی و گفتگوی بین ادیان قویاً محکوم است.کنعانی همچنین 
نسبت به پیامدها و عواقب خطرناک اینگونه اقدامات جسارت آمیز و فتنه انگیزانه 
هشدار داد و افزود، اینگونه جسارت ها نسبت به مقدسات اسالمی، وجه دیگری 
از افراطی گری و خشــونت آفرینی تکفیری و داعشــی است که برخورد قوی 
و بازدارنده علیه آن از مســؤلیت های دولت های مدعی حقوق بشــر، آزادی و 
دموکراسی است.سخنگوی دستگاه دیپلماســی ضمن پاسخگو دانستن دولت 
آلمان در قبال این واقعه تأســف بار، تاکید کرد منتظر واکنش فوری، شــدید و 
صریح آلمان در برخورد با عوامل این اقدام توهین آمیز و پیگیری سریع قضائی 

جهت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
دست ایران در مذاکرات پُر است

تهران - ایرنا - عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه دست جمهوری اسالمی ایران درمذاکرات پُر است، گفت: 
در چنین شرایطی عقالنی است که طرف غربی از خواسته های غیرمنطقی پرهیز 
کند تا امکان توافق محقق شــود.محمودعباس زاده مشــکینی در گفت و گو با 
خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مذاکرات ۱+۴ که در شــهر وین در حال برگزاری 
است و تالش آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران، گفت: پس از تصویب قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها در مجلس شــورای اســالمی و برنامه اخیر 
ســازمان انرژی اتمی برای افزایش غنی سازی تا ۱۹0 هزار سو، دست جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات پُر است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افزود: طبیعی اســت که طرف غربی از تالش برای مذاکره مســتقیم با 
تیم مذاکره کننده  ایران، اهداف خاصی را دنبال می کند و در پی کســب امتیاز 
از مذاکره رو در رو اســت.  نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با بیان اینکه 
نیاز طرف غربی به توافق بیشتر از نیاز ما به مذاکره است، عنوان کرد: در چنین 
شــرایطی می توانیم از طرف غربی امتیاز بگیریم و تیم مذاکره کننده ایران هم 
بــرای احقاق حقوق ملت ایران در صنعت هســته ای اصرار دارد. البته در چنین 
شــرایطی عقالنی است که طرف غربی از خواسته های غیرمنطقی پرهیز کند تا 

امکان توافق محقق شود.

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با گوترش:

ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار جدی است
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل 
متحد گفت: ما برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار جدی 
هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
در خصــوص برخی تحوالت منطقه ای و بین المللی از جمله 
تحوالت غزه و مذاکره رفع تحریم ها گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیــر امــور خارجه کشــورمان در این گفتگــوی تلفنی در 
پاســخ به تاکید گوترش مبنی بر ضرورت توافق هسته ای، با 
اشــاره به نشست ســاالنه )معاهده منع گسترش سالح های 
هسته ای( NPT در نیویورک و حضور فعال تیم اعزامی ایران، 
گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت کاربرد ســالح 
هسته ای برهمگان حجت و روشن است.امیرعبداللهیان افزود: 
سالح هسته ای در دکترین جمهوری اسالمی ایران جایگاهی 
ندارد و مغایر با سیاست ها و اعتقادات ما است.وزیر امور خارجه 
اضافه کــرد: امروز جهان از نظر صلح و امنیت بین المللی در 
شرایط حساس و شکننده ای قرار دارد. معاهده منع گسترش 
سالح های هســته ای حاصل یک توازن است و همواره نیز بر 
جنبه های مختلف این توازن تاکید شــده است، اما برخی از 
کشورها به طور گزینشی با آن برخورد می کنند.امیرعبداللهیان 
افزود: ما معتقدیم که جنبه های اجرا نشــده این معاهده باید 
مورد توجه جدی قرار گیرد، از جمله خلع ســالح هســته ای 
و ایجاد منطقه عاری از ســالح های هســته ای در خاورمیانه. 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان مبتکر ایده ایجاد منطقه 
عاری از ســالح های هســته ای در خاورمیانه، آمادگی خود را 

برای تداوم همکاری سازنده در این مسیر اعالم می دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها 
گفــت: ما برای رســیدن به یک توافق قــوی و پایدار جدی 

هســتیم. اکنون نیز مذاکرات در مسیر خود در وین با جدیت 
دنبال می شود، البته نتیجه این موضوع بستگی دارد به اینکه 
آیا آمریکا می خواهد توافقی صورت بگیرد؟ آیا آمریکا انعطاف 
و واقع بینی الزم را در عمل از خود نشان خواهد داد؟ ما اراده 
جدی و واقعی برای رســیدن به توافق قوی و پایدار را داریم 
و آن را نشان داده ایم.امیرعبداللهیان گفت: همکاری جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی استمرار دارد. 
اما معتقدیم آژانس باید با فاصله گرفتن از موضوعات انحرافی و 
غیرسازنده سیاسی و از مسیر فنی موضوعات باقیمانده پادمانی 
را به طور کامل حل و فصل نماید.وزیر امور خارجه کشورمان با 

اشاره به شروع تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت 
ده ها تن از شــهروندان، کودکان و زنان فلسطینی تاکید کرد: 
در مکالمه تلفنی دبیرکل جهاد اســالمی اینگونه دریافتم که 
مقاومت فلســطین در ادامه دفاع از ســرزمین و امنیت خود، 

پاسخی قوی تر به رژیم صهیونیستی خواهد داد.

جامعه جهانی بــه وظیفه خود در حمایت از مردم غزه 
عمل کند

امیرعبداللهیان افزود: ضروری است جامعه جهانی به وظیفه 
خود در برابر حمایت از مردم غزه و توقف فوری تجاوزات رژیم 

صهیونیستی عمل نماید.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
همچنین در این گفتگوی تلفنی با ابراز حمایت از تداوم آتش 
بس در یمن، بر ضرورت رفع کامل محاصره انســانی در این 
کشور تاکید کرد.امیرعبداللهیان با اشاره به سیاست خارجی 
دولت رئیســی، تقویت روند گفتگو و همــکاری منطقه ای را 
مهم ارزیابی و از ابتکار منطقه ای دبیرکل اســتقبال کرد.دبیر 
کل ســازمان ملل متحد نیز در ایــن گفتگوی تلفنی، ضمن 
تاکید بر لزوم امحای سالح های هسته ای در جهان و ضرورت 
عاری شدن خاورمیانه از سالح های کشتار جمعی تاکید کرد: 
گفتگوهــای برجام برای ما اهمیت زیادی دارد و ما در ارتباط 
بــا طرف های گفتگو بر مصالحه و انعطاف پذیری بیشــتر در 
این مرحله تاکید داشته ایم.آنتونیو گوترش درباره سالگرد وقوع 
فاجعه هیروشــیما و ناکازاکی اظهار داشت: ما باید اطمینان 
پیدا کنیم که چنین اتفاقات وحشتناکی دیگر رخ نمی دهد و 
در این راستا موضوع خلع سالح هسته ای و عدم اشاعه بسیار 
مهم اســت.گوترش گفت: ما خواستار تالش برای بسته شدن 
پرونده هسته ای ایران هستیم و به طرف های اروپایی و آمریکا 
نیــز تاکید کرده ایم.آنتونیو گوترش ابراز امیدواری کرد با ارائه 
یک پلتفرم جدید از سوی دبیرکل، گام نوینی برای همگرایی 
بیشتر در منطقه خلیج فارس برداشته شود.دبیرکل سازمان 
ملل همچنین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت غزه تاکید کرد: ما 
در تماس با همکاران خود در غزه برای شروع اقداماتی سازنده 
و توقف فوی حمالت هستیم.دبیر کل سازمان ملل متحد در 
خصوص بحران یمن، از تالش ها و مواضع ســازنده جمهوری 
اســالمی ایران در حمایت از تداوم آتش بــس تقدیر کرد و 
خواســتار تداوم نقش مؤثر ایران برای حل و فصل سیاســی 

بحران یمن شد.

سردار قاآنی گفت: حداقل روزانه ۱5 
عملیات علیه مواضع رژیم اشــغالگر 
قدس انجام می شــود کــه آنها حتی 
از ترس جانشــان داخل شهرک ها را 
گزارش  کرده اند.به  هم حصارکشــی 
گــروه دفاعی خبرگزاری تســنیم به 
نقل از روابط عمومــی نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، آیین 
شــب وداع عاشــورایی با ســه پیکر 
مطهر کربالیی شــهدای مدافع حرم 
»سرادر شــهید حاج رحیم کابلی«، 
»پاسدار شهید مصطفی تاش موسی« 
محمدامیــن  شــهید  »روحانــی  و 
کریمیان« شــامگاه جمعه ۱۴ مرداد 
۱۴0۱ مصادف با شــب هشــتم ماه 
محرم الحرام با حضور سردار اسماعیل 
قاآنی فرمانده نیروی قدس ســپاه و 
با حضور گســترده مردم در بوستان 
والیت ساری برگزار شد.سردار قاآنی، 
با تسلیت ایام عزاداری ساالر شهیدان 
حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( و 
پیکر های شهدای  بازگشــت  تبریک 
تازه تفحص شده مدافع حرم از جبهه 
مقاومت سوریه، با اشاره به اینکه مردم 
استان مازندران در دوره های مختلف 
از پیروزی انقالب تــا دفاع مقدس و 
دفاع از حریــم آل اهلل گام های عملی 
برداشــتند، گفت: ســرمایه اســتان 
مازنــدران وجود بیــش از ۱0 هزار و 
۴00 شــهید و ۴3 شهید مدافع حرم 
و وجود بیش از ۱200 امامزاده واجب 
این نشان دهنده  اســت که  التعظیم 
آن اســت که مردم این خطه مدافع 
بوده اند و والیتمداری  فرزندان آل اهلل 
خویش را نیز به اثبات رساندند.سردار 

قاآنی با اشــاره به پیشینه تاریخی و 
مذهبی مازندران، که در طول ۱۴00 
سال گذشته تاکنون مدافع حرم بوده 
و هســتند، افزود: مردم مازندران در 
طول تاریخ فراتر از مرزهای جغرافیایی 
هر جا که باید از مظلــوم دفاع کرد، 
به صف می شوند.سردار قاآنی در بخش 
دیگری از سخنان خود به ویژگی های 
شهدای مدافع حرم اشاره کرد و گفت 
: شهدای مدافع حرم زندگی باعزت را 
به ملت های دیگــر آموختند.فرمانده 
نیروی قدس ســپاه با تأکید بر اینکه 
»امروز در سراسر عالم انسان هایی که 
به دنبال زندگی عزتمندانه هستند، از 
شهدا الگو می گیرند«، خاطرنشان کرد: 
انسان های آزاده با وجود همه فشارهای 
استکبار،در اوج مظلومیت ایستاده اند و 
در مسیر شهدا حرکت می کنند.سردار 
قاآنی بــا تصریح بر اینکه حماســه 
در مقابــل زیاده خواهی های ســران 
اســتکبار همچنان ادامه دارد، اضافه 
کرد: مدافعان حرم با عزت جنگیدند 
چرا که شهدا دانش آموختگان مکتب 
امام حســین)ع( و ادامه دهنده مسیر 
نیروی  هســتند.فرمانده  آن حضرت 
قــدس ســپاه در ادامه با اشــاره به 

حماسه ششــم بهمن مردم آمل هم 
ابراز کرد: مردم استان مازندران همراه 
با رزمندگان اسالم مدافع مردم مظلوم 
هستند و خالصانه برای دفاع از اسالم 
جنگیدند و افتخار آفریدند.سردارقاآنی 
با تأکید بر اینکه اقامه عزای حسینی 
تــداوم قیام عاشــورا اســت، افزود: 
شــهدای مدافع حرم فرزنــدان امام 
حسین)ع( هستند و نباید درس ها و 
ویژگی های قیام عاشورا فراموش شود.

فرمانده نیروی قدس سپاه با یادآوری 
زندگی عزتمندانه شهدای مدافع حرم 
اضافه کرد: امروزه شهدای مدافع حرم 
تعلق به آب و خاک را شکســته اند و 
فراتر از مرزهــای جغرافیایی از حرم 
با تصریح  قاآنی  دفاع می کنند.سردار 
بر اینکه محور مقاومت به برکت خون 
شــهدای مدافع حرم همچنان پابرجا 
مانده است، خاطرنشان کرد: دشمنان 
نظام اســالمی به ویژه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی باید بدانند که ما در هر 
عرصه ای از میدان مقاومت وارد شویم 
عزت و ســربلندی برای انقالب وجود 
دارد.فرمانــده نیروی قــدس با اعالم 
اینکه »دشــمنان باید بدانند هیچ گاه 
از خباثت ها و جنایت هایشــان درحق 

مظلومان منطقه و هر نقطه جغرافیایی 
غافل نخواهیم شــد«، گفت: اگرچه 
دشمن پاسخ دشــمنی های خود  را 
در بســیاری از موارد در زمان بسیار 
کوتاهی گرفته است اما  هر کدام که 

باقی ماند، ما برای آن برنامه داریم.
ســردار قاآنی با تأکید بر اینکه رژیم 
صهیونیســتی رو به اضمحالل است، 
تصریح کرد: هر روز شاهد هستیم که 
ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی در 
حال افول است.به گفته فرمانده نیروی 
قدس سپاه مبارزان فلسطینی در حال 
برنامه ریزی هستند تا در زمان مناسب 
آخرین ضربات را بر پیکر پوسیده رژیم 
صهیونیستی وارد کنند.وی خاطرنشان 
کرد: حداقل روزانه ۱5 عملیات علیه 
مواضع رژیم اشــغالگر قــدس انجام 
می شود که آنها حتی از ترس جانشان 
داخل شــهرک ها را هم حصارکشی 
کرده اند.ســردار قاآنی بــا بیان اینکه 
نظام اسالمی همانند گذشته پشتیبان 
و حامی مظلومان فلســطینی است، 
خاطرنشــان کرد: فرزندان اسالم در 
ســرزمین های اشــغالی، غزه و لبنان 
تربیت شــده مکتب امامیــن انقالب 
هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نمی تواننــد در مقابل ایــن قهرمانان 
مقاومــت کنند.فرمانده نیروی قدس 
ســپاه در پایان تأکید کــرد: فرزندان 
اســالم در ســرزمین های اشغالی به 
ظرفیتی رســیدند که نیازهای شان را 
خودشان برطرف می کنند و فرزندان 
پرورش یافته مکتب شــهدا، در برابر 
رژیم اشغالگر قدس تا پیروزی کامل 

ایستادگی می کنند.

فرمانده نیروی قدس:  
روزانه 1۵ عملیات علیه صهیونیست ها انجام می شود

ســپاه در بیانیه با محکومیت شــدید جنایــت جدید رژیم 
صهیونیســتی علیه ملت مظلوم فلسطین تاکید کرد: خطای 
محاســباتی صهیونیست ها موجب فروپاشــی رژیم اشغالگر 
می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در بیانیه با محکومیت شــدید جنایت جدید رژیم 
صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و حمله وحشیانه به 
غزه؛ خطای محاســباتی صهیونیست ها را موجب شعله ورتر 
شدن مقاومت اسالمی فلسطین و کوتاه شدن مسیر فروپاشی 
رژیم اشغالگر و غاصب دانست.در بخشی از بیانیه آمده است: 
جنایت جدید رژیم جعلی، نژادپرست و کودکش صهیونیستی 

به نــوار غزه که از جمعه گذشــته با حملــه نظامی و ترور 
فرماندهان مقاومت اسالمی فلسطین در سایه حمایت آمریکا 
و دیگر دولت های ضدبشری آغاز شــده است بار دیگر پرده 
از خوی جنایت گری و تجاوزگری صهیونیســت ها و حامیان 
منطقه ای و فرامنطقــه ای آنها کنار زد.ایــن بیانیه حمالت 
اخیر صهیونیست ها را یک خطای محاسباتی و اقدامی برای 
آزمودن توان، زمان و کیفیت پاسخگویی مقاومت در صورت 
شــکل گیری جنگ تمام عیار علیه ملت مظلوم فلســطین 
قلمداد و تصریح کرده اســت: بی تردیــد این جنایت بزرگ 
که در ماه محرم منجر به شــهادت و مجروح شــدن ده ها از 
مردم مسلمان، مظلوم و بی دفاع فلسطینی به دست یزیدیان 
زمانه شده است، موجب پشــیمانی این رژیم و حامیان آنها 
خواهد شد.این بیانیه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه 
ملت مظلوم فلسطین را محصول تن دادن برخی دولت های 
عربی به منویات نظام سلطه و استکبار در عادی سازی روابط 

با رژیم غاصب و اشــغالگر قدس قلمداد و خاطر نشان کرده 
اســت: خط سازش و عادی ســازی روابط برخی کشورهای 
عربی با رژیم جعلی و جالد صهیونیســتی نه تنها به تضمین 
امنیت صهیونیســت ها منجر نخواهد شد، بلکه ظرفیت های 
مقاومت های اســالمی و ضد صهیونیستی در بین ملت های 
مســلمان را ارتقا و همانند گدازه های آتش بر سر اشغالگران 
ســرزمین فلســطین فرود خواهد آورد.این بیانیه با تاکید بر 
حمایت همه جانبه امت اســالمی به ویژه ملت عظیم الشان 
ایران از راهبرد آزادی قدس شریف و ملت فلسطین و تشکیل 
دولت فلسطین با مشارکت آحاد فلسطینی ها و لزوم حمایت 
و همراهی مجامع جهانی با حقوق حقه ملت فلسطین تصریح 
کرده است: از سازمان ها، مجامع و نهادهای بین المللی حقوق 
بشری انتظار می رود با خروج از الک سکوت و بی عملی برابر 
جنایات صهیونیســت ها، به استیفای حقوق ملت فلسطین و 
مجازات اشغالگران و مقابله با بی عمل های این صحنه، دامان 

خود را از مشــارکت در این جنایات انکارناپذیر که لکه ننگ 
جامعه بشری به شمار می رود، پاک سازند.این بیانیه در پایان 
با محکومیت شدید جنایات ســبعانه رژیم صهیونیستی در 
حمله ددمنشــانه به نوار غزه و تــرور فرماندهان و مجاهدان 
دلیر و عالیقدر فلســطین و جنبش جهاد اسالمی شهیدان » 
خالد منصور«، » تیســیر الجعبــری » و » رأفت الزاملی« با 
تاکید بر حمایت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی از انتفاصه 
و مقاومت مقدس ملت فلسطین آورده است:تردیدی نیست 
ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان و مبارزان فلسطینی با تأسی 
به ندای قرآنی » َفاسَتِقم َکما أُِمرَت َوَمن تاَب َمَعَک َوال تَطَغوا 
َُّه بِما تَعَملوَن بَصیٌر«، عزم و اراده مقاومت و ایستادگی برابر  إِن
اشغالگران را مســتحکم تر کرده و با اقتدار و صالبت بیشتر، 
مسیر غلبه بر رژیم آپارتاید صهیونیستی و آزادی قدس شریف 
و سرزمین مقدس فلسطین را هموارتر و سپیده دم دفع غده 
سرطانی اسرائیل از جغرافیای جهان اسالم را مژده خواهد داد.

سپاه در بیانیه با محکومیت جنایت صهیونیست ها تاکید کرد؛

خطایمحاسباتیصهیونیستهاموجبفروپاشیرژیماشغالگرمیشود
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گزیده خبر

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
دلیل اختالف قیمت مسکن در گزارش مرکز 

آمار و بانک مرکزی
ســازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی 
علت اختالف ســه میلیون تومانی قیمت 
مسکن شهر تهران در گزارش بانک مرکزی 
و مرکز آمار را تفاوت در شــیوه میانگین 
گیری دانســت و اعالم کرد مرکز آمار به 
ارائــه میانگین قیمت حســابی، موزون و 
شــاخص قیمت می پــردازد؛ در حالی که 

بانــک مرکزی تنها میانگین حســابی را در نظر گرفته و به نحوه محاســبه 
مهم میانگین موزون توجه نداشــته اســت.به گزارش ایسنا، یک روز پس از 
آنکه مرکز آمار ایران در روز ۸ مردادماه گزارش داد متوســط قیمت مسکن 
شــهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۴ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، 
بانک مرکزی به رســم هر ماهه گزارش خود را منتشر و متوسط قیمت شهر 
تهران را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم  کرد.در این خصوص ســازمان 
برنامــه و بودجه به تازگی علت این تفاوت را اعالم کرد. در این گزارش آمده 
اســت: »با انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر خانه در شهر تهران توسط 
مرکزآمار و بانک مرکزی برخی رسانه ها تفاوت عددی اعالم شده را اختالف 
در آمارها عنوان کردند در حالی که دلیل تفاوت اعداد ارائه شــده، تفاوت در 
شیوه میانگین گیری است«.ســازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود 
آورده اســت: تنها منبع تهیه این گزارش داده های خام ثبت شده در سامانه 
ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور اســت که مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی، هر دو از این منبع بری انجام محاســبات استفاده می کند«.»مرکز 
آمــار ایران به ارائه ۲ نوع میانگین قیمت )حســابی و مــوزون( و یک مورد 
شــاخص قیمت آپارتمان های مبادله و ثبت شــده در سامانه می پردازد. در 
حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی 
می باشد. هر یک از این میانگین ها کارکرد و استفاده منحصر به فردی دارند. 
گزارش مرکز آمار ایران همه نیازهای کاربرهای مختلف ممکن را پوشــش 
داده اســت«.در ادامه این گزارش چنین آمده است: »روش میانگین حسابی 
به متراژ واحدهای مبادله شــده در دوره زمانی مدنظر توجهی نداشــته و به 
همه واحدهای مســکونی )چه بزرگ و چــه کوچک( به یک دید می نگرد و 
وزنی برابر می دهد. روش میانگین موزون تفاوت متراژ واحدهای مورد مبادله 
را در قیمت ثبت شــده در نظر می گیرد به نحوی  که هر واحد متناســب با 
متراژ در تعیین میانگین قیمــت منطقه وزن می گیرد. بانک مرکزی به این 
نحوه محاســبه مهم توجهی نداشته است«.»شــاخص قیمت آپارتمان های 
مســکونی، با اســتفاده از روش هدانیک )تعدیل کیفی( محاسبه می شود و 
مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمان های مسکونی مورد مبادله در هر 
دوره اســت. در این راستا از میانگین های نام برده نمی شود )به علت ناهمگن 
بودن آپارتمان های معامله شده در هر دوره( استفاده کرد زیرا تغییرات قیمت 
را به درستی نشان نمی دهند اما چون در شاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت 
از منابع اطالعاتی زدوده شده است، شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این 
حوزه محسوب می شود«.در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه می خوانیم: 
»تفاوت بین متوســط قیمت حسابی اعالم شده توســط مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده کرده اند، تقریباً یک میلیون تومان 
بوده است. اما رسانه ها به اشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار 
ایران و میانگین قیمت حســابی بانک مرکــزی پرداخته اند که این خطا در 
مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیش آمده شده 
است«.»بر اساس اطالعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و 
مســتغالت کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به 
ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود 
معامالت امکان محاســبه متوسط قیمت منطقه را نمی دهد، لذا قیمت این 
مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این نکته در گزارش منتشر 
شده توسط مرکز آمار قابل مالحظه است. با توجه به پایین تر بودن میانگین 
قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیمت ها 
در محاســبات، باعث بیشتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به 
گزارش بانک مرکزی شــده اســت«.در پایان این گزارش چنین آمده است: 
»مرکز آمار ایران با اســتفاده از اطالعات طول و عرض دقیق جغرافیایی در 
اختیار، اقدام به پاالیش و ادیت آدرس های اســتخراج شــده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مســتغالت کشور و لحاظ  کردن آن ها در مناطق صحیح 
خود می کند. اما این امکان برای بانک مرکزی محیا نیست؛ لذا این نکته نیز 
باعث بروز اختالفاتی در میانگین قیمت های محاسبه شده در سطح مناطق و 

کل شهر تهران بین دو دستگاه شده است«.

عرضه کنندگان گوشت قرمز از پرداخت 
مالیات معاف شدند

بنابر اعالم ســازمان امور مالیاتی عرضه انواع گوشت و فرآورده های گوشتی 
از پرداخت عوارض و مالیات معاف اســت.به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه 
سازمان امور مالیاتی آمده است: به استناد جزء )۵_۴( بند الف ماده)۹( قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، عرضه انواع گوشت و فرآورده های 
گوشتی )گوشــت انواع دام های حالل، گوشت سبک و سنگین همانند ران، 
راسته، سردست، سینه و ســایر قطعات بدن آنها از جمله دنبه( از پرداخت 

مالیات و عوارض معاف است.

عوارض آزادراه ها به نرخ سابق بازگشت
مشــاور وزیر و رئیس شــورای اطالع رســانی وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: 
نرخ های جدید عوارض آزادراه های کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص 
تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
در شرایطی که هفته گذشته نرخ عوارض آزادراهی در محورهای مختلف به طور 
متوســط حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و این نرخ ها برای آزادراه های مختلف تا 
بیش از ۱۰۰ درصد هم متفاوت بود. امین کیانی، رئیس شــورای اطالع رســانی 
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد: در پی برگزاری نشست ویژه برای بررسی نرخ 
های جدید عوارض آزادراه های کشــوردر ســتاد وزارت راه و شهرسازی، در حال 
حاضر نرخهای جدید  عوارض آزاد راه های کشور به منظور بررسی بیشتر در این 
خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشــور با نرخ های گذشته خواهد بود. وی 
افزود: تردد در آزادراه های کشــوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه 
افزایش نرخ تا اطالع ثانوی خودداری خواهد شد. در این راستا مقرر شد در حال 

حاضر با نرخ های قبلی تردد از آزادراه های کشور انجام شود.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
خودروسازها باید مالیات نقل وانتقال خودرو را 

بدهند
ســازمان امور مالیاتی، خودروسازان را مســئول پرداخت مالیات بر اولین نقل و 
انتقال خودروهای صفر کیلومتر اعالم کرده اســت.به گزارش ایسنا، در متن نامه 
داوود منظور - رئیس ســازمان امور مالیاتی به حســین فرهیدزاده- سرپرســت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: بر اساس ماده ۳۰ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ســال ۱۴۰۰، پرداخت اولین مالیات نقل و 
انتقال خودرو، بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته 
)مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان ) نمایندگی های رســمی شــرکت های 
خارجی ( است.کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی 
و واردکنندگان خودرو مکلفند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده 

را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت کنند.

یارانه مرداد نقدی است؟
باتوجه به صحبت های وزیر اقتصاد به نظر می رسد که یارانه مرداد 
ماه نیز نقدی باشــد.به گزارش اقتصاد آنالین، اردیبهشت ماه بود 
که رییسی در یک مصاحبه تلویزیونی خبر از پرداخت یارانه جدید 
داد؛ یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی که قرار بود به دهک های 
یک تا ۹ درآمدی پرداخت شود. این یارانه تا ماه گذشته به صورت 
نقدی پرداخت شــد؛ درحالی که گفته می شد تنها دو ماه نقدی 

است و پس از آن کاالبرگ خواهیم داشت.
حاال به نظر می رســد زیرســاخت های کاالبرگ آماده نشده و به 

احتمال بسیار زیاد این ماه هم شاهد یارانه نقدی باشیم.

چرا یارانه نقدی پرداخت شد؟ 
همانطور که میدانید تا قبل از اردیبهشت یارانه نقدی و معیشتی 
دو یارانه ای بودند که هر ماهه به حســاب سرپرســت خانوارها 
واریز میشــد؛ اما اینکه چه شــد که پس از ســالها این دو یارانه 
حــذف و یارانه جدید جایگزین آن شــد، به حذف ارز ترجیحی 
برمی گردد. ارزی که چند سال اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده 
بود.کارشناسان هر روزه هشدار می دادند که آن را حذف کنید و 
باالخره پس از بیشتر از سه سال این اتفاق افتاد و دولت تصمیم 

به حذف ارز ترجیحی گرفت و مجلس نیز با آن موافقت کرد. اما 
حذف ارز ترجیحی نیازمند آن بود تا از اقشــار مختلف حمایت 

شود و بدون سیاست های حمایتی حذف ارز ترجیحی فشار زیادی 
به دهک های پاییــن درامدی وارد می کرد. بنابراین یارانه ۳۰۰ و 

۴۰۰هزار تومانی همان سیاستی شــد که به جای ارز ترجیحی 
به میان آمد.

یارانه مرداد؛ نقدی یا غیر نقدی؟ 
قــرار بود یارانه نقدی جدید دو ماه نقدی باشــد و پس از آن به 
صورت کاالبرگ توزیع شــود. اما حاال به نظر می رسد چهارمین 
ماه هم شــاهد یارانه نقدی خواهیم بود. چراکه خاندوزی نیز در 
صحبت های شــب گذشته خود اعالم کرد: برای ارائه کاالبرگ به 
جهت پرداخت یارانه ها منتظر گزارش نهایی تامین زیرساخت ها 
هســتیم و تا اوایل شهریور تصمیم گیری نهایی را انجام خواهیم 

داد.

مردم یارانه کاالیی را می پذیرند؟ 
بنابراین احتمــاال یارانه مرداد ماه نیز نقدی خواهد بود. اما اینکه 
مردم پس از چهار ماه یارانه نقدی یارانه کاالیی را خواهند پذیرفت 
یا خیر ســوالی اســت که هنوز نمایندگان مجلس که در قانون 
بودجه سازوکار تخصیص کاالبرگ الکترونیکی را به دولت تکلیف 

کردند، پاسخ قانع کننده ای در این باره اعالم نکرده اند.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پرداخت یارانه ۴۰۰ 
هزار تومانی به اقشــار ضعیف جامعه موجب افزایش قدرت خرید این قشر و کاهش 
فاصله طبقاتی در جامعه شده است.به گزارش ایرنا، حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی گفت: پرداخت یارانه نقدی 
به جای یارانه پنهان و واقعی شدن قیمت کاالهای اساسی با عکس کاهش ضریب جینی در جامعه شده است.نایب رییس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی افزود: ما امروز شاهد هستیم که دهک ضعیف جامعه به ازای 
هر فرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند که این مساله قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را افزایش داده و 
موجب کاهش ضریب جینی شده است.میرتاج الدینی اظهار داشت: پیش از این یارانه ها به صورت پنهان به کاالها تخصیص 
می یافت در تخصیص یارانه ها به صورت پنهان اقشــار مرفه جامعه بیشترین بهره را از یارانه ها می برند اما در حال حاضر 
و با واقعی شدن قیمت ها یارانه کاالها به صورت هدفمند به اقشار ضعیف جامعه پرداخت می شود.نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشــان کرد: اگرچه یارانه نقدی که پرداخت می شود، جبران کننده تورم موجود نیست اما 
بخش قابل توجهی از آن را پوشش می دهد و قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را افزایش می دهد.نایب رییس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که در مورد کسانی که یارانه آنها 

قطع شده بررسی های الزم صورت گیرد تا کسانی که حقشان در این زمینه تاکنون تضییع شده، احیا شود.

 رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان سازمان امور 
مالیاتی از نهایی شــدن ویژگی ها و مشــخصات پایانه های فروشگاهی و بارگذاری آن در 
وبســایت این سازمان خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان ســازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پیرو مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای 
تدریجی ســامانه مؤدیان، ســازمان امور مالیاتی کشــور به صورت مرحله ای از مؤدیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مؤدیان 
و صدور صورتحســاب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.وی با اشاره به آماده شــدن زیرساخت های فنی و بستر الزم برای اجرای 
قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب 
الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی )حافظه 
مالیاتی( به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی بر روی پایگاه اطالع رسانی سازمان امور 
مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان 
و شهروندان است.براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت ها و سامانه های الزم برای اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: مشموالنی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می شوند، مکلفند از پایانه 

فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مؤدیان استفاده کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

مرفهان بیشترین بهره را از یارانه  
پنهان می بردند 

جزئیات جدید از پایانه های فروشگاهی:

فاکتور الکترونیکی یک گام دیگر 
به اجرا نزدیک تر شد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده وفوق العاده 
 شركت سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری دشت الله دیمه )سهامي خاص - ثبت 7139( به شماره شناسنامه ملی 10340074585

بدينوسيله ازكليه صاحبان سهام دعوت مي شوددرمجمع عمومي عادی به طور فوق العاده كه ازساعت 16 لغايت 18ومجمع عمومي فوق العاده 
كه ازساعت 18 لغايت 19درروزيکشنبه مورخ 1401/05/30درمحل دفتر شركت  به آدرس شهركرد مير آباد غربی بلوار فرهنگ خيابان بابا طاهر 

طبقه همکف برگزارميگرددحضوربهم رسانيد.
دستورات جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده :

1- گزارش هيات مديره و بازرس قانوني .
2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال1400.

3- تعيين روزنامه جهت درج آگهي هاي شركت.
4- انتخاب هيات مديره و بازرس .

5- تصميم گيري درخصوص سايرمواردي كه درصالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مي باشد.
دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده :

1- افزايش سرمايه .
2- تصميم گيري درخصوص سايرمواردي كه درصالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

هيات مدیره شركت سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری دشت الله دیمه 
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گزیده خبر

تولیدکنندگان نفت خلیج فارس برای 
افزایش صادرات گاز دست به کار شدند

تولیدکنندگان نفت و گاز خاورمیانه با مشاهده فرصت برای قراردادهای تامین 
LNG بلندمدت در اروپا، دست به کار شده اند.به گزارش ایسنا، خاورمیانه که 
بزرگترین منطقه صادرکننده نفت در جهان اســت، همزمان با رشد تقاضای 
داخلی و جهانی برای گاز طبیعی در سالهای آینده، به دنبال افزایش تولید و 
صادرات گاز طبیعی است.قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی 
مایع )LNG( جهان است، سالهاست بزرگترین تولیدکننده گاز در خاورمیانه 
بوده است در حالی که سایر کشورهای گازخیز منطقه خلیج فارس در زمینه 
توســعه پروژه های گازی، عقب بوده اند.اما اوضاع فرق کرده است. عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی که تولیدکنندگان بزرگ نفت عضو اوپک به 
شــمار می روند، سرگرم کار برای افزایش تولید داخلی گاز طبیعی هستند و 
پروژه هایی را در کنــار پروژه های جذب کربن به منظور کاهش آالیندگیها 
برنامــه ریزی کرده اند. عمان که در اوپک عضویت نــدارد اما در گروه اوپک 
پالس حضور دارد، تولید بیشــتر گاز و توســعه اکتشاف و تولید جدید گاز را 
دنبال می کند.نوســان شدید بازار جهانی گاز از زمان حمله نظامی روسیه به 
اوکرایــن و پیش بینی تقاضای قوی بــرای LNG در اروپا که تالش می کند 
وابستگی به واردات از روسیه را قطع کند، عوامل مثبتی برای تولیدکنندگان 

نفت و گاز خاورمیانه هستند که قصد دارند LNG بیشتری صادر کنند.

LNG احیای مجدد تقاضا برای
تقاضا برای گاز غیرروســی در اروپا در سالهای آینده قوی خواهد بود زیرا این 
بلوک به دنبال یافتن هر چه ســریعتر جایگزینی برای واردات گاز روسیه از 
طریق خط لوله است. خریداران LNG به قراردادهای بلندمدت بازگشته اند تا 
تامین بلندمدت گاز غیرروسی را تضمین کرده و خود را از افزایش ناگهانی و 
شدید قیمت محموله های تک در امان نگه دارند.خاورمیانه که صادرکنندگان 
بزرگ نفــت و گاز آن معموال قراردادهای بلندمدت را ترجیح می دهند، می 
تواند نقش بسیار بزرگتری در تامین LNG جهان تا پایان دهه جاری ایفا کند. 
قطر با اجرای بزرگترین پروژه توســعه LNG جهان، در واکنش خاورمیانه به 
تقاضای جهانی به LNG پیشتاز بوده است. سایر تولیدکنندگان خلیج فارس 
هم قصد دارند تولید و صادرات گاز را افزایش داده و مصرف داخلی گاز برای 

تولید نیرو را افزایش دهند تا نفت بیشتری برای صادرات آزاد شود.

ابرپروژه LNG قطر
قطر سال گذشته پروژه »نورث فیلد ایست« که بزرگترین پروژه LNG جهان 
است را اعالم کرد. این پروژه ظرفیت تولید ساالنه LNG قطر را از ۷۷ میلیون 
تــن، به ۱۱۰ میلیون تن افزایش خواهد داد.  انتظار می رود پروژه مذکور که 
حداکثر ۲۸.۷۵ میلیارد دالر هزینه خواهد داشــت، تولیدش را در سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۲۵ آغاز کند. قطر فاز توسعه دیگری را در میدان گازی شمال 
که بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان است و با ایران مشترک است را دنبال 
می کند. فاز توســعه دوم، پروژه »نورث فیلد ساوت« خواهد بود که ظرفیت 
تولید ســاالنه LNG قطر را از ۱۱۰ میلیــون تن، به ۱۲۶ میلیون تن افزایش 
خواهد داد و زمان آغاز فعالیت آن، ســال ۲۰۲۷ تعیین شــده است.شرکت 
دولتی »قطر انرژی« اخیرا غولهای بین المللی اکسون موبیل، کونوکو فیلیپس، 
شل، اِنی و توتال انرژیز را به عنوان شرکای خود در پروژه توسعه »نورث فیلد 

ایست« انتخاب کرده است.

امارات متحده عربی پروژه های توسعه گاز و LNG را پیش می برد
 LNG در امارات متحده عربی، شــرکت دولتی ادنوک در حال توسعه ناوگان
 LNG خود در راســتای طرحهای اســتراتژیک برای پشتیبانی از کسب و کار
ادنوک و برنامه های رشــد مهم این شرکت است.ادنوک قصد دارد تاسیسات 
صادرات جدیدی به نام »فجیریه LNG« داشــته باشــد که انتظار می رود در 
فاصله ســال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۲۸ عملیاتی شــود و شامل یک کارخانه LNG با 
ظرفیت کلی ۹.۶ میلیون تن در ســال است. این شرکت دولتی اوایل امسال 
قرارداد تامین خدمات طراحی مهندســی نهایی )FEED( برای این تاسیسات 
را به شرکت »مک درموت« سپرد.چند روز پیش ادنوک قراردادهای حفاری 
برای یک پروژه توســعه گاز را اعالم کرد که بخشــی از بزرگترین توسعه گاز 
ترش فراســاحلی جهان و بخش مهمی از طرحهای ادنوک برای خودکفایی 
امارات در تولید گاز اســت.عالوه بر همکاری با غولهای بین المللی، ادنوک به 
اکتشــاف برای نفت و گاز بیشــتر ادامه می دهد و به تازگی دومین اکتشاف 
گازی در بلوک فراســاحلی ۲ در ابوظبی که توسط اِنی ایتالیا اداره می شود 

را اعالم کرده است.

عمان به دنبال تقویت گاز باالدستی
عمان هم ســرمایه گذاریهای بزرگی در گاز انجــام داده و صادرات LNG این 
کشور به خریداران آسیایی شامل کره جنوبی و ژاپن در نیمه اول سال میالدی 
جاری، بر مبنای ساالنه هشت درصد رشد کرد. این سلطان نشین قصد دارد 
تولید گاز را توسعه دهد و در حال بررسی ایجاد شرکت جدیدی برای مدیریت 
داراییهای گازی تا پایان سال میالدی جاری است.عمان وارد فاز مذاکره مجدد 
درباره قراردادهای فروش خود می شود که در سال ۲۰۲۵ مهلت آنها به پایان 
می رســد. با این حال یک منبع آگاه  به شــرکت انرژی اینتلیجنس گفت: 
مدیریت بخش نفت و گاز عمان اخیرا تغییرات مدیریتی زیادی را مشــاهده 
کرده و تیم LNG در وزارت انرژی، نســبتا بی تجربه هستند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، تولیدکنندگان بزرگ نفت در خلیج فارس با پیش بینی افزایش 
تقاضای جهانی برای LNG در سالهای آینده، اکنون در توسعه گاز باالدستی و 

برنامه های پروژه صادرات LNG به قطر ملحق می شوند.

چرا غرب از تحریم ها علیه نفت روسیه 
عقب نشینی کرد؟

در حالی که اتحادیه اروپا همچنان مصمم مانده اســت روســیه را بر ســر جنگ در 
اوکراین، مجازات کند اما کمبود انرژی و مواد غذایی باعث شــده اســت این گروه در 
تحریم هایش تجدیدنظر کند.به گزارش ایسنا، اگر از یک مقام اتحادیه اروپا بپرسید آیا 
این بلوک باید به تالش برای مجازات روسیه بر سر حمله به اوکراین ادامه دهد، پاسخ 
مثبتی خواهد داد. این مقام اروپایی همانطور که در مصاحبه های متعدد با رســانه ها 
مطرح شده است، خواهد گفت که پتانسیل تحریم به حد نهایی خود رسیده است اما 
دلیل نمی شود که اتحادیه اروپا بخواهد فشارهای خود را کاهش دهند. با این حال اروپا 
بی سر و صدا در حال تسهیل تحریم ها علیه مسکو است. نشریه اکسپرس انگلیس، این 
حرکت را موافقت با درخواســت های پوتین خوانده و بلومبرگ از آن به عنوان اصالح 
تحریم های پیشین نام برده است. اما آن را هر چه بنامیم، به این واقعیت می رسیم که 
اتحادیه اروپا شرایط را برای خود دشوار کرده است و این وضعیت تنها شامل اتحادیه 
اروپا نیســت. برای شروع، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به معافیت ها برای تحریم های 
روسی اضافه کند که به کشورهای خارج از این بلوک اجازه می دهد با نهادهای روسیه 
تحت تحریم از جمله بانک ها و شــرکت های دولتی مانند روســنفت همکاری کنند. 
آنطور که بلومبرگ گزارش کرده اســت، این معافیت ها برای نهادهایی هســتند که 
به نظر می رســد برای صادرات کاالهای کشــاورزی، مواد غذایی و نفت به کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا ضروری به شــمار می روند. به نظر می رسد اتحادیه اروپا تالش 
زیادی می کند تا دیگران را متقاعد کند تحریم ها علیه روسیه، به هیچ وجه ارتباطی با 
اختالالت تجارت مواد غذایی یا انرژی نداشته است یا حداقل آنها قصد نداشتند اتفاق 
بیافتد.اتحادیه اروپا در بیانیه های مطبوعاتی که از ســوی شورای اروپا منتشر شد تا 
جدیدترین دور تحریم ها علیه طالی روسیه را اعالم کند، این مسئله را مستقیما مطرح 
کرد. در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: اتحادیه اروپا متعهد است از همه تدابیری که 
ممکن است به ناامنی غذایی در سراسر جهان منتهی شود، اجتناب کند. هیچ کدام از 
تدابیری که امروز تصویب شدند یا پیش از این با در نظر گرفتن اقدامات بی ثبات کننده 
روســیه در وضعیت وضعیت اوکراین تصویب شدند، به هیچ وجه تجارت محصوالت 
کشــاورزی و غذایی شامل گندم و کود بین کشورهای غیر اروپایی و روسیه را هدف 
نگرفتند. تمامی این اظهارات اذعان بر این اســت که تحریم ها علیه روسیه آنطور که 
هدف گذاری شــده بود، به خوبی عمل نمی کند و به جای آن به کشورهای دیگری که 
در مناقشــه اوکراین حضور نداشتند، آســیب می زند یا آنها را در معرض آسیب قرار 
داده است. بعالوه در حالی که اتحادیه اروپا در تحریم های خود تغییراتی داده است تا 
اجازه دهد نفت روســیه بیشتری تجارت شود تا از یک موج دیگر افزایش قیمت های 
نفت جلوگیری کند، انگلیس برای پیوســتن به ممنوعیت بیمه نفت این بلوک علیه 
کشتی های روسی تردید دارد. مشارکت انگلیس در ممنوعیت بیمه محموله های نفتی 
به دلیل سهم بازاری که بیمه گران انگلیسی در بیمه کشتیرانی دارند، ضروری است.

گزارش اخیر روزنامه فایننشیال تایمز درباره این موضوع نشان می دهد که این مسئله 
ممکن اســت با متحد ژئوپلیتیکی بزرگ انگلیس و نگرانی اش درباره قیمت های نفت 
مرتبط باشــد. آمریکا برخالف اتحادیه اروپا و تحریم هایش، به دنبال راه دیگری برای 
کاهش درآمدهای نفتی روســیه است و ایده اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه را 
مطرح کرده است. تاکنون انگلیس، کانادا، آلمان، ژاپن، فرانسه و ایتالیا با این پیشنهاد 
موافقت کرده اند.بر اساس جدیدترین اخباری که از کمپ گروه هفت به گوش می رسد، 
این ایده آن طور که برنامه ریزی شده بود، پیش نمی رود. بسیاری شامل تحلیلگران و 
فعاالن صنعت کشتیرانی و رئیس بانک مرکزی روسیه اعالم کرده اند که اعمال سقف 
قیمت روی نفت روســیه، عملی نخواهد شد و به نظر می رسد که گروه هفت به این 

گفته ها توجهی نکرده است.

 چالش جدید آبی برای ایران تعریف شد؟

پروژه های آبی عراق؛ از تغییر مسیر دجله 
تا سدسازی روی اروند

یک کارشــناس حوزه آب و محیط زیســت گفت: 
وقتی عراق در زمان صدام نهر پنجم را احداث کرد 
و مســیر دجله را به بهانه توسعه اراضی کشاورزی 
به ســمت شمال بصره تغییر داد در واقع مهمترین 
ضربه را به هورالعظیم وارد کرد و آن را به چشــمه 
بزرگ تولید گرد و غبار تبدیل کرد، ســوریه هم با 
احداث سد اســد که ۱۱ میلیارد متر مکعب و سه 
برابر کرخه به عنوان بزرگترین سد ایران گنجایش 
دارد ورودی فــرات را به عراق کاهش داده و باعث 
شــد در این کشور تولید و گرد و غبار افزایش پیدا 
کند.به گزارش ایلنا، دبیرخانــه هیات دولت عراق 
به تازگی از پایان یافتن طراحی ساخت سدی بزرگ 
بر روی اروندرود از سوی یک شرکت ایتالیایی خبر 
داده و عنوان کرده که این سد میلیاردها مترمکعب 
آبی را کــه به خلیج فارس ریخته می شــود، جمع 
کرده و به شکل نهایی به کم آبی در مناطق جنوبی 
پایان خواهد داد.در همین رابطه، نجم عبد طارش، 
مشاور کمیته بهبود کیفیت آب وابسته به دبیرخانه 
هیات دولت اظهار کرده: سدی که شرکت ایتالیایی 
تکنیکال طراحی آن را تمام کرده موجب مدیریت 
حرکت آب و متوقف سازی ریخته شدن و هدررفت 
آن به خلیج فارس خواهد شــد و عالوه بر این، سد 
مذکور مانع از شــکل گیری زبانــه نمک و حرکت 
آب شــور به داخل اراضی عراق به خصوص استان 
بصره خواهد شد و حجم آب زیادی برای استان های 
جنوبی به ویژه بصره و ذی قار تامین کرده و عالوه بر 
پایان دادن به مشکل کم آبی در این منطقه، به تغدیه 
و آب رسانی به تاالب ها در صورت کاهش سطح آب 

کمک خواهد کرد.او همچنین عنوان کرده است که 
این پروژه احتمــال دارد با اعتراض طرف ایرانی به 
خاطر تاثیر پذیرفتن بنادر این کشــور در اروندرود 
از این ســد همراه شود اما این مسئله را می توان با 
ســاخت سدی در جنوب بصره حل کرد و به طرف 
ایرانی اطمینان داد که بنادرش تحت تاثیر این سد 
قرار نخواهند گرفت.محمــد درویش در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، درباره تاثیر اجرای این 
پروژه بر ایران اظهار داشت: ابتدا اینکه منطقه اروند 
دشت اســت و امکان سدســازی وجود ندارد تنها 
اقدامی که می توان انجام داد، مشــابه همان اقدام 
ایران جهت احداث ســد تنظیمی روی بهمن شیر 
جهت جلوگیری از شوری نخلستان ها است که به 
کمک هلند در حال انجام است، برنامه عراق هم این 
است که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها 
نشود.  وی افزود: در هر حال تاثیر این سد بر ایران 
بســتگی به این دارد که کجا احداث شود، اگر قبل 
و یا بعد از اروندکنار احداث شــود روی ایران تاثیر 
دارد، کال رودخانه های مــرزی پروتکل های خاص 
دارند و هیچوقت یک کشــور به تنهایی نمی تواند 
روی رودخانه هایی که تالوگ آن روی مرز دو کشور 
است، ســد احداث کند مگر اینکه با توافق طرفین 
باشد، در این خصوص هم حتما دولت ایران باید با 
این کار موافق باشد. بعبارت دیگر امکان ندارد این 
سد را بدون موافقت ایران احداث کند چون وارد مرز 
ایران می شود، بنابراین باید مالحظات آن دیده شود.

این کارشــناس حوزه آب و محیط زیست در ادامه 
با اشاره به سدسازی های کشورهای همسایه گفت: 

عالوه بر ترکیه؛ عراق و ســوریه هم سدسازی های 
متعددی روی دجله و فرات داشــته اند، این دو رود 
مهمترین منابع تامین آب هورالعظیم بوده و یکی 
از مهمترین دالیل خشک شدن این هور هم عراق 
اســت، وقتی این کشور در زمان صدام نهر پنجم را 
احداث کرد و مسیر دجله را به بهانه توسعه اراضی 
کشاورزی به سمت شمال بصره تغییر داد در واقع 
مهمترین ضربه را به هورالعظیم وارد کرد و آن را به 
چشمه بزرگ تولید گرد و غبار تبدیل کرد، سوریه 
هم با احداث سد اسد که ۱۱ میلیارد متر مکعب سه 
برابر کرخه به عنوان بزرگترین سد ایران گنجایش 
دارد ورودی فــرات را به عراق کاهش داده و باعث 
شــد در این کشور تولید و گرد و غبار افزایش پیدا 
کنــد و باتوجه به اینکه جهت وزش باد هم از غرب 
به شرق است روی ایران اثر گذاشته است، بعبارت 
دیگر همه این کشورها در تغییر نظام آب شناختی 
حوضه آبریز دجله و فرات تاثیر گذاشته اند. وی تاکید 
کرد: طبق پژوهش های انجام شده اقدامات ایران هم 
روی حوضه آبریز دجله و فرات تاثیر داشــته، البته 
کل تاثیر ایران بر این حوضه فقط ۲ درصد اســت، 
ترکیــه ۵۹ درصد و عراق و ســوریه نیز 3۹ درصد 
تاثیرگذار بوده اند، درست است که عملکرد ایران در 
ایــن حوضه قابل دفاع نبوده ولی این تاثیر حداکثر 
۲ درصد بوده و مهم ترین ایفاگران نقش در حوضه 
آبریز دجله و فرات به ترتیب ترکیه، عراق و سوریه و 
در انتها ایران است.درویش به پروژه داپ ترکی هم 
اشاره و خاطرنشان کرد: رود ارس آذربایجان غربی، 
شــرقی و اردبیل را طی کرده و به خزر می رســد، 
سرچشــمه آن در آرارات است که در کشور ترکیه 
قرار گرفتــه، دولت ترکیه طرح هــای بلندپروازانه 
فراوانی تحــت عنوان داپ اجــرا می کند و همان 
بالیی که بر سر عراق و سوریه آورد روی ارس پیاده 
می کند. یعنی به همان میزان عوارض گاپ شمال 
و شمال غرب کشور از جمله کشت و صنعت دشت 
مغان و بخش های بزرگی از کشــاورزی در مناطق 
جلفا، آذربایجان شــرقی و غربی را تحت تاثیر قرار 
می دهد و آب منطقه به شــدت کم خواهد شد.وی 
تاکیــد کرد: در هر حال با اجرای این پروژه هرچند 
هم اعــالم کنند حقابه ایران را می دهند عمال داده 
نخواهد شد، کال ماهیت ســد مخرب است، وقتی 
احداث شــود نظام هیدرولوژیک به هم می خورد و 

نمی توان روی آن حساب کرد.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران گفت: با فعالیت سامانه بارشی وضعیت ورودی  
سدها نسبت به سال گذشــته بهبود یافت به نحوی که در سدهای 
پنجگانه تهران طی ۱۵ روز مردادماه جاری ۴۲.۲ میلیون مترمکعب 
ورودی داشتیم که این میزان در مدت مشابه مرداد ماه سال گذشته 
حدود ۲۴ میلیون متر مکعب بود.محمد شــهریاری در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه در حال حاضر موجودی مخازن سدهای تهران 
۵۵۲ میلیون متر مکعب اســت که این حجم در روز مشــابه سال 
گذشته ۶۵۸ میلیون متر مکعب بوده و کسری مخزن ۱۰۶ میلیون 
مترمکعبی را شــاهد هستیم، اظهار کرد: بارندگی های اخیر شرایط 
را به گونــه ای رقم زد که در مــرداد ماه تاکنون یک رکورد جدید به 

جهت مقدار بارندگی ها در مقایسه با متوسط بلند مدت ثبت شده 
اســت.وی افزود:  از اول مرداد ماه سالجاری تا کنون ۲۸.۵ میلیمتر 
بارش داشتیم که در مقایسه با سال گذشته که در همین بازه زمانی 
معادل ۶.۵ میلیمتر بوده و حتی نسبت به متوسط بلند مدت افزایش 
چشمگیری را نشــان می دهد.وی با بیان اینکه  از ابتدای سال آبی 
تاکنون به دلیل اینکه دو سال پی در پی با خشکسالی مواجه بودیم، 
شرایط بارش ها همچنان با کاهش مواجه است، گفت: از مهر ۱۴۰۰ 
تاکنون ۲۰۸.۶ میلیمتر بارش در حوزه عملکرد استان تهران داشتیم 
که این میزان در مقایســه با متوسط بلند مدت ۵3 ساله که حدود 
۲۷۴ میلیمتر بوده کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد.وی با بیان 
اینکه در مرداد ماه فعالیت سامانه بارشی که در سطح استان تهران 

شاهد آن بودیم شرایط را بهبود داد اما به دلیل دوسال خشک پی در 
پی شرایط منفی است، اظهار کرد:  امیدواریم با تداوم بارش ها بخشی 

از این کسری ها جبران شود.

اثر افزایشی سیالب 16.۵ میلیون مترمکعب بود/شرق تهران 
بیشترین سهم را برد

به گفته وی، اثر افزایشی که این بارش ها در باالدست و روی مخازن 
ســدها گذاشــته حدود ۱۶.۵ میلیون مترمکعب بوده و بیشترین 
میزان تاثیر در حوزه شرق تهران و سد ماملو با افزایش ۶.۵ میلیون 

مترمکعب بوده است.

فقط سد لتیان نیاز به الیروبی دارد
وی در خصوص آخرین وضعیت الیروبی و رسوبزدایی سدهای تهران 
گفت:خوشــبختانه  حوضه آبریز سدهای تهران به لحاظ بحث های 
فرسایش و رسوبزایی شرایط بهتری داشته و  چندان نیازمند تخلیه 

رسوب نیســتند و تنها در سد لتیان و  باتوجه به دستورالعمل های 
بهره برداری هر سال پس از اتمام فصل آبگیری مخزن و در انتهای 
فصل بهار عملیات فالشــینگ انجام می شــود و بخشی از رسوبات 

مخزن سد را از این طریق تخلیه می کنیم.

مشکلی برای بهره برداری از سدها نیست
وی ادامه داد: برای ســایر ســدها نیز این نیاز وجود ندارد چراکه بر 
اســاس بررســی های دوره ای و انجام عملیات هیدورگرافی دریاچه 
سدهای تحت پوشش، میزان آورد رسوب بر اساس طراحی اولیه بود 

و نیازی به رسوب زدایی وجود ندارد.

کاهش 24 درصدی تولید نیروگاه های برق آبی  استان
وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید نیروگاههای برق آبی  در تهران 
گفت: وضعیت تولید بــرق در نیرگاههای برق آبی تابعی از مصارف 
پایین دست است، ســامانه بارشی اخیر هم اثر افزایشی چندانی به 

دنبال نداشت، مخازن سدها 
نیز با توجه بــه ذخیره آبی 
این  داشــتند،  کــه  پایینی 
از  کوچکی  بخــش  بارش ها 
این کسری ها را جبران کرد 
و هیــچ تخلیــه ای به جهت 
نداشتیم.وی  سیالب  کنترل 
بــا بیان اینکه میــزان تولید 

نیروگاههای برق آبی ها تحت پوشــش بالغ بر ۲۷ درصد نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل کاهش داشته است، گفت: با توجه به برنامه 
های منابع و مصارف سدهای تامین کننده آب شرب تهران و برنامه 
ریزی تولید برق نیز صورت می پذیرد.به گفته وی، میزان تولید در 
طول چهار ماه ابتدایی امسال معادل ۱۲۴ هزار مگاوات ساعت بوده 
که این میزان در چهارماه مشــابه سال گذشته که معادل ۱۷۱ هزار 

مگاوات ساعت بوده است، کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.

 آخرین وضعیت الیروبی سدها

افزایش نسبی ورودی سدهای تهران

آگهی تحدید حدود
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی 
حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد.1- برابر رای 
شماره 1401/617 آقای اسعد نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی 
دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم 
پیر ۲-برابر رای شماره 1401/615 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به 
مشهوریت محلی دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی 
بانو حسیبه خادم پیر3-برابر رای شماره 1401/575 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم به مشهوریت محلی وصالی دو به مساحت ۲0364/76 متر مربع به شماره پالک 35۲ فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک 
رسمی بانو حسیبه خادم پیر 4-برابر رای شماره 1401/573 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی دو به مساحت ۲0364/76 متر مربع به شماره پالک 35۲ فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه 
خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم 5-برابر رای شماره 1401/583 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت ۲6130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه 
خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 6-برابر رای شماره 1401/579 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت ۲6130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 3۲ اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز 
قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1401/06/08( 7- برابر رای شماره 1401/6۲1 آقای توفیق 
محمودی فرزند علی به شماره ملی 3859007۲70 نسبت به ششدانگ یک فطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی حاجی )ناو په الن( به مساحت 43597/91 
متر مربع به شــماره پالک 78 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای علی محمودی )تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 1401/06/09(      بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر شده 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 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشــته باشــند در اجرای ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این اداره 
تسلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از 
بین رفته مصوب 137۲/۲/۲5 ظرف 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 )۷۸(
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شــاخص قیمت جهانــی آژانــس موادغذایی 

ســازمان ملل متحد در ماه جــوالی بار دیگر 
کاهش یافت و از باالترین رکورد در ماه مارس 
فاصله گرفت.به گزارش ایسنا، شاخص قیمت 
مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی )فائو( 
که بیشــترین کاالهای غذایی در سطح جهان 
را مورد معامله قرار می دهد، در ماه گذشــته 
بــه طور میانگین ۱۴۰.۹ واحد در مقایســه با 
۱۵۴.۳ اصالح شده در ماه ژوئن بود. رقم ژوئن 

قبال ۱۵۴.۲ اعالم شــده بود.شــاخص جوالی 
همچنان ۱۳.۱ درصد باالتر از ســال قبل بود 
که به دلیل تأثیر تهاجم به اوکراین، آب وهوای 
نامساعد و هزینه های باالی تولید و حمل ونقل 
افزایش یافت.ماکسیمو تورو، اقتصاددان ارشد 
فائــو گفت: کاهش قیمت کاالهــای غذایی از 
ســطوح بسیار باال مورد اســتقبال قرار گرفته 
است، با این حال، ابهامات بسیاری باقی مانده 

است. او گفت که چشم انداز تیره اقتصاد جهانی، 
نوسانات ارز و قیمت باالی کود که می تواند بر 
تولید آینده و معیشت کشاورزان تأثیر بگذارد، 
همگی فشــارهای جدی بــرای امنیت غذایی 
جهانی ایجاد می کنند.بر اساس گزارش رویترز، 
شاخص های قیمت روغن نباتی، شکر، لبنیات، 
گوشت و غالت همگی در ماه جوالی با کاهش 
۱۴.۵ درصــدی گندم در مقایســه با ماه قبل 

کاهش یافت که تا حدودی به دلیل توافق بین 
اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل برای رفع 
انسداد صادرات غالت بود.فائو گفت که شاخص 
قیمت ذرت در ماه جوالی ۱۰.۷ درصد کاهش 
یافت که بخشی از آن به دلیل توافق روسیه و 
اوکراین و همچنین افزایش دسترسی فصلی از 
سوی تولیدکنندگان کلیدی آرژانتین و برزیل 

بود.

گزیده خبر
عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

دشواری های راه اندازی کسب و کار در ایران
عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود برنامه هایی برای 
کاهش ســختی ها در محیط کســب و کار ارائه شده، هنوز در عمل مشکالت و 
محدودیت های فراوانی باقی مانده است.به گزارش ایسنا، حسن فروزان فرد رئیس 
کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با بیان اینکه به رغم ادعای 
دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه هایی نظیر محیط زیســت، امنیت آب 
و مدیریت شهری، و سختگیری های موجود در روند صدور مجوزها، با این حال 
همچنان مشکالت و موانع متعددی پیش روی تسهیل مجوزها وجود دارد.وی از 
جمله بخش هایی که در این حوزه مورد غفلت واقع شــده است را مقوله جبران 
خسارت عنوان کرد و با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل های تدوینی در 
رابطه با تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار، عمدتا مسئله جریمه پررنگ تر 
دیده شده است، یادآور شــد که در مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار، به مکانیزم جبران خسارت به درستی پرداخته نشده است.عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه های 
اجرایی مکلف شــدند که مقررات فنی خود را تهیه و به تصویب شــورای عالی 
استاندارد برسانند، تصریح کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و دستگاه های دولتی 
نســبت به تدوین و اعالم مقررات فنی مربوط به خود کوتاهی کرده اند. به گفته 
فروزان فــرد، بدون این ابزار، کارکردهایی که برای هیات مقررات زدایی تعریف و 
تدوین شده اســت، نتیجه بخش نخواهد بــود. وی در همین رابطه، نقش وزارت 
اقتصاد را در الزام دســتگاه های اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری 
مقررات فنی خود، پررنگ عنوان کرد.رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه 
با فســاد اتاق تهران، به ایجاد و اســتفاده از ابزار بیمه های مسوولیت به عنوان 
عاملی تســهیل گر در اکوسیستم کسب وکار کشور تاکید کرد. وی همچنین بر 
لزوم جایگزینی نظارت های پســینی به جای نظارت های پیشینی در امر صدور 
مجوزهای کســب وکار، تاکید کرد.بر اســاس گزارش ســایت اتاق تهران، این 
صحبت ها در جلسه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران مطرح شده و در این 
جلســه تعدادی دیگر از فعاالن بخش خصوصی نیز به مشکالت موجود در این 
بخش پرداخته اند.مهدی فنایی - عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران - در این 
رابطه، تصریح کرد که الزام به صدور هرگونه مجوز در کسب وکار، موجب انسداد 
در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می شود.حمیدرضا علومی - رئیس مرکز 
داوری اتاق تهران - نیز، تاکید کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی 
به جای نظارت های پیشــینی، روی ضابطه گذاری ها که الزاما دولتی نیز نباشد، 
تالش کرد.رئیس اداره بهبود فضای کسب وکار وزارت صمت نیز، در سخنانی بر 
اقدامات صورت گرفته از ســوی این وزارتخانه برای کاهش مجوزهای مربوط به 
صمت اشاره کرد و یادآور شد که از حدود یکصد مجوز مربوط به وزارت صمت، 
به ۴۷ مجوز کاهش یافته اســت.در پایان این جلسه و پس از طرح موضوعات و 
نظرات از ســوی حاضران، مقرر شد تا مجوزهای حوزه های مختلف کسب وکار 
شناسایی و مورد پایش قرار گرفته و طی هم فکری از سوی تشکل ها و نمایندگان 
بخش خصوصی، موانع پیش روی تسهیل و کاهش مجوزها احصا و راهکارها برای 

بهبود فرآیندهای این بخش احصا شود.

وزیر صمت در رونمایی از محصول مشترک وزارت دفاع و ایران خودرو:

فناوری های دفاعی در سایر صنایع نیز قابل استفاده هستند
وزیر صمت در رونمایی از محصول مشــترک وزارت دفاع و ایران خودرو اعالم کرد که 
فناوری های دفاعی در سایر صنایع نیز قابل استفاده هستند.به گزارش ایسنا، سید رضا 
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین رونمایی از محصول مشترک وزارت 
دفاع و ایران خودرو به عنوان واحد کنترل الکترونیک) ECU(  اظهارداشــت: در صنایع 
دفاعی در بسیاری از حوزه ها و صنعت ها اقدامات بسیار افتخار آفرینی انجام شده که 
جای تشکر از امیر آشتیانی و همکارانشان در صنایع دفاع دارد.وی ادامه داد: در صنایع 
دفاعی به لحاظ نیازی که وجود دارد تحقیق و توسعه های بسیاری در پیشرفت فناوری 
انجام می شود اما این فناوری ها در سایر صنعت ها نیز قابل استفاده هستند و نباید این 
هزینه و تالشی که در صنعت دفاعی انجام شده محدود به همین صنعت بماند؛ اینکه 
ما بتوانیم فناوری ها و توانمندی هایی که در سطح دفاعی ایجاد شده و موجب افتخار 
کشور ماست را در سایر صنایع استفاده کنیم بسیار مسئله مهمی است که خوشبختانه 
امروز شاهد یکی از نمونه های آن در یک کار مشترک هستیم.وزیر صمت تصریح کرد 

: در همکاری که میان شرکت خودروسازی ایران خودرو و شرکت های وابسته مجموعه 
وزارت دفاع انجام شد قطعه بسیار ارزشمند از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تولید 
شــد و شاید مهم تر از خود محصول شــکل گیری این همکاری مشترک و موفق باشد 
که خوشبختانه با این همکاری شاهد یک جهش و موفقیت در صنعت خودرو هستیم 
وانشــاء اهلل  در آینده شــاهد  پیشــرفتی  متفاوت از امروز در این حوزه خواهیم بود؛ 
بنابراین ما باید با یک نقشــه راه مشخص و دقیق در آن مسیر حرکت کنیم و اقدامی 
که امروز در تولید این محصول مشــترک انجام شد حرکتی در جهت همین پیشرفت 
علمی است.براساس گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، وی با اشاره به اهمیت استفاده 
از ظرفیت هــای موجود در وزارت دفاع در ســایر صنایع گفت: وزارت صنعت معدن و 
تجــارت قطعاً با همکاری نزدیک با وزارت دفاع که خواهد داشــت از این ظرفیت ها و 
پتانسیل های استفاده خواهد کرد تا بتواند ارتباط گسترده ای را با واحدهای صنعتی و 

تجاری و وزارت دفاع ایجاد نماید.

معاون وزیــر صمت با اشــاره به ممنوعیت 
عرضه کاالهای بدون شناســه در پنج گروه 
کاالیی، اظهار داشــت: تعداد شناســه های 
رهگیــری از ۸۰ میلیون کد کــه در ابتدای 
طرح وجود داشــت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، محمد مهدی برادران با اشاره به ممنوعیت عرضه 
کاالهای بدون شناســه در پنج گروه کاالیی، اظهار داشــت: ۵۵ قلم کاال که پنج 
گروه آن از گذشــته در مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری کردیم.
وی ادامه داد : کدهای شناســه ای که تاکنون صادر شــده، با لحاظ الســتیک، 

کمک فنر و باتری و همچنین ۵۳ گروهی که امروز نیز به آن اضافه می شــود در 
مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است.معاون صنایع عمومی وزارت صمت عنوان 
کرد: در حوزه تعداد شناســه های رهگیری نیز از تعداد ۸۰ میلیون کد رهگیری 
شناســه که در ابتدای طرح وجود داشــت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه 
افزایش پیدا کرده اســت که این مهم نشــان دهنده موفق آمیز بودن این طرح 
اســت.برادران با بیان اینکه از همراهی همه تولیدکنندگان و شبکه های فروش و 
همچنین مجموعه عرضه کنندگان کاال تشکر می کنیم، افزود: از امروز کاالهایی 
که منشــأ قانونی دارند باید عرضه آنها توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان با 
کد رهگیری انجام شود. اگر محرز باشد که کاالیی قاچاق است و یا دارای کیفیت 

نیســت باید توزیع کنندگان آنها را از عرضه خارج کنند چرا که عرضه آن تخلف 
محرز محســوب می شود.برادران تصریح کرد: فرصتی که برای اصناف گذاشته ایم 
صرفا شــامل شناسه های اظهاری موقتی میشود که ویژه کاالهای خواهد بود که 
منشا آنها مشخص نیست.وی گفت: عالوه بر قطعات یدکی خودرو، قباًل در حوزه 
لوازم خانگی نیز این فرصت قانوتی را داده بودیم که از امروز تشــدید می شود و 
در حــوزه های دیگر نظیر محصوالت دخانی و شــایر محصوالتی که اعالم کرده 
بودیم، عرضه می شــود.معاون صنایع عمومی وزارت صنعت یادآور شد: امروز ۵۳ 
گروه کاالیی جدید را به حوزه قطعات یدکی خودرو اضافه کرده ایم.وی ادامه داد 
: در جلســه ای که با اتاق اصناف برگزار کردیم برای اینکه که احساس نشود کار 
مشارکتی نیست و در تقابل با اصناف است، ابتدا مدیریت این کار را با خود بازرسی 
اصناف آغاز کردیم و فرصت قانونی در قالب شناســه موقت اظهاری اعالم کردیم.
برادران در پایان خاطر نشان کرد: نظارت های ما در حوزه کاالهای قاچاق و تقلبی 

تشدید شده است که اطالع رسانی خواهد شد.

معاون وزیر صمت

ممنوعیت عرضه کاالی بدون شناسه در پنج گروه کاالیی

 سمیه کربالیی-مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه 
برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، به صورت حضوری و آنالین با حضور ۷۴.۷ 
درصد از ســهام داران برگزار و با اکثریت آرای سهام داران، صورت های مالی این 
شــرکت، به عنوان دومین شرکت بورسی کشور از نظر ارزش بازار تصویب شد و 
تخصیص ۱۷۰ تومان ســود به ازای هر سهم شرکت فوالد مبارکه مورد موافقت 
مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گرفت؛ همچنین طی مجمع عمومی فوق العاده، 
سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۳۰۰ به ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان)معادل ۸۰.۸۸ درصد( از 
محل سود انباشته افزایش یافت؛ این افزایش سرمایه به منظور احداث نیروگاه ۹۱۴ 
مگاواتی، خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر صورت گرفته است؛ همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان بورس در 

اساسنامه شرکت اعمال گردید.

فوالد مبارکه از شــرکت های پیشرو ایرانی اســت که در زمینه تولید ورق های فوالدی 
فعالیت  می نماید. این شرکت با ماموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی 
و اجتماعی کشــور و ارتقای ســطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان سازمانی جهان تراز 
بیش از پنجاه درصد از مصرف فوالد کشــور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و 
قطعه سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله های انتقال سیاالت، صنایع 
بســته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لولــه و پروفایل تولید می نماید. 
شــرکت فوالد مبارکه دارای هفت مجتمع صنعتی در اقصی نقاط کشور بوده و بیش از 
بیست هزار نفر در بخش های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند.وجیه اهلل جعفری 
با نگاهی به نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار کشور گفت: این شرکت نه تنها با افزایش 
تولید و عرضه محصول در بورس کاال به سیاســت های تنظیم گیری بازار فوالد کمک 

کرده اســت در محصوالتی مانند شــمش که در یک مقطع بازار با کمبود مواجه شــد، 
ایمیدرو با واردات بخشــی از نیاز کشــور و با همکاری فوالد مبارکه در بورس کاال این 
محصوالت را به صورت تلفیقی عرضــه کرد و کمک کرد که بازار این محصول از تنش 
به دور بماند.در واقع افزایش تحریم ها که در حوزه های مختلف کشــور را دچار مشکل 
کرده بود و طی سال های اخیر فوالد مبارکه عالوه بر کمک به صنعت کشور در راستای 
توسعه اهداف صنعتی، به اقتصاد ایران نیز کمک های فراوانی کرده برای نمونه طرحهای 
توســعه ای فوالد مبارکه نجات دهنده بسیاری از شــرکت های فوالدی و معدنی بوده 
که نکته مثبتی پیرامون صنایع فلزی و معدنی در ایران اســت و باعث شده در سالهای 
گذشته، در بازار سرمایه نگاه به صنعت فوالد و فلزات اساسی تغییر کند. به عبارت دیگر 
رشد خوب و عملکرد درخشان فوالد مبارکه در بورس زمینه جذب سرمایه ها به سمت 
ســهام این شرکتها را فراهم کرد.گزارشی که محمد یاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل 
فوالد مبارکه به سهامداران ارائه کرد، را می توان یک گزارش امیدوارکننده از چشم انداز 
روشــن و باثبات در این شــرکت صنعتی عظیم ایران دانست و بی تردید بخش زیادی 
از رشــد صنعتی ایران در ســال های آینده مرهون تالش ها و مجاهدت های جهادگران 
فوالد مبارکه خواهد بود. او با اشــاره برنامه سرمایه گذاری 186 هزار میلیارد تومانی طی 
3 سال آینده اظهار کرد:: بومی سازی بیش از 1۰۰ هـــزار قطعـه و تجهیـز طی سالیان 
گذشـته با حمایت های همه جانبـــه از شرکت های دانش بنیان و همکاری شرکت های 
سازنده داخلی تنها گوشه ای از دســتاوردهای فوالد مبارکه برای خودکفایی حداکثری 
صنعت فوالد کشور است . او خطاب به سهامداران با بیان اینکه همواره خود را امانت دار 
واقعی سرمایه سهامداران می دانیم، ابراز امیدواری کرد: در ادامـه ایـن مسـیر پرافتخـار 
بـــرای شکوفایی اقتصاد ایران اسالمی و ارزش آفرینی برای سهامداران، ذینفعان، جامعه 
و صنعت کشــور گام های مؤثرتری برداریم.طیب نیا با اشاره به رشد 78 درصدی فروش 

داخلی شــرکت در سال گذشــته اظهار کرد: درآمد فوالد مبارکه از فروش داخلی 1۴7 
هزار میلیارد تومان بوده و 3۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به صادرات این شرکت بوده 
صادرات هم جهش 66 درصدی داشته است. او افزود: گروه فوالد مبارکه با تولید بیش از 
۹ میلیون و 338 هزار تن فوالد خام بیش از ۴3 درصد از بازار فوالدسازان بزرگ کشور 
را در دست دارد و میزان تولید محصوالت سرد این شرکت در سال 1۴۰۰ به میزان 11 
هزار تن افزایش یافت. وی با اشــاره به رکورد تولید سالیانه در خطوط اصلی تولید این 
شرکت در سال 1۴۰۰ گفت: در سال گذشته  رکورد ۹ میلیون و 338 هزار تن تختال، 
رکــورد ۴ میلیون و 17 هزار تن گندله، رکــورد 6 میلیون و 1۵۴ هزار تن کالف گرم و 
رکورد یک میلیون و 6۰۲ هزار تن کالف سرد در فوالد مبارکه ثبت شده است.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت 
در سهام شرکت های بورسی در پایان سال 1۴۰۰ نسبت به سال قبل معادل 71 درصد 
رشــد داشته  و رشد بهای تمام شده پرتفوی ســرمایه گذاری هم  ناشی از مشارکت در 
افزایش ســرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام است و با وجود شرایط حاکم 
بر بازار ســرمایه در سال 1۴۰۰ مجموع ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به 
ســال ۹۹ به میزان ۹ درصد افزایش یافته در حالی که ارزش روز شرکت های بورسی در 
ســال 1۴۰۰ بالغ بر ۵ برابر بهای تمام شده آن هاست. طیب نیا حاشیه سودآوری خالص 
شرکت در سال 1۴۰۰ را ۵8 درصد اعالم کرد و گفت: با توجه به بهبود تقاضای داخلی 
محصوالت و افزایش قیمت های جهانی فوالد در سال 1۴۰۰ و افزایش فروش شرکت در 
درآمد شــرکت از رشد 88 درصدی برخوردار بود و به دنبال اجرای سیاست های کاهش 
هزینه ها، نهایتاً نسبت های سودآوری از رشد چشم گیری نسبت به سال 13۹۹ برخوردار 
بوده اند. همچنین مقایسه این نسبت ها با سایر رقبا حاکی از باالتر بودن این نسبت های 

سودآوری به طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.

 سنگین ترین تقسیم سود نقدی تاریخ بورس ایران در مجمع فوالد مبارکه
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گزیده خبر

 هزینه وام مسکن باز هم کاهش یافت
روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد و در حالی 
که متاهل های ســاکن پایتخت حدود ۱۰ روز قبل 
بــرای اخذ این وام باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان 
پرداخت می کردند، اکنون باید بیش از ۱۲۹ میلیون 
تومــان پرداخت کنند.به گزارش ایســنا، بررســی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق وام 
مسکن )تســه(  در فروردین ماه ۱۳۲ هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت ماه ۱۳۲ 
هزار و ۹۰۰  و در خردادماه سال گذشته نیز ۱۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت 
دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۳۲ 
هزار و ۸۰۰، در مرداد ســال گذشــته ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ و در شهریور سال 
گذشــته با قیمت ۱۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق در 
ماه مهر سال گذشته ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۳۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان و در آذرماه ۱۳۴ هزار و ۷۰۰تومان قیمت داشــتند.اوراق تسهیالت 
مســکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۳۴ هزار و ۳۰۰  و 
۱۳۴ هزار و ۱۰۰  تومان معامله می شــود. این اوراق در فروردین ماه ســال 
جاری ۱۳۵ هزار  تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت 

نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان 
تســهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه ۱۳۵ هزار تومانی، ۵۴ میلیون تومان می شود. همچنین 
با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومــان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق 
به مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید 
اوراق به ۷۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین 
اســاس می توانند تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت 
کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۱۰۸ میلیون تومان می شود که همراه با هزینه ۲۱ میلیون و۶۰۰ 
هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری 

کنند، در مجموع باید ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هــزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 
رســیده اســت که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن 
این شــهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها 
بایــد ۴۳ میلیون و ۲۰۰ و متاهل ها نیز باید ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

پرداخت کنند.

نماینده مجلس خواستار ورود مسووالن  بورس کاال  
به موضوع زعفران شد
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی خطاب به 
مدیــران بورس کاال  تاکید کرد: از مدیران ارشــد بورس کاالی 
ایران تقاضا داریم به موضوع عرضه زعفران با نرخ پایین در بورس 
کاال موضع گیری کنند تا اجحافی در حق کشاورزان زعفران کار 
و تولیدکنندگان ایجاد نشود.محمد صفایی  با بیان اینکه حدود 
دو ماه و نیم آینده فصل برداشت زعفران است گفت: عمدتا در 

فصل برداشت ، زعفران سال گذشته، قبلش عرضه می شود و در چند روز گذشته  شاهد 
ورود عــده ای  به بورس کاال  و عرضه زعفران بــا ۲۰ درصد کاهش قیمت از نرخ روز در 
بورس کاال )تحت عنوان عرضه زعفران ســال های گذشته (، هستیم که در صدد هستند  
با ایجاد ســیگنال منفی در بازار ،قیمت زعفران را تحت تاثیر قرار دهند.وی افزود:  شاید 
یکی از دالیل عرضه، این باشد که کسانی که  خودشان می خواهند خریدار زعفران باشند 
کاهش قیمتی به زعفران بدهند.صفایی ، در عین حال بر ضرورت ورود مســووالن بورس 
به این موضوع تاکید کرده و گفت:  مسووالن، باید مانع از کاری شوند که دودش به چشم 
کشاورز می رود ، این اتفاق را البته به اشکال مختلف، کسانی که در بازار زعفران هستند 
و تجار بزرگ انجام می دهند و این دفعه از طریق بورس وارد شــدند و حتما نیاز اســت 
مســووالن محترم بورس وارد  شــوند  و از این اجحافی که در حق تولیدکننده و کشاورز 
می شود،پیشگیری کنند.این نماینده مجلس  با بیان اینکه زعفران ایران از کیفیت باالیی 
برخوردار است و همه اینها مرهون زحمات کشاورزان زحمتکش است گفت:  زعفران کاران  
مشــکالت زیادی  در مراحل مختلف کاشــت، داشت و برداشــت دارند ولی با این قبیل 
اتفاقات،در نهایت ســود حاصل از زحمات آنها عمدتا به جیب دال الن می رود.وی در عین 
حال بیان کرد: در حالیکه با کاهش سطح زیر کشت زعفران در سال جاری پیش بیینی می 
شود  تولید زعفران،  کاهش چشم گیری نسبت به سال های گذشته داشته باشد و همین 
پیش بینی کاهش تولید ، باعث افزایش تقاضای مشــتریان خارجی برای خرید زعفران و 
افزایش قیمت آن در چند ماه اخیر شده است، متاسفانه در چند روز گذشته  با ورود مافیای 
زعفران و دالالن به بورس کاال، با عرضه زعفران با ۲۰ درصد کاهش قیمت از نرخ روز در 
بورس کاال  در صدد هستند که با ایجاد سیگنال منفی در بازار قیمت زعفران را تحت تاثیر 
قرار دهند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: این در حالی است 
که طبق محاسبات دقیق انجام شده با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت تمام شده 
زعفران در سال جاری بیش از ۴۰ میلیون تومان می باشد و با پایین آمدن قیمت، طبیعی 
اســت که کشــاورز با ضرر و زیان بزرگی روبرو خواهد بود  و نا امید تر از قبل ، برای سال 
های آینده دیگر به کشــت این محصول استراتژیک ایران نمی پردازد و  این کار،  جایگاه 
ایران را به عنوان قطب تولید زعفران دنیا به خطر خواهد انداخت . صفایی  تصریح کرد: با 
توجه به موارد اعالم شده ، از مدیران ارشد بورس کاالی ایران انتظار می رود  ضمن موضع 
گیری ســریع نسبت به این قضیه با جلوگیری از عرضه زعفران با نرخ پایین، دست مافیا 
ودالالن را از بورس کاال کوتاه نمایند و نگذارند که آینده صنعت زعفران ایران توسط عده 
ای خاص نابود گردد.گفتنی است؛  در پی این اتفاقات،  شکواییه جمع کثیری از کشاورزان 
فعال حوزه زعفران واصل گردیده و جهت احقاق حق به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی ارجاع شد.علیرضا بابالو، فعال اقتصادی و کارشناس حوزه کشاورزی با اعالم خبر 
فوق افزود:پیش بینی می شــد با توجه به نزدیک شــدن به فصل برداشت زعفران با ورود 

دالالن و مافیای این حوزه به بازار شاهد تکاپوی آنها برای کاهش قیمت زعفران باشیم.

در بهار امسال

کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟
بررسی ها نشــان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
تا پایان خردادماه ســال جاری به میزان ۴.۷ درصد بیشــتر از 
پایان ســال قبل وام داده اند.به گزارش ایســنا، طبق اطالعات 
منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری تا پایان خرداد امسال، معادل ۳۷۰۷.۲ هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.۷ 
درصدی مواجه شــده است.همچنین، تسهیالت قرض الحسنه 
۹.۱ درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی 
بانک ها مربوط به مرابحه با ۳۵.۵ درصد و فروش اقســاطی با 
۱۶.۳ درصد است.از نظر عددی نیز، در پایان خرداد سال جاری 
۳۳۸.۴ هزار میلیارد تومان از کل تســهیالت اعطایی بانک ها 
و موسسات اعتباری کشور قرض الحســنه بوده که این میزان 
نســبت به اسفند ماه سال گذشــته، ۹.۵ درصد رشد را نشان 

می دهد.

عملکرد بانک های تجاری در وام دهی
از ســوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۷۷۲.۸ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت پرداخت کرده اند که با رشــد ۳.۹ درصدی 
مواجه شده و سهم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 
۹۱.۱ هزار میلیارد تومان اســت که اعطای این وام از ســوی 
بانک های تجاری در پایان سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته 
اســت.گفتنی است ۱۱.۸ درصد از وام های بانک های تجاری را 

قرض الحسنه تشکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز، 
ســهم عمده تسهیالت پرداختی مربوط به تسهیالت مرابحه با 

۳۲.۴ درصد معادل ۲۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 
عالوه بر این، ۱۹.۵ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم 
۱۵۰.۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه به تســهیالت 
فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل 
۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده اســت. به صورت کلی، سهم عمده 
تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان خرداد امسال به 

مرابحه، فروش اقساطی و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چقدر وام قرض الحسنه دادند؟   
همچنین، بررســی عملکرد بانک هــای تخصصی در پرداخت 
تســهیالت تا پایان خرداد سال جاری نشان دهنده این است 
که تسهیالت اعطایی با ۵.۹ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هزار 
میلیارد تومان به عدد ۵۳۰.۳ هزار میلیارد تومان رســیده که 
ســهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی 
بانک هــای تخصصی معادل ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که 
با افزایش ۹.۴ درصدی در مقایســه با پایان سال قبل مواجه 
شــده است.گفتنی اســت که ۵.۳ درصد از وام های بانک های 

تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد.    بزرگترین بخش 
تسهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط 
به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در پایان خرداد سال 
جاری ۳۶.۴ درصد کل تســهیالت اعطایی این بانک ها به رقم 
۱۹۲.۹ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این 
رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱  میلیارد تومان 
بوده اســت.بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی 
تســهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۱۸.۴ 
درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان خرداد امسال 
به میزان ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده 

است.

عملکرد بانک های غیردولتی و موسســات اعتباری در 
وام دهی 

طبــق این گزارش، بررســی تســهیالت اعطایــی بانک های 
غیردولتی و موسســات اعتباری در پایان خرداد امسال نشان 
می دهد که تسهیالت این بانک با ۴.۷ درصد رشد به رقم ۲۴۰۴ 
هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیالت قرض الحسنه از این 
میزان تسهیالت ۹.۱ درصد )۲۱۹.۳ هزار میلیارد تومان( بوده 
که اعطای این نوع تسهیالت در این نوع بانک ها در پایان خرداد 
امسال ۱۱.۵ درصد رشــد داشته است.همچنین، ۴۰.۶ درصد 
کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک 

به رقم ۹۷۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

مبلغ تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور 
در تیر ماه ســال جاری به بیش از ۶۸۶ هــزار میلیارد تومان 
رســید که نســبت به خردادماه ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و 
۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشــته اســت.به گزارش 
ایســنا، بر اســاس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از 
سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک 
در تیر ماه ســالجاری به ۳۷۷۰ میلیون عدد رسیده که ارزش 
این تراکنش ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان 
می رسد که نســبت به خرداد ماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد در 
تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است.  البته، 
تعداد و مبلغ تراکنش های در مقایســه با سال قبل ۱۱.۶۸ و 
۲۲.۳۳ درصد رشد داشته اســت.  بر این اساس، رشد اسمی 
ماهانه تراکنش های شــاپرک در تیر ماه سال جاری نسبت به 
ماه گذشــته معادل منفی ۵.۴۳ درصد بوده است.  در تیر ماه 
امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام 

شــده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۱.۶ درصد بوده و این 
در حالی اســت که کارت خوان های فروشگاهی ۹۳.۵ درصد از 
کل تراکنش های انجام شــده را به خود اختصاص داده اند.  از 
تعداد تراکنش های انجام شــده ۸۹.۴۸ درصد مربوط به خرید 
کاال و خدمــات، ۶.۳۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید 
شــارژ تلفن همراه و معادل ۴.۱۹ درصد مربوط به مانده گیری 
بوده است.همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده در 
تیر ماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، 
البته تراکنش هایی که با ســوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ 
درصد موفق بوده اســت.اما از مجمــوع تراکنش های ناموفق 
انجام شــده در این ماه، ۲ درصــد به دلیل خطای پذیرندگی، 
۰.۱ درصــد به دلیل خطای شــاپرکی، ۱۵.۵ درصد به دلیل 
خطــای صادرکنندگی، ۸۱.۷۳ درصد به دلیل خطای کاربری 
و ۰.۶۳ درصد به علت خطای کســب وکار بوده است.بر اساس 
این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در 

تیرماه سالجاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در 
ایــن ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده اســت.  بنا بر تحلیل آمارهای 
رســمی در تیرماه ســال  جاری، کارتخوان های فروشگاهی با 
سهم ۹۲.۵۹ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر 
ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و 
موبایل پس از آن قرار گرفته اند.متوســط تعداد تراکنش انجام 
شــده به ازای هر یک کارت خوان فروشگاهی ۴۲۳ تراکنش و 
بــرای ابزارهای پذیرش اینترنتــی و موبایلی به ترتیب ۴۲۳ و 
۷۰۳ عدد بوده است.   افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار 
پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۴۲۷ تراکنش است که 
این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱۹.۴۱ 
واحدی )۴.۷۶ درصدی( را تجربه کرده اســت.همچنین،  در 
تیرماه امسال بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط 
به ابــزار پذیرش موبایلی بوده اســت.در بخش دیگری از آمار 
منتشر شده توسط شــاپرک،  مجموع مبلغ تراکنش های هر 
ابزار پذیرش شــاپرکی و سرانه مبلغ تراکنش ها مشخص شده 
اســت. به گونه ای که ابــزار پذیرش اینترنتی بــا تعداد ۴۲۳ 
هزار و ۲۷۳ ابــزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش ۹۱.۱ هزار 
میلیارد تومان، سرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم 

۲۱.۵ میلیارد تومان را به ثبت رســانده اســت.  همچنین، در 
ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۴۴ هزار ابزار فعال سیســتمی 
بوده است که این تعداد،  مجموعا ۱۴۸۳ میلیارد تومان تومان 
تراکنش داشــته اند.این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنش 
های هر ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و ۲۸ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان بوده اســت. در نهایت، در ابزار پذیرش کارتخوان 
فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش ها ۵۹۳ هزار میلیارد تومان 
بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد هشت میلیون و ۲۵۹ 
هزار و ۳۴۸ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است که سرانه مبلغ 
تراکنش هر کارتخوان فروشــگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و 
۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.عالوه بر این، بررسی اطالعات 
متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش نشان 
می دهد در تیر ماه امســال،  با ابــزار پذیرش اینترنتی به طور 
متوسط ۵.۱۳ میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است.  با ابزار 
پذیــرش موبایلی نیز این رقم به عدد ۰.۱۲ میلیون ریال و در 
نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشــگاهی نیز متوسط مبلغ 
هر تراکنش ۱.۷۰ میلیون ریال بوده است؛ بنابراین همان طور 
که در جدول زیر مشخص است،  در مجموع سه ابزار پذیرش 
مذکور، متوســط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، ۱.۸۲ میلیون 

ریال بوده است.

در تیر ماه امسال

تعداد تراکنش های الکترونیک کشور زیاد شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره1401/560 آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دوله سارده به مساحت 32385/81 متر مربع به شماره پالک 13265 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه 
عبداهلل حمیدی 2-برابر رای شماره1401/556 آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی 
یاره ما به مساحت 37590/91 متر مربع به شماره پالک 13263 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه عبداهلل حمیدی 3- برابر رای شماره1401/558 
آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی قه و گه ر  به مساحت 10860/66 متر مربع به شماره 
پالک 13264 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای کاکه عبداهلل حمیدی. 4-برابر رای شــماره 1401/554 آقای ایوب فتحی فرزند خداداد به شماره ملی 
3858800147 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی به ر گه ر به مساحت 8014 متر مربع به شماره پالک 13262 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقایان حسین رسین و خداداد فتحی و حبیبه تمکندان 5- برابر رای شماره 1401/617 آقای اسعد نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل 
قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 6-برابر رای شماره 1401/615 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو 
حسیبه خادم پیر 7-برابر رای شماره 1401/575 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی 
دو به مساحت 20364/76 متر مربع به شماره پالک 352 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 8-برابر رای شماره 1401/573 
آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی دو به مساحت 20364/76 متر مربع 
به شماره پالک 352 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم 9-برابر رای شماره 1401/583 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 
3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت 26130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 32 اصلی واقع در 
بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 10-برابر رای شماره 1401/579 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت 26130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل 
قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 11-برابر رای شماره 1401/621 آقای توفیق محمودی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به ششدانگ یک فطعه زمین زراعتی دیم 
به مشهوریت محلی کانی حاجی )ناو په الن( به مساحت 43597/91 متر مربع به شماره پالک 78 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی محمودی 
12-برابر رای شماره 1401/619 آقای بایزید احمدی فرزند توفیق به شماره ملی 3859755781 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت 9667 متر 
مربع به شماره پالک 13266 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 خریداری از مالک رسمی آقای مجید اسفندیاری 13-برابر رای شماره 1401/568 آقای ناصر قبادی فرزند محمد به شماره ملی 
3859439715 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زه الن آبی به مساحت 41373/639 متر مربع به شماره پالک 115 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 14 قریه 
برکه خریداری از مالک رســمی آقای نعمت اله ناصر مســتوفی 14-برابر رای شماره 1401/566 آقای ناصر قبادی فرزند محمد به شماره ملی 3859439715 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی کنار جاده سرقلعه دیواندره زه الن آبی به مساحت 151381/37 متر مربع به شماره پالک 116 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 14 قریه برکه خریداری از مالک 
رسمی آقای نعمت اله ناصر مستوفی 15-برابر رای شماره 1401/505 خانم رابعه ورمزیار فرزند عباس به شماره ملی 3859148435 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
144/54 متر مربع به شماره پالک 13251 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 18-برابر رای شماره 1401/503 آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم 
به شماره ملی 3859148141 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 146/34 متر مربع به شماره پالک 13252 فرعی از 58 اصلی. واقع در بخش 14 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد خان و عبداهلل سعیدی 19-برابر رای شماره 1401/501 آقای محمد دهقانپور فرزند امین به شماره ملی 3859184636 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی آبی 
به مشهوریت محلی چم یول کشتی یا دارگویز به مساحت 15504/6 مترمربع به شماره پالک 253 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 14 قریه گل تپه سفلی خریداری از مالک رسمی آقای کدخدا 
فیض اله دهقان پور 20-برابر رای شماره 1401/562 آقای عبداهلل شکر اللهی فرزند امین به شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی سه 
کانیان به مساحت 35788 متر مربع به شماره پالک  210 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 13 قریه ینگی ارخ خریداری از مالک رسمی آقای امین شکر اللهی 21- برابر رای شماره 1401/564 
آقای عبداهلل شکر اللهی فرزند امین به شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان برون به مساحت 40774/38 متر مربع به شماره پالک  

211 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 13 قریه ینگی ارخ خریداری از مالک رسمی آقای امین شکر اللهی.  
  تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/05/18 و تاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/06/01 

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف106 (

نرخ سود بین بانکی به کانال ۲۰ درصد بازگشت
بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد با ۰.۴۹ درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۶۴ درصد رسید. به گزارش 
ایِبنا، بر اساس اطالعات منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۰ تیر به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود که بیشترین نرخ سود بین 
بانکی در سال ۱۴۰۱ بود.این نرخ پس از اعتراض فعاالن بازار سرمایه و مدیریت بانک مرکزی از هفته نخست مرداد وارد مدار نزولی شد.نرخ سود بین بانکی در 
هفته نخست مرداد به ۲۱.۱۳ درصد رسیده بود که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ تیرماه ۰.۱۸ درصد کاهش داشت.روند نزولی نرخ سود بین بانکی در دومین 

هفته مردادماه نیز تداوم داشت؛ و در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد به ۲۰.۶۴ درصد رسید.
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گزیده خبر

گوترش: 
خطر تقابل اتمی پس از چندین دهه بازگشته 

است
دبیرکل ســازمان ملل دیروز )دوشــنبه( با بیان اینکه 
خطر رویارویی هســته ای پس از دهه ها بازگشــته، از 
کشورهای دارای ســاح اتمی خواست متعهد به عدم 
استفاده اولیه از این تسلیحات باشند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگــزاری رویترز، آنتونیو گوترش دبیرکل 

سازمان ملل در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگاران درباره حمله به نیروگاه اتمی 
زاپوریژیا در اوکراین که بزرگترین نیروگاه برق اتمی در اروپا به شــمار می رود، 
گفت: هرگونه حمله به یک نیروگاه اتمی یک »خودکشــی« اســت.وی پس از 
حضور در مراسم یادبود قربانیان اتمی هیروشیما در روز شنبه برای بزرگداشت 
هفتاد و هفتمین سالروز نخستین بمباران اتمی در جهان در نشست خبری در 
توکیو شرکت کرد.دبیرکل سازمان ملل همچنین از دولت ژاپن خواست تا تامین 
مالی پروژه هایی را که با زغال ســنگ کار می کنند به عنوان بخشی از تعهدات 
این کشور در مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای چه به صورت خصوصی و چه به 

صورت عمومی متوقف کند.

چین از لغو مذاکرات با آمریکا دفاع کرد
وزارت دفاع چیــن دیروز )دوشــنبه( از لغو مذاکرات 
نظامی با واشــنگتن در اعتراض به ســفر اخیر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان دفاع کرد و هشدار 
داد، واشنگتن باید مســئولیت »پیامدهای جدی« را 
بپذیرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 

سفر اخیر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خشم چین را 
که این جزیره را بخشی از قلمرو خود می داند، برانگیخت. چین نیز با پرتاب های 
آزمایشــی موشک های بالستیک بر فراز تایپه برای نخستین بار و همچنین لغو 
برخی خطوط مذاکره با واشنگتن به این سفر واکنش نشان داد.وو کین، سخنگوی 
وزارت دفاع چین امروز گفت: وضعیت متشنج کنونی در تنگه تایوان کاما توسط 
آمریکا و براساس ابتکارعمل خودش تحریک و ایجاد شده است. به همین خاطر 
آمریکا باید مســئولیت کامل پیامدهای جدی این امر را بپذیرد.وی افزود: مهم 
ترین و اساسی ترین مســاله را نمی توان زیر پا گذاشت و ارتباطات نیز مستلزم 
صداقت اســت.مانورهای نظامی چهار روزه بی سابقه چین قرار بود روز یکشنبه 
پایــان یابند اما مقامات چین هنوز به طور رســمی پایان ایــن مانورها را اعام 
نکرده اند.در همین حال، چین روز جمعه همزمان با خروج پلوســی از منطقه از 
لغو مذاکرات نظامی با آمریکا خبر داد.مقامات پنتاگون، وزارت امور خارجه آمریکا 
و کاخ ســفید این اقدام را محکوم و آن را یک »واکنش افراطی غیرمسئوالنه« 
توصیف کردند.به گفته دیپلمات هــا و تحلیل گران امنیتی، اقدام چین در قطع 
برخــی خطوط ارتباطی با ارتش آمریکا خطر تشــدید تصادفی تنش ها بر فراز 
تایوان در یک دوران بحرانی را افزایش می دهد.یکی از مقامات آمریکا اعام کرد 
که مقامات چین در بحبوحه تنش های اخیر به تماس  مقامات ارشد پنتاگون هیچ 
پاســخی ندادند.سخنگوی وزارت دفاع چین درباره این گزارشات گفت: اقدامات 
متقابل پکن یک هشــدار ضروری در برابر اقدامات تحریک آمیز آمریکا و تایوان 
هستند و یک اقدام دفاعی قانونی از امنیت و حاکمیت ملی محسوب می شوند.

وی همچنین از واشنگتن خواست تا به منافع پکن احترام بگذارد و ایده استفاده 
از تایوان به عنوان ابزار کنترل را فراموش کند.وو کین اظهار کرد: چین از آمریکا 
می خواهد به طور واقعی منافع حیاتی و نگرانی های جدی پن را در نظر بگیرد، از 
این توهم که می تواند از تایوان به عنوان ابزاری برای کنترل چین استفاده کند، 
دست بکشد و هر چه سریع تر از این راه اشتباهی که دران قدم گذاشته بازگردد.

وی افزود: آمریکا مقصر تنش های کنونی در تنگه تایوان است و باید پیامدهای 
آن را نیز بپذیرد.این سخنگو در ادامه گفت: آمریکا از یک سو یک بحران ایجاد 
می کند و از سوی دیگر بر لزوم کنترل و مدیریت این بحران تاکید می کند. آنها 
برای بیانیه ها و اقدامات اشــتباه و همچنین اقدامات تحریک آمیزشان به دنبال 
بهانه و ســرپوش هســتند. آنها حتی تبلیغات عمومی انجام می دهند، حقایق 
را تحریــف می کنند و تاش می کنند تا مســئولیت ها را به گردن افراد دیگری 
بیندازند. در نتیجه اقدامات متقابل چین هشــداری الزم در پاســخ به اقدامات 

تحریک آمیز آمریکا هستند.

زلنسکی تهدید به تعطیلی مذاکرات صلح با 
روسیه کرد

رئیــس جمهوری اوکراین گفت، اگر مســکو به دنبال 
برگــزاری رفرانــدوم در مناطق تحــت کنترلش در 
اوکراین جهت الحاق به روســیه باشد، کی یف دیگر با 
مسکو مذاکره ای نخواهد داشــت.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، نیروهای روسیه اکنون 

بخش های وســیعی از شــرق و جنوب اوکراین را به دست گرفته اند و مقام های 
دو منطقه احتمال برگزاری رفراندوم را نیز مطرح کرده اند.ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدئویی گفت، کی یف به موضع خود مبنی بر 
منع واگذاری بخش های اوکراین به روسیه محکم ایستاده است. موضع اوکراین 
همواره اینطور بوده اســت. ما هیچ بخشی از سرزمین خود را واگذار نمی کنیم.

رئیس جمهوری اوکراین ادامه داد: اگر »اشــغالگران به دنبال برگزاری رفراندوم 
ساختگی باشند دیگر فرصتی برای مذاکره با اوکراین نخواهند داشت.«مقام های 
مســکو و کی یف چندین دور مذاکرات را بافاصله پس از حمله نیروهای روسی 
به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ برگزار کردند اما پیشــرفت کمی در این مذاکرات به 
دست آمد و از اواخر مارس سال جاری میادی نیز هیچ گفت وگویی سر نگرفته 

چون هر یک از طرف های درگیر، دیگری را به توقف مذاکرات مقصر می داند.

توافق آتش بس میان غزه و اسراییل
شبکه المیادین از حصول توافق آتش بس در نوار غزه و تسلیم رژیم صهیونیستی 
به خواســته های مقاومت خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، شبکه خبری 
المیادین با استناد به برخی منابع آگاه از حصول توافق بر سر آتش بس در نوار غزه 
خبر داد و اعام کرد که این توافق تا دقایقی دیگر به طور رســمی اعام خواهد 
شد.شــبکه المیادین همچنین اعام کرد در این توافق، خواســته های جنبش 
جهاد اســامی فلسطین بطور کامل محقق شده است.همچنین خبرنگار شبکه 
صهیونیســتی کان نیز در پیامی توییتری نوشت: »توافق آتش بس بین اسرائیل 
و جهاد اســامی حاصل شده است. یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل ۳۰ دقیقه 
دیگر یک جلســه امنیتی تشکیل خواهد داد.«شــبکه الجزیره نیز گزارش داد: 
جنبش جهاد اســامی نیز تایید کرد دستیابی به توافق آتش بس با اسرائیل با 
میانجی گری قاهره حاصل شده است.شبکه الجزیره گزارش داد رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم اعام کرد: آتش بس از ساعت ۲۳:۳۰ 

دقیقه )به وقت محلی( اجرایی خواهد شد.

بلینکن: 
روسیه باید در به رسمیت شناختن آبخازیا 

و اوستیای جنوبی تجدیدنظر کند
وزیر امور خارجه آمریکا در ســالروز حمله روسیه به گرجستان در اوت سال 
۲۰۰۸ میــادی در بیانیه ای این حمله را محکوم و بر همبســتگی با مردم 
گرجســتان و اوکراین تاکید کرد.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه که بر روی 
وب سایت رســمی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، گفت:« ۱۴ سال 
پیش در چنین روزی روسیه به کشور مستقل گرجستان حمله کرد. از سال 
۲۰۰۸ میادی آمریکا یاد کشــته شدگان و مجروحان این حمله را گرامی 
داشــته است.« وی مدعی شد: »امسال، حمله روسیه به اوکراین تاکیدی بر 
لزوم همبســتگی و ایستادن در کنار مردم اوکراین و گرجستان است. مردم 
گرجســتان به خوبی می دانند که چگونه اقدامات روسیه، از جمله کمپین 
اطاعات غلــط، به اصطاح مرزبندی و آوارگی جمعی باعث ســختی ها و 
ویرانی های بیشماری می شود.  »در ادامه این بیانیه آمده است: »روسیه باید 
نسبت به تعهداتی که تحت آتش بس ۲۰۰۸ میادی متقبل شده، پاسخگو 
باشد، به نیروهای خود دستور عقب نشــینی به مواضع پیش از درگیری را 
بدهد و اجازه دسترسی بدون محدودیت برای ارسال کمک های بشردوستانه 
را صادر کند. بهعاوه، روســیه باید در به رسمیت شناختن مناطق آبخازیا و 

اوستیای جنوبی گرجستان تجدیدنظر کند.«

کشته شدن ۴ نفر در پی حمله به 
قانونگذار سابق حزب عمران خان

به گفته پلیس پاکســتان، افراد مسلح طی حمله ای به یک قانونگذار سابق 
حزب عمران خان، چهار تن از جمله دو پلیس را در شــمال غرب پاکستان 
به ضرب گلوله کشتند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
اواخر روز شنبه، حمله ای مسلحانه علیه »مالک لیاقت خان« انجام شد. این 
فرد که ارتباطی با عمران خان، نخســت وزیر سابق پاکستان ندارد و صرفا 
قانونگذار حزب او )تحریک انصاف پاکستان( بود، پس از این حمله زخمی و 
به بیمارســتانی در شهر پیشاور منتقل شد.این حمله در »خیبر پختونخوا« 
حوالی منطقه ای که توسط حزب عمران خان اداره می شود، اتفاق افتاد. هنوز 

هیچکسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.

مورا: 

در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه مذاکرات وین خوش بین هستم
ویــن - ایرنا - معاون دبیر کل اقدام خارجی اتحادیه اروپا پس 
از دیــدار جداگانه با نمایندگان ایــران و ایاالت متحده امریکا 
گفت که مذاکرات در حال پیشرفت است و به نتیجه کار خوش 
بین اســت.به گزارش ایرنا، »انریکه مــورا« این مطلب را عصر 
یکشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا مطرح کرد که درباره آخرین 
وضعیت مذاکرات پرسید. او گفت مذاکرات در چهار روز گذشته 
پیشــرفت هایی داشته است. این مقام اروپایی درباره اختافات 
باقی مانده برای رســیدن به توافق نهایی گفت: نمی توانم وارد 
جزئیات شــوم.مورا بیان داشــت: ما در خصوص برخی مسائل 
فنی در متن ارائه شده توسط آقای بورل مذاکره می کردیم. وی 
درباره روند گفت وگوها اظهار داشــت: ما در حال حرکت رو به 
جلو هستیم انتظار دارم که گفت وگوها را زود به پایان خواهیم 
رساند.او در پاسخ به سوال ایرنا مبنی براین که آیا آمریکایی ها 
آماده رفع تحریم ها هســتند گفت: این شــرط توافق است که 
آن هــا تحریم ها را رفع کنند و ایرانی ها به تعهدات هســته ای 
خود عمل  کنند. این توافقی است که ما در حال مذاکره درباره 

ان هستیم.مورا در پاسخ به ســووال دیگری مبنی بر اینکه ایا 
هنوز خوش بین هســتید گفت: بله مطمئنا. این اظهارات مورا 
در حالی مطرح شده است که میخائیل اولیانوف مذاکره کننده 
ارشــد روسیه نیز امروز پس از دیدار با نماینده اتحادیه اروپا در 
وین عنوان کرد که مذاکرات رفع تحریم ها در حال پیشــرفت 
است.دور تازه مذاکرات رفع تحریم ها پس از نزدیک به پنج ماه 
وقفه، از پنجشنبه  گذشته در پایتخت اتریش آغاز شده است. 
دقایقی پیش علی باقری کنی مذاکره کننده ارشــد ایران برای 
گفت وگو با انریکه مورا وارد هتل کوبورگ شــد.گفت وگوها در 
حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن به خط پایان 
و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاســی غرب بویژه ایاالت 
متحده آمریکا، بعنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.

هیات جمهوری اسامی ایران تاکید دارد که الزمه رسیدن به 
توافق، پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و 
اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشــار جهت استفاده علیه 

ایران در آینده باقی بماند.

یک دادگاه در عراق، چهار عامل جنایت 
فرودگاه بغداد و ترور ســردار سلیمانی 
و ابومهدی المهنــدس را به حبس ابد 
محکوم کرد.به گزارش اقتصادآناین به 
نقل از فارس، دادگاه کیفری »الکرخ«،  
)یکشــنبه، ۷ آگوســت( ، چهار نفر از 
عامان جنایت فــرودگاه بغداد و ترور 
فرماندهان پیروزی بر داعش را به حبس 
ابد محکوم کرد. شــورای عالی قضایی 
عراق طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در 
وبگاه این نهاد منتشر شد، اعام کرد که 
دادگاه کیفری الکرخ، حکم حبس ابد را 
برای چهار تن از عامان جنایت فرودگاه 
بغداد را صادر کرده است. این حکم طبق 
بند یک، ماده چهار از قانون شماره ۱۳ 
مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵، 
صادر شده اســت. وبگاه  الســومریه و 
شفق نیوز عراق نیز با بازنشر این بیانیه، 
نوشــتند که هنوز جزئیات بیشتری در 
خصــوص هویت افــرادی که به حبس 
ابد محکوم شده اند منتشر نشده است.

سیزدهم  آمریکایی  تروریست  نظامیان 

دی ماه ۱۳۹۸ در اقدامی تروریســتی، 
سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقاب اسامی 
ایــران و »ابومهدی المهنــدس« نائب  
رئیس ســازمان الحشد الشــعبی را به 
همراه چند نفــر از رزمندگان مقاومت 
هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت 
رساندند.با روشن شدن ابعاد مختلف این 

جنایت تروریســتی که آمران اصلی آن 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور ســابق 
آمریکا، »مایک پامپئو« وزیر خارجه او و 
پنتاگون بودند، نقش رژیم صهیونیستی 
و شماری از مزدوران شرکت های امنیتی 
خارجی در عــراق و حتی عناصر خائن 
در ســازمان اطاعات این کشــور نیز 
افشــا شــد.مایک پامپئو وزیر خارجه 

سابق آمریکا اخیرا در مصاحبه با شبکه 
سعودی العربیه در خصوص ترور سپهبد 
قاسم ســلیمانی فرمانده شهید نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی و 
ابومهدی المهندس نائب رئیس شــهید 
سازمان الحشد الشعبی عراق اشاره کرد 
که عناصری در سازمان اطاعات عراق 
در این عملیات نقش داشته اند.اظهارات 
پامپئو واکنش افراد و گروه های بسیاری 
را در عراق به دنبال داشت به نحوی که 
گروه مقاومت »کتائب حزب اهلل عراق« 
در بیانیه ای اعام کرد: »هر روز حقایق 
جدیــدی از جنایت بزرگی که کشــور 
شــر- آمریکا- علیــه فرماندهان نصر، 
شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس در فرودگاه بغداد مرتکب شد، 
فاش و حلقه های خیانت و توطئه عناصر 
ُکرد و شخصیت های وابسته به دستگاه 
امنیتی عراق که در فرودگاه برای منافع 
آمریکا خدمت می کنند و چه بســا در 
جنایت هایــی علیه ملت عراق دســت 

داشته اند، افشا می شود«.

حکم حبس ابد برای 4 عامل 
ترور سردار سلیمانی

رئیس جمهور فناند در مصاحبه ای عنوان کرد؛
فنالند: جنگ اوکراین، به زودی 

اروپا را دچار رکود می کند
رئیس جمهــور فنانــد درباره 
تبعات اقتصادی خطرناک جنگ 
اوکراین بر آینده اروپا هشدار داد.

بــه گزارش خبرگــزاری مهر به 
نقل از نیوز تــی وی یو اس ای، 

رئیس جمهور فنانــد درباره رکود قریب الوقوعی که به 
واسطه جنگ در اوکراین دامن گیر اروپا می دهد هشدار 
داد.»سائولی نینیستو« رئیس جمهور فناند در مصاحبه 
ای با یک رسانه داخلی این کشور، که روز یکشنبه منتشر 
شــد، هشدار داد که در میانه درگیری در اوکراین، رکود 
اقتصادی به زودی گریبان گیر اتحادیه اروپا می شــود.
رئیس جمهور فناند تاکیــد کرد: هر چند ما در فناند 
عادت داریم با این ایده زندگی کنیم که سال آینده همه 
چیز بهتر خواهد شد، اما اکنون دیگر چنین نخواهد بود. 
وی یادآور شــد که بدتر شدن شرایط زندگی دراروپا به 
دلیل جنگ در اوکراین، ممکن اســت مفهوم وحدت را 
تحت تاثیر قرار دهد.نینیســتو با یادآوری تاش فناند 
برای پیوســتن به ناتو به بهانه رفع نگرانی های امنیتی 
خود افزود که این کشــور در مســیری حرکت می کند 
که خودکفایی به معنایی بسیار گسترده، محوری است. 
برغم اینکه در مســیر پیوســتن به ناتو پیش می رویم، 
این خودکفایی بعد امنیتی را نیز شامل می شود.رئیس 
جمهور فناند در بخشــی از مصاحبه خود نســبت به 
تشدید احتمالی درگیری در اوکراین ابراز نگرانی کرد و 
بدون ارائه جزئیات در مورد اینکه چنین احتمالی چگونه 
خواهد بود، گفت: این خطر همیشه وجود دارد و باید در 

نظر گرفته شود.

پکن: 
تایوان بخشی از قلمرو چین است نه خاک آمریکا

تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه چین گفت: تایوان بخشی از خاک آمریکا نیست و 
بخشی از قلمرو چین محسوب می شود.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، »وانگ 
یی« روز یکشنبه همزمان با سفر به بنگادش اعام کرد: آمریکا درباره موضوع 
تایوان حقایق را وارونه جلوه می دهد.وی، اقدامات چین درباره تایوان را عادالنه، 
قانونی و متناسب ارزیابی کرد و گفت: اقدامات پکن در راستای حفظ تمامیت 
ارضی و استقال کشور انجام می شود.تنش در روابط پکن- واشنگتن در پی سفر نانسی پلوسی رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا که شامگاه سه شنبه گذشته وارد تایوان شد، وارد مرحله جدیدی شده است. 
بافاصله پس از این ســفر، چین ســفیر آمریکا را احضار کرد و مراتب اعتراض پکن به اقدامات مداخله 
جویانه واشــنگتن را در امور داخلی خود اعام کرد.چین در پاســخ به اقدام مداخله جویانه آمریکا، یک 
رزمایش نظامی در اطراف جزیره تایوان برگزار کرد.آخرین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به تایوان 

سفر کرده بود، نوت گینگریچ بود که در سال ۱۹۹۷ به این جزیره رفت.

آمریکا با هند در مرز مورد مناقشه با چین، رزمایش 
مشترک برگزار می کند

ایاالت متحده در رزمایش مشــترک با هند که در کمتر از ۱۰۰ کیلومتری از مرزهای مورد مناقشه دو 
کشور چین و هند برگزار می شود، شرکت می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان ان، به گفته یک افسر 
ارشــد ارتش هند که نسبت به این موضوع آگاه است، این رزمایشات نظامی اواسط ماه اکتبر در ارتفاع 
۱۰ هــزار پایی در منطقه »اولــی« در ایالت »اوتاراخاند« هند با تمرکز بر تمرینات جنگی در ارتفاعات 
باال برگزار خواهد شد.منطقه »اولی« )Auli( در ۹۵ کیلومتری از »خط کنترل واقعی« )LAC( واقع شده 
است؛ ســرزمین نامساعدی که مرز مورد مناقشــه میان چین و هند محسوب می شود.این رزمایشات 
موسوم به »تمرین جنگ« به عنوان هجدهمین رزمایش مشترک نظامی ساالنه برگزار خواهد شد.روابط 
میان چین و هند از زمان درگیری خونین میان ســربازان این دو کشور در هیمالیا در ماه ژوئن ۲۰۲۰ 
که منجر به کشته شدن دست کم ۲۰ سرباز هندی و ۴ سرباز چینی شد، تیره شده است. به گفته این 
شبکه خبری، این تنش ها اخیرا به دلیل ساختن پلی از سوی چینی ها به سمت دریاچه »پانگوگ تسو« 
افزایش یافته اســت. این اقدام چین از سوی دولت هند به عنوان »اشغال غیرقانونی« به شدت محکوم 
شد.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به خبرنگار سی ان ان درخصوص این رزمایش مشترک گفت: 
»شراکت با هند یکی از مهم ترین فاکتورها و مهم ترین اصول در به اشتراک گذاری دیدگاه ما برای منطقه 

آزاد و باز هند- آرام است.«

دونالد ترامپ طی سخنرانی در »کنفرانس 
 )CPAC( »اقدام سیاســی محافظــه کاران
در داالس تگزاس گفت که ســفر نانســی 
پلوســی به تایوان، به نفع چین تمام شد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا روز شنبه در این کنفرانس گفت: »نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا شکســت خورد. این زن موجب ایجاد هرج و مرج شد. سفر 
او به تایوان، به نفع چین تمام شد زیرا اکنون آن ها )چینی ها( بهانه ای دارند تا 
هرکاری را که می خواهند، انجام دهند.«ترامپ مدعی شد که اگر او رئیس جمهور 
بود، هرگز این ســفر انجام نمی شــد.چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی به 
تایوان، رزمایش بزرگ نظامی را در شــرق تنگه تایوان برگزار کرد. رزمایشــی 

که به موجب آن، این جزیره را از شــش جهت به محاصره در آورد. پلوســی با 
نادیده گرفتن هشدارهای چین، طی ۲۵ سال اخیر به ارشدترین مقام آمریکایی 
تبدیل شــد که به تایوان سفر کرد.وزارت امور خارجه چین روز جمعه به دلیل 
»سفر تحریک آمیز پلوسی به تایوان« از اعمال تحریم ها علیه او و خویشاوندان 
نزدیکش خبر داد. چین اعام کرد که ســفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با 
اصل »چین واحد« در تضاد و صلح و امنیت را در تنگه تایوان به خطر انداخته 
است.دونالد ترامپ هم چنین باری دیگر اشاره کرد که برنامه هایی برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ دارد.وی طی این کنفرانس ادعا کرد: »من 
دو دفعه در انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت کردم. دو دفعه پیروز شدم و 
دفعــه دوم بهتر از دفعــه اولی بود که میلیون ها رای را در ســال ۲۰۱۶ از آن 
خود کردم و تاکنون بیشــترین تعداد رای را در میان ســایر رئیس جمهورهای 

آمریکایی به خود اختصاص دادم. اکنون شاید نیاز باشد باز هم این کار را انجام 
دهم.«ترامپ درخصوص انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر اظهار کرد 
که جمهوری خواهان بــه ایجاد یک کارزار نیاز دارند تا طــی این کارزار وعده 
»بسته شــدن مرز، توقف موجی از جنایات، مبارزه علیه تورم و پاسخگو کردن 
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا« را بدهند.ترامپ ماه گذشته به مجله 
نیویورکر گفت که او مطمئن است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
شرکت کند، پیروز خواهد شد. وی افزود که از پیش تصمیمش را گرفته و تنها 
تصمیم او این اســت که آن را قبل یا بعد انتخابــات میان دوره ای اعام کند.از 
آنجایی که اطاعیه زودهنگام ترامپ می تواند به جمهوری خواهان در انتخابات 
میان دوره ای کمک کند، به گفته واشنگتن پست، ترامپ ممکن است تصمیمش 
را درخصوص شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ تا ماه سپتامبر اعام 
کند.این درحالیست که محبوبیت جو بایدن به پایین ترین حد خود رسیده است 
و تورم فزاینده، افزایش قیمت سوخت، افزایش نرخ جنایات، سیاست مهاجرت 
و همچنین ضعف در سیاست خارجه از مشکاتی است که در دوران ریاست او، 

می توان به آن ها اشاره کرد.

ترامپ: 

سفر پلوسی به تایوان به نفع چین تمام شد
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یک مطالعه جدید نشــان می دهد که مغز ما طوری برنامه ریزی شده 
است که همیشه بیشــتر می خواهد، حتی اگر منجر به ناراحتی مان 
شود.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، از کفش و لباس گرفته تا 
جدیدترین گوشی های هوشمند و هر وسیله دیگری، ظاهرا ما انسان ها 
میل سیری ناپذیری به خرید و در اختیار داشتن جدیدترین محصوالت 
داریم.اکنون محققان از مدل های رایانه ای استفاده کرده اند تا توضیح 
دهند که چرا ما دائماً بیشــتر و بیشتر به چیزهای مادی میل داریم، 
حتی وقتی که آنها احساس ناخوشایندی در ما ایجاد می کنند.طبق 
یافته های این مطالعه که توسط محققان دپارتمان روانشناسی دانشگاه 
پرینستون در نیوجرسی انجام شده است، زمانی که به استانداردهای 
زندگی مرفه تر عادت کنیم و خود را با استانداردهای مختلف مقایسه 
کنیم، پاداش های بیشــتری را طلب می کنیم.محققان در مقاله خود 
نوشتند: از متون مذهبی باســتانی تا ادبیات مدرن، تاریخ بشر مملو 
از داســتان هایی است که مبارزه برای رسیدن به خوشبختی ابدی را 
توصیف می کند. شادی و خوشبختی یکی از پرطرفدارترین احساسات 
بشــری است، اما دستیابی به آن در دراز مدت برای بسیاری از مردم 
یک هدف دســت نیافتنی است.محققان افزودند: نتایج ما به توضیح 
اینکه چرا ما مســتعد گرفتار شدن در چرخه ای از خواسته ها و امیال 
بی پایان هســتیم کمک می کند و ممکن اســت آسیب شناسی های 
روانی مانند افســردگی، مادی گرایی و مصرف گرایی بیش از حد را 
روشن کند.به گفته محققان، مغز ما توسط دو پدیده روان شناختی به 

شکل بی وقفه به دنبال کاالهای مادی است.

پژوهشگران چینی، نوعی انگشــت رباتیک ابداع کرده اند که می تواند 
ماده ســازنده سطوح گوناگون را تشــخیص دهد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیو ساینتیســت، یک انگشــت مصنوعی می تواند ســطح مواد 
مختلــف را با دقت بیش از ۹۰ درصد شناســایی کنــد. این فناوری 
می تواند برای خودکارسازی وظایف تولید رباتیک، مانند مرتب سازی و 
کنترل کیفیت سودمند باشد.حسگرهای لمسی که می توانند اطالعاتی 
مانند فشــار یا دما را در مورد سطوح به دست آورند، جدید نیستند اما 
حســگرهایی که می توانند نوع و ناهمواری سطوح را تشخیص دهند، 
کمتر رایج هستند.»دان لو«)Dan Luo(، پژوهشگر »موسسه نانوانرژی 
و نانوسیســتم های پکن«)BINN( در »آکادمی علــوم چین«)CAS( و 
همکارانش، یک انگشت رباتیک ابداع کرده اند که می تواند با استفاده از 
حسگرهای تریبوالکتریک تشخیص دهد که سطح از چه ماده ای ساخته 
شــده است؛ بدون اینکه آســیبی به آن وارد کند.هنگامی که انگشت 
رباتیک روی صدها نمونه متشــکل از ۱۲ ماده مانند چوب، شیشــه، 
پالســتیک و سیلیکون مورد بررســی قرار گرفت و با تجزیه و تحلیل 
داده های مبتنی بر یادگیری ماشینی ترکیب شد، با میانگین دقت ۹۶.۸ 
درصد و حداقل دقت ۹۰ درصد توانست به شناسایی مواد بپردازد.این 
دستگاه از چهار حسگر مربع کوچک تشکیل شده است که هر کدام از 
یک پلیمر پالســتیکی متفاوت ساخته شده اند و پژوهشگران آنها را به 
دلیل خواص الکتریکی متفاوت انتخاب کرده اند. هنگامی که حسگرها 
به اندازه کافی به ســطح یک جسم نزدیک می شوند، الکترون های هر 
حسگر به روشی متفاوت با سطح در تعامل قرار می گیرند که می توان 

آن را ارزیابی کرد.

مغز همیشه بیشتر می خواهد، 
حتی به قیمت ناراحتی مان!

انگشت رباتیکی که مواد سازنده 
اجسام را تشخیص می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ممانعت و اعتراض فعاالن محیط زیست به اجرای یک پروژه ساخت و ساز 
در جنگل های مکزیک/ رویترز

تقاضای باال برای تویوتا لندکروزر سری 70 
تویوتا لندکروزر ســری ۷۰ یکی از خودروهایی اســت که نمی میرد. این خودرو در ســال ۱۹۸۴ برای اولین بار عرضه شد و ۳۸ سال از 
حضورش در بازار می گذرد و البته همچنان از وجود تقاضای باال در استرالیا لذت می برد! این تقاضا به حدی باالست که ژاپنی ها مجبور 
به توقف پیش فروش این آفرودر کالسیک شده اند تا بتوانند سفارش های قبلی مشتریان را تولید کنند.اولین بار محله کار اکسپرت بود که 
متوجه برنامه های تویوتا برای توقف تولید این خودروی محبوب شد. یکی از نماینده های تویوتا با تائید این خبر گفته است:تولید فعلی 
تحت تأثیر اختالالت متعدد موجود در کل صنعت خودرو قرار گرفته اســت. در همین زمان محبوبیت تویوتا لندکروزر ســری ۷۰ بین 
مشتریان استرالیایی بسیار باالست.ژاپنی ها در سال جاری اعالم کردند تویوتا لندکروزر سری ۷۰ به خاطر برآورده کردن استانداردهای 
تصادف از بغل استرالیا به روز می شود. فعاًل مشخص نیست که توقف در تولید و فروش این خودرو برای مدل به روز شده هم اعمال خواهد 
شد یا خیر. علیرغم اینکه محصول خوش نام تویوتا کمترین میزان استفاده از نیمه رساناها را به خود اختصاص می دهد اما ظاهراً تویوتا 
با مشــکالت متفاوتی درباره تولید این آفرودر کالسیک روبرو شده اســت. خودروی موردبحث هم اکنون در ژاپن تولید می شود و جزو 

پرسودترین خودروهای تویوتاست هرچند آینده سری ۷۰ می تواند ناخوشایند باشد.

بازیکنی که گواردیوال را به یاد مسی انداخت
سرمربی اسپانیایی منچستر سیتی بعد از پیروزی برابر وستهام به ستایش از ارلینگ هالند پرداخت و او را با مسی مقایسه کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میل، ارلینگ هالند در نخستین بازی خود با پیراهن منچسترسیتی در رقابت های لیگ برتر انگلیس درخشید و 
توانست دو گل به ثمر برساند.هالند به همراه آگوئرو به نخستین بازیکنان در تاریخ منچستر سیتی تبدیل شدند که در نخستین بازی خود 
در لیگ برتر انگلیس دبل کردند.نکته جالب درباره این مهاجم نروژی اینکه از عملکرد خود ابراز نارضایتی کرد و براین باور بود که باید گل 
سوم را هم به ثمر می رساند.گواردیوال به ستایش از هالند پرداخت و او را با مسی مقایسه کرد. او گفت: من بسیار خوش شانس هستم که 
با بازیکنان بزرگی مثل مسی کار کرده ام. مسی وقتی دو گل می زد به دنبال سومی بود و وقتی سه می زد به دنبال چهارمی و حتی وقتی 
۴ گل می زد به دنبال پنجمی. گلزنان بزرگ هیچ وقت راضی نمی شوند و هالند هم چنین بازیکنی است. او پیوسته تشنه گلزنی است 
و حتی بوجود دبل کردن در نخستین بازی راضی نبود و براین باور بود که باید سومی را می زد.او ادامه داد: هالند استعداد بزرگی دارد و 
خیلی زود با سبک بازی تیم ما کنار آمده است. به خوبی می دانستم که او به زودی گل می زند و در همین بازی نخست توانایی خود را 

ثابت کرد. وقتی در برابر لیورپول هالند یک فرصت را از دست داد بسیاری او را خرید ناکام برای ما دانستند.

دل رسارپدٔه محبِت اوست
دیده آیینه داِر طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون
رگدنم زرِی باِر منِت اوست

تو و طوبی و ما و اقمِت یار
فکِر ره کس هب قدِر همِت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب
همه عالم گواِه عصمِت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا
مِت اوست ُ

رپده داِر رحیِم رح
بی خیالش مباد منظرِ چشم

زان هک این گوهش جاِی خلوِت اوست

پیشنهاد

چهره روز

اتاقی از آن خود
اتاقی از آن خود اثری از ویرجینیا وولف درباره مســئله 
»زن و داســتان« است که در ابتدا در قالب دو سخنرانی 
در حضور زنان دانشجو در کمبریج برگزار شد اما بعد از 
آن ذهن وولف همچنان درگیر این موضوع بود. بنابراین 
او تصمیم گرفت مباحث را به شــکل کامل تری در قالب 
کتاب ارائه کند و عنوان کتاب را از »زن و داســتان« به 
»اتاقی از آن خود« تغییر می دهد. این کتاب یک ســال 
پس از سخنرانی ها منتشر شد. راوی کتاب زیاد روی اسم 
خود حساس نیست چرا که به اعتقاد او این مسئله هیچ 
اهمیتی نــدارد. او می گویند می توانید »مرا مری بیتون، 
مری سیتون، مری کامایکل یا هر نامی که دوست دارید 
بنامید.« چیزی که مهم اســت سرنوشت زن و اتفاقاتی 
اســت که بر او گذشته است.در ابتدا کتاب با تصویر مری در محوطه یک دانشگاه خیالی آغاز می شود 
و مشکالتی که این حضور ساده در دانشگاه برای او ایجاد می کند. به عنوان مثال مری را از چمن های 
محوطه به قســمت خاکی منتقل می کنند و حتی اجازه ورود او به کتابخانه را بدون همراهی یک مرد 
نمی دهند. در ادامه ســختی های زنان در روزگار گذشــته بررسی می شــود و این تمثیل جالب مطرح 
می شود که اگر شکسپیر یک خواهر داشت بعید بود بتواند هیچ موفقیتی کسب کند.مشکالت بسیاری 
مانند کارهای خانه، نداشتن تحصیل، ازدواج زود هنگام، روبه رو شدن با دیگر مردان، طرد شدن و غیره 
موانعی هســتند که هرگز اجازه نمی دهند خواهر شکسپیر تبدیل به یک زن شاعر و نویسنده شود. با 
پیش بردن این مثال ها ویرجینیا وولف مسائل مهم خود را مطرح می کند.این کتاب به سبکی نو نوشته 
شده که نیمی محاوره و نیمی گفت وگوی درونی است و البته ساختاری داستان گونه دارد اما بیشتر از 

هر چیز شبیه جستاری مدرن است. کتابی که در اصل یک متن فمینیستی است....

علی حاتمی
عباس علــی حاتمی )۲۳ مرداد ۱۳۲۳ – ۱۴ آذر ۱۳۷۵( 
کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کنندهٔ ایرانی بود.]۱[ او 
فعالیت خود را در سال ۱۳۴۴ با نوشتن نمایش نامهٔ دیب 
آغاز کرد و سپس کارگردانی را با ساخت فیلم حسن کچل 
)۱۳۴۸( تجربه کرد. علی حاتمی با نام کامل عباســعلی 
حاتمی)با اصالت تفرشی(در خیابان شاهپور تهران به دنیا 
آمد. مادرش خانه دار بود و پدرش ســمت صفحه آرا در 
یک چاپخانه را داشت.او دومین فرزند خانواده بود.او برای 
آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویسی به هنرستان تهران 
رفت و پس از آن به هنرســتان آزاد هنرهای دراماتیک 
رفت.او دانش آموخته از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه 
هنر اســت. علی حاتمی حداقل ۱۴ فیلم بلند سینمایی 
و مجموعهٔ تلویزیونی ساخته اســت. او از فیلم سازان پیشروی نسلی به شمار می رود که پیشگامان فصل 
جدید سینمای ایران از اواخر دههٔ ۱۳۴۰ به بعد از میانش برخاسته، از جمله ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، 
مسعود کیمیایی، فریدون گله و داریوش مهرجویی.اولین اثر سینمایی حاتمی در سال ۱۳۴۸ با عنوان 
حسن کچل ســاخته شد و آخرین فیلم نیمه تمامش با نام جهان پهلوان تختی که یکی از بزرگ ترین 
پروژه های ســینمایی او بعد از مجموعهٔ هزاردستان بود،به علت مرگ ناشی از بیماری سرطان نافرجام 
ماند. پس از مرگش نیز دو فیلم مبتنی بر هزاردستان با تدوین واروژ کریم مسیحی )به نام های کمیتهٔ 
مجازات و تهران روزگار نو( ســاخته شــد. حاتمی کار هنری خود را با نویسندگی در تئاتر آغاز کرد و 
نمایشنامه های »ســاتن«، »قصهٔ حریر«، »ماهیگیر«، »حسن کچل«، »چهل گیس« و شهر »آفتاب و 
مهتاب« را برای تئاتر نوشــت. علی حاتمی در کالس های نمایشنامه نویســی اداره هنرهای دراماتیک 
واقع )درآب سردار( شرکت نمود و بعدها که این اداره به نام دانشکده هنرهای دراماتیک تغییر نام داد.

سینما

شرکت »برادران وارنر« از اکران دنباله فیلم برنده جایزه 
اسکار »جوکر«  در سال ۲۰۲۴ خبر داد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از رویترز، شرکت »برادران وانر« اعالم کرد دنباله 
فیلم ســینمایی »جوکر« از چهارم اکتبر ســال ۲۰۲۴ 
در ســینماها اکران خواهد شد.در قسمت دوم این فیلم 
ســینمایی که با عنوان »جوکر: جنون مشترک« اکران 
خواهد شد، »واکین فینیکس«  بار دیگر در نقش جوکر 
حاضر می شــود.در فیلم اصلی »جوکر«، »تاد فیلیپس« 
شخصیت شرور نمادین بتمن را در قالب یک شخصیت 
ضدقهرمان در مورد یک کمدین مبارز و دلقک پاره وقت 
بــه نام »آرتور فلک« که پس از خشــونت تکان دهنده 
در شهر گاتهام تبدیل به یک قهرمان مردمی می شود، 
روایت کرد. این فیلم تاریک با ضرب آهنگی متفاوت با فیلم های اکشن معمولی و سینمای ابرقهرمانی، 
به یک فیلم پرفروش در گیشه جهانی تبدیل شد و در سال ۲۰۱۹ به فروشی بیش از یک میلیارد دار در 
سرتاسر جهان دست یافت، در حالی که بودجه ساخت آن تنها ۷۰ میلیون دالر بود.»جوکر« همچنین 
در  ۱۲ شاخه جوایز آکادمی اسکار از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی نامزد اسکار شد و 
در نهایت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد )واکین فینیکس( و بهترین موسیقی متن )هیلدور گودنادوتیر( 
را کسب کرد. »فینیکس« دومین هنرپیشه ای بود که برای بازی در نقش »جوکر« جایزه اسکار دریافت 
کرد. پیش تر جایزه اسکار به »هیث لجر« برای بازی در نقش جوکر در فیلم »شوالیه تاریکی«  اهدا شده 
بود.جزئیات بیشــتری درباره »جوکر ۲«  اعالم نشده اســت، اما عنوان فیلم »folie à deux« که »جنون 
مشــترک« ترجمه شده، اطالعاتی درباره فیلم فاش می کند که می تواند به استقبال گسترده از شرارت 

شخصیت »آرتور فلک« در گاتهام سیتی در فیلم اول اشاره داشته باشد.

اعالم تاریخ اکران »جوکر 2« 
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