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اکونومیست بررسی کرد؛
اصالح عمیق قیمت مسکن در راه است 

در دهه گذشته خرید خانه به معنای کسب درآمد آسان بوده است. 
قیمت مسکن سال ها به شکل قابل اعتمادی افزایش یافت و سپس 
در طــول همه گیری کرونا به طرز عجیبی جهش کرد. با این حال 
امروز اگر ثروت شــما در آجر و مالت بسته شده، وقت آن است که 
از شرایط موجود عصبانی باشید. قیمت مسکن اکنون در ۹ اقتصاد 
ثروتمند در حال کاهش است. افت قیمت در آمریکا تاکنون اندک 
اســت، اما در تهاجمی ترین بازارها در حال حاضر چشمگیر است. 
در کانادا خانه های کاندو – شــکلی از تصرف مسکن و سایر اموال 
غیرمنقول که در آن قسمت مشخصی از یک قطعه امالک به صورت 
انفــرادی مالکیت دارد – ۹ درصد کمتر از ماه فوریه هزینه دارند. از 
آنجایی که تورم و رکود اقتصــادی جهان را فراگرفته، یک اصالح 
عمیق محتمل اســت – حتی آژانس های امالک نیز از این مساله 
خشنود نیستند. اگرچه این موضوع مانند سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ 
بانک های جهانی را با انفجار روبرو نمی کند، اما رکود را تشــدید، 
گروهی از مردم را دچار مشــکالت مالی کرده و طوفان سیاسی به 
راه می اندازد.اقتصادآنالین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، 
علت بحران افزایش نرخ بهره اســت: در آمریکا خریداران بالقوه با 
وحشت شاهد آن بودند که نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۹۲ درصد 
یعنی بیش از دو برابر ســطح یک ســال قبل و باالترین میزان از 
آوریل ۲۰۰۲ تاکنون رسیده است. سوخت حباب کوچک ناشی از 
همه گیــری، کاهش نرخ بهره، پول نقد محرک و تالش برای ایجاد 
فضای بیشتر در حومه شــهر بود. در حال حاضر بخش اعظم این 
موارد در سمتی معکوس حرکت می کند. به عنوان مثال، فردی را 
در نظر بگیرید که یک سال پیش می توانست هزینه پرداخت ۱۸۰۰ 
دالر در ماه را برای وام ۳۰ ساله بپردازد. در آن زمان او می توانست 
۴۲۰ هــزار دالر وام بگیرد. امروز همین مقــدار پرداخت برای وام 
۲۸۰ هزار دالری کافی و این به معنای کاهش ۳۳ درصدی اســت. 
از استکهلم تا ســیدنی قدرت خرید وام گیرندگان در حال سقوط 
است. این امر، خرید خانه را برای خریداران جدید سخت تر می کند، 
تقاضا را کاهــش می دهد و می تواند توان مالی مالکان فعلی را اگر 
در صورت بدشانسی مجبور به فروش شوند، تحت فشار قرار دهد.

خبر خوب این است که کاهش قیمت مسکن مانند ۱۵ سال پیش 
باعث رکود مالی حماسی در آمریکا نخواهد شد. این کشور، وام های 
ریسکی کمتر و بانک های با سرمایه بهتری دارد که از اوراق بهادار 
کم کیفیت اســتفاده نکرده اند. عمو سام اکنون دو سوم وام مسکن 
جدید را پذیره نویســی یا تبدیل به اوراق بهادار می کند. بازندگان 
بزرگ در این میان مالیات دهندگان خواهند بود؛ از طریق طرح های 
بیمه دولتی، آنها خطر نکول را متحمل می شوند. با افزایش نرخ بهره 
از سوی فدرال رزرو، که مالک یک چهارم اوراق بهادار با پشتوانه وام 
مسکن است، آنها در معرض ضرر قرار می گیرند.برخی از کشورهای 
دیگر مانند کره جنوبی و کشورهای شمال اروپا، شتاب ترسناک تری 
در وام گرفتن داشته اند و بدهی خانوارها در حدود ۱۰۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی است. آنها ممکن است با ضررهای بی ثبات کننده 
در بانک ها یا شــرکت های مالی در سایه مواجه شوند: رییس بانک 
مرکزی سوئد این را به »نشستن در قله یک آتشفشان«  تشبیه کرده 
اســت. اما بدترین بحران مالی مرتبط با مسکن در جهان همچنان 
به چین محدود خواهد شــد، که مشــکالتش – مازاد سوداگرانه، 
اعتصابات وام مسکن، مردمی که برای آپارتمان های ساخته نشده 
پول پیــش پرداخت کرده اند – با اغماض، در داخل مرزهایش قرار 
دارند.با این حال، حتی بدون یک سقوط همزمان بانکداری جهانی، 
رکود مســکن وخیــم خواهد بود. اول، به این دلیــل که بازارهای 
امالک از بین رفته، بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهند. با افزایش 
نــرخ بهره و تعدیل تدریجی قیمت ها، عــدم اطمینان مردم را در 
مورد جابجایی مردد می کند. فــروش امالک موجود در آمریکا در 
ماه آگوســت ساالنه ۲۰ درصد کاهش یافته و شرکت مسکن زیلو، 
۱۳ درصد کمتر از اســتاندارد فصلی فهرست های جدید را گزارش 
می کند. در کانادا حجم فروش ممکن اســت در ســال جاری ۴۰ 
درصد کاهــش یابد. هنگامی که مــردم نمی توانند حرکت کنند، 
پویایی بازار کار از بین می رود، زمانی که شرکت ها تالش می کنند 
خود را با کمبود کارگر و بحــران انرژی وفق دهند، این تبدیل به 
نگرانی بزرگی می شود و زمانی که قیمت ها کاهش می یابد، مالکان با 
خانه هایی با ارزش کمتر از وام های مسکن مواجه می شوند و همین 
امر باعث می شود که قیمت ها حتی دچار چسبندگی بیشتر شوند 
– مشــکلی که بســیاری از اقتصادها را پس از بحران مالی جهانی 
تحت تاثیر قرار داد.کاهش قیمت مســکن از راه دوم نیز به رشــد 
آسیب وارد می کند: آنها مصرف کنندگانی را که قبال از این مساله 
ناراحت بودند حتی بیشتر ناراحت می کند. در سراسر جهان، امالک 
حدود ۲۵۰ تریلیون دالر ارزش دارند )برای مقایسه، ارزش بازارهای 
ســهام تنها ۹۰ تریلیون دالر است( و نیمی از کل ثروت را تشکیل 
می دهند. از آنجایی که ساختمان سرمایه در حال فروپاشی است، 
مصرف کنندگان احتماال هزینه خــود را کاهش می دهند. اگرچه 
اقتصاد خنک تر چیزی اســت که بانک هــای مرکزی قصد دارند با 
افزایــش نرخ های بهره ایجاد کنند، اما ســقوط اعتماد می تواند به 
خودی خود عامل باشد.مشــکل دیگر درد بزرگی است که توسط 
اقلیتی از صاحبان خانه تحمل می شود. با فاصله زیاد کسانی بیشتر 
در معرض آن هستند که نرخ های بهره را قفل نکرده و با قبوض وام 
مسکن روبرو هستند. تعداد نسبتا کمی از  آنها در آمریکا وجود دارد، 
جایی که وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت یارانه ای معمول است. اما 
از هر پنج وام ســوئدی، چهار وام دارای دوره ثابت دو ساله یا کمتر 
هستند و نیمی از کل وام های با نرخ ثابت نیوزیلند برای تامین مالی 
مجدد در سال جاری بوده یا هستند.هنگامی که این مساله با فشار 
هزینه های زندگی ترکیب می شود، به تعداد فزاینده ای از خانوارهای 
در مضیقه مالی اشــاره می کند. در اســترالیا، شاید یک پنجم کل 

بدهی های وام مسکن متعلق به خانوارهایی است ...
ادامه در همین صفحه

کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۹۳ در آستانه شرایط 
»بسیار ناسالم«

بر اســاس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حالی که صبح امروز )۳۰ مهرماه( کیفیت 
هوای تهران در شرایط ناسالم قرار داشت، هم اکنون با ثبت عدد ۱۹۳ برای همه گروه ها ناسالم است.

به گزارش ایسنا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح امروز پیش بینی کرده بود با احتمال وزش 
باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر، گسیل گردوخاک در مناطق مستعد به ویژه در جنوب غربی و 
جنوب شهر تهران و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.در حالی شاخص کیفیت هوا هم اکنون 
۱۹۳ است که آالینده شاخص، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ثبت شده است.ذرات معلق کمتر 
از ۱۰ میکــرون ذرات جامــد یا مایع موجود در هوا دارای قطر کمتر از ۱۰ میکرون هســتند و بر 
اثر ســوزاندن چوب، احترق ناقص در ترکیبات هیدروکربنی، احتراق سوخت موتورهای دیزل و ...، 
واحدهای صنعتی، کشاورزی ، جاده های آسفالت نشده و فعالیتهای ساختمان سازی و آالینده های 
غیر گازی، ایجاد و منتشــر می شود. این ذرات به علت ابعاد ریز خود می توانند از سیستم دفاعی 
مجاری تنفسی عبور کنند و از اثرات آن می توان به ابتال به بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، 
سرطان،کاهش سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها، از بین رفتن بافت های ریه، آسم کودکان 
و مرگ و میر زود رس اشــاره کرد.بر اســاس این گزارش میانگین کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ 
ساعت گذشته ۱۰۳ و آالینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.گفتنی است که 
شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ بر اساس این تقسیم بندی از 
عدد صفر تا ۵۰ هوا »پاک«، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا »قابل قبول )سالم( یا متوسط«، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا 
»ناسالم برای گروه های حساس«، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا »ناسالم برای همه گروه ها«، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ 

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

اکونومیست بررسی کرد؛
اصالح عمیق قیمت مسکن در راه است

کــه در صورت افزایش نرخ بهره ، شــاهد کاهش جریان نقدی مــازاد خود به میزان ۲۰ درصد یا 
بیشتر خواهند بود. بر اساس یک برآورد، در بریتانیا ۲ میلیون خانوار ممکن است شاهد جذب ۱۰ 
درصد دیگر از درآمدشــان توسط وام مسکن باشند. کسانی که توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند 
ممکن است مجبور شوند خانه های خود را در بازار امالک رها کنند.اینجاست که بعد سیاسی وارد 
می شــود. بازارهای مسکن در حال حاضر میدان جنگ هســتند. تشدید تشریقات اداری ساخت 
خانه های جدید در شــهرهای بزرگ را بسیار ســخت می کند و منجر به کمبود می شود. نسلی از 
جوانان در کشورهای ثروتمند احساس می کنند که به طور ناعادالنه از مالکیت خانه طرد شده اند. 
اگرچه کاهش قیمت مســکن باعث کاهش سپرده مورد نیاز برای دریافت وام مسکن می شود، اما 
این خریدارانی هستند که برای اولین بار است که بیشتر به تامین مالی بدهی وابسته هستند که 
اکنون گران اســت و طبقه جدیدی از صاحبان خانه های آســیب پذیر مالی در شرف پیوستن به 

صفوف ناراضی ها هستند.

خواص خطرناک
با نجات مکرر اقتصاد در ۱۵ سال گذشته، اکثر دولت های غربی وسوسه می شوند که دوباره به 
کمک بیایند. در آمریکا ترس از فاجعه مسکن باعث شده است که برخی از فدرال رزرو بخواهند 
سرعت افزایش نرخ بهره حیاتی خود را کاهش دهد. بر اساس گزارش ها اسپانیا در حال بررسی 
محدود کردن پرداخت های فزاینده وام مسکن است و مجارستان این کار را قبال انجام داده است 
و همزمان باید انتظار داشته باشیم که این سیاست از سوی کشورهای بیشتری دنبال شود.این 
می تواند بدهی های دولت ها را بیش از پیش افزایش دهد و این ایده را تشویق کند که مالکیت 
خانه یک شــرط بندی یک طرفه اســت که توســط دولت حمایت می شود و همچنین کمک 
چندانی به حل مشکالت اساســی که بازارهای مسکن کشورهای ثروتمند را متالشی می کند 
نخواهد داشــت چرا که بسیاری از آنها ناشــی از مداخله نادرست و بیش از حد دولت است، از 
یارانه های وام مســکن و مالیات های انحرافی گرفته تا قوانین برنامه ریزی طاقت فرسا. با پایان 
یافتن دوران نرخ های بهره پایین، بحران قیمت مســکن در راه است و هیچ تضمینی برای بازار 

مسکن بهتر در پایان وجود ندارد.

فرصت بزرگ صادرات و چالشی به نام تامین گاز!

صادراتگازایرانبهترکیهافزایشمییابد؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

لغو برخی از سفرهای تجاری به 
ایران در یک ماه گذشته

رئیس کل بانک مرکزی

نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به 85درصد رسید

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: برخی از هیات های تجاری از جمله هیات تجاری لهســتان که از 
گذشــته اعالم تمایل و تقاضای ســفر تجاری به ایران را داشتند، متاسفانه سفر خود را لغو کردند و از حضور در 
ایران منصرف شدند.حسین سالح ورزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به شرایط کشور و محدود و 
قطع شدن اینترنت و افزایش فیلترینگ در یک ماه گذشته و اثرگذاری این شرایط بر روی تجارت و اقتصاد کشور 
اظهار داشــت: اساسا این وضعیت در ایران و هر کشوری که در شرایط ناآرامی اجتماعی قرار دارد، اثرگذار است. 

وی از لغو برخی از سفرهای تجاری....

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

انتقادازبیانضباطیمالیدربرخیبانکهایخصوصی

امیرعبداللهیان:

۳ روز پیش پیامی از آمریکا دریافت کردیم
رئیسی در مراسم روز ملی صادرات:

 افسران دور زدن تحریم داریم
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فرمانده نیروی دریایی ارتش؛
دو شناور بدون سرنشین آمریکایی توقیف شد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: هشــتاد و چهارمین ناوگروه رزمی اطالعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش 
طی ماموریت در آبهای آزاد دو شناور بدون سرنشین آمریکایی را توقیف کرد.به گزارش مهر، در آئین استقبال 
از هشتاد و چهارمین ناوگروه رزمی اطالعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش اعزامی به آب های آزاد و بین المللی 
که پیش از ظهر جمعه و با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی در منطقه یکم دریایی امامت بندرعباس برگزار شد، 
کارکنان ناوگروه ۸۴ نداجا، با استقبال گرم فرماندهان و خانواده هایشان، به مهین بازگشتند.هشتاد و چهارمین 
ناوگروه رزمی اطالعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش به ســرفرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران، 
مدت ۸۶ روز به اســکورت کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسالمی ایران و همچنین حفظ منافع میهن 
عزیزمان در آب های آزاد، پرداختند.دریادار ایرانی در حاشیه این مراسم تصریح کرد: ناوگروه ۸۴ نیروی راهبردی 
دریایی ارتش با حضور مقتدرانه در عمق اقیانوس ها به ویژه حوزه دریای ســرخ موفق شــد عملیات اسکورت و 
برقراری امنیت دریایی را در باالترین سطح ممکن به اجرا در بیاورد و در جایی که توسط نیرو هاِی غیر موجِه 
حاضر در منطقه، ایمنی دریانوردی به خطر افتاد، توانســتند به یاد همرزمانشــان که پیش از این مستقیماً در 
برابر هرگونه بی عدالتی ایستادند مجدداً بایستند و ۲ شناور بدون سر نشین آمریکایی را توقیف کنند.امیر دریادار 
شهرام ایرانی افزود: آمریکا باید بداند اگر در جایی قرار است دریانوردی داشته باشد حتماً باید قوانین بین المللی 
را رعایت کند و بداند جمهوری اسالمی ایران با حضور مقتدرانه در منطقه با هرگونه حرکتی که موجب به خطر 
افتادن امنیت و ایمنی دریانوردی شــود برخورد قاطع و کوبنده خواهد کرد.وی با بیان اینکه افتخار بزرگ این 
ناوگروه آن بود که در قعر اقیانوس ها مستقیم و رو در رو، در مقابل شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار با استواری 
و صالبت ایستادگی کرد، اظهار داشت: همه این افتخارات نشان از ایماِن دریادالن ارتش به کار، تخصص، تسلط 

و شجاعتشان است.

واکنش کنعانی به تحریم های اتحادیه اروپا و انگلیس علیه ایران
ســخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام شــورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در اعمال تحریم های جدید علیه 
جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام شورای وزرای امور خارجه 
اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اســالمی ایران، به بهانه های واهی و بی اســاس استفاده از 
پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و ادعاهای مطرح شــده در بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و انگلیس در همین مورد را قویا مردود 
دانست و به شدت محکوم کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت، ادعاهای بی اساس در مورد انتقال پهپاد برای 
استفاده در درگیری اوکراین را رد می کنیم. وی افزود ما همواره براین امر تاکید داشته ایم که همه اعضای سازمان ملل باید به طور 
کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از جمله استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام 
بگذارند. وی افزود ما از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین از طریق یک فرآیند سیاســی حمایت می کنیم.کنعانی اظهار داشــت 
طرفهای یادشده در ادامه اقدامات غیرمسئوالنه،  مخرب و غیرقانونی خود برای ایجاد فضای مسموم سیاسی علیه جمهوری اسالمی 
ایران  تالش می کنند از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل یک تفسیر گمراه کننده ارائه کرده و بین ادعاهای بی اساس خود 
و قطعنامه۲۲۳۱ ارتباط برقرار نمایند. این در حالیست که موضوعات حول درگیری جاری در اوکراین با قطعنامه ۲۲۳۱ در موضوع و 
محتوا کامال بی ارتباط است.کنعانی در تشریح فریبکاری طرفهای اروپایی گفت، ملت بزرگ ایران هرگز فراموش نمی کند که برخی 
کشورهای اروپایی مدعی علیه ج.ا.ایران، با گسیل سالح های کشتار جمعی از جمله تسلیحات شیمیایی برای صدام حسین در جریان 
جنگ تحمیلی هشت ساله او علیه جمهوری اسالمی ایران، در جنایات او سهیم هستند و جمهوری اسالمی ایران همچنان آن کشورها 
را شریک جنایات صدام حسین و در نتیجه مسؤل و پاسخگو می داند.کنعانی تصریح کرد، جمهوری اسالمی ایران رویکردهای تحریک 
آمیز جاری اتحادیه اروپا و انگلیس را بخشی از یک سناریوی هدفمند سیاسی  و مغایر با ادعاهای پوچ و توأم با نفاق آنها برای کمک به 
صلح و ثبات پایدار در جهان می داند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی با مخرب توصیف کردن تحرکات اتحادیه اروپا طی روز های گذشته 
تصریح کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای حمایت از منافع ملی و تأمین حقوق حقه مردم شریف ایران، حق پاسخگویی 
نسبت به هرگونه اقدام غیرمسئوالنه را برای خود محفوظ می داند و در دفاع از منافع ملت ایران اندکی تردید به خود راه نخواهد داد.

گزیده خبر

سردار تنگسیری:
نیروی دریایی سپاه از آمریکایی ها ۵۲ تلفات 

گرفته است
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: شناور شهید باقری 
که به بالگرد، موشــک و پهپاد مجهز خواهد شــد به 
گونه ای در حال ســاخت اســت که از روی عرشه آن 
حدود ۶۰ پهپاد می تواند پرواز کند.به گزارش ایســنا، 
سردار دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه در گفت وگویی درباره اقدامات این  نیرو برای تأمین امنیت کشــورمان 
اظهار داشت: آمریکایی ها  در برابر کارهایی که انجام می دهیم، ضد آن را انجام 
می دهند؛ لذا ما هم باید تجهیزات جدیدی از جمله حمله از فاصله دور آن هم با 
دقت باالتر، افزایش سرعت و رادارگریزی بیشتر را بکار بگیریم.دریادار تنگسیری 
افزود: بر همین اساس، شناورهایی که بعد از دفاع مقدس ساختیم، مانند شناور 
کالس ذوالفقار، موشــک های دریایی بر روی آن ها نصب کردیم و سرعت شان را 
هم افزایش دادیم؛ یعنی از ۵۵ نات به ۷۵ نات و ســپس به ۹۰ نات رســاندیم 
و ســعی می کنیم که در آینده سرعت این شــناورها را از ۹۰ نات هم افزایش 
دهیم؛ این  در حالی است که سرعت ســریع ترین شناورهای دریایی آمریکا در 
این کالس، ۳۵ نات اســت.فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: نیروی دریایی 
سپاه با استفاده از قایق های تندرو در مدت یک سال و نیم درگیری مستقیم با 
آمریکایی ها توانست بیش از ۵۲ نفر تلفات از آن ها بگیرد و در مقابل، ما ۹ شهید 
دادیم؛ همچنین در این مدت ما چهار قایق را از دســت دادیم، ولی آمریکایی ها 
سه فروند ناو شامل ناوهای ساموئل رابرت، سی اور سی تی و سانگاری و نیز دو 
فروند بالگرد را از دست دادند.وی همچنین به ساخت شناورهای جدید نیز اشاره 
و عنوان کرد: شــناور شهید »باقری« که در آینده ساخت آن به اتمام می رسد، 
عالوه بر داشتن یک ناوگروه در داخل خود، باند پرواز هم دارد که پهپاد می تواند 
از روی آن حرکــت کــرده و به پرواز درآید و در بازگشــت هم می تواند بر روی 
آن بنشیند؛ شــناوری که طول آن ۲۴۰ متر با ارتفاع ۲۱ متر، مجهز به بالگرد، 
موشــک و پهپاد است؛ این شــناور به گونه ای در حال ساخت است که از روی 
عرشه آن حدود ۶۰ پهپاد می تواند پرواز کند و بنشیند؛ چون بر روی عرشه، باند 
پروازی پیش بینی شده است.سردار تنگسیری خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی 
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس است؛ اما در خارج از مدار تعیین شده برای 
مأموریت های نیروی دریایی ارتش در دریای عمان، با این نیرو همراه و هماهنگ 
هستیم؛ برای اینکه مسیر را برای عبور کشتی های کشورمان عادی و امن کنیم؛ 
البته سپاه به دنبال ساخت شناورهای بزرگ نیست و آنچه را با ساخت شناورهای 
شــهیدان »سلیمانی«، »مهدوی« و »باقری« دنبال می کند، استفاده از این نوع 

شناورها به عنوان پایگاه های سیار قایق های کالس »عاشورا« است.

امیر آشتیانی:
تقویت فناوری  موشک های نقطه زن برنامه 

اصلی وزارت دفاع است
وزیر دفاع گفت: ایران با فناوری ســاخت انواع مهمات 
هدایت شونده و موشک های نقطه زن کشوری قدرتمند 
در سطح جهان محســوب می شود لذا تداوم و تقویت 
این فناوری ها از برنامه های اصلی وزارت دفاع اســت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آشــتیانی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در مجموعه سازمان صنایع دفاع از بخش های 
مختلف این ســازمان بازدید کرد.وی در این بازدید ضمن قدردانی از تالش های 
صورت گرفته توسط کارکنان سازمان صنایع دفاع در تولید انواع محصوالت حوزه 
رزم و همچنین مهمات هدایت شونده گفت: پیشرفت های دفاعی در واقع نشانه 
پیشرفت علمی و برخورداری از عقبه ی دانشی کشور می باشد و توسعه ی صنعت 
نظامی و دفاعی حرکت در راستای اکتساب دانش و فناوری های روز جهان است.

امیر آشتیانی با بیان اینکه در ساخت انواع موشک و مهمات هدایت شونده صنایع 
مختلفی با یکدیگر همکاری می کنند افزود: تولید محصوالت راهبردی همچون 
انواع مهمات و موشک های هوشمند اوج پیشرفت و تشریک مساعی بین سازمانی 
است و قدرت مدیریت یکپارچه و توانمند در بهره گیری از مجموعه های دانش 
بنیان و مجرب است.وزیر دفاع ادامه داد: با وجود تشدید تحریم های ظالمانه که 
در دو دهه اخیر به اوج خود رسیده است، اقدامات صنعت دفاعی در تولید قدرت، 
اقتدار و بازدارندگی بسیار موثر بوده و همین موضوع، ایران را در حوزه دفاعی و 
نظامی جزو چند کشور برتر جهان قرار داده است؛ صنعتی که به دست جوانان، 
دانشــمندان و فرزندان این سرزمین ارتقا و توسعه یافته و برای پیشبرد اهداف 
راهبردی یک کشور اهمیت به سزایی دارد.امیر آشتیانی گفت: کشورهایی که در 
حوزه ی دفاع موشکی فعالیت و دستاورد دارند به عنوان کشورهای صاحل قدرت 
در سطح جهان مطرح هستند و جمهوری اسالمی ایران امروز به عنوان یکی از 
کشــورهای دارنده ی فناوری ساخت انواع مهمات هدایت شونده و موشک های 
نقطه زن، کشوری قدرتمند و مقتدر در سطح جهان محسوب می شود لذا تداوم 
و تقویت این فناوری ها از برنامه های اصلی وزارت دفاع است.وی افزود: آن زمانی 
که ساخت موشک در ذهن دست اندرکاران غیر ممکن بود، با نگاه دور اندیشانه 
و راهبردی مسئوالن این وظیفه مهم به صنعت دفاعی محول شد و فرزندان ایران 
اسالمی نیز این امر و امانت را بر عهده گرفتند به طوری که امروز قادر به تولید 
انواع سامانه هایی هستیم که نه تنها دشمن به واسطه وجود آنها جرأت تعرض به 
جمهوری اســالمی را ندارد بلکه خواب را از دشمن ربوده است.وزیر دفاع با بیان 
اینکه امروز به راحتی قادر به ســاخت موشک هایی با بُرد مورد نیاز برای دفاع از 
کشور هستیم تصریح کرد: همان طوری که اثبات کرده ایم برای حفاظت از ملت 
ایران اسالمی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و مرزهای دانش را برای دفاع 
از مردم عزیزمان پشت سر خواهیم گذاشت.وی خاطر نشان ساخت: امروز جزو 

معدود کشورهایی در جهان هستیم.

رئیسی در مراسم روز ملی صادرات:

 افسران دور زدن تحریم داریم
رئیس جمهــور با بیان اینکه عصبانیت دشــمن ما را متوقف 
نمی کند، گفت : تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان افسران 
دور زدن تحریم ها هســتند.به گــزارش خبرنگار مهر، حجت 
االســالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح )شنبه( در 
همایش روز ملی صادرات که در محل ســالن اجالس سران 
برگزار شد، گفت: در ابتدای سخن باید از همه دست اندرکاران 
به ویژه صادرکنندگان که در عرصه صادرات افتخارات بزرگی 
برای کشــور آفریدند تقدیر و تشــکر کنم. امــروز علی رغم 

تحریم ها و تهدیدها شاهد رشد صادرات در کشور هستیم.

رشد 40 درصدی صادرات در یکسال گذشته
وی افزود: ۴۰ درصد رشــد صادرات در ســال گذشته و ۱۳ 
درصد رشــد صادرات نفتی در ســال جاری نشانه عزم جدی 
صادرکنندگان اســت که می خواهند صادرات در کشور رشد 
پیدا کند.رئیس جمهور با بیان اینکه در این نشســت باید به 
موانع صادرات و راهکارهای رشــد صادرات توجه شود، تاکید 
کرد: بهتر از هر کس و بیشتر از هر نظر، نظرات و دیدگاه های 
صادرکنندگان که خود در این عرصه فعال هستند قابل توجه 
اســت و باید به دیدگاه آنها توجه شــود که با چه مشکالتی 
مواجه هستند.رئیســی خاطرنشان کرد: طبیعتاً کارگروه های 
مرتبط با صــادرات باید به نگاه ها و نظــرات صادرکنندگان 
بیش از دیگــران توجه کنند. بدون تردید صادرات الزمه یک 
تولید قابل توجه اســت و آنچه رهبری به عنوان سخن سال 
به همه ما فرمودند این اســت کــه تمام تالش باید در جهت 
رشــد تولید دانش پایه و فناوری پایه باشد.وی با بیان اینکه 
دانشگاه در کنار صنعت، معدن، کشاورزی و غیره قرار گیرد و 
به صنعت و بازار ضمیمه شود، اضافه کرد: اگر اقتصاد ما دانش 
و فناوری پایه باشد منجر به افزایش تولیدات و صادرات و رشد 
اشــتغال و رفع بیکاری خواهد شد و کاالی کارآمد به منطقه 
عرصه خواهد شد.رئیس جمهور گفت: آمار پنج درصدی رشد 
تولید، خبر بسیار خوبی است. رشد تجهیزات و ابزار تولید خبر 
خوبی اســت. رشد در حوزه شرکت های بورسی و کاهش نرخ 
بیکاری در کشــور خبر خوبی است. ارتباط با زیرساخت های 
اقتصادی سازمان شانگهای و آسیا، خبر خوبی است. برداشتن 
موانع ارتباطات همســایگی و فعال شدن سیاست همسایگی 
و سیاست ارتباط با کشورهای همسایه خبرهای خوبی برای 
تولید و اقتصاد و پیشــرفت کشور است.رئیسی با بیان اینکه 
زمینه برقراری ارتباط با اقتصاد منطقه و استنقاذ سهم خود در 
ترانزیت کاال و گردش مالی و پولی منطقه حق ایران اسالمی 
اســت، تصریح کرد: مصمم به دنبال کردن این کار هستیم و 
تالش شما نشــان می دهد در این عرصه فعال هستید و این 
نشســت نماد آن است که رشد اقتصادی به عنوان یک آرمان 

دست نیافتنی نیست بلکه امکان پذیر است.

دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد قابل دسترس است
وی افزود: اگر می گوئیم رشــد اقتصادی قریب به بیش از پنج 
درصد داریم، حتماً دســتیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد که 
هدف گذاری شده قابل دسترسی اســت. زیربنای این امر در 
کشــور وجود دارد و زنان و مردان با اراده در این مسیر داریم. 
موانع باشــد برداشــته شــود. اگر موانع از پیش روی فعاالن 
اقتصادی برداشــته شود خودشان با انگیزه و اندیشه خود این 

کار را پیــش خواهند برد.رئیس جمهور با بیان اینکه با تالش 
تولیدکنندگان در عرصه صنعت و کشــاورزی رشد اقتصادی 
امکان پذیر اســت، تاکید کرد: این مسأله دشمن را عصبانی 
کرده است. تحریم ها برای جلوگیری از رشد کشور و صادرات 
و تولید در کشور است. می خواهند کشور ما مولد نباشد بلکه 
مصرف کننده باشــد و وقتی شما می خواهید حرف اول را در 
منطقه بزنیــد آنها عصبانی می شوند.رئیســی ادامه داد: آنها 
نمی خواهند این چنین شــود و آشوب و بلوا به پل می کنند 
و رســماً هم این را می گویند و هم به آن عمل می کنند، هر 
جا بازاریابی کنید و بخواهید کاالی خود را عرضه کنید تالش 
می کنند کاالی شما بازار نداشته باشد و می دانند که کاالی ما 

هم کاالی رقابتی و ارزشمند است.

امروز جنگ اراده هاست
وی بــا بیــان اینکه امروز جنــگ اراده ها اســت، گفت: آنها 
نمی خواهند ملت ایران حرفی در صادرات داشــته باشد. ملت 
ایران می خواهد با اراده بازار را فتح کند. ما نشان دادیم متوقف 
نمی شویم. امروز شما صادرکنندگان باید اراده خود را به دنیا 
ثابت کنید که قصد دارید دست برتر صادرات در دنیا باشید؛ 
این امر شــعاری، آرمانی و تحقق ناپذیر نیست و حتماً امکان 
انجام آن وجود دارد.رئیس جمهور ادامه داد: کشت و صنعتی 
که در خصوصی سازی با خاک یکسان شد و کشت و صنعت 
دیگری را دیدم که با داشته هایش که انگیزه او هست، دیدنی 
شــده است و بیش از هزار نفر از بچه های آن منطقه را به کار 

گرفته است و مشخص می شود می توان کار کرد.
رئیســی تصریح کرد: امروز بیش از ۲ هزار کارخانه و کارگاه 
تولیدی احیا شــده است. کارخانه ای را دیدم با خاک یکسان 
شــده و تولیدکننده رفته و آن را از نو سرپا و احیا کرده است 
و این روش ادامــه دارد. اگر احیای کارخانجات و کارگاه های 
تولید، افزایش صادرات و مثبت شــدن تراز تجاری و صادرات 
نفتی و غیر نفتی در کشــور دشمن را عصبانی می کند؛ بگذار 

عصبانی شود و از این عصبانیت بمیرد.

تولیدکنندگان و صادرات کنندگان افســران دور زدن 
تحریم ها هستند

وی با اعالم اینکه عصبانیت دشــمن مــا را متوقف نمی کند، 
افــزود: شــما و تمام تولیدکننــدگان و صــادرات کنندگان 
افســران دور زدن تحریم ها هستید. ما با پشتوانه مهندسان، 
تولیدکنندگان و صنعتگران خود حرف می زنیم. دیروز شما در 
صنعت نظامی گرفتار سیم خاردار بودید و امروز در نیویورک 
و سمرقند می گویند نمی شــود تولیدات نظامی خود را به ما 
بفروشــید؟ می گویند صنایع نظامی شما پیشرفته است و با 
تمام دنیا فرق می کند.رئیس جمهور اضافه کرد: معلوم اســت 
که صنایع هســته ای و نظامی و نشان می دهد جوانان، زنان و 
مردان در میــدان نبرد تالش کردند و وارد این میدان مبارزه 
شدند.رئیســی تاکید کرد: حاضر نیســتند فرمول تولید کاال 
را به شــما بدهند، اما کاًل هر چه بخواهید به شما می دهند. 
می گویند نباید خودتــان تولید کنید. چرا؟ چون می خواهند 
مســتقل نباشید. اگر جلوی برخی از کاالهای اساسی و سفره 
ایرانی هــا را بگیرند چه می خواهید بکنید؟ نمی خواهند اجاره 
تولید به ما بدهند.وی گفت: بازاریابی کار دولت اســت. طی 
بازدیدهایی که داشتم و با نشست های متعدد با صادرکنندگان 
داخلی و خارج از ایران برای پیگیری رفع موانع و مشــکالت 
تصمیــم گیری می کنیــم و بانک مرکــزی و وزارتخانه های 
مربوطه هدایت، حمایت و نظــارت را مورد توجه قرار دهند. 
ما اعتقاد داریم زنان و مردان ما فعال هســتند و باید موانع از 
سر راه آنها برداشته شود.رئیس جمهور بیان کرد: یکی از موانع 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها است. تولیدکننده و کشاورز باید 
بتواند تولید و عرضه محصول خــود را پیش بینی کند. قابل 
پیش بینی بودن تولید در گرو ثبات بازار است و هر چه مقابل 
تصمیمات لحظه ای ایستادگی شود، منجر به رشد بیشتر تولید 
و صادرات خواهد شد.رئیســی افزود: تصمیمات باید حساب 

شــده و متقن و با مشــورت تولیدکننده و صادرکننده باشد. 
قابــل پیش بینی بودن، به بازار ما ثبات می دهد. همچنین در 
بازاریابــی و عرضه کاال رعایت خلــق و خوی ایرانی و رعایت 
کیفیت که کار متقن و اســتاندارد است بسیار اهمیت دارد. 
انتفــاع در پرتوی ارائه کار با کیفیت اســت.وی با بیان اینکه 
نباید کیفیت را فدای کمیت کرد، افزود: دســتیابی به رشــد 
اقتصادی در گرو افزایش تولید و صادرات در کشــور است و 
نقش شما در این رابطه بسیار اهمیت دارد. همانطور که ملت 
در جنگ تحمیلی سرافراز شد در جنگ تحریمی نیز سرافراز 
شــد و پس از این نیز ســربلند خواهیم بود. افســران جنگ 
تحریمی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند. بارها اعالم 
کردند فشار حداکثری شأن شکست خورده است و این نشان 

می دهد افسران جنگ تحریمی توانستند موفق عمل کنند.
رئیس جمهــور افــزود: در زمینه ترانزیــت و خدمات فنی و 
مهندســی که بخــش مهمی در صادرات اســت و همچنین 
در حوزه ســالمت در منطقه حرف داریــم. رهبری بارها در 
فرمایشات خود بر جلوگیری از خام فروشی تاکید داشتند و در 
مکان هایی که بازار جمهوری اسالمی است عقب ماندگی های 

احتمالی جبران شود.

اقتصادی  دیپلماسی  دغدغه  باید  سیاسی  دیپلماسی 
داشته باشد

رئیسی بیان کرد: دیپلماسی سیاسی باید دغدغه دیپلماسی 
اقتصــادی داشــته باشــد و هیچ ســفیری نبایــد جز این 
دغدغه ای داشــته باشند. اگر کشــوری رشد یافته است باید 
نقش دیپلماســی را در آن رشــد، مورد توجه قرار دهیم.وی 
با تاکید بر لزوم برگزاری شــورای عالی اقتصاد برای تصمیم 
گیری های درســت و به موقع، گفت: هر جا الزم باشــد که 
رایزن تجاری و سیاسی فعال شود باید مورد توجه قرار گیرد. 
خیلی ها ظرفیت های ایران را نمی شناسند. کار مراکز تجاری 
این اســت که آنها را شناســایی و تعریف کند.رئیس جمهور 
اضافه کرد: حجم و کیفیت صادرات بسیار اهمیت دارد و نشان 
دهنده قدرت اقتصادی کشور است و افزایش صادرات بیانگر 
بســیاری از موفقیت های اقتصادی، سیاسی و فنی در کشور 
اســت. به حمداهلل امروز این پیام وجود دارد که ما می توانیم 
عرصه های مختلفی در صادرات داشــته باشیم.رئیسی با بیان 
اینکه فعال کردن بازارچه های مرزی نیز می تواند به توســعه 
تجارت کمک کند و می تواند بازار صادرات را رونق دهد، افزود: 
یکی از اقدامات در ماه های اول فعالیت دولت بســته ای برای 
حل مشکالت اقتصادی صادرکنندگان بود که ابالغ و منجر به 
خرسندی بسیاری از صادرکنندگان شد.وی گفت: دولتمردان 
و نمایندگان مجلس مصمم به رونق تولید و صادرات نفتی و 
غیر نفتی در کشــور هستند و صادرکننده باید احساس کند 
کارش مورد حمایت اســت. خواست رهبری از ما و شما این 
است که کار مضاعف در کشور صورت گیرد و ما می توانیم به 
جایگاه برتر برســیم و با تالش شما امکان تحقق رشد بیشتر 
و تحقق صادرات بیشتر نیز وجود دارد و می توانیم به جایگاه 
اصلی خود که مورد غفلت دشــمن بوده است برسیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه همت شما و پشتیبانی دستگاه های اداری 
و نظارتی بســیار اهمیت دارد، تصریح کرد: ما مصمم هستیم 

کار در جایگاه برتری قرار گیرد و حتماً امکان پذیر است.

وزیــر امور خارجه کشــورمان با بیــان این که 
رفتار و گفتــار آمریکایی ها با یکدیگر متناقض 
اســت، گفت: ســه روز پیش پیامــی بین ما و 
طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از سوی 
آمریکایی ها در ارتباط با توافق )هســته ای( دریافت کردیم.به گزارش ایســنا، حسین 
امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آمریکایی ها 
می گویند در حال حاضر رســیدن به توافق و احیای برجام در دســتور کار آمریکا قرار 
ندارد، اظهار کرد: رفتار و گفتار آنها با یکدیگر متناقض است. سه روز پیش پیامی بین 
ما و طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از طرف آنها دریافت کردیم. آمریکایی ها در 
تبادل پیام ها حتی تعجیل دارند که هرچه زودتر به نقطه توافق برسیم.وی ادامه داد: ما 

به صراحت اعالم کرده ایم که باید موارد اتهامی که آژانس در حوزه هسته ای مطرح کرده 
حل و فصل شود و ما حاضر به توافقی نیستیم که بعدا مانند استخوان الی زخم مانده، 
دائم آژانس بخواهد از مسیر سیاسی و به بهانه این موارد اتهامی فشارهایی را به ایران 
وارد کند.وی در ادامه گفت: تبادل پیام آمریکایی ها با ما ادامه دارد و از سویی دیگر آنها 
تالش می کنند در مسائلی که این روزها در ایران جریان داشته بدمند و فکر می کنیم 
آنها به دنبال این هستند که با اعمال فشارهای روانی و سیاسی بخواهند در مذاکرات 
امتیاز بگیرند.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه صحبت های خود در این زمینه گفت: 
ما هیچ امتیازی به طرف آمریکایی نخواهیم داد و ما در چارچوب منطق و در راستای 
حصول توافقی که خطوط قرمز ایران رعایت شــود حرکت می کنیم.امیرعبداللهیان با 
بیان این که در عین حال هیچ گاه میــز مذاکره را ترک نمی کنیم، اضافه کرد: ارزیابی 

ما از پیام های طرف آمریکایی حتی در روزهای اخیر این است که آمریکایی ها نه تنها 
حصول توافق در اولویت شــان است بلکه شتاب هم دارند، اما آنها برای مصارف داخلی 
خودشان هم و تحریک برخی از عوامل در داخل ایران در مواضع اعالمی شان به گونه ای 
دیگر ســخن می گویند و اینها از تعارضات رفتار آمریکایی است.وزیر خارجه کشورمان 
که در جمع خبرنگاران در ارمنســتان سخن می گفت در ارتباط با تحوالت قره باغ نیز 
گفت: ما در گفت وگو با مقامات ارمنستان تاکید کردیم که باید مناقشات بین ارمنستان 
و آذربایجان پایان داده شــود، تمامیت ارضی ارمنســتان و آذربایجان مورد توجه قرار 
گیرد و ما قطعا نسبت به هرگونه تغییر ژئوپلیتیک و یا هرگونه تغییر در مرزها حساس 
هستیم و به صراحت مواضع مان را به تمامی طرف ها اعالم کردیم.امیرعبداللهیان با بیان 
این که یکی دیگر از موضوعات مورد بحث مان در این ســفر با مقامات ارمنستان مساله 
ترانزیت بود، اظهار کرد: در موضوع ترانزیت بین ایران و ارمنستان در چارچوب کریدور 
شمال – جنوب گفت وگوهای بسیار خوبی با مقامات ارمنستان داشتیم و معتقدیم که 
تقویت مسیر ترانزیتی ارمنستان می تواند به تقویت کریدور شمال به جنوب و افزایش 
ترانزیت در این کریدور کمک کند؛ چرا که ترانزیت در این منطقه برای ما یک موضوع 

جدی است.این دیپلمات عالی رتبه ایرانی همچنین با بیان این که در جریان این دیدار 
در ارتباط با افزایش حجم تبادالت تجاری بین دو کشور نیز گفت وگوهای خوبی انجام 
دادیم، ادامه داد: تاکید بر این کردیم که حجم تجارت دو کشــور از ۷۰۰ میلیون دالر 
به یک میلیارد دالر افزایش پیدا کند و برای افزایش حجم تبادالدت دو کشــور به سه 
میلیارد دالر هدف گذاری کردیم. خوشبختانه زمینه های خوبی برای همکاری بین دو 
کشور در حوزه انرژی، کشاورزی، ترانزیت و تولیدات مشترک وجود دارد.امیرعبداللهیان 
با بیان این که تجار و بازرگانان دو کشور می توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند، 
تصریح کرد: ظرفیت خوبی بین دو کشــور در حوزه گردشگری وجود دارد و توافقات 
جدیدی برای تقویت مســیر گردشگری در جریان رایزنی ها در این سفر به عمل آمد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی منابع خبری اعالم کردند که در جریان 
دیدارهای شــما با مقامات ارمنستان آنها تقاضای ســالح از ایران کرده اند، گفت: ما با 
همسایگان و برخی از کشورها همکاری دفاعی داریم و آنچه که مهم است این است که 
بایســتی که در مسیر سیاسی و از مسیر گفت وگو مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان 

حل شود و ترسیم خطوط مرزی نیز در همین چارچوب صورت بگیرد.

امیرعبداللهیان:

۳ روز پیش پیامی از آمریکا دریافت کردیم
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گزیده خبر
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

 تاخیر در پرواز برای ایرالین ها ضرر
 اقتصادی دارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هیچکس در مجموعه ایرالین ها 
به دنبال پرواز با تاخیر نیســت، چون برای شرکت ضرر اقتصادی دارد، گفت که 
علت تاخیر باید شفاف و روشن به مردم اطالع رسانی شود.محمد محمدی بخش 
درباره تاخیر پرواز در شــرکت های هواپیمایی به ایسنا گفت: موضوع تاخیرهای 
هواپیمایی یک زنجیره است؛ سازمان هواپیمایی هم با زنجیره ای از دالیل مواجه 
اســت، بخشی از آن آب و هوا، بخشی خرابی و تعمیرات هواپیما، بخشی نیروی 
انســانی، بخش فرودگاهی و امنیتی است و موضوعات مختلف دست به دست 
هم می دهد.وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی به عنوان نهاد حاکمیتی تشخیص 
می دهد که این تاخیر، با توجه به شرایط بیرونی رخ داده یا شرایط درونی عامل 
آن بوده، عامل انسانی علت آن بوده یا عامل غیرانسانی. زمانی که ما احصا کنیم  
عامل انســانی باعث تاخیر بوده و عمدی صورت گرفته است، باید حکم قضایی 
بگیریم و برخورد قضایی کنیم که بعضا هم این موضوع اتفاق می افتد.معاون وزیر 
راه و شهرســازی بیان کرد: اگر فــردی کاری انجام دهد که باعث تاخیر و بروز 
نارضایتی شــود، درصورتی که این موضوع خارج از چارچوب قوانین و مقررات و 
اختیاراتش باشد، حتما باید به نهادهای ذی ربط قضایی معرفی شود و پاسخگو 
باشد.  بعضا هم سازمان تعزیرات و دستگاه های قضایی به این موضوع وارد شده 
و پرس وجو می کنند و البته این موضوع هم حتما به این معنا نیست که آن فرد 
محاکمه می شود، بلکه ادله اش را ارائه می کند که یا پذیرفته می شود یا اگر کسی 
متخلف باشــد، برایش حکم صادر می شــود.محمدی بخش با بیان اینکه مرجع 

رسیدگی به موضوع تاخیرهای هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری است، 

رئیس سازمان خصوصی سازی:
۳.۵ میلیون نفر سهام عدالت می گیرند

۳.۵ میلیون نفر از اقشــار کم درآمد که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده اند، 
به زودی مالک سهام عدالت خواهند شــد.به گزارش ایلنا، حسین قربان زاده در 
گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که با ابالغ آئین نامه مربوط به واگذاری ســهام 
عدالت به جاماندگان، بالفاصله کار واگذاری سهام عدالت این اقشار آغاز خواهد 
شد.به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، جاماندگان سهام عدالت به دو بخش 
تقســیم شده اند که بخش اول، اقشــار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند 
که دارنده ســهام عدالت نیستند. تعداد این افراد ۳.۵ میلیون نفر است.بر اساس 
برآوردهای وزارت اقتصاد، با انتقال ســهام تعدادی از شرکت های دولتی، به این 
۳.۵ میلیون نفر سهام عدالت با ارزش روز ۱۰ میلیون تومان واگذار خواهد شد.

آئین نامه مربوط به واگذاری ســهام عدالت این اقشار به تصویب دولت رسیده و 
در انتظار تأیید هیأت تطبیق مصوبات مجلس است. بالفاصله پس از تأیید هیأت 
مذکور، کار واگذاری ســهام عدالت به این اقشار شــروع خواهد شد.بخش دوم 
جاماندگان سهام عدالت، سایر اقشــار جزو ۶ دهک درآمدی پایین هستند که 

هنوز تعداد آنها مشخص نشده است. 

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

 انتقاد از بی انضباطی مالی در برخی بانک های خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: متاســفانه شــاهد 
عــدم توجه به انضباط مالی در برخــی بانک های خصوصی 
هستیم و در ســامانه کدال می بینیم که نرخ های مصوب را 
صراحتاً پشت ســر می گذارند.به گزارش ایلنا، سید احسان 
خاندوزی در گردهمایی مدیران کل اســتانی این وزارتخانه 
خطاب به مدیران حاضر اظهــار کرد: غیر از موضوع وصول 
درآمدهای مالیاتی که شــرایط خاص خــود را دارد باید تا 
پایان بهمن امســال برنامه عملیاتی خود را در استان محقق 
کنید و چیزی برای اســفندماه باقی نماند.وی افزود: گزارش 
عملکرد کل سال و مواردی نظیر سرمایه گذاری، مولدسازی 
بخشــی از ظرفیت تبصــره ۱۸ بودجه که در ۱۴۰۱ و تا آن 
زمان به شــما تعلق می گیرد تا اســفند باید ارائه شود و این 
موضوع مستلزم آن است که تا ۱۲۰ روزی که فرصت دارید 
همکاران را با ســرعت بیشــتر برای تعیین تکلیف مواردی 
که تاکنون باقی مانده اســت به همکاری دعوت کنید.وزیر 
اقتصاد گفت: نقش محوری که همواره انتظار داشــتم شما 
در مجموعه اقتصادی اســتان داشته باشــید این است که 
به آن مــواردی که برخورد می کنید و ایــن قابلیت را دارد 
که وزارتخانه به شــما کمک کند را منتقل کنید.خاندوزی 
ادامه داد: خوشــحالم که این موضوع جا افتاده که در برخی 
استان ها مدیر کل امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مشاور 
همیشگی استاندار به رســمیت می شناسند و در طرح های 
مهم بدون اخذ نظر شــما تصمیم گیری نمی کنند اما همان 
مواردی که باقی مانده و نیازمند است که وزارت خانه کمک 
کند را در شورای استانی مطرح کنید و با دستگاه های تابعه 
نیز هم افزایی صورت بگیرد تا از ظرفیت دســتگاه ها استفاده 
کنید.وی با تأکید بر موضوع شایســته ساالری بیان کرد: بر 
موضوع شایسته ســاالری در سازمان های تابع تأکید کنید، 
در حــال حاضر می توانیم با فــراغ خاطر بهتری روی عنصر 
شایســته گزینی فارغ از فشــارهایی که ممکن است وجود 

داشته باشد تمرکز کنیم.
وزیــر اقتصاد خطاب به مدیران اســتانی تاکید کرد: اگر در 
ســازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در اســتان ها مدیر 
ضعیفی وجود دارد، شــما را مســئول می دانــم و باید این 
موضوع را منتقل کنید تا یک بدنه یکپارچه قوی در مدیریت 
استان ها داشته باشیم.خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه های 
تابع این پیام را برســانید تا حد ممکن باید به سمتی برویم 

که گزینه های بهینه را از داخل مجموعه ها شناســایی کنیم 
و آنها را ارتقا دهیم.وی گفــت: اینکه برای افرادی توصیه و 
ســفارش از بیرون برســد یک امتیاز منفی برای افرادی که 
ســفارش می شوند، اســت و هیچ بنایی مبنی بر اینکه فرد 
ذی صالح را غیر از افراد وزارتخانه تقویت کنیم، نداریم.وزیر 
اقتصاد خواستار فعال تر شدن مدیران استانی در استان ها شد 
و اظهار داشت: هر قدر در نقش مدعی العموم فعال تر باشید 
تا فعاالن اقتصادی شما را به عنوان پناه خود در نظر بگیرند 
و هر آن چیزی که در این زمینه موفقیت کســب می کنید 
را از ایــن پس به عنوان گزارش هــای موردی منتقل کنید.

خانــدوزی با بیان اینکه باید از ظرفیت های بیرون وزارتخانه 
استفاده شود، افزود: غیر از اتاق های بازرگانی و فعاالن کسب 
و کار ســایر فعاالن استانی هم باید در اداره اقتصاد و دارایی 
را به روی خود باز ببینند؛ به بهانه های مختلف از آنها جلب 
نظر کنید و کمک بخواهید، چه اساتید دانشگاه و چه فعاالن 
جهــادی و حوزه اجتماعی و تشــکل هایی که می توانند در 
حــوزه نظارتی به عنوان همکار بــازرس افتخاری و ناظر از 

طرف شما تخلفات که در حوزه مختلف وجود دارد را بررسی 
کنند.وی گفت: این ها مواردی است که می تواند ضریب نفوذ 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان را در بین گروه ها و 
تشــکل هایی که تا امروز خود را غریبه احســاس می کردند 
و فکر نمی کردند مجموعه اقتصــاد و دارایی از ظرفیت آنها 
استفاده و کمک بگیرد را افزایش دهد، مزیت ما این است که 
بتوانیم با چند برابر نیروی همکار، پوشش حداکثری بدهیم، 
به اندازه ای مسئولیت زمین مانده وجود دارد که بتوان از این 
ظرفیت تشکل ها استفاده کرد.وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع 
مولدسازی دارایی ها بیان کرد: در حال پیگیری برای دریافت 
مجوز ویژه برای دستگاه هایی هستیم که برای واگذاری اموال 
مازاد خود همکاری نمی کنند، در این رابطه نامه ای از سوی 
سران سه قوه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید، اختیارات ویژه ای پیدا 
خواهیم کرد تا اگر دســتگاه ها همــکاری نکنند بتوانیم در 
مدت یک ماه در هیئتی به دبیری وزارت اقتصاد برای تغییر 
کاربری، تغییر قیمت، فروش و این موارد تصمیم گیری کنیم.

خاندوزی با تشــکر از عملکرد مدیران استانی درباره تبصره 
۱۸ افزود: با توجه به اینکه امســال سازمان برنامه و بودجه 
در مورد تخصیص تبصره ۱۸ اقدام ویژه ای انجام نداده است، 
همین جایگاهی که شما دارید و دستگاه ها می دانند محوریت 
با وزارت اقتصاد اســت با پیگیری و کیفیت کاری که دارید 
بتوانیم همین جایگاه را حفظ کنیم.وزیر اقتصاد با اشــاره به 
موضوع دسترســی به داده های وزارتخانــه گفت: از مدیران 
وزارتخانه می خواهم که با مرکز اقتصاد هوشــمند وزارتخانه 
تعامل کنند که بتوانیم برای همه مدیران کل وزارتخانه یک 
رمز عبور ویژه داشته باشیم که دسترسی به سامانه مالیات و 
گمرک برای آنها فراهم شود.وی درباره تأمین مالی پروژه ها 
نیز بیان کرد: یکی از تقاضاهای بنده از همکاران این اســت 
که واقعــاً از ظرفیت های جدید اســتفاده کنند؛ از صندوق 
پروژه ها برای تأمین مالی در اســتان ها برای پروژه هایی که 
اقتصادی اســت و به اندازه ای جذابیت دارد که از شیوه های 
دیگــر آن را تأمین مالی کنیم، با مجوز از حوزه بانکی و هم 
بــورس بتوانیم کار را انجام دهیم تا برخی از پروژه ها معطل 
تخصیص جدید نباشــد این موضوعی است که عملکرد شما 
را از پیشــینیان متمایز می کند.خاندوزی در ادامه با اشــاره 
به عملکرد بانک های خصوصی اظهار کرد: به جز دو تا ســه 
استان از ۳۱ استان کشور در سایر استان ها با چالش مواجه 
هســتیم ما این موضوع را به بانک مرکزی منعکس کردیم.
وزیر اقتصــاد خطاب به مدیران اســتانی گفت: به نظر من 
موضــع وزارت اقتصاد باید در کنار اســتاندار موضع مطالبه 
کننده باشــد، بدانید فعاالن اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان 
و عامه مردم با شــما همکاری خواهند کرد و این نارضایتی 
را از عملکرد بانک های خصوصی در اکثر استان ها دارند.وی 
ادامه داد: عملکرد بانک های اســتان از لحاظ رعایت تکالیف 
را ماهانه و به صورت متناوب اعالم کنید، اسامی بانک های با 
عملکرد ضعیف و خوب را اعالم کنید، زمانی که ماهانه و به 
صورت متناوب این کار صورت گیرد آرام آرام جامعه حساس 
می شــود و می توانیم این مطالبــه را از بانک های خصوصی 
داشــته باشــیم.خاندوزی تاکید کرد: برخی بی انضباطی ها 
را در بانک های خصوصی رســماً در ســامانه کدال مشاهده 
می کنیم که نرخ های مصوب را صراحتاً پشت سر می گذارند، 
این جزو کار ویژه های جدی و جدیدی است که خوب است 
در استان ها بخش نظارت بر بیمه و بانک ها را تقویت کنیم.
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گزیده خبر

با حضور استاندار مازندران؛
گازرسانی به سه روستای شهرستان 

میاندورود افتتاح شد
با افتتاح طرح گازرســانی به سه روستای کوهستانی، 
درصد بهره مندی خانوارهای روســتایی میاندورود به 
100 درصــد رســید.همزمان با یادواره ۲۲۸ شــهید 
شهرســتان میاندورود و با حضور اســتاندار مازندران، 
فرماندار و امام جمعه میاندورود، سرپرســت شــرکت 
گاز مازندران و مسئوالن استانی و شهرســتانی، پروژه گازرسانی به ۳ روستای 
شهرســتان میاندورود به میزبانی روســتای بازارخیل افتتاح شد.قاســم مایلی 
رســتمی، سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: در این مراسم گازرسانی 
به روستاهای بازارخیل، موسی کال و سرتا با اعتباری بالغ بر ۷0میلیارد ریال به 
بهره برداری رسید.وی افزود: با افتتاح طرح گازرسانی به سه روستای شهرستان 
میاندورود، این شهرستان با ضریب نفوذ 100 درصدی گاز طبیعی، در فهرست 
شهرستان های سبز گازرسانی کشــور قرار گرفت.سرپرست شرکت گاز استان 
مازندران تصریح داشت: برای گازرسانی به این روستاها ۸ کیلومتر شبکه گذاری 

انجام  شده و ۲00 خانوار نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند .

 كسب رتبه سوم شركت توزیع نیروی 
برق گلستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: توزیع برق گلستان در دومین 
دوره مسابقات مهارت شغلی منطقه شــمال کشور که در ساری برگزار شد در 
رشــته در احداث شــبکه کابل خودنگهدار رتبه سوم را کسب نمود.سید احمد 
موسوی افزود: در این دوره از مسابقات هفت شرکت توزیع تهران، قزوین، البرز، 
گیالن، گلســتان و غرب مازندران و مازندران حضور دارنــد.وی ادامه داد: این 
دوره از مســابقات در راستای توســعه مهارت های فنی و شغلی نیروهای فعال 
در بخش های مختلف توزیع نیروی برق کشــور و ایجاد انگیزش و شــکوفایی 
مهارت ها و تعیین افراد ماهر و نخبه در این صنعت برگزار می شــود.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: ایجاد انگیزه، افزایش دانش و مهارت 
بین همکاران شــرکت توزیع برق، آموزش عملی افزایش کیفیت کار، آشــنایی 
نیروی کار با تجهیزات نوین و به  کارگیری دســتورالعمل واحد در شرکت های 
توزیع از جمله اهداف برگزاری این دوره از مســابقات بود.موسوی اضافه کرد: در 
حاشیه این مســابقات ، شرکت کنندگان در بخش تیراندازی و طناب کشی به 

رقابت پرداختند.

۴۵ هزار نفر در استان واجد شرایط اولیه 
طرح ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن شدند

بوشهر -مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر گفت : در طرح 
نهضت ملی مســکن ۵۷ هزار و۳1۷ بوشهری ثبت نام 
و ۴۵ هزار و۸۶۲ نفر واجد شــرایط اولیه در این طرح 
شناسایی شده اند.ســید محمود دستغیبی در جلسه 
شــورای تأمین مسکن اســتان که به ریاست استاندار 
بوشهر در محل اســتانداری بوشهر برگزار شده بود، اظهار داشت: این جلسه به 
بررسی وارائه گزارش عملکرد دستگاههای متولی ساخت درراستای طرح نهضت 
ملی مسکن اختصاص داده شد.دســتغیبی افزود : چگونگی وضعیت پیشرفت 
پروژه های نهضت ملی مسکن ،عملکرد بانک ها در زمینه پرداخت تسهیالت به 
پروژه های مربوطه ازجمله مواردی بود که مورد بررســی قرارگرفت.وی با اشاره 
به ثبت نام ۵۷ هزار و۳1۷ بوشهری در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: ۴۵ هزار 
و۸۶۲ نفر واجد شرایط اولیه در این طرح شناسایی شده اند.در ادامه این جلسه 
مدیران کمیته امداد حضرت امام وسازمان بهزیستی و معاونین عمرانی وبرنامه 
ریزی فرمانداری شهرستانها گزارش عملکرد خود در راستای طرح نهضت ملی 
مسکن ارائه دادند.استاندار بوشــهر نیز در خصوص فراهم کردن زمینه احداث 
مسکن در راستای نهضت ملی مسکن و تسریع در شناسایی و تامین زمین توسط 
فرمانداری ها و شورای مسکن با توجه به محدودیت زمین که منجر به کندی کار 

گردیده است تاکید کردند.

حمایت شهرداری کرج از نوسازی بافت های فرسوده
 بسته های تشویقی در راه است

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری کرج با اشاره به ارسال آیین نامه جامع 
تشویقی نوسازی و بهســازی و بازآفرینی در بافت های فرسوده کرج گفت: این 
اقدام گام بلندی از ســوی مجموعه مدیریت شــهری کرج در زمینه حمایت از 
نوسازی بافت های فرســوده است.عباس سعیدی کیا با اعالم این خبر و با بیان 
اینکه اقدام فوق با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
کرج صورت می گیرد، عنوان کرد: این اقدام مطابق تاکیدات اســتاندار و اعضای 
شورای شهر و مصوبات اولین جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن به منظور تشویق 
شهروندان در امر نوسازی، تامین سرانه خدماتی مرتبط با شهرداری، بازگشایی 
معابر، تجمیع امالک خرد، اخذ سند در بافت های فرسوده و همچنین برون رفت 
از معضالت موجود در محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: این برای اولین باری اســت که شــهرداری کرج از طریق احصاء 
نیازها و واکاوی مشکالت شهروندان ســاکن در بافت های نیازمند بازآفرینی با 
استفاده از توان تخصصی و اجرایی دفاتر خدمات توسعه و نوسازی محله اقدام به 
تهیه بسته تشویقی اجرایی کرده و قصد دارد تا در صورت تصویب الیحه توسط 
شورای اسالمی شهر با اعمال تخفیف تا سقف صد در صد عوارض صدور پروانه 
و سایر بسته های تشویقی در بافت های فرسوده، گامی مهم و موثر در نوسازی و 

بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کرج بردارد.

وزیر نیرو:
 نوسازی نیروگاه ها ظرف یک تا دو سال

 امکان پذیر نیست
وزیر نیرو با اشــاره بــه توانمندی های صنعت برق، گفت: 
پروژه های توســعه انرژی های تجدیدپذیر و اســتفاده از 
فناوری های جدیــد در نیروگاه ها جزو اولویت های دولت 
سیزدهم است.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان درباره 
ناترازی انرژی در کشور، گفت: افزایش بهره وری یا راندمان 

در انرژی کشور جنبه های مختلفی دارد، یک جنبه آن به استانداردها مربوط می شود 
که این مهم وظیفه ســازمان استاندارد اســت، هرچند انصافا اقدامات خوبی نیز انجام 
داده، درواقع برای مصارف مختلف انرژی در بخش های مختلف تعیین استاندارد شده 
اما باید نظارت بیشتری بر تولید تجهیزات انرژی بر شود، جنبه دیگر به موضوع نیروگاه ها 
و تولید برق مربوط می شود که رویکرد دولت در این زمینه استفاده بهینه از انرژی در 
اختیار بوده و در این مســیر اقدامات قابل توجهی هم انجام شــده است.وی ادامه داد: 
همین که با وجود ۲0 هزار مگاوات ناترازی برق، تابســتان بدون بحرانی را پشــت سر 
گذاشتیم به معنای افزایش راندمان است یعنی توانستیم با برق کمتر نیازهای بیشتری 
را برطرف کنیم، درواقع در بخش خانگی خاموشی نداشته و توانستیم با مدیریت مصرف 
و مدیریت توزیع در شبانه روز جوابگوی بخش صنعت کشور نیز باشیم.براساس گزارش 
خانه ملت، محرابیان با بیان اینکه همچنین پروژه های توســعه انرژی های تجدیدپذیر 
و اســتفاده از فناوری های جدیــد در نیروگاه ها جزو اولویت های دولت اســت، افزود: 
خوشــبختانه تقریبا هر ماه شاهد افتتاح طرح های متعددی در این زمینه هستیم که 
مجموع این طرح ها سبب افزایش راندمان نیروگاهی و کاهش مصرف سوخت و تولید 

برق بیشتر می شود.

فرصت بزرگ صادرات و چالشی به نام تامین گاز!

صادراتگازایرانبهترکیهافزایشمییابد؟
به تازگی مقامات ایران و ترکیه مذاکراتی را برای تمدید قرارداد 
گازی و افزایش صادرات داشته اند و به نظر می رسد که باتوجه 
به نیاز ترکیه به گاز، تمدید این قرارداد بدون مشکل باشد اما 
افزایش حجم صادرات مورد بحث اســت.به گزارش ایسنا، در 
پنج ماه نخست امسال میزان صادرات گاز ایران به تمام مقاصد 
صادراتی نســبت به مدت مشابه پارســال حدود ۲0 درصد 
افزایش و میزان درآمدهای صادرات گاز در دولت فعلی نیز ۶۴ 
درصد افزایش داشته، در این بین حجم صادرات گاز به ترکیه 
به عنوان یکی از مقاصد صادراتی 11 درصد افزایش یافته است.
همچنین ادامه مذاکرات برای افزایــش صادرات گاز، وصول 
حــدود 1.۶ میلیارد دالر طلب گازی ایــران از عراق، افزایش 
1۳۸ درصدی سوآپ گاز و ... از دیگر اقدامات انجام شده برای 
گسترش دیپلماســی انرژی در دولت سیزدهم بوده است.در 
همین راستا به تازگی جواد اوجی که در رأس هیاتی به آنکارا 
سفر کرده است با فاتح دونمز و نورالدین نباتی، وزیران انرژی 
و اقتصاد ترکیه و همچنین رئیــس کل بانک مرکزی ترکیه 
و شــرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشــور دیدار 
و گفت وگــو کرد. یکی از مهم تریــن محورهای مورد مذاکره، 
تمدید قرارداد صــادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن 
مورد توافق دو طرف اســت و مقرر شد برای ادامه مذاکرات، 
کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل 
گیرد.در این سفر همچنین درباره افزایش مقدار صادرات گاز 
ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای 
افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. همچنین 
دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید 
یا در قالب تمدید قرارداد پیشــین بحث و بررسی شد.قرارداد 
کنونی ۲۵ ســاله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲0۲۶ 

میــالدی به پایان می رســد به همین دلیل ایــران به دنبال 
دریافت شرایط بهتر در قرارداد جدید است. حمید رضا عراقی، 
مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران در این رابطه به ایسنا، 
گفت: درحال حاضر به نظر نمی رسد که امکان افزایش ظرفیت 
صادرات گاز به ترکیه باتوجه به نیاز کشور وجود داشته باشد 
و احتماال به همان میزان قــرارداد فعلی که حدود هفت الی 
۹ میلیارد مترمکعب بــوده می توانیم اقدام به صادرات کنیم.

به گفته وی، باتوجه به اینکه نیاز کشــور به گونه ای است که 
نیروگاه هــا و صنایع به خصوص در زمســتان مصرف باالیی 
دارند، نهایت قراردادی که بتوانیم با این کشــور منعقد کنیم 
مانند گذشته است، در چند ســال گذشته توانستیم ساالنه 
۹ میلیــارد مترمکعب به ترکیه گاز صــادر کنیم بدون اینکه 
مشــکلی در قرارداد به وجود آیــد و یا اینکه متحمل جریمه 
شــویم.عراقی با اشاره به نیاز گازی عراق، تاکید کرد: در طول 

یکی دو ســال آینده، عراق گاز بیشتری نسبت به ترکیه نیاز 
دارد لذا اگر قرار باشــد در میزان ظرفیت صادرات افزایشــی 
اتفاق بیفتد این افزایش برای عراق خواهد بود اما اگر با ترکیه 
قرارداد جدیدی منعقد شود به نظر می رسد که مفاد آن مانند 
قرارداد قبلی باشد.به گفته وی، اگر دو طرف از نظر حجم گاز 
به توافق برسند این قرارداد تمدید خواهد شد و امکان انعقاد 
این قرارداد نیز با حجم گذشــته وجود دارد، تجربه چندسال 
گذشته نشان داده که توان ایران برای صادرات گاز به ترکیه در 
حد ۹ میلیارد متر مکعب بوده است.این کارشناس حوزه گاز 
با اشاره به مذاکرات صورات گرفته برای احداث یک خط لوله 
جدید به منظور صادرات گاز به ترکیه، اظهار کرد: در گذشته 
نیز این مذاکرات وجود داشــت و ادامه خط نهم پتانســیلی 
برای افزایش حجم صادرات به ترکیه به وجود می آورد و اگر 
شرایط آماده شود و ترکیه آمادگی داشته باشد حتی می توان 
از طریق ایران خط را به کشــورهای دیگر رســاند، این طرح 
سرمایه گذاری فراوانی نمی خواهد.عراقی با بیان اینکه کار خط 
لوله و انقال گاز در ایران بسیار قوی است اما مشکل حجم گاز 
است، گفت: باید تالش شود تا به منابع جدیدی گازی دست 
یابیم، اولویت کشــور تامین نیاز داخلی و بعد از آن صادرات 
به کشورهای همســایه که اکنون عراق و ترکیه است تبیین 
شده، اکنون باید منابع تامین گاز افزایش پیدا کند و مهم ترین 
اصل اجرای جدی دستورالعمل های مدیریت مصرف است.وی 
افزود: اگر با همین روند پیش برویم قطعا با کمبود گاز مواجه 
می شویم و مجبور خواهیم شد گاز برخی صنایع را قطع کنیم 
و یا به نیروگاه ها سوخت دوم بدهیم تا مشکلی برای تامین گاز 
خانگی بخه وجود نیاید، بنابر این چالش اساسی تامین منابع 

گاز برای کشور  است.

یک کارشــناس حوزه انــرژی گفت: 
اکنون تقریبا ترکیــه محور صادرات 
نفت و گاز شــده، در حالی که ایران 
سال ها سعی می کرد محور باشد، اما 
متاسفانه این فرصت ها به دلیل عالقه 
کاســبان تحریم به تــداوم تحریم از 
ایران گرفته شده است.محمود خاقانی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره نقش شــرکت های بین المللی 
در تحــوالت قفقــاز و تاثیرپذیــری 
ایران اظهار داشــت: در دوران دولت 
هفتم و هشــتم شــرکت های چند 
ملیتی وارد حوزه دریای خزر شــدند 
و کنسرسیوم های بین المللی مختلف 
شــکل گرفتند، مثال در سال 1۹۷۴ 
حیدرعلی اف پدر رئیس جمهور فعلی 
جمهوری آذربایجــان با افتخار اعالم 
کرد که قرارداد قرن امضا می شــود، 
شرکت های چندملیتی برای تشکیل 
کنسرســیوم چند میــدان از جمله 
گونشلی ورود کردند و کنسرسیومی 
تحت عنوان AIOC را تشکیل دادند 
ایــران هم بــرای عضویــت در این 
کنسرســیوم حضور فعال پیدا کرد و 
سعی کرد عضو شود اما شرکت های 
روس و امریکایــی ممانعــت کردند 
زیرا این کنسرســیوم را انگلیسی ها و 
شــرکت نفت BP رهبری می کرد.وی 
افزود: اصوال تعیین کننده سرنوشــت 
بازار نفت دســت دولت ها نیســتند 
بلکه دست شــرکت های چندملیتی 
است که در گذشته به هفت خواهران 
مشــهور بودند، اینهــا در مقطعی از 
زمان بعد از فروپاشــی شوروی سابق 
برای منابع غنی نفت و گاز  آســیای 
مرکزی، خزر و قفقاز دندان تیز کرده 
و با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای 
این مناطق ارزان بود کنسرســیوم ها 
قرارداد قرن  آذربایجان  در جمهوری 
را بــا حیدرعلی اف امضــا کردند.این 
کارشــناس حوزه بین الملــل انرژی 
گفت: در همین حــال در آن دوران 

تالش کردیم در کنسرسیوم شاه دنیز 
عضویت داشته باشــیم و باتوجه به 
برنامه هــای دولت هفتم و هشــتم 
حمایت زیادی از شــرکت ملی نفت 
شد، ایران موفق شد 10 درصد سهام 
داشته باشــد، در عین حال در طول 
زمانی کــه ایران تــالش می کرد در 
کنسرســیوم های دریای خزر و  آسیا 
میانه حضور داشــته باشــد عالوه بر 
اروپا و امریکا شرکت های روسی هم 
سعی می کردند ایران را حذف کنند. 
در هر حال اکنون با وجودی که ایران 
در این کنسرســیوم حضــور دارد به 
خاطــر عضویت شــرکت هایی مثل 
BP تحــت تحریم قرار ندارد.وی بیان 
داشت: ما زمانی در برابر شرکت های 
چندملیتی نفتی که عالقه داشتند در 
ایران حضور داشــته باشند گفتمان 
و دیپلماســی انرژی تعریف کردیم، 
این شــرکت ها که به کنسرســیوم 
کاشاگان در شــمال دریای کاسپین 
یکی از بزرگترین میادین نفتی که در 
دوران اخیر کشف شده، ورود کردند 
ایران نتوانســت در آن کنسرســیوم 
مشــارکت داشته باشد اما اعضای آن 
کنسرسیوم پذیرفتند پروژه ای تحت 
قزاقستان-ترکمنستان-ایران  عنوان 
به خلیج فارس تعریف شــود و خط 
لوله ای طراحی و مطالعه شــود، این 
خط لوله با حمایت توتال فرانســه، 
شل و شــرکت های آلمانی با هزینه 
خود شرکت ها و مشــارکت شرکت 
ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 

مطالعه شد و مسیرهایی با خط لوله 
به خلیج فارس و آوردن نفت خام به 
بندر نفتی نکا مطالعه شد و تاسیسات 
نکا در این راســتا ســرمایه گذاری و 
احداث شــد، در همین حال روس ها 
توانستند با همکاری کنسرسیوم های 
نفتی در منطقه کاسپسن خط لوله ای 
 CPC تحت عنوان خط لوله کاسپین
تعریــف کنند کــه نفت خــام را از 
قزاقستان به بندر نووراسیسک روسیه 
و از دریای سیاه به مدیریترانه ببرند، 
امریکا هم دنبال این بود که خطوط 
لوله ای تاســیس شــود که از مسیر 
روســیه و ایران عبور نکند به همین 
دلیل خط لوله باکو-تفلیس-جیحان 
و همچنین خط لوله جنوب قزاقستان 
را تعریف کرد. شــرکت های اروپایی 
مثل توتال و شــل هم منافع شان در 
این بود که نفت خام و گاز آســیای 
مرکزی و  دریای کاســپین از مسیر 
ایران عبور کند و مســیر ایران از نظر 
محیط زیســت و اقتصــادی بهترین 
مسیر تعریف شد، اما با رقابت روس ها 
مواجه بودیم، روســیه در نظر داشت 
این گاز از مسیر روسیه به اروپا برود. 
خاقانی ادامه داد: عالوه بر شرکت های 
بــزرگ نفتی جهان یک رقیب جدید 
دیگری هم به اسم چین پیدا شد که 
با ســرمایه گذاری هنگفتی به میزان 
10 میلیارد دالر در نظر داشــت گاز 
ترکمنســتان را به چین بــرد تا به 
ایــران نیاید، اکنون چیــن در تولید 
گاز ترکمنستان سرمایه گذاری کرده 

و به اتفــاق شــرکت های اروپایی و 
امریکایی از خط لوله ترکمنســتان- 
افغانستان- پاکستان به هند حمایت 
می کنــد، یعنــی در زمــان حضور 
نظامی امریکایی ها در افغانســتان در 
منطقه هایی که در کنترل طالبان بود 
خط لوله در حال احداث بود، اکنون 
نیز چیــن با طالبان همکاری نزدیک 
دارد، ۲۵ میلیارد دالر نیز در صنعت 
پتروشیمی پاکســتان سرمایه گذاری 
کرده، بنابرایــن می بینیم در دورانی 
که مــا تحت تحریــم قــرار داریم 
بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 
باالدســتی و پایین دستی و انتقال به 
بازارهای مصرف در کشورهای رقیب 
انجام می شود و شــرایط فعلی ایران 
شرایطی نیست که سرمایه را تشویق 
به جذب کند. وی تاکید کرد: اکنون 
در منطقه آســیای مرکزی و دریای 
کاســپین فعالیت ها توسعه یافته به 
ویژه کــه اکنون قیمــت نفت و گاز 
باال رفته آنها در نظر دارند نفت را به 
صورت انبــوه وارد بازار کنند، اکنون 
تقریبا ترکیه محــور صادرات نفت و 
گاز شــده، در حالی که ایران سال ها 
سعی می کرد محور باشد، اما متاسفانه 
این فرصت ها به دلیل عالقه کاسبان 
تحریم به تداوم تحریم از ایران گرفته 
شده است. مثال مسیری که اکنون در 
زنگزور احداث شده نشان می دهد که 
امریکا و اروپا که در مقطعی تصمیم 
داشــتند از عــرض خزر خــط لوله 
احداث کنند و گاز ترکمنستان را به 
اروپا ببرند اکنون به دلیل پر شــدن 
ظرفیت ها دنبال مسیر جدید هستند.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: 
در حالی که ما از منطقه قره باغ غافل 
بودیم؛ ترکیه، اسرائیل و روسیه مسیر 
جدیــدی را برای انتقــال نفت و گاز 
تعریف کردند که دیگر از ایران عبور 
نخواهد کرد و مســتقیم وارد ترکیه 

خواهد شد

نقش ابرکمپانی های نفتی در تحوالت قفقاز

 کاسبان تحریم فرصت تبدیل ایران به هاب را گرفتند

قیمت نفت روز جمعه با امیدواری به تقاضای قویتر چین برای 
سوخت و افت ارزش دالر آمریکا، افزایش یافت اما شاخص های 
نفت عملکرد هفتگی یکسانی نداشتند.به گزارش ایسنا، اظهارات 
روز پنج شنبه پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیالدلفیا 
کــه اعالم کرده بود بانک مرکزی آمریــکا برای مبارزه با تورم، 
تالش می کند اقتصاد را آهســته کرده و به افزایش هدف نرخ 
کوتاه مدت، ادامه خواهد داد، باعث کاهش قیمت های نفت شده 
بود اما نفت خام از تحریم واردات نفت روســیه توسط اتحادیه 
اروپا و همچنین کاهش تولید نفــت اوپک پالس به میزان دو 
میلیون بشــکه در روز، حمایت یافته است.بهای معامالت نفت 
برنت با یک دالر و 1۲ ســنت معــادل 1.۲ درصد افزایش، در 

۹۳ دالر و ۵0 ســنت در هر بشکه بســته شد. بهای معامالت 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۴ سنت معادل 0.۶ 
درصد افزایش، در ۸۵ دالر و پنج ســنت در هر بشــکه بسته 
شد. در طول معامالت جمعه، هر دو شاخص بیش از یک دالر 
نوسان داشــتند.نفت برنت برای کل هفته 0.۲ درصد افزایش 
داشت اما وســت تگزاس اینترمدیت حدود 0.۷ درصد کاهش 
هفتگی را ثبت کرد.نوسان ارزش دالر آمریکا که معموال رابطه 
معکوس با قیمت های نفت دارد، به نوسان معامالت روز جمعه 
افزود. دالر پس از گزارشی درباره نگرانی بعضی از مقامات بانک 
مرکزی آمریکا درباره افزایش بزرگ نرخ های بهره برای مقابله با 
تورم، در برابر سبدی از ارزهای بزرگ، کاهش یافت.در خصوص 

کاهش تولید اوپک پالس، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی، روز جمعه در دهلی نو تاکید کرد 
اوپک پالس کار درســتی برای تضمین بازارهای نفت باثبات و 
پایدار، انجام می دهد.قیمت های نفت روز پنجشنبه پس از این 
کــه بلومبرگ نیوز به نقل از منابــع آگاه گزارش کرده بود که 
پکن قصد دارد مدت قرنطینه برای مســافران ورودی را از 10 
به هفت روز کاهش دهد، افزایش پیدا کردند. استفن برنوک، از 
کارگزاری نفت پی وی ام در این باره گفت: این واکنش ناگهانی 
قیمت ها، نشــان داد هنگامی که محدودیت های کرونایی رفع 
شد، چه انتظاری می توان داشت.چین که بزرگترین واردکننده 
نفت جهان اســت، امســال محدودیت های کووید 1۹ را حفظ 
کرده که تاثیر منفی بر فعالیت تجاری و اقتصاد داشته و تقاضا 
برای ســوخت را کاهش داده است.در این بین، شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت 

و گاز طبیعی آمریکا در 
هفتــه منتهــی به ۲1 
رشــد  حلقه  دو  اکتبر، 
کرده و بــه ۷۷1 حلقه 
شمار  اســت.  رســیده 
دکلهای حفــاری نفت، 
دو حلقه افزایش یافت و 
به ۶1۲ حلقه رسید که 

باالترین میزان از مارس ســال ۲0۲0 است اما شمار دکل های 
حفاری گاز تغییری نداشت و 1۵۷ حلقه ماند.بر اساس گزارش 
رویترز، بانک بارکلیز روز جمعه با اشاره به ابهامات پیرامون شعله 
ور شــدن کووید 1۹ در چین و کندی گسترده اقتصاد جهانی، 
پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در سال های ۲0۲۲ و ۲0۲۳ 

را کاهش داد.

اژدهای سرخ به کمک نفت آمد
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جزئیات عرضه الماری در بورس کاال
بورس کاال فردا، اول آبان ماه میزبان ۲۰۰ دستگاه الماری ایما خواهد 
بود.به گزارش ایســنا، فرایند عرضه خودرو در بورس کاال همچنان 
ادامه دارد و در این راستا قرار است، ۲۰۰ دستگاه الماری ایما متعلق 
به مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در بورس کاال، روی تابلو برود.
بر این اساس، ۱۰۰ دستگاه آن خودروی الماری مشکی رنگ و ۱۰۰ 
دستگاه خودروی الماری سفید رنگ که ۱۰ دی ماه تحویل خریداران 
می شود، با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان در بورس کاال عرضه می 
شــود.هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای 
عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه خودرو است و صدور 
سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
مهلت سفارش تا ســاعت ۱۷ امروز و میزان پیش خرید این خودرو 
۲۵ درصد اســت. اشــخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید 
خودروی سواری شده اند، در این عرضه امکان ثبت سفارش نخواهند 

داشت.

وانت کارا دوباره در راه بورس
همچنین بر اساس  این گزارش، بهمن موتور برای سومین بار وانت 
کارا را در بورس کاال در روز دوم آبان عرضه می کند. در نوبت ســوم 
عرضه وانت کارا، قرار اســت ۱۱۵ دستگاه خودرو با تحویل ۲۷ آذر 
روی تابلو عرضه رود.۱۱۵ دستگاه وانت کارا شامل ۵۰ دستگاه وانت 
کارا تک کابین و ۶۵ دســتگاه وانــت کارا دو کابین متعلق به بهمن 
موتور، در تاالر اختصاصی خودرو روز دوم آبان ماه عرضه می شود.این 
محصول که قرار است ۲۷ آذر به مشتریان تحویل داده شود، با قیمت 

پایه ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان روی تابلوی عرضه می رود.

طی نیمه نخست ۱۴۰۱
صادرات فوالدی ها کم شد

طبق آمار، طی شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر شش میلیون تن صادرات اقالم فوالدی 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه مقاطع، محصوالت و شمش 
و آهن اســفنجی کاهشی رقم خورده است؛ این در حالیست که تا اردیبهشت ماه نیز روندی 
صعودی داشت، اما پس از آن روندی نزولی طی کرده است.بر اساس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا قرار گرفت، طی شش ماهه نخست امسال یک 
میلیون و ۲۵۹ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شــده که نسبت به یک میلیون و ۳۱۳ 
هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش داشته و کمترین میزان 
افت صادرات فوالدی ها را به خود اختصاص داده است.پس از آن صادرات محصوالت فوالدی 
نیز ۱۲ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته کاهش یافته و از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن 
صادرات در نیمه نخست ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن در مجموع شش ماهه ۱۴۰۱ 
رسیده است.ظرف شش ماه ابتدایی امسال، دو میلیون و ۹۳۷ هزار تن شمش فوالدی )شامل 
اسلب، بلوم و بیلت( صادر شد که به نسبت سه میلیون و ۴۹۵ هزار تن صادر شده در مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.  در مجموع صادرات مقاطع تخت 
فوالدی نیز در شــش ماهه نخست  امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته  
است. کل مقاطع تخت فوالدی صادر شده در مدت مذکور سال جاری با کاهش ۴۷ درصدی 
نسبت به میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته به ۱۶۴ هزار تن رسیده است. طی 
شش ماه نخست سال گذشته در مجموع ۳۰۷ هزار تن مقاطع تخت فوالدی صادر شده بود.
در نهایت بیشترین افت صادرات فوالدی ها مختص آهن اسفنجی است که ۵۴ درصد کاهش 
یافته، در حالی که تا اردیبهشت ماه صادرات آن صفر بوده و این در حالیست که تا رشد ۲۰۰ 
درصدی صادرات هم در نیمه نخســت سال گذشته رقم خورده بود، اما میزان صادرات آهن 
اسفنجی در سال جاری کمتر می شود.طی شش ماهه ۱۴۰۱ در مجموع ۳۱۲ هزار تن آهن 
اسفنجی صادر شــده که ۵۴ درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته 

است. در نیمه نخست سال گذشته ۶۷۳ هزار تن از این محصول معدنی صادر شده است.

گزیده خبر

عبور حجم مبادالت تجاری منطقه ویژه 
اقتصادی المرد از مرز ۸۰۴ میلیون دالر

احسان انصاری مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد 
که در آستانه روز صادرات با خبرنگاران سخن می گفت 
با تبریک به همه فعالین عرصه صادرات،از عبور حجم 
مبادالت تجاری )واردات و صادرات( این کانون صنعتی 
و معدنــی از مرز ۸۰۴ میلیون دالر خبر داد.به گزارش 

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، مدیر عامل این منطقه اقتصادی که به 
مناسبت روز صادرات سخن می گفت اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 
صــادرات ۱۳ هزار تن کاال به ارزش ۲۶۳ میلیــون دالر از گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی المرد به ۳ کشــور دنیا صورت پذیرفته است.وی افزود: عمده کاالهای 
صادر شــده، شــمش آلومینیوم بوده که کشــور های ترکیه، چین و جمهوری 
آذربایجان عمده خریداران کاالی صادراتی منطقه ویژه اقتصادی المرد از طریق 
این گمرک بوده اند.احسان انصاری با اشاره به اثر صادرات بر توسعه منطقه افزود:  
صادرات غیر نفتی عالوه بر تقویت خود اتکایی کشور در زمینه تامین ارز باعث 
قویتر شدن اقتصادی بنگاه های کوچک و بزرگ خواهد شد. ایجاد شرکت های 
بزرگ صادراتی در منطقه ویژه به منظور حفظ و توســعه بازارهای صادراتی از 
مهمترین دســتاوردهای اقتصاد صادرات محور برای منطقه می باشد. البته این 
کار نیازمند عزم ملی دستگاههای اجرایی است. ضرورت دارد اقدامات راهبردی و 
موثری نیز از سمت دولت صورت گیرد تا نتایج فوق الذکر حاصل گردد. یکی از 
موثرترین اقدامات کاهش تنش های بین المللی، حفظ و توسعه بازارهای هدف 

و پرهیز از اقدامات شتابزده در حوزه قوانین گمرکی است.

مدیرعامل گروه بهمن از رونمایی اتوبوس 
برقی خبر داد

مدیران بهمن برای توســعه حمل و نقل کشور برنامه 
دارندمدیران عامل گروه بهمن در نشســت خبری در 
حاشیه هجدهمین نمایشــگاه حمل و نقل، عمران و 
خدمات شهری شهری از اقدامات این گروه در توسعه 
حمل و نقل شــهری گفتند. مدیران عامل شرکت  های 

تابعه این گروه از طراحی و تولید اتوبوس ۱۲ متری،  اتوبوس برقی ،  موتور سیکلت 
برقی و خودروهای مــدرن تجاری خبر دادند.علیمرادلو از توانمندی های بهمن 
برای نوســازی ناوگان شــهری و تجاری گفت بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه 
بهمن در این نشست خبری گفت:  به عنوان کسی که سال ها در صنعت خودرو 
و حمل و نقل عمومی سابقه فعالیت دارم، ون را برای حمل و نقل درون شهری 
مناســب نمی دانم. طراحی وســیله حمل و نقل عمومی باید بگونه ای باشد که 
قابلیت استفاده مسافر ایستاده را هم داشته باشد.وی سپس با اشاره به رونمایی 
از مینی ون رونمایی شــده در این نمایشــگاه گفت: این مینی ون برای استفاده 
کودکان و حمل و نقل دانش آموزان مناسب است.مدیرعامل گروه بهمن با اشاره 
به برنامه های فروش ایندرودز گفت:  برای محصوالتی مشابه اینرودز با چند بانک 
در حال مذاکره هستیم که تسهیالتی برای خرید این محصوالت اختصاص دهند. 
علیمرادلو با اشــاره به ظرفیت های گروه بهمن در نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشــور گفت:  شرکت اسنا خط تولید اتوبوس دوازده متری را راه اندازی 
کرده اســت و البته اتوبوس ۱۸متری نیز با مشخصات ویژه ای تولید خواهد شد.  
مدیرعامل گروه بهمن با اشــاره به اقدامات گروه بهمن برای تولید اتوبوس برقی 
گفت: اتوبوس برقی گروه بهمن به زودی رونمایی خواهد شد. البته اتوبوس برقی 

گروه بهمن تنها جنبه نمایشگاهی ندارد.

مدیرعامل سایپا در مراسم رویداد فناورانه خودروهای آینده ۲:
در طراحی و تولید خودروهای برقی تمرکز 

سایپا روی خودرو های کار است
مرکــز تحقیقات و نــوآوری صنایع خودرو ســایپا با 
همکاری ســتاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری رویداد فناورانه خودروهای 
آینده۲ را با مشــارکت شــرکت های دانش بنیان در 
راســتای توانمند سازی صنعت خودرو در چهار زمینه 

خودروروهای برقی و هیبریدی، زیرســاخت، روش های تست و آزمون و متصل 
برگزار کرد.به گزارش سایپانیوز، دومین رویداد فناورانه خودروهای آینده با حضور 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، 
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، مدیران ارشــد صنعت خودرو و مدیران 
عامل شرکت های دانش بنیان در مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا 
برگزار شد.در نشســت رویداد فناورانه خودرو های  آینده ۲، منوچهر  منطقی 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: این نشســت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و در مسیر تولید خودروهای آینده گام های خوبی برداشته شده 
اســت که امیدواریم با همکاری مشــترک صنعت خودرو کشور و شرکت های 
دانش بنیان بیش از پیش به اهداف ترسیم شده نزدیک شویم.منطقی افزود: در 
چند سال آینده باید با خودرو های قدیمی خداحافظی کنیم و خودروهای جدید 
متناسب با پتانسیل و مزیت کشور تولید و روانه بازار شود.او خاطر نشان کرد: در 
چند سال گذشته بحث نیاز و توجه ویژه به خودروهای آینده از طرف متخصصان 
صنعت خودرو عنوان شده بود که در مسیر تهیه قوانین و آیین نامه ها قرار گرفت 
و در حال حاضر با همت شرکت های داخلی و دانش بنیان به مرحله طراحی و 
تولید رسیده است و باید بیشتر با این فناوری آشنا شویم و سرمایه گذاری الزم 

در این بستر صورت پذیرد.

معاون وزیر صمت خبر داد؛
 احیای توافقات تجاری با اندونزی،

 ترکیه و پاکستان
معــاون وزیر صمــت با بیان اینکــه توافقات 
تجــاری با اندونــزی، پاکســتان، ترکیه و ... 
در حــال انجام و احیا اســت، گفت: با اصالح 
روابط توانســتیم ارز را بــا کمترین هزینه و 
باالترین ســرعت در منطقــه مبادله کنیم.به 
گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان 
توســعه تجارت، علیرضا پیمان پاک در آئین بیســت و ششمین سالروز 
ملی صادرات درباره وضعیت توسعه تجارت کشور و اقدامات و راه کارهای 
قابل پیگیری در زمان باقیمانده دولت ســیزدهم برای جهش و تحول در 
حوزه صادراتی، اظهار کرد: این اقدامات در دو بخش پیگیری می شود که 
یکی از مهمترین بخش ها، مســائلی در مورد مانع زدایی بود؛ در خصوص 
مانع زدایی، تصمیم ها و سیاســت هایی که مانع جدی بر ســر راه توسعه 
صادرات و تجار بود را برطرف کردیم. در خصوص مشکالتی که بازگشت 
ارز ایجاد کرده بود با روش های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات 
در همه گروه های کاالیی جز چند گروه محدود تسریع در اعاده و کاهش 
قوانین مزاحم توانســتیم راه را برای تجار باز کنیم.رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان اینکه در این مسیر سازمان توسعه تجارت برنامه های 
خود را هدفمند به اجــرا درآورد، تاکید کرد: این هدفمندی را در حضور 
در نمایشــگاه های بین المللی مانند نمایشــگاه مســکو و اعزام و پذیرش 
هیأت های تجاری اجرا کردیم که دســتاوردهای خوبی داشت. برای سال 
۲۰۲۳ هم برنامه کامل نمایشگاهی و حضور هدفمند در این نمایشگاه ها 

آماده شده است.

برنامه حضور در بازارهای بکر و نوظهور
وی با اشاره به برنامه برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند آفریقا، 
اوراسیا و جنوب شرق آسیا، افزود: از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیأت تجاری 
از آفریقا به ایران آمدند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شــرکت های 
بزرگ روســیه و بالروس به تهران می آیند تا توافقات مهمی انجام شود. 
 B۲C و B۲B برای ارتباط میان تجار و معرفی محصوالت خود، پلتفرم های
تعریف شد.معاون وزیر صمت با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفع موانع 
پولی و بانکی و لجستیکی انجام شده، یادآور شد: با توافقنامه های تجاری 
مانند اوراسیا که مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم پیگیری و به نتیجه 
رسیده است، می توان بازارهای جدید را با قابلیت رقابت برای کاالی ایرانی 
ایجاد کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای 

دیگر نیز در حال انجام و احیا است.

مبادله ارز با کمترین هزینه و باالترین سرعت در منطقه
وی به ایجاد خطوط کشــتیرانی، توسعه لجستیک و ساخت کریدور سبز 
گمرکی اشاره و تاکید کرد: کریدور سبز تجربه خوبی بود که در مورد سایر 
کشورها نیز اجرا خواهد شد. امروز صندوق ضمانت صادرات با ۱۰ کشور 
موافقتنامه دارد تا با جایگزینی ال ســی بتواند ضمانت نامه و بیمه نامه های 
مدنظر را صادر کند. با اصالح روابط توانســتیم ارز را با کمترین هزینه و 
باالترین ســرعت در منطقه مبادله کنیم.پیمان پــاک با بیان اینکه ۳۰۰ 
اقدام زیرســاختی توسط سازمان توســعه تجارت، وزارت صمت و وزارت 
امور خارجه انجام و پیگیری شــده است، گفت: این اقدامات موجب شده 
تا صادرات کشــور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ میزان ۴۰ درصد رشد 
داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 

۱۳ درصد رشد داشته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

لغو برخی از سفرهای تجاری به ایران در یک ماه گذشته
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برخی از هیات های 
تجاری از جمله هیات تجاری لهستان که از گذشته اعالم تمایل 
و تقاضای ســفر تجاری به ایران را داشتند، متاسفانه سفر خود را 
لغو کردند و از حضور در ایران منصرف شدند.حسین سالح ورزی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به شرایط کشور و 
محدود و قطع شــدن اینترنت و افزایــش فیلترینگ در یک ماه 
گذشته و اثرگذاری این شــرایط بر روی تجارت و اقتصاد کشور 
اظهار داشــت: اساســا این وضعیت در ایران و هر کشوری که در 
شرایط ناآرامی اجتماعی قرار دارد، اثرگذار است. وی از لغو برخی 
از سفرهای تجاری به ایران در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: در 
این مدت زمان برخی از هیات های تجاری از جمله هیات تجاری 
لهستان که از گذشته اعالم تمایل و تقاضای سفر تجاری به ایران 
را داشــتند، متاسفانه سفر خود را لغو کردند و از حضور در ایران 
منصرف شدند. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه 
هر گونه اتفاقاتی که موجب نااطمینانی در اقتصاد کشــور تاثیر 
مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری و تجارت و رشد اقتصادی 
داشــته و خواهد داشــت، ادامه داد: اتفاقات اخیر در تجارت که 
می تواند یک فعالیت کوتاه مدت باشــد اثــر می گذارد و به طور 
مشخص محدود کردن اینترنت، فیلتر شدن برخی از پلت فرم های 
در یک ماه گذشــته هم بر روی کاهش تولیــد و هم بر کاهش 
تقاضای موثر و هم تجارت اثرگذار بوده اســت. سالحورزی افزود: 
یکی از تأثیرات اقتصادی محدود کردن اینترنت از لحاظ اعتباری 

بر روی تجارت ایران اثر گذاشته به طوری که با توجه به فیلتر و 
محدود شدن اینترنت تماس های تجاری که از طریق پلت فرم های 

پیام رســان بین تجــاری ایرانی و خارجی انجام می شــد، قطع 
شــدند. وی با اشاره به تبعات تدوام این شرایط در بخش تجارت 

و اقتصاد کشور تاکید کرد: تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد 
که با تدوام ناآرامی ها از سال ۲۰۰۹ تا به امروز اقتصاد این کشور 
به شــدت تحت تأثیر این شــرایط قرار گرفته و منجر به کاهش 
سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری شده و این 
وضعیت نتیجه تداوم ناآرامی ها در اقتصاد است.سالحورزی ادامه 
داد: اینکه فکر کنیم قطع شــدن اینترنت و فیلتر طیف وسیعی 
از ســایت ها، برنامه ها و پلت فرم های فقط به محدود شدن کسب 
و کارهای کوچک می شود، ســاده انگارانه است و نه تنها کسب 
و کارهای کوچک، آنالین شــاپ ها و کسب و کارهای مبتنی بر 
اینستاگرام دچار مشکل شــده اند و افرادی که جمعیت آنها هم 
کم نیست، کار خود را از دست داده اند. بلکه خطوط تولید از خط 
تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فوالد و نساجی در این شرایط 
دچار مشکل شده اند چراکه خطوط تولید هم مبتنی بر اینترنت، 
هوش مصنوعی، تکنولوژی  های IT و ITC هســتند و همچنین 
خارج از کارخانه هم موضوعاتی مانند لجســتیک، ثبت سفارش، 
بازاریابی و برنامه های مالی و ارزی بر پایه اینترنت هستند و با این 
شرایط شاهد کاهش فروش، کاهش سود و به دنبال آن اثرگذاری 
این روند بر روی اشــتغال خواهیم بود. نایب رییس اتاق بازرگانی 
گفــت: طبق گزارش ها، در این مدت اســتفاده از وی پی آن ها و 
فیلترشــکن ها تا ۳۰ برابر افزایش یافته و نشان می دهد مردم از 
کانالی برای ادامه ارتباطات استفاده می کنند اما در این شرایط هم 

امنیت کاربران و اطالعات کشور به خطر می افتد.

در سال های گذشته یکی از اصلی ترین 
موضوعاتــی که دولت هــای مختلف بر 
آن تاکید داشته اند، لزوم جذب سرمایه 
گــذاران جدید بوده، اولویتی که به نظر 
برای رســیدن به مرحله اجــرا، هنوز با 
ابهاماتی مواجه اســت.به گزارش ایسنا، 
بررســی روند سرمایه گذاری در اقتصاد 
ایران در دهه ۹۰ نشان می دهد، که در 
برخی از سال ها، عمال میزان استهالک 
ســرمایه از روند جذب ســرمایه جدید 
پیشــی گرفته و همین موضــوع کار را 
برای رسیدن به اهداف اقتصادی ساالنه و 
بلندمدت دشوار کرده است.در سال های 
گذشــته بخش خصوصی بارها اشــاره 
کرده که روند پیچیده بروکراسی، عدم 
اطمینان نسبت به آینده اقتصاد و نبود 
ثبات در برخــی تصمیم گیری ها باعث 
شده ســرمایه گذاران نسبت به ورود به 
اقتصاد ایران تردید داشــته باشند، حاال 
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، 

عدم شــفافیت در سیاست های جذب 
سرمایه در ایران را یکی دیگر از عوامل 
تاثیرگذار در این زمینه می داند.حسین 
سلیمی ضمن تاکید بر امکانات گسترده 
و زیرساخت های مناســب برای جذب 
سرمایه خارجی، قوانین موجود در این 
حوزه را پیشرفته ارزیابی کرد و در عین 
حال از  نبود شــفافیت در سیاست های 
تعریف شــده و بروکراسی های پیچیده 
در رونــد اجرای قوانیــن، انتقاد کرد.بر 

نمایندگان  اظهارات عضو هیات  اساس 
اتاق ایــران امکانات و زیرســاخت های 
خوبــی در ایران برای جذب ســرمایه 
وجــود دارد؛ امــا سیاســت ها در این 
حوزه شــفافیت الزم را ندارد.ســلیمی 
تصریح کرد: دولت به منظور تشــویق 
روش ها،  باید  خارجی  ســرمایه گذاران 
سیاســت ها و فرآیندها را تسهیل کند 
و درعین حــال اقدمات الزم را متمرکز 
کند، به گونه ای که سرمایه گذار از شروع 

تا پایان فرآیند ســرمایه گذاری خود با 
یک دســتگاه و ســازمان روبه رو باشد.

این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط 
اقلیمــی و آب وهوایی، مــواد معدنی، 
منابع و نیروی انســانی موجود را برای 
سرمایه گذاری مناسب برشمرد و تاکید 
کرد: ایــران برای جذب ســرمایه های 
خارجــی بایــد از عمق بخشــیدن به 
روابط سیاسی خود با کشورهای هدف 
اســتفاده کند. باید از بروکراســی های 
موجــود بکاهد و مجوزهــای متعددی 
که باید از سازمان های مختلف دریافت 
شــود را حذف کند.ســلیمی از طرفی 
محدودیت های ناشــی از تحریم و باال 
رفتن هزینه های سرمایه گذاری به دلیل 
همین تحریم هــا را مانع جدی در برابر 
ســرمایه گذاری عنوان کرد و به سایت 
اتــاق ایران گفت: اســتفاده از ابزارهای 
مختلف ماننــد برگزاری نمایشــگاه ها 
بــرای معرفی توانمندی های کشــور با 
وجودتحریم ها و عدم حضور نمایندگان 
خارجی، برای آشنایی فعاالن اقتصادی 
داخلــی با یکدیگــر و ارائه ظرفیت ها و 

دستاوردهای آنها موثراست.

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان پاسخ داد

موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران چیست؟

رئیس اتــاق بازرگانی ایران می گوید به منظور 
ایجــاد یکپارچگــی در سیاســت گذاری های 
تجاری ایران تاســیس شورای تجارت خارجی 
اهمیت بســیار زیادی دارد.به گزارش ایســنا، 
غالمحســین شافعی در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: از سال های قبل همواره 
یکی از اصلی ترین چالش هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده تعدد دســتگاه های 
تصمیم گیر و فعال در حوزه های مختلف اقتصاد بوده است. از این رو یک مدیریت واحد 
می تواند از آسیب های جدی که در این حوزه به اقتصاد ایران وارد شده جلوگیری کند.

وی با بیان این که ۴۴ دستگاه در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر تجارت 
هستند تاکید کرد: بررسی وضعیت کشــورهایی که در تجارت خارجی موفق بودند 
نشان می دهد که هر چه به سمت حرکت در تصمیم گیری واحد برویم شانس موفقیت 
در تجارت باالتر می رود از این رو خواســته مشخص بخش خصوصی تشکیل شورای 
تجارت خارجی برای عبور از این مشــکالت اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان 
این که نیاز به یک برنامه بلندمدت در حوزه صادرات و سیاســت خارجی داریم، بیان 
کرد: امــروز در جهان حجم صادرات غیرنفتی و چگونگی ترکیب آن اهمیت فراوانی 
در ســنجش قدرت اقتصادی و سیاسی دارد. یکی دیگر از معضالت مان محدود بودن 

نقش آفرینی اقتصاد ایران در زنجیره عرضه جهانی به حساب می آید موضوعی که باید 
در برنامه های باالدستی به آن توجهی ویژه داشته باشد.شافعی ادامه داد: در برنامه های 
توسعه به عنوان سند باالدستی می توان نگاه کالن به صادرات را مشخص کرد. نگاهی 
به اقالم اصلی صادرات کشور نشان می دهد که محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی 
تقریبا نیمی از صادرات ما را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر حدود ۷۵ درصد 
از صادرات ما تنها به پنج مقصد انجام می شود.وی با اشاره به پایین بودن ارزش افزوده 
یا کاالهایی با فناوری باال در ســبد صادراتی ایران تاکید کرد: افزایش صادرات نیاز به 
افزایش تولید کاالی باکیفیت دارد. برنامه  ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان 
و در نظر گرفتن تحوالت سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می کند. در 
شرایطی که پیش بینی می شود قدرت اقتصادی جهان در سال های آینده تغییر کند 
جبران عقب افتادگی های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می تواند اقتصاد ایران را به 

جایگاه واقعی خود برساند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

شورای تجارت خارجی باید تاسیس شود

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم مهناز صمدی ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 84/07 متر مربع قطعه 12 تفکیکی 
به شــماره 6975 فرعــی از 168 اصلی مفروز از پالک 1160 فرعــی از اصلی مذکور واقع 
در اراضی حوزه ثبتی شهرســتان کرج به شــماره چاپی 022306 مــورد ثبت الکترونیک 
139620331011009757 بنام مشــارالیه صادر شده و برابر سند 83140 مورخ 96/3/6 
دفترخانه 1448 تهران در رهن بانک سامان قرار گرفته است مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 حسین رضا نوری شاد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده
شناسه اگهی میم الف 503/ف
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قیمت بیت کوین بیش از یک هفته در ســطح محدودی در 
حال حرکت اســت و طی چند روز گذشته تالش کرده به 
سمت باال حرکت کند اما نتوانسته نزدیک به ۲۰ هزار دالر 
معامله شود و حرکت قیمت عمدتاً به ترتیب بین ۱۸ هزار 
تا ۲۰ هزار دالر باقی مانده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از 
کریپتو، طی ۲۴ ساعت گذشته، ارزش بیت کوین ۰.۴ درصد 

کاهش یافته که تأیید می کند قیمت، حرکت قابل توجهی 
نداشته است. در هفته گذشته، ارزش بیت کوین ۱.۱ درصد 
کاهش یافت، قدرت کلی بازار متالطم بود و به همین دلیل 
متحــرکان بازار در نمودارهای قیمــت مربوطه خود تغییر 
چشمگیری نداشتند.چشم انداز فنی بیت کوین همچنان با 
خرس ها همراه شده و قدرت خرید در نتیجه کاهش تقاضا 
بــرای بیت کوین پایین مانده اســت.با توجه به نمودار یک 
روزه، بیت کوین قرار است طی جلسات معامالتی بعدی روند 
دیگری را طی کند و نزدیک به ۱۸ هزار و ۹۰۰ دالر معامله 
شود؛ این سطح حمایت، سطح قیمتی مهمی را برای سکه 
نشــان می دهد زیرا حرکت بعــدی بیت کوین را با توجه به 
تقاضا برای سکه تعیین می کند.بیت کوین در زمان نگارش 

این مقاله با قیمت ۱۹ هزار و ۱۰۰ دالر معامله می شد. این 
ارز دیجیتال در محدوده ۱۹ هزار و ۴۰۰ دالر و ۱۹هزار دالر 
باال و پایین رفته اســت. حرکت مداوم در یک الگوی مشابه 
باعث تقویت بیشتر خرس ها می شود. مقاومت باال برای این 
ســکه در ۱۹ هزار و ۶۰۰ دالر است که از مرز ۲۰ هزار دالر 
عبور خواهد کرد.البته گاوها فقط از قیمت ۲۰ هزار دالری 
خارج خواهند شد. از طرف دیگر، نزدیکترین پشتیبانی ۱۸ 
هــزار و ۹۰۰ دالر خواهد بود کــه خط حمایتی مهم برای 
سکه است. ســقوط از آنجا باعث می شود که بیت کوین به 
۱۸هزار و ۳۰۰ دالر ســپس به ۱۷هزار و ۴۰۰ دالر برسد. 
مقدار بیت کوین معامله شده در جلسه گذشته سبز شد که 
می تواند نشان دهنده افزایش اندک خریداران باشد.سکه طی 

۲۴ ساعت گذشــته افزایش اندکی داشته است. در بیشتر 
این ماه، تقاضای بیت کوین پایین بوده و فروشــندگان بازار 
را در اختیار گرفته اند.شــاخص قدرت نسبی زیر خط نیمه 
قرار داشت و این به معنای تعداد خریداران کمتر در مقایسه 
با فروشــندگان در نمودار یک روزه است همچنین قیمت 
بیت کویــن زیر خــط SMA-۲۰ بود.بیت کوین همچنان به 
نمایش ســیگنال خرید در نمودار مربوطه ادامه داده است 
اما خریداران در حال کاهش هستنند و به زودی با سیگنال 
فروش جایگزین خواهند شــد.میانگین متحرک همگرایی/ 
واگرایی، حرکت قیمت و جهت دارایی را نشــان می دهد و 
این شاخص همچنان نوارهای سیگنال سبز را نمایان کردند 

که سیگنال خرید سکه هستند. 

گزیده خبر

مزایای ویژه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری؛
 پرداخت سود ماهانه، معاف از مالیات 

و ابطال آنالین 
پرداخت ســود ماهانه، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان ابطال 
آنالین و خروج از ســرمایه )دریافت اصل و فرع سرمایه در هر زمان( و همچنین 
امکان ســرمایه گذاری با حداقل یک واحد سرمایه از جمله مزیت های صندوق 
سرمایه گذاری بانک گردشگری است.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
تداوم پرداخت ســود یکسان طی سه سال گذشــته، یکی دیگر از ویژگی های 
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری است که به طور میانگین نرخ ۲۰ تا ۲۱ 
درصد ســود دوره ای را پرداخت کرده است و سرمایه گذاران می توانند برای آن 
برنامه ریزی کنند.صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در سال ۱۳۹۹ باالترین 
رشد خالص ارزش دارایی )۴۸۰ درصد( را در نظام بانکی و غیربانکی داشته است.

مهر پاسارگادیان به کوهدشت هم رسید
 مدارس »امام خمینی)ره(« در روســتای »پََشم کوهنانی« و » شهید باهنر« در 
روستای »پشتِ تنگ« از توابع شهرستان »کوهدشت« استان لرستان توسط بانک 
پاسارگاد افتتاح و به دانش آموزان عزیز کشورمان در این مناطق اهدا شد.به گزارش 
روابط عمومی  بانک پاســارگاد، در سومین روز سفر مدیرعامل بانک پاسارگاد به 
استان لرستان، آیین افتتاح دو مدرسه دیگر در شهرستان »کوهدشت« باحضور 
تعدادی از مدیران این بانک و جمعی از مســئولین استانی و محلی و مردم غیور 

این مناطق برگزار شد.

اعطای تسهیالت طرح کارا در بانک آینده
بانــک آینده به منظور ارزش آفرینی هر چه بیش تر مشــتریان و ارتقای خدمات 
اعتباری خود به مشتریان و سپرده گذاران، تسهیالت طرح کارا مبتنی بر میانگین 
و رســوب موجودی حساب های قرض الحســنه جاری را ارائه می کند.تسهیالت 
پرداختی  برای تمامی مشــتریان حقیقی و حقوقی است.مشــتریان حقوقی و 
شــرکت ها می توانند با رویکرد اعطای تسهیالت ارزان قیمت به کارکنان خود از 
این فرصت بهره مند شــوند؛ همه شــعب بانک آینده در سراسر کشور آماده این 

خدمت اعتباری هستند.

سرپرست بانک مسکن اعالم کرد
 عملکرد بانک مسکن در 7 ماهه اول

 سال جاری
سرپرســت بانک مسکن اعالم کرد: عملکرد بانک مســکن در ۷ ماهه اول سال 
جاری در پرداخت تسهیالت، معادل کل تسهیالت پرداختی در سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، دکتر علی عسکری سرپرست بانک 
مسکن با اعالم این خبر گفت: بانک مسکن در راستای سیاست های دولت محترم 
و اجرای برنامه های دولت مبنی بر کمک به خانه دار کردن اقشار گوناگون جامعه 
علی الخصوص گروه هدف، تاکنون نســبت به پرداخت ۷۳۲ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت اقدام کرده است که معادل کل تســهیالت اعطایی در سال گذشته 
است. بدیهی است تا پایان سال جاری شاهد رشد قابل مالحظه ایی در پرداخت 

تسهیالت نسبت به پایان سال قبل خواهیم بود.

در گردهمایی روسای شعب استانی بانک ایران زمین مطرح شد:
جدیت در کار عامل رشد و موفقیت است

استان یزد با پتاسنیل باالی گردشگری و مردمان خونگرم و مهمان نواز با گویشی 
شیرین، از جمله اســتان های پر جاذبه کشور به شمار می آید. ۱۲ شعبه بانک 
ایران زمین در یزد، ابرکوه، اردکان، بافق و میبد، پذیرای شهروندان و مهمانان در 
استان یزد هستند.برهمین اساس ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان یزد در 
جمع روســای شعب الزمه رسیدن به موفقیت را جدیت بیان کرد و گفت: برای 
رشــد سازمان مهمترین نکته جدیت و برنامه ریزی دقیق است. همکاران باید با 
بازاریابی مســتمر و معرفی دقیق محصوالت، مشتریان را با خدمات بانک آشنا 
کنند.پورحسنی آراستگی شعب و همکاران را احترام به مشتریان بیان کرد و بر 

نظارت به این موضوع توسط روسا شعب تاکید کرد.

پیام تبریک سرپرست بانک توسعه تعاون به 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

پیام تبریک سرپرست بانک توسعه تعاون به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحمد 
شیخ حسینی، سرپرست بانک توسعه تعاون، انتصاب سید صولت مرتضوی را به 

سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریک گفت.

بهبود خدمات مرکز سامان ارتباط
بانک ســامان با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمــات و افزایش رضایتمندی 
مشتریان، تغییراتی در ساختار مرکز تماس خود ایجاد کرد.به گزارش سامان 
رسانه، بانک سامان با ایجاد تغییراتی در ساختار مرکز تماس خود، ضمن یکپارچه 
سازی تمامی درگاه های ارتباطی، کیفیت ارائه خدمات خود به مشتریان را افزایش 
داد.براین اســاس با تغییرات صورت گرفته، از این پس مشــتریان ویژه و خاص 
بانک سامان می توانند از طریق شماره ۰۲۱۶۴۲۲ خدمات خود را دریافت کنند. 
همچنین با ادغام سرویس تل بانک و تلفن بانک، مشتریان بانک سامان این امکان 
را خواهند داشــت تا مراحل دریافت خدمات خــود را مدیریت کنند. همچنین 
خدمات تل بانک برای تمامی مشــتریان تلفن بانک نیز فعال شده است. عالوه بر 
این، با تغییرات ایجاد شده، رمز دوم تلفن بانک حذف و مشتریان این سرویس از 

این پس برای استفاده از خدمات رمز پویا دریافت خواهند کرد.

انتخاب مدیرعامل بانک تجارت به عنوان عضو 
هیات انتظامی بانک ها

مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی 
برای مدت دو ســال به عنوان نماینده بانک ها در هیات انتظامی بانک ها انتخاب 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، به موجب ماده شش آیین نامه اجرایی 
تبصره دو ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب شورای پول و اعتبار، هیات 
انتظامی بانک ها همواره با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، یک نفر از اعضای 
شــورای پول و اعتبار )به انتخاب شورا( و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک ها 
تشکیل می شود، که در انتخابات اخیر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک 
تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو 

سال به عنوان نماینده بانک ها در هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

یادداشت مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
 ایران به مناسبت 29 مهرماه 

روز ملی صادرات
دکتر حســینی در آستانه ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، طی پیامی از تالشهای 

صادرکنندگان و فعاالن تجارت بین المللی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بانک توســعه صــادرات ایران، درمتن این 
پیام آمده است :بانک توسعه صادرات ایران برای تامین مالی کاالهای صادراتی و 
تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات محصوالت ضروری تالش مضاعفی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
متن پیام به این شرح است :

فعاالن اقتصادی عزیز و صادرکنندگان محترم
بار دیگر در آســتانه ۲۹ مهرماه و روز ملی صــادرات قرار داریم و نامگذاری این 
روز برای تالشــگران ایــن عرصه و خدمتگزاران نظام اقتصــادی تداعی کننده 
مجاهدتهای بسیار در نبرد با موانع متعدد بین المللی است.بانک توسعه صادرات 
ایران سالهاست در طی طریق مسیر همراهی با شما دوستداران خدمت در حوزه 
تجارت، با مشــکالت و موانع بســیاری از قبیل تحریمهای ظالمانه روبرو بوده و 
در عین حال بی وقفه و دوشــادوش شــما عزیزان به ارائه خدمات متنوع خود 
ادامه داده اســت.این بانک که ســه دهه پیش با انگیزه توسعه کشور و اندیشه 
کمک به صادرات غیرنفتی و گسترش مبادالت تجاری با سایر کشورها به عنوان 
یکی از مشــوقان اصلی فعاالن صادراتی تاسیس شــد، تاکنون تالش نموده تا 
در حد بضاعت و امکانات موجود، اگزیم بانکی موفق و پیشــرو در ارائه خدمت 
باشــد.از این رو بانک توسعه صادرات ایران برای تامین مالی کاالهای صادراتی و 
تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات محصوالت ضروری تالش مضاعفی را در 
دستور کار خود قرار داده است.انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت برای همکاری با 
شرکت های دانش بنیان این حوزه، پیوستن بانک توسعه صادرات ایران به جرگه 
بانکهای منتشرکننده اوراق گام برای تامین مالی شرکت های تولیدی و افزایش 
سازوکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید در قالب زنجیره ارزش صادرات در 
ســال جاری از جمله اقداماتی به شمار می رود که نقش راهبردی این بانک را 
در گذار از اقتصاد تک محصولی هرچه بیشتر نمایان می سازد.از سوی دیگر به 
نظر می رسد توجه ویژه مجموعه دستگاههای متولی توسعه صادرات به منظور 
تسهیل امور، بهبود ضوابط و مقررات و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران 
می تواند توان و قدرت نهــاد تخصصی این بانک را تا حد قابل توجهی افزایش 
دهد.اینجانب به نمایندگی از مجموعه اگزیم بانک ایران، روز ملی صادرات را به 
تمامی سربازان خدوم جبهه اقتصادی در بخش تولید و تجارت بین الملل تبریک 

گفته و توفیق خدمتگزاری را برای همگان از خداوند منان خواستارم.
سیدعلی حسینی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

آمادگی بانک ملی ایران برای رفع نیاز 
 مالی واحد های تولیدی از طریق 

زنجیره تامین
معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو کشــور بانک ملی ایران از 
آمادگی این بانک برای رفع نیــاز مالی واحد های تولیدی از طریق 
زنجیره تامین و تعمیم این فرآیند نوین نظام بانکداری به سایر بانک 
های کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد 
نجف زاده در شــصت و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان فارس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، 
اســتاندار فارس، رئیس اداره امور شــعب اســتان و مدیران شبکه 
اقتصادی و واحد های تولیدی و صنعتی این استان برگزار شد، ضمن 
تشــریح روند فعالیت SCF )تامین مالی زنجیره تامین( در سیاست 
گذاری های اخیر بانک ملی ایران، تنها راه برون رفت از این معضل 
اقتصادی را تغییر رویکرد بانک ها به ســمت و سوی زنجیره مالی 
تامین دانسته و افزود: هم اکنون بانک ملی ایران با تمرکز بر شبکه 
ســازی SCF ، در مشارکت با بســیاری از واحد های تولیدی نقش 
واســطه ای و موثر خود را با دقت کامل انجام داده و شــاهد نتایج 

ثمربخشی در این زمینه بوده ایم.

تفاهم نامه تامین مالی زنجیره تامین 
میان بانک شهر و شهرداری تهران به 

امضاء رسید
همزمان با برگزاری نمایشــگاه بین المللی بــورس، بانک، بیمه و 
خصوصی ســازی، تفاهم نامه تامین مالی زنجیره تامین میان بانک 
شــهر و شهرداری تهران به امضاء رســید.به گزارش روابط عمومی 
بانک شــهر، لطف اهلل فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شــهرداری 
تهران،توسعه زیست بوم معامالت شهرداری با تامین مالی بانک شهر 
در قالب تفاهم نامه را اقدامی خوب، خالقانه و مبتکرانه برشــمرد.
دکتــر فروزنده با تاکید بر اینکه در این تفاهم نامه مواردی همچون 
شناسایی و تحلیل زنجیره معامالت بین دو طرف، شناسایی و تحلیل 
ساختار خدمات گیرندگان، طراحی محصول اختصاصی تامین مالی 
زنجیره ای و توســعه مدل تامین مالی در نظر گرفته شــده است 
گفت: این تفاهم نامه در راســتای توسعه تامین مالی زنجیره ای و 
به منظورارتقای ظرفیت های تامین مالی شــهرداری تهران منعقد 

شده است.

راه اندازی باجه های تخصصی برای خدمت گذاری 
بیشتر به بیمه گذاران

مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون از راه اندازی باجه های تخصصی برای خدمت 
گذاری بیشتر به بیمه گذاران خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، ابراهیم نوروزی 
دســتگردی، مدیر امور شعب و اســتان ها با تشریح سیاست ها و برنامه های شرکت، بر 
لزوم بهبود عملکرد، جلب رضایت مشتریان، شناسایی و استفاده از پتانسیل های بیمه ای 
اســتان ها، ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران و نیز بازاریابی برای توسعه فروش تاکید 
کرد.نوروزی ادامه داد: هم اکنون در شــش استان شعبه نداریم که بسته به خدماتی که 
به بیمه گذاران می دهیم، نیازســنجی صورت خواهد گرفت و باجه هایی را برای آنها در 
نظر خواهیم گرفت.مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون افزود: بر این اساس در نظر 
داریم که شعب و باجه های تخصصی به ویژه در رشته بیمه های زندگی راه اندازی کرده 
و احتماالْ در این راســتا باجه بیمه های زندگی در الهیجان را در آینده افتتاح خواهیم 
کرد.وی در ادامه به دیجیتالی شدن شعب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به آنکه هنوز 
زیرساخت های الزم برای این کار وجود ندارد، نمی توان شعاری از مزایای آن سخن گفت 
و مطلوب است تا به صورت عملیاتی، فعالیت برای آن صورت پذیرد که این مهم، مستلزم 
زمان برای ایجاد زیرســاخت های فنی و نیز فرهنگسازی در بین مردم برای ورود به یک 

فضای تحولی دارد.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و وزارت 
علوم آغاز شد

بانک قرض الحســنه مهر ایران با انعقاد تفاهم نامه همکاری بــا وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از استادان و کارکنان دانشگاه ها گامی 
بلند برداشت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در راستای 
اهداف و مأموریت های ذاتی خود و در جهت گسترش فرهنگ قرض الحسنه در میان آحاد 
جامعه با اولویت مراکز علمی و دانشــگاه ها، با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفاهم نامه 
همکاری امضا کرد.با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل و »عیسی امامی« 
رئیس هیأت مدیره بانک و همچنین دکتر »علی خطیبی« معاون اداری مالی و مدیریت 
منابــع وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تفاهم نامه همکاری برای تمرکز پرداخت حقوق 
پرســنل وزارت علوم توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران و پرداخت وام قرض الحسنه به 
اعضای هیأت علمی و کارکنان آن وزارتخانه به امضا رســید.بر اساس این تفاهم نامه ارائه 
خدمات متنوع بانکی و استفاده بهینه از ظرفیت های ۲ مجموعه و دانشگاه های زیرمجموعه 
آن در دستور کار قرار گرفت.در آغاز این مراسم دکتر »سید سعید شمسی نژاد« با اشاره به 
عملکرد بانک، بر ضرورت ترویج بیش از پیش فرهنگ قرض الحسنه در جامعه تأکید کرد 
و سرعت بسط قرض الحسنه در بین آحاد جامعه را قابل توجه دانست.وی ابراز امیدواری 
کــرد در آینده نزدیک هر فرد ایرانی، یک کارت بانکی قرض الحســنه برای انجام امورات 

روزمره خود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی

نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمان حاضر نرخ بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات در کشــور به ۸۵درصد رســیده و آمار بسیار 
خوبی اســت اما انتظار بر این اســت که این نرخ به زودی زود به 
۱۰۰درصد برسد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی 
با بیان این که بانک مرکــزی به صورت تمام قد و به معنای واقعی 
از توســعه صادرات در کشور حمایت خواهد کرد، گفت: صادرات 
در همه جای دنیا به خصوص در ایران اسالمی مهم و بسیار حائز 
اهمیت است.وی در ادامه با یادآوری اینکه کاالیی که به دنیا صادر 
می شود حداقل باید دو ویژگی داشته باشد، اظهار داشت: نخست 
اینکه باید از کیفیت باالیی برخوردار باشد تا بتواند با سایر کاالهای 
رقیب در سطح بازارهای دنیا رقابت کند و همین طور از نظر قیمت 
باید به گونه ای باشد که دنیا کاال را به همان قیمت بخرد.رئیس کل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گفت: کاالهای صادراتی هم 
به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت باید رقابت پذیر باشــند.وی 
افزود: کشور نه تنها به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد بلکه کاالیی 
که روی ریل صادرات قرار می گیرد به دلیل داشتن مزیت کیفیتی 
و قیمتی باعث می شــود در ســطح بازارهای جهانی و حتی در 
داخل از مزیت برخوردار باشد.صالح آبادی با تأکید بر اینکه توسعه 
صادرات برای بانک مرکزی نیز بســیار مهم است، ابراز کرد: این 

نهاد پولی و مالی هرگونه مشــوقی را که در حوزه صادرات کشور 
الزم باشد در اختیار صادرکنندگان و فعاالن این حوزه قرار خواهد 
داد.وی ضمن اشــاره به دایر بودن میز خدمت در بانک مرکزی 
بــرای صادرات اضافه کرد: حوزه هایی کــه صادرات قابل قبول و 
همین طور ارزآوری خوبی برای کشور دارند میز مشخصی در این 
بانک برای آنان در نظر گرفته شده است.رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار 
خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های 
مربوط به صادرات در کشور وجود دارد ازاین رو مسائل و مشکالت 
آنان همواره دنبال می شود و در ضمن مشوق های الزم در اختیار 
آن ها قرار می گیرد.وی افزود: به طورکلی در حوزه تأمین مالی نیز 
صادرکنندگان و افراد و شــرکت هایی که نقش آنان در صادرات 
کشور نقش مهمی است به طور حتم می توانند از تسهیالت بهتر 
و بیشتر شــبکه بانکی اســتفاده کنند.صالح آبادی همچنین در 
خصوص برگشــت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به کشور 
نیز اظهار داشــت: خوشبختانه روند به سمت مثبت و بهبود بوده 
است.وی یادآور شــد: در زمان حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در کشور به ۸۵ درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است اما 
انتظار بر این است که این نرخ به زودی زود به ۱۰۰ درصد برسد.

بازار طال در اواســط هفته به پایین ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. با این 
حال، بر اســاس آخرین نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نیوز، تمایالت نزولی مستمر 
می تواند سود هفته آینده را محدود کند.به گزارش ایسنا، تحلیلگران وال استریت برای 
سومین هفته متوالی، نسبت به قیمت طال در کوتاه مدت به شدت نزولی هستند. بازار 
طال به دنبال این بود که هفته را با کاهش شــدید به پایان برساند. با این حال، تغییر 
انتظارات نرخ بهره در روز جمعه، حرکت صعودی جدیدی را در فلز گرانبها ایجاد کرد. 
بر اســاس گزارش وال اســتریت ژورنال، برخی از اعضای فدرال رزرو در حال بررسی 
کاهش سرعت افزایش نرخ بهره پس از نوامبر هستند زیرا نوسانات و عدم اطمینان بر 
بازارهای مالی حاکم است.بر اساس گزارش، بازارها همچنان شاهد اوج نرخ بهره باالی 
پنج درصد در اوایل ســال ۲۰۲۳ هستند. فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در 

Blue Line Futures گفــت که اگر چه فدرال رزرو ممکن اســت افزایش نرخ بهره را تا 
پایان سال کاهش دهد اما افزایش تورم به این معنی است که نرخ نهایی تغییر نکرده 
است.وی افزود که در کوتاه مدت نسبت به طال بی طرف است زیرا افزایش نرخ های بهره 
همچنان به حمایت از دالر آمریکا نزدیک به باالترین حد خود در ۲۰ سال گذشته ادامه 
می دهد.این هفته، ۲۰ متخصص بازار در نظرســنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت 
کردند. ۱۱ تحلیلگر یا ۵۵ درصد گفتند که هفته آینده نســبت به طال نزولی هستند. 
چهار تحلیلگر یا ۲۰ درصد گفتند که نسبت به طال خوش بین هستند و پنج تحلیلگر 
معادل ۲۵ درصد گفتند که در کوتاه مدت نســبت به این فلز گرانبها خنثی هستند.
بازار طال به دنبال این اســت که هفته را در محدوده اندکی مثبت به پایان برســاند. 
هر اونس طال آخرین بار با ۰.۵ درصد افزایش نســبت به جمعه گذشــته، ۱۶۵۶ دالر 

و ۴۰ سنت معامله شد.آدام باتن، استراتژیست 
ارشــد ارز در Forexlive.com گفــت که اگر چه 
طال در بلندمدت جذاب به نظر می رســد اما او 
هفته آینده نزولی خواهد بود، زیرا فدرال رزرو 
هنوز آماده چرخش نیســت زیرا از دالر آمریکا 
حمایت می کند.اوله هانســن، رئیس استراتژی 
کاال در بانک ساکسو گفت که او نسبت به طال 
بی طرف اســت زیرا نرخ های بهره همچنان در 

حال افزایش اســت. او گفت: در شــرایطی که انتظارات اوج نرخ هنوز برآورده نشده 
است. دالر ضعیف تر برای تغییر احساســات در طال مورد نیاز است.با این حال، برخی 
از تحلیلگران همچنان نسبت به طال خوش بین هستند زیرا افزایش بازده اوراق قرضه 
همچنان بر اقتصاد جهانی تأثیــر می گذارد.آدریان دی، رئیس بخش مدیریت دارایی 
آدریان دی گفت که از آنجایی که سیاست های پولی بانک مرکزی جهانی باعث ایجاد 

رکود شدید می شود، نسبت به طال خوش بین است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال

بازار طال شکوفا خواهد شد؟

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین با خرس ها 
همراه شد؟
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گزیده خبر

آلمان از اتباع خود خواست به ایران سفر 
نکنند

وزارت خارجه آلمان با طرح ادعاهایی بی اســاس از شهروندان خود خواست به 
ایران ســفر نکنند.به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور 
خواســت که به ایران ســفر نکنند.وزارت خارجه آلمان با طرح ادعاهایی اعالم 
کرده اســت که دلیل این اقدام بازداشت های خودسرانه، بازجویی و دادن حکم 
حبس طوالنی مدت در ایران است.وزارت خارجه آلمان در ادامه اقدامات مداخله 
جویانه خود مدعی شــد که شــهروندان ایرانی و آلمانی به طور ویژه در معرض 
خطر هســتند و در روزهای اخیر شــهروندان خارجی در ایران با بازداشت های 

خودسرانه رو به رو بودند.

رئیس جمهور سابق چین را از مراسم اختتامیه 
کنگره حزب کمونیست بیرون کردند!

خبرنگاران )شنبه( شــاهد بودند که »هو جین تائو«، رئیس جمهور سابق چین 
به طور غیرمنتظره ای از مراسم اختتامیه کنگره حزب کمونیست به بیرون برده 
شد.به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، هو ۷۹ ساله با ظاهری ضعیف در ابتدا 
تمایلــی به ترک ردیف اول اعضای کمیته دائمی دفتر سیاســی در تاالر بزرگ 
مردم پکن، جایی که در کنار رئیس جمهور شی جینپینگ نشسته بود، نداشت. 
او پس از صحبت مهمانداران با شی و نخست وزیر، لی کچیانگ، تبادالت کوتاهی 
داشــت. یک مباشر که بازوی هو را گرفته بود، رئیس جمهور سابق را به بیرون 
هدایت کرد. هو در حالی که از کنار لی کچیانگ می گذشــت، دســتی به شانه 
او زد. دلیل خروج او توضیح داده نشــد.هو، که در ســال ۲۰۱۳ بازنشسته شد، 
در افتتاحیه کنگره در روز یکشــنبه گذشــته با موهای کامال خاکستری ظاهر 
شــد.خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که کمیته مرکزی جدید متشکل از 
حدود ۲۰۰ مقام ارشد حزب کمی بعد از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه بدون فاش 
کردن لیست کامل اعضا، انتخاب شد.در زمان ریاست جمهوری هو جین تائو، شی 

جینپینگ، معاون او بود.

 اختالفات در لیبی بر سر تقسیم 
پست های مهم دولتی

نخســت وزیر دولت وحدت ملی لیبی با توافق رئیس پارلمان و رئیس شــورای 
عالی لیبی درباره پرونده  تقســیم پســت های مهم مخالفت کــرد و آن را یک 
»روند موازی« دانست.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، عبدالحمید 
الدبیبه، نخســت وزیر دولت وحدت ملی لیبی در توییتی نوشــت: لیبیایی ها از 
همگان می خواهند که به تعهداتشــان دربــاره انتخابات عمل کنند اما صحبت 
درباره روندهای موازی مثل تقسیم پست های مهم دیگر قابل قبول نیست.عقیله 
صالح، رئیس پارلمان لیبی و خالد المشــری، رئیس شــورای عالی لیبی جمعه 
طی نشســتی در رباط، پایتخت مراکش از توافقی درباره اجرای نتایج مذاکرات 
»بوزنیقه مراکش« درخصوص تقسیم پست های مهم ظرف هفته های آتی خبر 
دادند.مذاکرات بوزنیقه ژانویه ۲۰۲۱ میان پارلمان و شــورای عالی لیبی برگزار 
شــد و در جریان آن درباره تعیین شــخصیت هایی برای پست های مهم توافق 
شد.الدبیبه مجددا خواهان تسریع در ایجاد قانونی برای برگزاری انتخابات شد.در 
این راستا عبداهلل پاتیلی، فرستاده سازمان ملل به لیبی از برگزاری مذاکرات میان 
صالح و المشری استقبال کرد و از تمام طرف ها خواست وارد مذاکرات جامع برای 
حل بحران لیبی شوند.وی از آمادگی خود برای بررسی جزئیات توافق میان صالح 

و المشری و مکانیزم و جدول زمانی برای اجرای این توافق خبر داد.

کاهش دوباره محبوبیت بایدن کمتر از یک ماه تا 
انتخابات کنگره

تهران-ایرنا- نتایج نظرســنجی جدید نشــان می دهد  در حالی کــه کمتر از یک ماه تا 
انتخابــات میانــدوره ای کنگره در ماه نوامبر باقی مانده اســت میزان حمایت از عملکرد 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریک در یک ماه گذشــته کاهش چشــمگیری داشته است.
به گزارش ایرنا، روزنامه واشــنگتن تایمز نوشت: نظرسنجی جدید نشان می دهد کاهش 
محبوبیت بایدن فشار بر دموکرات ها در آستانه انتخابات ۸ نوامبر )۱۷ آبان( را افزایش داده 
است.نظرســنجی ملی کالج امرسون که در ماه اکتبر انجام و روز جمعه )دیروز( نتایج آن 
منتشر شد نشان می دهد که ۵۳ درصد از رای دهندگان آمریکایی عملکرد بایدن را قبول 
ندارند و میزان محبوبیت شغلی بایدن فقط ۳۹ درصد است که نسبت به سپتامبر گذشته 
کاهش ۶ درصدی را نشــان می دهد.بر اساس این نتایج تنها یک چهارم از رای دهندگان 
عملکرد کنگره را تأیید می کنند، زیرا دموکرات ها ســعی می کنند اکثریت محدود را در 
هر دو مجلس حفظ کنند.نظرسنجان گفتند که ۴۶ درصد از رای دهندگان شرکت کننده 
در این نظرســنجی گفته اند قصد دارند در انتخابات کنگــره از جمهوریخواهان حمایت 
کننــد و تنهــا ۴۱ درصد گفتند که به نامزدهای دموکرات رای می دهند. مســاله نگران 
کننده برای دموکرات ها این اســت که شــکاف اشتیاق به شرکت در انتخابات بسیار زیاد 
بود. اسپسنر کیمبل مدیر کالج امرسون در این زمینه گفت: در بین کسانی که می گویند 
تقریبا مطمئن هستند که در انتخابات نوامبر شرکت می کنند، جمهوریخواهان کنگره با 
۱۰ درصد اختالف نقش پیشتازی داشتند و ۵۱ درصد آنها به نسبت ۴۱ درصد دموکرات 
ها گفتند که تقریبا مطمئن هســتند که در انتخابات شرکت می کنند.در بین کسانی که 
گفتند »احتماال« در انتخابات شرکت می کنند، دموکرات با ۱۱ درصد اختالف نسبت به 
جمهوریخواهان پیشتاز بودند و ۴۵ درصد دموکرات ها در مقابل ۳۴ جمهوریخواهان گفتند 
تنها با احتمال در این انتخابات حاضر می شوند.حدود دو سوم رای دهندگان گفتند آمریکا 
در مسیر اشتباه حرکت می کنند و اقتصاد مساله اصلی رای دهندگان را تشکیل می داد 
و ۴۴ درصــد دغدغه اقتصادی را عنوان کردند اما ۱۲ درصد نگران موفقیت موضوع قانون 
ســقط جنین و ۱۱ درصد نگران تهدیدها علیه دموکراسی در کشورشان بودند.نامزدهای 
جمهوریخواه عمدتا بر مساله تورم متمرکز هستند در حالی که دموکرات ها مساله سقط 
جنین را مورد توجه قرار داده و تاکید دارند که گام هایی را برای رفع نگرانی های اقتصادی 
برداشته اند.نظرسنجی کالج امرســون از بین هزار نفر از رای دهندگان آمریکایی در بازه 
زمانی ۱۸ و ۱۹ اکتبر )۲۷-۲۶ مهر(  و با ضریب خطای مثبت و منفی ۳ درصد انجام شده 
است.انتخابات میاندوره ای آمریکا هشتم ماه نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار 
می شــود. در این انتخابات تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از یکصد 

کرسی مجلس سنا به رقابت گذاشته می شود،.

استقبال روسیه از تحریم ایران!
مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران تحت تحریم ها باقی می ماند و این تحریم ها سخت تر نیز می شود که اگر بخواهم 
صادقانه بگویم، این خبر خوبی برای ماست.به گزارش انتخاب، راسیا-۱، شبکه تلویزیونی دولتی روسیه در برنامه ای گفتگو محور، حمالت پهپادی اخیر روسیه به 
زیرساخت های اوکراین را مورد بررسی قرار داد. مجری برنامه در ابتدا درباره این حمالت گفت: در پایتخت اوکراین دوباره صدای آژیرهای هشدار حمله هوایی شنیده 
می شود. امروز نهمین روز از آغاز به گوش رسیدن این هشدارهاست و تا کنون متوقف نشده است. ما آن ها را تحت فشار استراتژیک نگه داشته ایم. آنتون گراشنکو، 
مشاور وزارت امور داخلی اوکراین تصویری از الشه یک پهپاد ما یا ایران به نام Geran-۲ یا شاهد ۱۳۶ را منتشر کرده است.در ادامه »کنستانتین سیمونوف« مدیر 
صندوق امنیت ملی انرژی روسیه به عنوان یکی از کارشناسان برنامه، درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین، گفت: من می خواهم چند کلمه ای 
درباره ایران حرف بزنم. ما با ایران همواره رابطه سخت و پیچیده ای داشته ایم و نمی توانیم آنطور که آمریکایی ها ادعا کرده اند، بگوییم ایران همیشه شریک ما بوده 
اســت.وی افزود: چه در دوره شــوروی و چه پسا شوروی، رابطه ما با ایران همواره کامال پیچیده بوده است، اما اکنون می بینیم که ایران یک انتخاب سیاسی جدی 
کرده که این کشور را تحت تحریم خواهد برد. اتحادیه اوپا در حال اعمال تحریم هایی است و ۵ دسامبر به عنوان شروع دور ششم و هشتم تحریم ها معین شده 

است. ما نیز منتظریم تا ببینیم چگونه می شود.

دیده بــان بین المللی مبارزه با پولشــویی )اف ای تی اف( اعالم 
کرد، پاکستان را از لیست خود موسوم به »لیست خاکستری« 
کشــورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشــویی و 
تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند، خارج می کند؛ اقدامی 
که به ســرعت مورد استقبال نخســت وزیر و دیگر مقامات 
اســالم آباد قرار گرفت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، این اطالعیه توسط راجا کومار، رئیس »نیروی 
ضربت اقدام مالی« )FATF( در یک کنفرانس خبری در پاریس 
اعالم شــد. اف ای تی اف »از پیشــرفت قابل توجه پاکستان 
در ارتقا سیاســت هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با 
تامین مالی تروریســم« استقبال کرد.پاکستان از سال ۲۰۱۸ 
میالدی در لیست خاکســتری اف ای تی اف بوده است. قرار 
داشتن در لیســت خاکستری این دیده بان بین المللی مستقر 
در پاریس می تواند ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان را فراری 
بدهد و به صادرت، تولید و مصرف لطمه بزند. این امر همچنین 
ممکن است بانک های جهانی را نسبت به همکاری با یک کشور 
محتاط کند.این اطالعیه بدان معناســت که پاکســتان دیگر 
هدف نظارت های شــدید اف ای تــی اف قرار نخواهد گرفت.

این اطالعیه پس از آن منتشر شد که هیات اف ای تی اف در 
پاکستان ماه گذشته یعنی چند ماه پس از اقدام این دیده بان 
بین المللی اعالم کرد که معتقد است پاکستان تقریبا با اقدام در 
زمینه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، 
از درخواست های این سازمان پیروی می کند.  شهباز شریف، 

نخست وزیر اسالم آباد در توییتی از این تصمیم استقبال کرد 
و گفت: حذف پاکستان از این لیست اثبات تالش های پایدار و 
راسخ ما طی سال های اخیر است. می خواهم به رهبری نظامی 
و مدنی و همچنین تمامی نهادهایی که در راستای دستیابی 
به موفقیت امروز سخت تالش کردند، تبریک بگویم.در همین 
حال آریندام باغچی، ســخنگوی وزارت امور خارجه هند در 
واکنش به این تصمیم، گفت: اسالم آباد تحت فشار این دیده بان 
جهانی اقداماتی را علیه تروریست های شناخته شده انجام داده 
است، از جمله آنهایی که در حمالت تروریستی ۲۰۰۸ بمبئی 
که در آن بیش از ۱۶۰ تن کشته شدند، متهم شده بودند.   این 
»لیست خاکستری« شامل کشورهایی با خطر باالی پولشویی 
و تامین مالی تروریسم است اما آنهایی که رسما متعهد شده اند 
تا با نیروی ضربت برای به وجود آوردن یک ســری تغییرات 

همکاری کنند.

تروریســت های داعش در یکی از جدیدترین بیانیه های 
خود اعالم کردند چین بــه دلیل هیمنه اقتصادی اش بر 
جهان و رفتار مســئوالن این کشــور با اویغورها یکی از 
اهداف این گروه قرار گرفته اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از نشریه فارن پالیسی، تروریست های داعش 
در یکی از تازه ترین بیانیه ها در نشریه انگلیسی موسوم به 
»صدای خراسان« )متعلق به داعش مستقر در افغانستان 
که والیت خراســان را از آن خود می داند( خود اعالم کرد 
گسترش سیطره اقتصادی چین بر جهان و رفتار مسئوالن 
این کشور با اقلیت اویغور باعث شده که از این پس چین 
یکی از اهداف داعش باشد.براساس گزارش فارن پالیسی 
این تهدید نشــان می دهد که تغییراتــی در لفاظی های 
ســتیزه جویانه داعش علیه چین ایجاد شده زیرا تا پیش 
از ایــن داعش علیه چین تهدید جــدی انجام نداده بود. 

ایــن رویکرد را می توان تجدیدنظر اساســی در نگاه های 
این گروه افراطی مخصوصاً داعش دانســت که تا پیش از 
این، از صحبت کردن درباره چیــن خودداری کرده بود.

این تروریست ها با اشــاره به ابتکار چین برای احیای راه 
ابریشــم مدعی شــده که این اقدام نشــانگر تالش پکن 
برای تقویت هژمونی خود بر جهان است.تروریســت های 
داعش در این بیانیه مدعی شــدند چین نسبت به غرب 
آسیب پذیری بیشتری دارد و به دلیل درگیری با آمریکا و 
مشکالت منطقه ای که دارد نمی تواند یک سلطه گر کامل 
مثل غربی ها باشد. تروریســت های داعش حتی چین را 
با امپراطوری مغول مقایســه کرده و مدت زمان سلطه و 
حاکمیت پکن را کوتاه برآورد کرده اند.اما نکته قابل توجه 
توصیفاتی نیست که تروریست های داعش در این بیانیه 
در قبال چین بــه کار برده اند، بلکه موضوعی که ممکن 
اســت پکن را نگران کند تهدیدی است که داعش علیه 
پروژه جاده ابریشم جدید انجام داده، زیرا پیش از این نیز 
شرکت های چینی در موزامبیک به دلیل تهدید از سوی 
تروریست ها تعطیل شــده بودند.در سال ۲۰۱۷ دو تبعه 
چینی که برای انجام پروژه ای به پاکستان رفته بودند در 
والیت بلوچستان این کشور مورد حمله داعش قرار گرفته، 
ربوده و ســپس اعدام شدند. چین بعد از این حادثه اعالم 
کرد در این منطقه پروژه ای به ارزش ۵۷ میلیارد دالر در 

دست اجرا داشته است.

 پاکستان از لیست خاکستری اف ای تی اف 
خارج شد

فارن پالیسی:

داعش، چین را تهدید کرد!

ارتش روســیه گزارش داد، سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع تماس مســتقیم نــادری با لوید 
آســتین، وزیر دفاع آمریکا داشــته است. بر 
اســاس این گزارش کوتاه، این دو مقام ارشد 
تلفنی »مســائل امنیت بین المللی، از جمله 
وضعیت اوکراین« را مورد بحث قرار دادند.به گزارش ایسنا به نقل از آرتی، جزئیات 
تماس از ســوی هر دو طرف مسکوت مانده اســت اما پنتاگون گفت آستین این 
تماس را آغاز کرد و به ســرگئی شــویگو، رئیس دفاع روسیه، »بر اهمیت حفظ 
خطوط ارتباطی در بحبوحه جنگ جاری« »تاکید کرد«.کرملین، در خالصه ای از 
»مذاکرات تلفنی« رهبران، تنها گفت که آنها »جنبه های مرتبط امنیت بین المللی، 

از جملــه وضعیت اوکراین« را مورد بحث قــرار دادند.مقامات گفته اند که »خط 
مناقشــه زدایی« نظامی بین ایاالت متحده و روســیه پس از حمله اوکراین سرد 
شده و تماس های مکرر آمریکا با مسکو بی پاسخ ماند. سردی بین رهبران نظامی 
بر تعطیلی دیپلماتیک گســترده تر بین دو دولت تاکید کرده است.آخرین تماس 
مستند بین بلینکن و همتای روسی او، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه، در ماه 
ژوئیه رخ داد. هر دو در نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه گذشته شرکت 
کردنــد، اما الوروف پس از اظهارات بلینکن وارد شــد و بالفاصله پس از اظهارات 
خود از آنجا خارج شــد. بلینکن با اشاره به اینکه آستین و جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید نیز همین کار را انجام داده اند، گفت: »وقتی مسائلی داریم 
که برای امنیت ما مهم است، فرصتی داشتم با وزیر خارجه الوروف صحبت کنم. او 

گفت که این تماس ها »ادامه خواهد یافت.«سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع 
آمریــکا، پس از تماس با خبرنگاران، این گفتگوی اخیر را »فرصتی خوب، فرصت 
مناسب برای برقراری ارتباط« توصیف کرد و افزود که »گفتگو در این شرایط خوب 
است.«واشــنگتن متعهد شده است که به کی یف »تا زمانی که الزم باشد« برای 
شکست نیروهای روسی کمک کند. دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا شکست 
استراتژیک روسیه را به عنوان یک هدف سیاست خارجی اعالم کرده است.روسیه، 
آمریکا را به تشــدید تنش ها بر سر اوکراین متهم کرده است. به گفته مسکو، ناتو 
در حال گسترش مخفیانه به داخل اوکراین بود که امنیت ملی روسیه را به خطر 
انداخت و مکررا از رسیدگی به نگرانی های مسکو خودداری کرد.آمریکا تحریم های 
اقتصادی متعددی را علیه روسیه اعمال کرده است. همچنین دولت اوکراین تأمین 
مالی و نظامی کرده است. در اواخر سپتامبر، دولت بایدن اعالم کرد که این کشور 
۱.۱ میلیارد دالر کمک نظامی اضافی به اوکراین ارائه خواهد کرد. ارزش کل کمک 

های ارائه شده در دوران بایدن به حدود ۱۷ میلیارد دالر رسیده است.

تماس نادر وزیران دفاع روسیه و آمریکا

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 تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به 
این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1105 آقای فواد محمدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3859895079 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب ســاختمان به مســاحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای 
ســتار مرادی 2-برابر رای شــماره 1401/1139 آقای فرزاد خداکرمی فرزند محمد کریم به شــماره ملی 3762027668 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب ساختمان به مساحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار 
مرادی 3-برابر رای شماره 1401/1137 آقای مهران اسدی فرزند حبیب اله به شماره ملی 3850175782 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 30/60 متر مربع به شماره پالک 13328 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد جهانی 4- برابر رای شماره 
1401/1060 آقای فتح اله طالشی فرزند اسمعیل به شماره ملی 3858778257 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی 
شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل 
و یداهلل ویسی 5-برابر رای شماره 1401/1862 آقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی 3858779423  نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل و یداهلل ویسی 6-برابر رای شماره 1401/1107 آقای توفیق محمدی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه الی ریگای زرینه به مساحت 17070/96 متر مربع به شماره پالک 79 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی محمود 7-برابر رای شماره 1401/1066 خانم شهین فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 
3859767461 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی 
به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 8-برابر رای شماره 
1401/1070 خانم کوثر فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3850022757 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی 
و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رســمی آقای احمد عبدی 9-برابر رای شــماره 1401/1068 خانم ثریا فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3858792942 نسبت به دو دانگ از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به 
شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 10-برابر رای شماره 1401/916 آقای ناصر نصری 
فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 4269/51 متر 
مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 11-برابر رای شماره 1401/920 
آقای محمد رئوف نصری فرزند علی به شماره ملی 3859011480 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به 
مساحت 4269/51 متر مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 12- برابر 
رای شــماره 1401/922 آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بگزاده 
مرده به مساحت 21019/72 متر مربع به شماره پالک 57 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 
13-برابر رای شماره 1401/946 آقای فاروق اللهی فرزند محمد رحیم به شماره ملی 3859523031 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت 
محلی ته وه نه به مساحت 60142 متر مربع به شماره پالک 71 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 3 قریه قشالق سرخه خریداری از مالک رسمی آقای محمد لطفی.

  تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه 1401/8/1 و تاریخ انتشار نوبت دوم   دوشنبه 1401/8/16 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره  )م الف1۷8(

آگهی تحدید حدود
در اجرای ماده 3 قانــون 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 شــده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل 
تحدید حدود بعمل خواهد آمد. 1-برابر رای شماره 1401/1107 آقای توفیق 
محمدی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه الی ریگای زرینه 
به مســاحت 17070/9۶ متر مربع به شــماره پالک 79 فرعی از ۶5 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی 
محمود)تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/08/22( 
2- برابر رای شماره 1401/91۶ آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 
3859008978 نســبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیم به مشــهوریت محلی بگزاده مرده به مســاحت 42۶9/51 متر مربع به 
شماره پالک 5۶ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی 
خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 2-برابر رای شماره 1401/920 
آقای محمد رئوف نصری فرزند علی به شــماره ملی 3859011480 نسبت 
به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی 
بگــزاده مرده به مســاحت 42۶9/51 متر مربع به شــماره پالک 5۶ فرعی 
از ۶5 اصلــی واقــع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولــی خریداری از مالک 
رسمی آقای عباس امیری )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
1401/08/23( 4- برابــر رای شــماره 1401/922 آقای ناصر نصری فرزند 
علی به شــماره ملی 3859008978 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 21019/72 متر 
مربع به شماره پالک 57 فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه 
زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای عبــاس امیری)تاریخ تحدید حدود 
ساعت 10 صبح سه شنبه 1401/08/24(   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 شــده تا چنانچه نسبت به تحدید 
حدود پالک های فوق اعتراضی داشــته 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 شــد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــد حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی 
خود را به این اداره تسلیم و مطابق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه 
بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان 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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دانشمندان دانشگاه ملی یوکوهاما ژاپن در جدیدترین پژوهش خود 
توانســتند فولیکول های مو را در آزمایشگاه تولید کنند؛ آنها با این 
کار یک قدم به درمان طاســی نزدیک تر شــدند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از اس اف، گروهی از پژوهشــگران دانشــگاه ملی یوکوهاما، 
فولیکول های کامال بالغ را با شفت های )shafts( بلند مو رشد دادند. 
آنها همچنین پــس از افزودن دارویی که مالنین )رنگدانه طبیعی( 
را تقویت می کند، رنگ فولیکول مو را بهبود بخشــیدند. این روش 
شــامل ایجاد ارگانوئیدهای پوستی )نسخه های کوچک و ساده یک 
 )Tatsuto Kageyama( »است.»تاتسوتو کگه یاما )اندام در پتری دیش
استادیار دانشکده مهندسی در دانشگاه ملی یوکوهاما، در یک بیانیه 
رسانه ای گفت: ارگانوئیدها ابزار امیدوارکننده ای برای روشن کردن 
مکانیســم های مورفوژنز فولیکول های مو در شــرایط آزمایشگاهی 
هستند.ریخت زایی یا مورفوِجِنسیس )morphogenesis( یا مورفوژِنِز، 
یک فرایند زیستی اســت که ریخت جاندار در آن پدید می آید. به 
عبارت ســاده تر، ریخت زایی به معنای قابلیت زیست شناختی یک 
موجود زنده در پروراندن شــکل ظاهرِی خود است. این فرایند، در 
کنار فرایندهای رشــد یاخته و دگرگونی یاخته، یکی از سه بخش 
پایه اِی زیست شناسی رشد است.ریزش مو از هر پنج مرد، دو نفر را 
تحت تاثیر قرار می دهد. طاس شــدن می تواند به سالمت روان هم 
برای مردان و هم برای زنان آسیب برساند. دانشمندان مدت هاست 
که به دنبال درمانی برای طاســی بوده اند و بســیاری از مردم برای 
کمک، به درمان های جلوگیری از ریزش مو و مکمل ها روی آورده اند.

مطالعه ای جدید نشــان می دهد که لبخنــد زدن حتی به صورت 
مصنوعی می تواند باعث احســاس شــادی در افراد شود.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میل،  هنگامی که احساس ناراحتی می کنید 
لبخند زدن شــاید آخرین چیزی باشــد که به ذهنتان می رسد اما 
براســاس مطالعه ای جدید، شکل دادن گونه ها به حالت یک لبخند 
باعث می شود احســاس شادی بیشتری داشــته باشید.آیا لبخند 
مصنوعی می تواند حال شــما را بهتر کند؟ این سوال مدت ها است 
ذهن روانشناسان را به خود مشغول کرده و اکنون، تحقیقات جدید 
شــواهدی قوی برای تایید آن ارائــه می کند.یک تیم بین المللی از 
محققان به رهبری دانشــمندی از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، 
داده های مربوط به ۳۸۷۸ شرکت کننده از ۱۹ کشور را جمع آوری 
کردند.از یک ســوم شرکت کنندگان خواسته شد تا یک خودکار را 
در دهان خود نگه دارند، از یک ســوم دیگر خواسته شد که حاالت 
چهره تصاویر بازیگران خندان تقلید کنند، و به یک سوم نهایی گفته 
شد که گوشه لب های خود را به سمت گوش های خود حرکت دهند 
و گونه های خود را تنها با اســتفاده از عضالت صورت به سمت باال 
حرکت دهند.در هر گروه، نیمی از شــرکت کنندگان هنگام اجرای 
موارد گفته شده به تصاویر شادی از توله سگ ها، بچه گربه ها، گل ها 
و آتش بازی نگاه کردند و نیمی دیگر شاهد یک صفحه خالی بودند.

آنها این تصاویــر را در حالی که حالت طبیعی چهره خود را حفظ 
کرده بودند نیز تماشا کردند.به منظور پنهان کردن هدف آزمایش، 
محققان چندین کار فیزیکی کوچک دیگر را با هم ترکیب کردند و 

از شرکت کنندگان خواستند مسائل ریاضی ساده را نیز حل کنند.

راهی که ممکن است به طاسی 
پایان دهد

لبخند مصنوعی باعث احساس 
شادی واقعی می شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای داوطلب ارتش اوکراین در حال تمرین و آموزش نظامی پیش از 
اعزام به جبهه های جنگ علیه روسیه

 RS با پکیج کررا RS 911GT3 رونمایی از پورشه
 2.۷ RS  امسال رونمایی از نسخه های ویژه برای ۹۱۱ بیش از گذشته بود. دلیل این شرایط، گرامی داشت پنجاه سال تولید کررا
است.نسل اول ۹۱۱ به مدت 2۵ سال تولید شد. این خودرو از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۹ مدل های متنوع با توانایی های متفاوت داشت. در 
ابتدا پیشرانه ی 2 لیتر ۱۱۰ اسب بخار روی ۹۱۱ نصب شد اما در آخرین سال های تولید، نسخه ی ۳/۳ لیتر توربو با قدرت  ۳۰۰ 
اسب بخار نیز ارائه کرد.در میان مدل های مختلف ۹۱۱ کالسیک، کررا  RS 2.۷ با عملکرد فنی بسیار خوب و فروش قابل توجه 
مواجه شد. این نسخه، از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ به تولید رسید و دو نوع پیشرانه ۷/2 لیتری با قدرت ۱۵۰ و ۱۷۵ اسب بخار داشت. با 
این شرایط، پورشه ۹۱۱ کررا  RS 2.۷ توانست استانداردهای سخت گیرانه ی امریکا در دهه ی ۷۰ میالدی را رعایت کند و فروش 
گسترده در  بازار این کشور را به دست آورد.در مجموع، حدود ۳ هزار دستگاه کررا  RS 2.۷ ساخته شد.  نسخه ی ۷/2 لیتری با 
قدرت 2۱۰ اسب بخار و گشتاور 2۵۵ نیوتن متر نیز با کد G وجود داشت.  این مدل با وزن خالص ۱۰۷۵ کیلوگرم، سرعت گیری 
 2.۷ RS صفر تا صد کیلومتر برساعت ۷/۵ ثانیه و نهایت سرعت 2۴۰ کیلومتر برساعت ارائه کرد. از دیدگاه شرکت سازنده، کررا

یکی از ۱۰ خودروی تاریخ ساز پورشه محسوب می شود.

عجیب اما واقعی درباره بنزما؛ 863 بازی بدون کارت قرمز
کاپپتان فرانســوی رئال مادرید در ۸۶۹ بازی که به میدان رفته اســت حتی یک کارت قرمز هم دریافت نکرده است.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت، کریم بنزما یکی از آماده ترین و بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان است که 
در رئال مادرید بازی می کند.بنزما توانســت بعد از فصل درخشــانی که با رئال مادرید پشت سرگذاشت عنوان توپ طال 
را در ســال 2۰22 به دســت آورد.نکته بسیار جالب و البته عجیب درباره این بازیکن فرانسوی این که او در طول دوران 
بازیگری خود حتی یک کارت قرمز هم دریافت نکرده است. بنزما تاکنون در ۸۶۳ بازی با پیراهن لیون، تیم ملی فوتبال 
فرانســه و رئال مادرید به میدان رفته است و هیچ گاه کارت قرمزی را از داوران دریافت نکرده است.بنزما در فصل جاری 
هم عملکرد خوبی از خود نشــان داده است و توانســت یکی از گل های رئال را در ال کالسیکو به ثمر رساند تا زمینه را 
برای پیروزی ارزشــمند این تیم مهیا کند.رئال مادرید با درخشــش این بازیکن و دیگر ستاره های خود در فصل جاری 
اللیگا عملکرد خیره کننده ای داشــته اســت و در ۱۰ بازی ۹ پیروزی و یک تســاوی را کسب کرده تا با اقتدار در صدر 

جدول رده بندی قرار گیرد.

بباد صبا گفتم از شوق دوش
هک: ردکارم، ار میتوانی، بکوش

نشانی از آن نوشدارو بیار
هک سودای او ربدم از مغز هوش

هن زان گوهن تلخست کام دلم
هک شیرین توان رکدن او را بنوش

رفیقا، مکن رپ نصیحت، هک من
ندارم دماغ نصیحت نیوش

رما آتش عشق رد اندرون
ز خامی بود رگ نیایم هب جوش

مکن دورم از باده خوردن، هک باز
رما اتزه عهدیست با می رفوش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب رودین
کتاب رودین سرگذشت جوانی ست تحصیل کرده به نام 
دمیتری نیکالیویچ رودین که به تازگی از شــهر مسکو 
بــه یکی از اســتان های اطراف آن رفتــه و مدتی را در 
ملک یکی از اشــراف زادگاِن آنجا اقامت می کند. نخست 
همگان مفتوِن ســواد و خوش صحبتی رودین می شوند 
اما به تدریج و طی اتفاقاتی، ابعاد و وجوه رفتارِی دیگری 
از رودین بر اطرافیانش آشــکار می شود؛ و موقعیت هایی 
پیــش می آید تــا رودین و گفته هایــش را محک بزند. 
رودین بســیار خوش صحبت اســت. او با سواد و بسیار 
بااســتعداد است و افکار متجددانه ای دارد. در محافل به 
زیبایی سخنرانی می کند و در هر بحث و جدلی، رقیبان 
و مخالفان را مغلوب می سازد و مورد تشویق همگان قرار 
می گیرد. و تمامی این ها باعث می شــود تا سوی دیگر شخصیت وی در سایه، پنهان بماند و هیچ کس 
جز یکی از دوستان قدیمی ش که وی را بیشتر و بهتر می شناسد، از آن با خبر نشود.اما رودین حقیقتاً 
کیســت؟ پیش از هرچیز باید گفت که رودین نه فریبکار است، نه بدطینت است، نه خبیث است و نه 
دروغگو. او به راستی فهیم است، خوش قریحه است، استعداهای فراوانی دارد و در خیلی از مسائل صاحب 
نظر اســت و از درک و هوشــی باال برخوردار است؛ ولی تمام این ها بدین معنا نیست که او عاری از هر 
خطا و کاستی اســت. رودین نیز معایب بی شماری دارد.افکار رودین هرگز از حد حرف و سخن، فراتر 
نمی رود و به عرصهٔ عمل نمی رسد. او فاقد هرگونه عمل گرایی و حس مسئولیت پذیری است گویی تنها 
در بحث های نظری تبحر دارد و در زندگی اش هیچ کار خاصی انجام نمی دهد. او بسیار خودشیفته است و 
میل دارد تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. بحث های فلسفی برای او فقط نوعی اقناع و ارضاء کالمی ست. 

رودین سعی دارد تا با خوش بیانی و قدرت کالمش، همگان را شیفتهٔ خود سازد....

نیما یوشیج
علی اســفندیاری )2۱ آبان ۱2۷۶ – ۱۳ دی ۱۳۳۸ که 
به نام نیما یوشیج شناخته می شود، شاعر معاصر ایرانی 
بود. وی بنیان گذار شــعر نوین و ملقب به »پدر شعر نو 
فارسی«اســت.نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، 
که مانیفست شعر نو فارســی بود، در فضای راکد شعر 
ایران، انقالبــی به پا کرد. نیما آگاهانــه تمام بنیادها و 
ســاختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر 
نو عنوانی بود که خوِد نیما بر هنر خویش نهاده بود.تمام 
جریان های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقالب و 
تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران 
و منتقدان معاصر، اشــعار نیمــا را نمادین می دانند و او 
را هم پایهٔ شاعران سمبولیست بنام جهان می دانند.نیما 
همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام »روجا« چاپ شده است.همچنان نیما با بهره گیری از 
عناصر طبیعی با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعه پرداخته است. نیما در سال ۱2۷۶خورشیدی در 
روستای یوش، از توابع بخش بلده شهرستان نور، به دنیا آمد. پدرش، ابراهیم خان اِعظام السلطنه، متعلق به 
خانواده ای قدیمی در مازندران بود و به کشاورزی و گله داری مشغول بود.نیما یوشیج )علی اسفندیاری( 
و خاندان اســفندیاری )نور( از خاندان های معروف ایران و نور اســتان مازندران در دوره قاجار و پهلوی 
است که نســب ایشان به شاخه ای از اسپهبدان طبرستان موسوم به پادوسبانیان می رسد.پادوسبانیان 
سلسله ای ساسانی تبار بودند که از حدود سال ۴۰ هجری تا دوران شاه عباس یکم صفوی بر بخش هایی 
از طبرســتان )بعداً مازندران( حکمرانی می کردند. علی اسفندیاری )نیما یوشیج( و محتشم السلطنه از 
مشهورترین اعضای این خاندان هستند. در عصر قاجار و پهلوی، وزراء و نمایندگان مجلس و چهره های 

سیاسی و علمی و هنرمندان متعددی از میان افراد این خانواده برخاستند. 

فرهنگ

داریوش خنجی برای فیلم »باردو« ساخته »الخاندرو 
گونزالس ایناریتو« نامزد جایزه جشــنواره بین المللی 

کمراایمج ویژه هنر فیلمبرداری شد.
ه گزارش ایســنا، فهرســت نامزدهای بخش مسابقه 
اصلی ســی امین جشــنواره فیلم کمراایمج لهستان 
اعالم شــد که شــاهد رقابت ۱2 فیلم برای کســب 
جایزه قورباغه طالیــی خواهد بود،  فیلم هایی که در 
آن تصویر، به طرز چشمگیری در نحوه روایت داستان 
نقش داشته باشــد و به ســهم بزرگ فیلمبردار در 
ســاخت و پرداخت فیلم اشاره دارد. داریوش خنجی 
فیلمبردار ایرانی-فرانســوی نامزد جایزه اســکار که 
سابقه کار با فیلمسازان بزرگی چون »دیوید فینچر«، 
»وودی آلن«، »وونگ کاروای«، »ســیدنی پوالک« و »میشائیل هانکه« را در کارنامه دارد، برای 
نخستین همکاری با »ایناریتو« در فیلم »باردو«، یکی از نامزد جایزه قورباغه طالیی جشنواره فیلم 
کمراایمج لهســتان است.فیلم اسپانیایی زبان »باردو« که شخصی ترین فیلم »ایناریتو« محسوب 
می شود، نخستین ساخته این کارگردان مکزیکی پس از  فیلم  »بازگشته« در سال 2۰۱۵ محسوب 
می شود و همچنین اولین فیلم کامال مکزیکی زبان وی، پس از فیلم »عشق سگی« در سال 2۰۰۰ 
محســوب می شود. »باردو« یک کمدی نوســتالژیک درباره یک روزنامه نگار و مستندساز مشهور 
مکزیکی است که برای مواجهه با گذشته خودش و واقعیت کنونی کشورش به مکزیک بازمی گردد. 
فیلمبرداری این فیلم پائیز سال گذشته به پایان رسید و مدیریت فیلمبرداری آن را داریوش خنجی 

بر عهده داشته است.

داریوش خنجی نامزد جایزه قورباغه 
طالیی شد
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