
با صدای مجریان معروف، حسابتان 
خالی نشود!

معــاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشــاره به ترفند برخی 
مجرمان ســایبری با وعده برنده شــدن در قرعه کشی و جایزه، 
هشدارهایی را برای جلوگیری از کالهبرداری و خالی شدن حساب 
شهروندان ارائه کرد.سرهنگ رامین پاشایی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به ترفند برخی کالهبرداران و دادن وعده پوچ برنده شدن 
در قرعه کشــی و جایزه گفت:  این ترفندها برای گرفتن رمز دوم 
حساب شــهروندان و از این طریق خالی کردن حساب آنهاست. 
این ترفند ترفندی قدیمی اســت که متاسفانه در سایه ناآگاهی 
برخی از شــهروندان و کاربران همچنان جواب می دهد.وی ادامه 
داد:  این کالهبرداران با دادن وعده برنده شــدن در قرعه کشی به 
افراد حســاب آن ها را خالی می کنند. در واقع آنها با شــهروندان 
تماس گرفته و اعالم می کنند که در قرعه کشــی برنده شده اند، 
برخی از شــاکیان حتی اعالم کرده اند که این افراد هنگام تماس 
گرفتــن نام و نام خانوادگی آن ها را نیز می دانند و همین موضوع 
باعث اعتماد کردن آنان شده است. در حالی که به دست آوردن 
نام و نام خانوادگی و شماره تلفن افراد کار سختی نیست.معاون 
پلیس فتا با اشاره به جزئیات این ترفند کالهبرداران تصریح کرد: 
در مواردی حتی دیده شــده که کالهبرداران پس از جمع آوری 
این اطالعات با مردم تمــاس می گیرند و با تقلید صدای برخی 
مجریان معروف و ایجاد صدای تشویق فیک به فرد وعده پرداخت 
پول به عنوان جایزه را می دهند و در نهایت از آنان درخواســت 
می کنند که کد پیامک ارسال شده را در اختیارشان قرار دهند تا 
مبلغ جایزه به حسابشان واریز شود. غافل از اینکه این کد همان 
رمز دوم بانک است.وی با تاکید بر اینکه برای انتقال پول باید از 
سه روش شــماره کارت، شماره حساب و شماره شبا اقدام کرد، 
گفت: وقتی فردی در جریان چنین تماس هایی کد CVV۲، تاریخ 
انقضای کارت و مواردی مانند رمز دوم را می خواهد، یقینا در حال 

انجام اقدامی کالهبردارانه است و مردم نباید به آن اعتنا کنند. 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: »نهاجا« در امور مأموریت های محوله با دعای خیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا و پشتوانه کارکنان والیت مدار 
این نیرو آماده برخورد با هر سطحی از تهدید است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی هادیان، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و رئیس ســتاد اربعین این نیرو با حضور در جمع خادمین اربعین حســینی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری گفت: در دوران دفاع مقدس نیز نام 
اباعبداهلل الحســین )ع( و کربالی آن حضرت و عاشورایش همواره به سربازان اسالم در برابر متجاوزان، مسیر ایستادگی، مقاومت و شهادت را آموخت.جانشین 

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه جنگ در تاریخ ملت ها جزو حوادث تأثیرگذار است...

www.sobh-eqtesad.ir

امیر هادیان:

»نهاجا« آماده برخورد با هر سطحی از تهدیدات است
info@sobh-eqtesad.ir

تورم، دغدغه اصلی مردم جهان
تهران-ایرنا- شرکت تحقیقات بازاری آیپسوس در تازه ترین نظرسنجی 
خود اعالم کرد که تورم اصلی ترین عامل نگران کننده مردم در سطح 
جهان اســت و مردم اکثر کشــورها فکر می کنند وضعیت اقتصادی 
مطلوبی ندارند.به گزارش ایرنا، تارنمای »ورلد اکونومیک فروم« نوشت: 
نظرسنجی محققان شرکت آیپســوس در مصاحبه با حدود ۲۰ هزار 
بزرگسال از ۲۹ کشــور جهان، به ارزیابی باورهای عمومی درباره مهم 
ترین مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است و نتایج این نظرسنجی 
نشــان می دهد که از هر ۱۰ نفر از شــرکت کننــدگان ۴ نفر از آنها 
معتقدند تورم مهم ترین مساله ای است که در کشور آنها تاثیر دارد.این 
نتایج نشان داده است که نگرانی درباره افزایش قیمت ها پیوسته ادامه 
دارد و در ۶ ماه گذشته دغدغه اول شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
را تشکیل داده است. همچنین سطح نگرانی ها درباره تورم از آغاز سال 
۲۰۲۲ دو برابر شده است.ایپســوس در این نظرسنجی از کشورهایی 
مانند انگلیس و آلمان به عنوان کشورهایی که بیشترین نگرانی درباره 
افزایش تورم در آنها وجود دارد، نام برد.برغم نگرانی از تورم، تصور مردم 
از اقتصاد کشورشان نسبت به نظرسنجی ماه قبل تغییری نکرده است. 
خود  این موضوع ممکن است یک نگرانی توصیف شود، زیرا ۶۷ درصد 
از پاســخ دهندگان گفته اند که اقتصاد کشورشان از نظر اقتصادی در 
وضعیت بدی قرار دارد. فقط ۳۳ درصد گفتند که اقتصاد کشورشــان 
در وضعیت »مطلوب« قرار دارد.ایپسوس در تحقیقات خود نشان داده 
کــه بعد از »نگرانی از تورم« مردم نگران فقر و نابرابری اجتماعی )۳۱ 
درصد(، فساد مالی یا سیاسی )۲۶ درصد(، بیکاری )۲۶ درصد( و جرم و 
خشونت )۲۶ درصد( هستند و این پنج مورد عوامل اصلی نگران کننده 
مردم جهان محسوب می شوند.مساله تغییرات آب و هوایی دیگر عامل 
اصلی نگران کننده مردم جهان اســت و از هــر پنج نفر یک نفر )۱۸ 
درصد( عنوان کردند که تغییرات آب و هوایی دغدغه بزرگ کشورشان 
اســت. در فرانسه ۳۴ درصد مردم بیشــترین نگرانی را در این زمینه 
داشتند.بســیاری از دولت ها در حال بکار بستن اقداماتی برای کاهش 
فشارهای تورمی و حل برخی از مسائل مهم دیگری هستند که مردم 
را نگران کرده است. با این حال، طبق نظرسنجی آیپسوس، بسیاری از 
پاســخ دهندگان متقاعد نشده اند که کشورشان رویکرد درستی را در 

پیش گرفته است.

همانطور که نمودار باال نشان می دهد، تنها ۳۶ درصد از مجموع پاسخ 
دهندگان متقاعد شــده اند که کشورشان در زمینه حل مسائل عمده 
نگران کننده در مســیر درســتی حرکت می کند. عربستان سعودی 
)۹۵ درصــد( و اندونزی )۸۱ درصد( بیشــترین نگاه های مثبت را در 
بین جمعیت خود دارند. اما انگلیس و فرانســه بیشترین کاهش را در 
تعداد افرادی که معتقدند کشورشــان به سمت روزهای بهتری پیش 
می رود، داشته اند. در فرانسه ۷۴ درصد و در انگلیس ۷۷ درصد معتقدند 
که کشورشــان در مسیر درســتی حرکت نمی کند.اما یکی از نگرانی 
هایی که به ســرعت در حال فروکش است، تأثیر همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ اســت. نگرانی در مورد ویروس کرونا از ابتدای سال جاری 

میالدی ۲۳ درصد کاهش یافته است.

نگــــاه

رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعالم کرد:
حقوق مهرماه علی الحساب پرداخت می شود

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان 
و مســتمری بگیران به صورت علی الحساب پرداخت می شود.به گزارش خبرآنالین، الیحه متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، 
این ســوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که افزایش حقوق تا چه ســطحی خواهد بود و آیا واقعا شــرایط 
اقتصادی شان متفاوت خواهد شــد.نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای 
اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک 
به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.این در شرایطی است که گزارش ها حاکی از 
آن است که اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.با وجود 
چنین شرایطی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد که دولت با سیاست افزایش حقوق، قصد ترمیم 
حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان لشگری و کشوری را دارد.حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در یک برنامه تلویزیونی درباره جزییات الیحه افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: قبل از این که من صحبت هایم را در رابطه با الیحه شروع کنم؛ چند 
نکته الزم است عرض کنم. دولت اعالم کرد این الیحه ای که من به مجلس می دهم، ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بار مالی دارد یعنی برای دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان خرج دارد. مجلس از این بیشتر خرج نکند، چون ما 
نداریم و اگر بیشتر از این هزینه شود، ما به شورای نگهبان نامه می نویسیم که ما این پول را نداریم و می شود 
اصل ۷۵ قانون اساسی؛ یعنی از نظر شورا رد می شود.وی افزود: همچنین این ۵۰ هزار میلیارد تومان از کجا 
می آید؛ درآمد جدید نیســت. به دولت به دلیل مشکالتی که برای کارکنان و بازنشستگان در سراسر کشور 
به وجود آمد می خواهد ترمیم حقوق کند. این همســان سازی و متناسب سازی نیست. دولت ترمیم حقوق 
می خواهد کند.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: هر آنچه پرداخت می شود قطعا به اندازه 
نیاز نیست، قطره چکانی در حد وسع دولت است. پس این طور نیست که آن چه دولت می پردازد حق است. 
همه آن هایی که دریافت می کنند این است، نه حق خیلی باالتر است، اما این به اندازه آن چیزی است که 
دولت بیش از این نمی تواند دهد.حاجی بابایی تصریح کرد: این ۵۰ هزار میلیارد تومان را از کجا می آورد؟ شما 
می دانید از بودجه یک میلیون و ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی ما و جدولشان برای ۱۴ ماه که ۶۳۶ هزار میلیارد 
تومان اســت. این هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان فقط ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی اســت، بقیه اش 
جاری اســت. یعنی بقیه اش هزینه است. حقوق، اوراقی که خریداری شده، باید پراخت شود و خرج ادارات 
و بقیه؛ ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی اســت.وی تاکید کرد: دولت برای مشکلی که برای کارکنانش به 
وجود آمده و خواسته دستشان را بگیرد تا آن جا که می تواند و مجلس هم دنبال این بوده ۶۰ هزار میلیارد 
تومان به آن چیزی که ما اضافه کردیم؛ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۶۰ هزار تای عمرانی می خواهد 
بردارد بدهد به بازنشستگان، شاغلین و دوستان دیگری که مشکل دارند و حق طبیعی است دولت تا جایی 
که می تواند کمک کند.حاجی بابایی متذکر شــد: این ها نکاتی است که آن ۶۳۶ هزار میلیارد تومان هم که 
جدول ۱۴ است ۱۳۶ هزار میلیارد تومانش خرج آن شرکت نفت است که باید تولید کنند، ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومانش هم دولت یارانه می دهد یعنی همین ۴۰۰ تومان، ۳۰۰ تومان و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می شود. 
این ۳۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان باید برای نان بدهد، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دارو 
و این ها باید بدهد می شــود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را یارانه می دهد یعنی در مجموع از ۲۲۰۰ تا ۱۷۰۰ 
میلیارد تومانش یا یارانه است یا حقوق است یا پول اوراق است. آن بقیه که می ماند که ۲۶۰ عمرانی است 
قرار است از این ۶۰ تا برداشته شود بیاید روی جاری تا حقوق ها ترمیم شود.رئیس کمیسیون برنامه در ادامه 
گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان چند بند برای ما آورد، اصل هم بر این بود ما باید با دولت به توافق برسیم 
یعنی هر موردی به توافق نرســیم اضافه کنیم، اما به توافق نرسیم دولت اعالم می کند که من این را قبول 
ندارم این می شود اصل هفتاد و پنجی؛ یعنی قابل طرح نیست. پس هنر کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان 
برنامه و بودجه این بود که هفت روز صبح تا شب چانه زنی، بحث، گفتگو و منتقل کردیم تا بتوانیم یک توافق 
صد درصدی با دولت داشته باشیم که به محض این که در مجلس مصوب شد رفت شورای نگهبان، شورای 
نگهبان هم فوری تأییدش کند و هیچ گیر هفتاد و پنجی نداشته باشد و واقعاً اجرا شود.حاجی بابایی افزود: 
من خط قرمزم بازنشسته ها هستند، خیلی هم با آن ها شفاف حرف می زنم، بلد هم نیستم اغراق آمیز حرف 
بزنم، چون واقعیت اولین حق آن ها بر ما این است که ما صادقانه با آن ها حرف بزنیم. آن چه دولت پیش بینی 
کرده بود در الیحه اولیه، این بود که به همه بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه کنند، ۲۵۰ تا ۲۰۰ تومان 

هم برای عائله مندی، اگر کسی فرزندی دارد که شاملش می شود در خانه است؛...
ادامه در صفحه سوم

اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد: مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر نفوذ به سرور پست الکترونیک شرکت 
تولید و توســعه انرژی اتمی با هدف جلب توجه عموم و فضاســازی های رسانه ای صورت گرفته است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش دریافتی از واحد فناوری 
اطالعات شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی، دسترسی غیرمجاز از مبداء یک کشور خارجی مشخص، به سامانه پست الکترونیک این شرکت منجر 
به انتشار محتوای برخی از پست های الکترونیکی در فضای مجازی شد.در پی این امر، واحد فناوری اطالعات شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بر اساس ترتیبات 
پیش بینی شــده و در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن انجام اقدامات الزم و پیشــگیرانه، موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررســی  قرار داد و گزارش اولیه خود را به 
مسئوالن سازمان انرژی اتمی ارائه کرد.الزم به ذکر است که محتوای موجود در ایمیل های کاربران حاوی پیام های فنی و تبادالت معمول و جاری روزمره است.

بدیهی است هدف از انجام این گونه تالش های غیرقانونی که از روی استیصال انجام می شود، به منظور جلب توجه عموم، فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی 
بوده و  فاقد هرگونه ارزش دیگری است.به گزارش ایسنا، یک گروه هکری به نام »بلک ریوارد« )پاداش سیاه( مدعی شده بود با رخنه اطالعاتی به شرکت مادر 
نیروگاه هســته ای بوشــهر به اسناد و اطالعاتی از جزئیات فعالیت های هسته ای ایران دست یافته است.در اسناد جدیدی که گروه بلک ریوارد هم رسانی کرده نیز 
عکس ها و نقشــه هایی از تاسیسات هسته ای، قراردادهای میان نیروگاه بوشهر و شرکت های دیگر، فیش های پرداخت و اسناد مربوط به ارزیابی ایمنی تاسیسات 
دیده می شود. گروه بلک ریوارد پیش از همرسانی اسنادی که می گوید با رخنه به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به دست آورده، پیامی در 
شبکه های اجتماعی همرسانی کرد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شد.شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر یکی از زیرمجموعه های شرکت مادر تخصصی 

تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.

وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد که مردم بلیت های حمل و نقل جام جهانی 
را بــا قیمت ۹۰ و ۱۰۰ میلیون نخرند و بلیت ها با قیمت بســیار ارزان تر، دو 
هفته قبل از شــروع جام جهانی در سایت مربوطه توسط سازمان هواپیمایی 
قرار می گیرد.به گزارش ایســنا، رستم قاسمی در حاشیه مراسم بهره برداری از 
۴۱۳ دســتگاه ناوگان تولید داخل و بازسازی شده به شبکه ریلی، در پاسخ به 
ایسنا درباره توافق با قطر برای بازی های جام جهانی اظهار کرد: روز گذشته با 
مسئوالن قطری جلسه خوبی درباره حضور ایرانیان در جام جهانی داشتیم. ما 
از هر فرودگاه کشور می توانیم به دوحه پرواز داشته باشیم، به خصوص از کیش 
که مسافران می توانند به کیش رفته و هواپیمای شاتل بین کیش و دوحه  برقرار 
خواهیم کرد که مســافران و تماشاچیان بتوانند بازی را تماشا کنند و شب به 
کیش برگردند و به دلیل گرانی هتل های قطر می توانند در هر یک از شهرهای 
ایران اقامت داشــته باشند.  وی  ادامه داد: شنیده شده که بلیت هایی با قیمت 
۹۰ و ۱۰۰ میلیون به فروش می رسد، تاکید می کنم که این بلیت ها را نخرند. 
ما توافق کردیم و بلیت ها بسیار ارزان است و دو هفته قبل از شروع جام جهانی 
در سایت مربوطه توسط سازمان هواپیمایی و قطرایرالین قرار می گیرد و قیمت 
آن هم همان زمان مشــخص می شود.وزیر راه و شهرسازی درباره تکمیل خط 
آهن شــلمچه بصره برای برقراری خط مستقیم از تهران به کربال توضیح داد: 
پیش از این توافقاتی با کشــور عراق صورت گرفته بود، اما ما اختالفات ارضی 
در منطقه شملچه داشتیم و متغیرهای مورد نظری که بین ما و عراقی ها بود 
مورد بررسی قرار گرفت. البته با توجه به اینکه مدتی در این کشور دولت وجود 
نداشــت، امیدواریم که با دولت جدید در این زمینه به توافق برسیم.قاســمی 
درباره تعداد لوکوموتیوهای مورد نیاز در کشــور و تامین واگن های مسافری، 
توضیح داد: توسط شرکت راه آهن با سازندگان مختلف کشور در حال مذاکره 
هستیم، البته بخشــی هم باید وارد شود. ما طرحی برای توسعه حمل و نقل 
ریلی کشــور داریم که بخش زیادی از لوکوموتیوها در داخل ساخته می شود 
و محدودیتی برای ســاخت واگن در داخل نداریم که اگر این پروژه به مرحله 
نهایی برسد، موضوع حمل ونقل کشور ظرف سه سال حل می شود.وی درباره 
راه آهن ایران به چین نیز بیان کرد: در ســفری که اخیرا داشــتیم، توافق نامه 
شش جانبه ای را که چینی ها هم بخشی از آن هستند امضا کردیم که قطارهای 
چینی بتوانند از طریق ایران به کشــورهایی مانند ترکیه سفر کنند.وزیر راه و 
شهرسازی همچنین در این مراسم با بیان اینکه حمل ونقل اساس پیشرفت در 
کشور است، گفت: واردات و صادرات بدون حمل ونقل انجام نمی شود، بنابراین 

توسعه بدون این حوزه صورت نمی گیرد. بعضی کشورها در دنیا به آبهای آزاد 
راه ندارند و به لحاظ ژئوپلیتیکی مشــکل دارند، اما ایران در بهترین ژئوپلتیک 
منطقه جهانی به لحاظ توســعه حمل ونقل قرار دارد.  شــاید در گذشته دور 
حمل ونقل اهمیت امروز را نداشت، اما امروز حمل ونقل از مهم ترین مولفه های 
توسعه است.قاسمی ادامه داد: ما در سال های گذشته با بسیاری از کشورهای 
همسایه رابطه نداشتیم، اما در یک سال گذشته با بسیاری از این کشورها رابطه 
برقرار کردیم؛ ترکمنستان و آذربایجان از جمله این کشورها هستند که به عنوان 
گلوگاه ترانزیتی رابطه ای با ایران نداشتند اما با برگزاری جلسات متعدد و حضور 
در مراسم های مختلف امروز کشورهای منطقه ایران را به عنوان مرجع ترانزیت 
قبول دارند. همچنین در اجالس شــانگهای توافقات دو، سه و چندجانبه ای با 
کشورهای منطقه داشتیم و بر اساس این توافقات ایران مبنای ترانزیت منطقه 
قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه  بیان اینکه در بخش ترانزیت عقب ماندگی 
جدی داریم، گفت: بر اساس گزارش ها بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار ترانزیتی در 
منطقه وجود دارد که حجم بسیار زیادی از آن بار می تواند از مسیر ایران عبور 
کند و همچنین توســط راه آهن که از ایمن ترین مسیرهاست انجام شود.  این 
حجم باری که در منطقه جابه جا می شود، نیازمند کار گسترده در حوزه ریلی 
است؛ کما اینکه سال گذشته حدود چهار میلیون تن بار در این حوزه جابه جا 
شــده، اما برای امسال و طی توافق با روس ها، متعهد شده ایم ۱۹ میلیون تن 
بار ترانزیتی این کشــور را حمل کنیم.وزیر راه و شهرسازی درباره کریدورهای 
ایران اظهار کرد: ما در کشور چهار کریدور ریلی شمال-جنوب ازجمله چابهار، 
اینچه برون، رشت آستارا و همچنین کریدورهای شرق به غرب و چهار کریدور 
جاده ای شــمال به جنوب ازجمله چابهار به سرخس داریم  و چابهار به بندر 
امام خمینی و جلفا را داریم که سرمایه عظیمی در ترانزیت به حساب می آید.

قاســمی با بیان اینکه کریدورهای ایران ناقص اســت، گفت: اگرچه در ایران 
۱۴ هــزار کیلومتر راه آهن داریم، اما کریدورهای اساســی ما از جمله چابهار 
و رشت -آســتارا هنوز به صورت کامل وصل نشده است. برای اینکه بتوانیم در 
حوزه حمل ونقل کشور تغییر زیادی ایجاد کنیم،  برای مجموعه ترازنیتی کشور 
برنامه ریزی مفصلی انجام داده ایم و در راستای تغییر بنیادی در حوزه ترانزیت، 

طرح توسعه ترانزیت کشور تدوین شده که در تاریخ ایران بی سابقه است.
وی با بیان اینکه مصوبات این طرح اخذ شده، اظهار کرد: ظرف چند روز آینده 
اگر مشــکل و مانعی در کشــور پیش نیاید دهها پیمانکار به صورت همزمان 

فعالیت خود را در حوزه زیرساخت های ترانزیتی آغاز می کنند. 

بلیت  پروازهای جام جهانی دو هفته دیگر فروش می رود

بلیت ۹0 میلیونی نخرید

میرکاظمی اعالم کرد

نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
پیش بینی درآمد ۶50هزار میلیارد 

تومانی مالیات در بودجه 1402

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

یک خبر خوش جدید برای صادرکنندگان

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان »به روی سهم ۶۵۰هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ با سازمان 
برنامه و بودجه توافق کردیم«، گفت: تعداد ۲۰۰ پرونده که ۸۰درصد مالیات اشخاص حقوقی را تشکیل می دهند، 
مورد رســیدگی ویژه قرار خواهند گرفت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، داوود منظور رییس 
سازمان امور مالیاتی در جلسه ای که روز شنبه با حضور رییس کل بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: در اوایل 
سال جاری جلسه مشترکی با سازمان بازرسی برگزار شد و در این جلسه مواردی از جمله اولویت های سازمان در 
سال ۱۴۰۱ صحبت شد. نگاه ما در سال جاری این است که بتوانیم مالیات را به منبع اصلی تأمین مالی دولت 
تبدیل کنیم و در آینده نزدیک بتوانیم کل بودجه جاری کشور را از طریق مالیات تأمین کنیم.وی افزود: تالش 
ما بر این است که تا پایان دولت بخش عمده بودجه جاری دولت را با مالیات تأمین کنیم، در سال ۹۹ متوسط 
درآمد ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان و در ســال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده اســت و امسال به ۴۰ هزار 

میلیارد تومان نزدیک شده ایم. ...

مهر ماه هم تمام شد و ریال دیجیتال نیامد

اطالعیه سازمان انرژی اتمی درباره نفوذ به سرور پست حال وخیم سدهای کشور
الکترونیک یکی از شرکت های تابعه
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گزیده خبر
مخبر:

دستگاه ها دقیق ترین آمار را در اختیار 
تصمیم گیران کشور قرار دهند

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: دســتگاه ها باید موظف باشند دقیق 
ترین و صحیح ترین آمارها را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهند تا 
میزان درصد اشتباه در تصمیمات به حداقل ممکن کاهش یابد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد مخبر پیش از ظهر )یکشنبه( در مراسم روز آمار و 
برنامه ریزی که در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با بیان اینکه 
آمار و اطالعات نقشی کلیدی و اساسی در حکمرانی و اداره کشورها دارد، 
اظهار داشــت: امروز اداره هیچ کشــوری بدون داشتن داده ها و اطالعات 
دقیق امکانپذیر نیست و اگر برنامه ریزی ها مبتنی بر داده ها و آمار دقیق 
نباشــد، اعتبارات در بخش هایی که اولویت ندارد هزینه خواهد شد و این 
مسئله در نهایت منجر به هدررفت منابع و امکانات کشور می شود.معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پلتفرم ها و سامانه های دیجیتالی 
زندگی شخصی افراد و همچنین نحوه اداره کشورها را تحت تأثیر قرار داده 
است، افزود: امروز رفتار، تمایالت، ذائقه و جهت گیری های هر شخص در 
فضای مجازی و دنیای دیجیتال مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و این 
اطالعات می تواند از ســوی دیگران چه دوست و چه دشمن مورد استفاده 
قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه شخصی سازی در برنامه ریزی ها موضوعی 
جدی است، ادامه داد: دنیا در حال پیش روی به سمتی است که حتی برای 
درمان افرادی که بیماری های یکســان دارند، داروهای متفاوت و متناسب 
با هر شخص تجویز شود، بر همین اساس برای این حوزه باید برنامه ریزی 
دقیــق صورت گیرد.مخبر خطاب به کارکنان و مدیران مرکز آمار ایران با 
بیان اینکه نقش شما در اداره کشور با گذشته قابل مقایسه نیست تصریح 
کرد: عملکرد شما اگر مثبت باشد می تواند کشور را به مطلوب ترین نقطه 
برساند و اگر این عملکرد ضعیف باشد، می تواند باعث هدر رفت منابع شود.

وی تدوین و جمع آوری اطالعات و آمار دقیق را موضوعی فرادســتگاهی 
و فراقوه ای دانست و افزود: همکاری دستگاه ها برای جمع آوری داده های 
دقیق بســیار پراهمیت است و اگر همه دســتگاه ها صادقانه و به هنگام، 
اطالعات خود را در اختیار مرکز آمار ایران قرار ندهند، سطح کیفی خدمات 
این مرکز نمی تواند آنطور که باید مؤثر و مفید واقع شود.معاون اول رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: گزارش هایی که از میزان تورم، نقدینگی، رشد پایه 
پولی و سایر شاخص ها ارائه می شود مربوط به گذشته است اما نکته مهم 
آینده نگری و پیش بینی ما نسبت به این شاخص ها است که جز از طریق 
تحلیل اطالعات و آمار دقیق امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین دستگاه ها باید 
موظف باشــند که دقیق ترین و صحیح تریــن آمارها را در اختیار تصمیم 
گیران کشــور قرار دهند تا میزان درصد اشــتباه در تصمیمات به حداقل 
ممکن کاهش یابد.مخبر حرکت به سمت جمع آوری هوشمند و مکانیزه 
آمــار را امری مهم و ضــروری ارزیابی کرد و گفت: به جای اینکه هر چند 
ســال یکبار به شــکل سنتی سرشــماری و آمار نفوس و مسکن را انجام 
دهیم، باید با اســتفاده از نرم افزارها و روش های نوین، به صورت لحظه ای 
به آخرین آمارها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم اولویت ها را به درستی 
برای تخصیص منابع تشخیص دهیم.وی همچنین بر لزوم بازتعریف بعضی 
شــاخص ها تاکید و خاطرنشان کرد: بازتعریف برخی شاخص ها امروز یک 
اولویت است چرا که در تصمیم گیری ها برای موضوعات کالن اقتصادی، 
نظیر اشتغالزایی، تعریف نرخ بیکاری مهم و کلیدی خواهد بود.معاون اول 
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه توزیع منابع و اعتبارات با اتکاء بر آمار و 
اطالعات انجام می شود، بر لزوم ایجاد تحول در مرکز آمار ایران و مکانیزه 

شدن فرایندهای این مرکز تاکید کرد.

در دیداِر نخست وزیر سابق عراق؛

والیتی: آمریکا باید از منطقه بیرون برود
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: آمریکایی ها 
باید از منطقه بیرون بروند و مستمرا با هدف تضعیف و تجزیه 
کشــورهای اسالمی و ایجاد تفرقه میان امت اسالمی در حال 
دشمنی و توطئه هستند.به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر 
والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با »عادل 
عبدالمهدی«، نخست وزیر پیشین عراق دیدار و درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد.والیتی در ابتدای این 
دیدار، ضمن تبریک انتخابــات موفقیت آمیز به ملت بزرگ 
عراق گفت: این موفقیت با وحدت و همدلی همه مردم بزرگ 
عراق زمینه مناسب و جدیدی است تا این کشور نقش مؤثری 
را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه، جهان اسالم و 
عرب ایفا نماید و امیدواریم شاهد موفقیت های روزافزون ملت 
و دولت عراق باشیم و جمهوری اسالمی ایران نیز در کنار مردم 
عراق خواهد بود.وی همچنین ضمن ارائه تحلیل از مسائل و 
تحوالت منطقه ای، به توطئه دشــمنان به ویژه آمریکایی ها 
پرداخــت و افزود: آمریکایی ها بایــد از منطقه بیرون بروند و 
مستمرا با هدف تضعیف و تجزیه کشورهای اسالمی و ایجاد 
تفرقه میان امت اســالمی در حال دشمنی و توطئه هستند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: عراق اکنون 
در قوی تریــن وضعیت خود قــرار دارد و بی تردید جمهوری 
اسالمی ایران و کشورهای عضو مقاومت باید هر روز متحد تر 
باشند.عادل عبدالمهدی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار 
گفت: ملت عراق مقطع ســختی را پشت سر گذاشتند و این 

شرایط برای همه از جمله دوستان عراق سخت بود و شاهدیم 
که روزانه اتفاقات خوب و بزرگی در حال وقوع است.وی افزود: 
دشــمنان بسیار تالش کردند که با ایجاد توطئه، وحدت بین 

مــا را برهــم بزنند و نقطه اوج آن زمانی بود که حاج قاســم 
سلیمانی، ابو مهدی المهندس و فخری زاده را شهید کردند.

نخست وزیر پیشین عراق تاکید کرد: علیرغم این دشمنی ها، 

امروز شــاهد هستیم که نظام اســتکبار روز به روز ضعیف تر 
می شود و در حال فروپاشی است.وی تصریح کرد: آنچه که در 
اوکراین در جریان است نتیجه تناقضات است و ناتو می خواهد 
دنیــا را ببلعد و می بینیم که اروپا هم در یک بحران عظیم به 
سر می برد و کشورهای غربی از حیث مسائل داخلی و خارجی 
در حال ضعیف شــدن هستند و این در حالی است که جهان 
اسالم و جهان شرق به رغم تمام تالش ها و دشمنی بدخواهان 
در حال متحد شــدن اســت.عادل عبدالمهدی افزود: امروز 
می بینیم که ایران یک رشد بزرگی پیدا کرده و در حال کامل 
کردن عناصر قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری 
است و به همین دلیل علیه ایران توطئه می کنند و اعتراضات 
اخیر گواه بر این است. با وجود این مسائل جمهوری اسالمی 
قدرتمند تر از همیشه است و ملت ایران از این آزمون سربلند 
بیــرون خواهند آمد. در عراق هم دشــمنان به دنبال توطئه 
بودند ولی موفق نشدند چرا که امروز در عراق شاهد هستیم 
حامیان مردمی مقاومت بیش از گذشته در میان مردم وجود 
دارند و الحمداهلل شــرایط عراق خوب اســت و امور به سمت 
مناســبی پیش می روند.وی در پایان از تالش های جمهوری 
اســالمی ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تقدیر کرد 
و گفت: روابط جدید ایران با روســیه و چین و دیگر کشورها 
نشان از یک نظام جدید جهانی می دهد و امروز ایران تبدیل 
به قدرت اول منطقه شده و دشمنان تالش کردند که ایران را 

منزوی کنند ولی ایران در قله منطقه قرار دارد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: »نهاجا« در امور مأموریت های محوله با 
دعای خیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا و پشتوانه کارکنان والیت مدار این نیرو 
آماده برخورد با هر ســطحی از تهدید است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی 
هادیان، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و رئیس ستاد 
اربعین این نیرو با حضور در جمع خادمین اربعین حسینی در دانشگاه علوم و فنون 
هوایی شهید ســتاری گفت: در دوران دفاع مقدس نیز نام اباعبداهلل الحسین )ع( و 
کربالی آن حضرت و عاشورایش همواره به سربازان اسالم در برابر متجاوزان، مسیر 
ایستادگی، مقاومت و شهادت را آموخت.جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره 

به اینکه جنگ در تاریخ ملت ها جزو حوادث تأثیرگذار است، اظهار داشت: متأسفانه 
در دوران قبل از انقالب اســالمی، هر زمان که جنگی آغاز شد، پایان آن برای ملت 
ما خوشحال کننده نبود. در آن شرایط کشورمان تحت تأثیر جنگ ها و حوادث قرار 
گرفته و در برخی از این جنگ ها بخش بزرگی از ســرزمین ایران عزیز را از دســت 
دادیم.وی افزود: دفاع مقدس سراسر حماسه، غرور، پیروزی و در نهایت افتخار بود 
و یک وجب از ســرزمین ایران در اختیار متجاوزان قرار نگرفت. هشــت سال دفاع 
مقدس با فرهنگ عاشــورا آمیخته شده بود و با وجودی که همه قدرت های بزرگ 
جهانی در دوران دفاع مقدس از متجاوزان حمایت کردند، اما مردم ما یکه و تنها و 

فقط با توکل به خدا و شور و شوق حسینی بر 
گرفته از تفکر عاشورایی پیروزمندانه و با ایثار 
و فداکاری توانستند پیروزی ها و حماسه های 
بزرگی را رقــم بزنند.امیر هادیــان با تأکید 
بر اینکه نیروهای مســلح و قدرت دفاعی ما 
همواره برای تحکیم عزت ایران اسالمی است، 
اظهار داشت: ایران قدرت نظامی خود را هرگز 
برای تجاوز به کشور و سرزمین دیگری آماده 

نکرده اســت، بلکه همواره از قدرت خود برای دفاع و بازدارندگی در برابر متجاوزان 
اســتفاده می کند. امروز نیروی هوایی ارتش در امور مأموریت های محوله با دعای 
خیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا و پشتوانه کارکنان والیت مدار این نیرو آماده 

برخورد با هر سطحی از تهدید است.

امیر هادیان:

»نهاجا« آماده برخورد با هر سطحی از تهدیدات است
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گزیده خبر
رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعالم کرد:

حقوق مهرماه علی الحساب پرداخت می شود
ادامه از صفحه اول

وی عنوان کرد: ما در کمیسوین چه تغییراتی دادیم؟ ما در کمیسیون آمدیم، اول 
حرف مان این بود که ما باید ۱۰ درصد دیگر اضافه کنیم، تا آخرین لحظات هم 
این بود، اما جمع بندی ها و فشــارها این بود که اگر این رقم باشد ما نمی توانیم 
بپردازیم باید یک جمع بندی با دولت داشته باشیم. واقعا اگر ما برای بقیه الیحه 
۱۰ درصد وقت گذاشتیم، ۹۰ درصدش را برای این گذاشتیم، چون اعتقاد داریم 
به کمک به بازنشستگان و وضعیتشان را هم می بینیم؛ لشکری، کشوری، همه 
شان فرقی نمی کند، تأمین اجتماعی که قباًل انجام شده.رئیس کمیسیون برنامه 
تصریح کرد: جمع بندی نهایی مان این شد؛ این چیزی که اینجا مصوب می کنیم 
نقد باشــد، همین مهر ماه هم پرداخت شــود. این که ما مصوب کنیم نداریم و 
اینها، این نباشــد. پنج درصد مصوب کردیم، چرا پنج درصد؟ چرا ۹۰۰ تومان؟ 
چون ما از دو ناحیه مورد ســؤالیم؛ یک عده می گویند شما یک رقم ثابت بده، 
ما می توانستیم یک رقم ثابت بدهیم، مثالً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، یک 
میلیون و ۵۰۰ تومــان ثابت می دهیم به همه، چه اتفاقی می افتاد؟ پایین ترین 
حقوق ما پنج میلیون اســت، ما در بودجه اول ســال این پنج میلیون ها را اگر 
مثالً ســه و نیم میلیون بود کردیمش پنــج میلیون یعنی تا ۶۰ درصد افزایش 
دادیم، ممکن اســت نه یک نفر ۳۰ درصد افزایش پیدا کــرده، افزایش دادیم. 
آن که ســه میلیون بود شده پنج میلیون، اما آن کس که ۹ میلیون می گرفت 
به او ۹۰۰ تومان دادیم، شــد ۹۹۰۰، آن باالیی هم اعتراض می کنند می گویند 
شــما یک کاری می کنید که یک نفری که دیپلم دارد و یک نفری که دکتری 
دارد باهمدیگر بازنشســته شوند بعد از سه چهار سال حقوقشان می شود یکی.

حاجی بابایی متذکر شــد: ما برای این که هم این جهت را داشــته باشیم و هم 
آن جهت را داشته باشیم؛ گفتیم یک ۹۰۰ تومان می دهیم تا این هایی که پنج 
میلیون، شش میلیون و هفت میلیون هستند بیشتر افزایش پیدا کنند. یک پنج 
درصد می دهیم که حول و حوش ۱۰ میلیون تا ۱۵ درصد آن ها هم یک رشــد 
قابل توجهی داشته باشند، حاال مجموعاً چه اتفاقی افتاد؟ کسی که پنج میلیون 
می گیرد اول ســال مثاًل تا ۶۰ درصد افزایش دادیم، ۲۰ درصد هم بوده؛ این که 
می گویم همه ۶۰ درصد است. شما فرض کن ۲۰ درصد اضافه شده اصاًل، ۹۰۰ 
تومان که به آن اضافه می شود ۱۸ درصد هم اینجا اضافه می شود، می شود ۲۸ 
درصد. یک پنج درصد به آن اضافه می شــود، آن هم می شود حدود ۳۳ درصد، 
یک ۲۰۰ تومان عائله مندی به آن اضافه می شــود می شــود حدود ۳۵ درصد. 
این کاری اســت که برای یک کســی که پنج میلیون می گیرد اتفاق می افتد.او 
ادامه داد: حاال کسی که ۱۰ میلیون می گیرد چه اتفاقی می افتد؟ پنج درصدش 
می شود ۵۰۰ تومان، ۹۰۰ تومان هم می گیرد می شود یک و ۴۰۰، دویست هم 
عائله مندی؛ من بچه ها را حساب نکردم، اگر دو بچه داشته باشد ۲۰۰ تا بیشتر، 
۳۰۰ تا هم عائله مندی می شــود چقدر روی هم دیگر؟ می شــود یک و ۶۰۰، 
یک و ۶۰۰ برای کسی که ۱۰ میلیون می گیرد اینجا ۱۶ درصد اضافه می شود، 
۱۰ درصد هم اول ســال اضافه شده می شود ۲۶ درصد. حاال کسی ۱۵ میلیون 
می گیرد؛ یک ۹۰۰ تومان، یک ۷۵۰ و یک ۲۰۰ تومان می گیرد یعنی می شود 
یک و ۸۵۰، یک و ۸۵۰؛ یک و ۱۵ اش می شــود ۱۰ درصد، ۳۰۰ هم می شود 
حدود ۲ درصد، حدود ۱۲ و نیم درصد می شود کسی که ۱۵ میلیون می گیرد.
وی یادآور شــد: البته این که ما همسان ســازی داشتیم و متناسب در جدول 
شماره دو ما به آن دستی نزدیم، دولت برایش امکانات وجود داشته باشد آن را 
انجام دهد. بازنشستگان، این فقط ترمیم است، ربطی به متناسب سازی و آن ها 
ندارد، یک ترمیم بود دولت آورد ما هر چه توان، نکته بدانید ما بودجه دولت را 
که تغییر دادیم؛ ۵۰ هزار را که تغییر دادیم ممکن است ۱۰ هزار تغییر کرد، از 
این حدود ۱۲ هزاری که تغییر کرد، هفت هزارش ویژه بازنشستگان است که با 
زمان جا به جا کردیم، زمان را تغییر دادیم، این بازنشستگان. اما شاغلین؛ برای 
شاغلین مان نکته مهم است که دقت کنند؛ یک ۹۰۰ تومان اضافه می شود یعنی 
کمترین حقوق می شود تقریباً چیزی حدود ۶۶۰۰ از ۵۶۰۰، یک ۱۰ درصد به 
آن ها اضافه می شــود، یک عائله مندی اوالد یعنی کسی که میانگین دو تا بچه؛ 
۴۰۰ هزار تومان به او عائله مندی اضافه می شــود می شــود یک و ۳۰۰، یک 
موضوع مهم اینجا داشتیم برای شــاغلین عبارت بود از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون 
برنامه؛ قانون مدیریت خدمات کشوری.رئیس کمیسیون برنامه گفت: گفته شده 
بود که دولت می تواند تا ۵۰ درصد آن فوق العاده ها به کارکنان خود فوق العاده 
ویژه دهد. دولت این ها را اقدام متفاوت کرده در الیحه هایی برای ما آورده بود که 
مجوز بگیرد که هفت هزار میلیارد تومان داشته باشد تا ۳۵ درصد فوق العاده ها 
را برساند. ما نگاه کردیم دیدیم بعضی ها ۵۰ درصد، بعضی ها ۳۵ درصد، بعضی ها 
۲۵ درصــد و بعضی ها ۲۱ درصد گرفتند. دولت هــم می گوید من هفت هزار 
میلیارد تومان گذاشتم برای این کار. دولت سقف ۳۵ تعیین کرده بود.او یادآور 
شد: ما به دولت اجازه دادیم، چون خودمان اول سال این را هر گونه اضافه را دیگر 
گفته بودیم با اجازه مجلس باشــد این را برداشتیم، گفتیم به دولت اجازه داده 
می شود هر جا صالح می داند در کشور، وضعیت شغلی سختی دارند یکی مثاًل در 
مرز گیر کرده، آنجا در سنگر نشسته یا هر جای دیگری این باید به او اضافه شود. 

در گفت وگوی تاکید شد:
اجرای باقیمانده متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان تا قبل از پایان سال
یــک فعال حوزه کار، قراردادهــای موقت را بزرگترین معضل جامعه 
کارگری دانســت و با تاکید بر پیگیری مشکالت معیشتی کارگران 
و بازنشســتگان، از وزیر کار خواســت تا اجرای ۲۵ درصد باقیمانده 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری کند.

رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا، مهمترین اولویت وزیر کار 
پس از اســتقرار در این وزارتخانه را پیگیری و ساماندهی قراردادهای 
کار دانست و گفت: در شرایط حاضر مهمترین دغدغه جامعه کارگری، 
بحث امنیت شغلی است و قراردادهای کار همچنان یک معضل بزرگ 
برای کارگران است. لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز در دستور کار 
اســت و انتظار داریم با حضور وزیر کار این مساله هرچه سریع تر به 
نتیجه برســد.وی افزود: دغدغه دیگر بحث اشتغال است که یکی از 
مســایل جدی کشور به شــمار می رود و باید برای ایجاد اشتغال و 
فرصت های شغلی جدید برنامه مدونی داشته باشیم.این فعال حوزه کار 
در ادامه استفاده از نظرات مشورتی تشکل های کارگری و کارفرمایی 
در تصمیم گیری ها را خواستار شد و گفت: از وزیر کار انتظار داریم که 
یک تیم قوی از نخبگان حوزه کار را برای کمک به اداره این وزارتخانه 
بزرگ تشــکیل بدهد و مدیران با تجربه و متخصص که انگیزه الزم 
برای پیگیری مســایل و مشکالت کارگران و بازنشستگان را دارند، به 
خدمت بگیرد.پورموســی متذکر شد: آقای مرتضوی بر اساس سوابق 
اجرایی خود مدیری توانمند اســت و امیدواریم این سابقه در وزارت 
کار به کمک ایشان بیاید و مشکالت پیش روی جامعه کارگری و به 
ویژه بازنشســتگان با درایت و جدیت برطرف شود.وی بر لزوم پرهیز 
از نگاه سیاســی در وزارت کار تاکید کــرد و گفت: وزارت کار جامعه 
هدف بزرگی اســت که فارغ از مسایل سیاسی باید مسایل صنفی با 
جدیت دنبال شود و حقوق، دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران و 
بازنشستگان از اهم مطالبات صنفی است.این فعال حوزه کار در بخش 
دیگری از گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان 
کشور را حداقل بگیران تشکیل می دهند، اظهار کرد: موضوع معیشت 
مطالبه بازنشستگان است و بر همین اساس از وزیر کار انتظار داریم که 
اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی تا قبل از پایان سال عملیاتی شود چراکه این مساله در حقوق 
و دریافتی و معیشــت بازنشستگان اثرگذار است.پورموسی همچنین 
تجهیز بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش 
هزینه های درمانی و توســعه مراکز ملکی تامین اجتماعی را از دیگر 

مطالبات بازنشستگان عنوان کرد.

میرکاظمی اعالم کرد

نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
رئیس ســازمان برنامه و بودجه از ســرمایه  گذاری ۲۷ میلیارد 
دالری در حــوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: وقتی که نقدینگی 
در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است باید 
آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد.به گزارش ایسنا، 
مسعود میرکاظمی )یکشنبه( در مراسم روز ملی آمار با اشاره به 
اهمیت ویژه برنامه  ریزی و داشتن آمار اطالعات دقیق و درست 
در سیاســت  گذاری و مدیریت کشور اظهار کرد: آمار از اهمیت 
ویژه ای برای سیاست گذاری برخوردار است و برنامه  ریزی اساسا 
بدون اطالعات دقیق امکان پذیر نیســت.وی اضافه کرد: وقتی 
بیش از ۵۰۰۰ همت )هزار میلیارد تومان( نقدینگی در کشــور 
وجود دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شــاهد 
باشیم. در حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد دالر سرمایه  گذاری در 
بخش نفت و گاز را از طریق کنسرسیوم از بخش های خصوصی 
و دولتی برنامه  ریزی کرده ایم که منجر به عقد قرارداد شــده و 
معتقد هستیم این ســرمایه  گذاری باید تا بیش از ۸۰ میلیارد 
دالر افزایش پیدا کند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
انجام چنین کارهایی نیاز به برنامه  ریزی دارد و باید کشــور را 
به جای بودجه محوری به ســمت برنامه محوری سوق دهیم و 
مدیران و دســتگاه های مختلف به جــای آنکه به دنبال بودجه 
باشــند باید بیش از نیمی از وقت خــود را صرف برنامه  ریزی 
کنند.میرکاظمی با بیان این که آمار می تواند در تدوین، عملکرد 
و نتایج یک برنامه نقش موثری داشته باشد، اظهار کرد: شخصا 
در زمان تدوین الیحه  بودجه از مرکز آمار هم اشخاصی را دعوت 
کردم اما برخی نســبت به این مســاله اعتراض کردند و گفتند 
چرا مرکز آمار باید در این جلسات حضور داشته باشد. اما سوال 
اینجاست که مگر می شــود بدون مرکز آمار برنامه  ریزی انجام 
داد؟ آیا صرفا اداره کردن و تخصیص منابع کفایت می کند.وی 
اضافه کرد: این که می گوییم قرار است به رشد اقتصادی هشت 

درصد برسیم آیا بدون برنامه  ریزی امکان دارد؟ پاسخ این است 
که به هیچ وجه امکان پذیر نیست. اساسا آمار و اطالعات درست 
و دقیــق کمک می کند که ضعف ها را برطرف و جبران کنیم و 
اگر نقاط قوتی هست آنها را تقویت کنیم. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به برنامه  ریزی برای تدوین الیحه بودجه سال 
آینده و برنامه هفتم توسعه ادامه داد: مرکز آمار می تواند کمک 
شایانی به مجموعه دولت در حوزه تدوین الیحه بودجه و برنامه 
هفتم توســعه کند. همچنین برای رسیدن به ثبات اقتصادی، 

رشد اقتصادی، اشــتغالزایی و سرمایه  گذاری حتما به آمارها و 
اطالعــات دقیق مرکز ملی آمار نیاز داریم.میرکاظمی گفت: در 
حال حاضر از آمارگیری به روش ســنتی به ســمت روش های 
جدید حرکت می کنیم و باید اقداماتی در این زمینه انجام شود، 
چرا کــه پیش از این آمارگران مرکــز درب منازل و واحدهای 
صنعتی می رفتند و به روش سنتی آمار می گرفتند، اما روش های 
جدید مزیت های بیشــتری دارد. البته در برخی مقاطع و موارد 
باید آمارگیری به صورت حضوری و ســنتی انجام شود.رئیس 

ســازمان برنامــه و بودجه اظهار کرد: الزمه حرکت به ســمت 
روش های جدید آمارگیری این اســت که سامانه های مختلف 
یکپارچه و به یکدیگر متصل شــوند.به گفتــه وی، مزیت های 
زیادی بــرای روش های جدیدی مانند ثبتی مبنا در آمارگیری 
وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش هزینه ها اشاره 
کرد.میرکاظمی اضافه کرد: در روش ثبتی مبنا سرعت تدوین و 
ارائه آمار و گزارش های آماری افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
به عنوان مثال اگر برای جمع آوری آمار به روش سنتی به حدود 
یکسال زمان نیاز باشد در این روش سرعت به طرز قابل توجهی 
بیشتر خواهد شــد؛ بنابراین امیدواریم که مرکز آمار بتواند به 
تعهد خود در سال ۱۴۰۵ برای ارائه آمار نفوذ و مسکن به روش 
ثبتی مبنا عمــل کند و زودتر از آن نیز این روش را تســت و 
آزمایــش کنیم تا بتوانیم ایرادهــا و نواقص احتمالی را برطرف 
کنیم.به گزارش ایسنا، جواد حسین زاده - رئیس مرکز آمار ایران 
- نیز در این مراســم به ویژگی ها و اهمیت آمار و اطالعات در 
تصمیم گیری و برنامه  ریزی اشاره کرد و گفت: امروزه حکمرانی 
بدون آمار مانند حکمرانی با چشــمانی بسته بوده و از اهمیت 
بسیار باالیی در سیاست  گذاری برخوردار است اما خوشبختانه 
دولت توجه ویژه ای به آمار و نقش آن در تصمیم سازی و تصمیم 
گیری دارد.وی اضافه کرد: آمار به تنهایی مهم نیست بلکه آنچه 
اهمیــت دارد کیفیت آمار اســت، چرا که همــان قدر که آمار 
باکیفیت درست و دقیق مدیران را برای اتخاذ تصمیمات درست 
کمک می کند اطالعات بی کفیت و آمارهای آلوده می تواند یک 
مجموعه را به شکست بکشاند.رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: 
در این زمینه مدرن ســازی نظام آماری کشور را در دستور کار 
قرار داده ایم و استفاده از شیوه های ثبتی مبنا به جای روش های 
سنتی گذشــته یکی از اقدامات مهمی است که در دستور کار 

داریم.

رییس ســازمان امور مالیاتی بــا بیان »به روی 
سهم ۶۵۰هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه 
سال ۱۴۰۲ با ســازمان برنامه و بودجه توافق 
کردیم«، گفت: تعداد ۲۰۰ پرونده که ۸۰درصد 
مالیات اشــخاص حقوقی را تشکیل می دهند، 
مورد رســیدگی ویژه قــرار خواهند گرفت.به گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی در جلسه ای که روز شنبه با حضور 
رییس کل بازرســی کل کشور برگزار شد، گفت: در اوایل سال جاری جلسه مشترکی 
با سازمان بازرسی برگزار شد و در این جلسه مواردی از جمله اولویت های سازمان در 
سال ۱۴۰۱ صحبت شد. نگاه ما در سال جاری این است که بتوانیم مالیات را به منبع 
اصلــی تأمین مالی دولت تبدیل کنیم و در آینده نزدیــک بتوانیم کل بودجه جاری 
کشور را از طریق مالیات تأمین کنیم.وی افزود: تالش ما بر این است که تا پایان دولت 
بخش عمده بودجه جاری دولت را با مالیات تأمین کنیم، در سال ۹۹ متوسط درآمد 
ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان و در ســال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است و 
امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده ایم. امیدواریم عالوه بر رقم تعیین شده در 
بودجه رقم بیشــتری را وصول کنیم. در شش ماهه اول امثال ۵۱ درصد از کل تکلیف 

بودجــه ای خود را عمل کردیم که به معنای وصــول ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات 
است. امروز نیز که در پایان مهر ماه قرار داریم، توانستیم به رقم تعیین شده که حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان اســت، برسیم.رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به توافق با 
ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر این اساس به روی سهم ۶۵۰هزار میلیارد تومانی 
مالیات در بودجه ســال ۱۴۰۲ توافق کردیم، به این معنا که ماهانه ۵۴ هزار میلیارد 
تومــان در ماه تأمین مالی انجام دهیم. برای رشــد مالیات ها بر مبارزه با فرار مالیاتی 
تمرکز کردیم و تا امروز کمتر از یک میلیون مؤدی جدید شناسایی شده اند.وی تأکید 
کرد: دسترسی به سامانه های اطالعاتی و تجمیع آنها این امکان را فراهم کرده است تا 
در مرحله شناسایی و وصول دست پرتری داشته باشیم. استفاده از اطالعات ابزارهای 
پرداخت تحول بزرگی در حوزه مالیات ستانی ایجاد کرده است. امسال و پس از مرداد 
ماه، رسیدگی را آغاز کردیم.تحول دیگری که در پیش داریم این است که تعداد ۲۰۰ 
پرونده بزرگ که ۸۰ درصد ارزش مالیات اشــخاص حقوقی را تشکیل می دهند مورد 
رســیدگی ویژه قرار بگیرند. خبره ترین ممیزین کار رسیدگی بر آنها را انجام خواهند 
داد.مجموع ایــن تدابیر به ما کمک خواهد کرد تا مالیات ها را عادالنه تر وصول کنیم. 
قانون پایانه های فروشگاهی که مرحله اول آن از فردا آغاز خواهد شد یک تحول مهم 
است. امیدوار هستیم تا پایان سال آینده که این قانون به صورت مرحله ای اجرا خواهد 

شد، شاهد افزایش شفافیت باشیم. مبنای برخورد ما با مؤدیان باید براساس اطالعات 
دریافتی از پایانه های فروشگاهی باشد. تالش بر این است که سطح تماس بین مؤدیان 
و ممیزیــن مالیاتی را به حداقل برســانیم و بخش عمده این مــوارد را در چارچوب 
پنجره واحد خدمات مالیاتی پاسخگو باشیم.منظور با ابراز اینکه »در زمان حاضر برخی 
خدمات الکترونیکی شده است و در آستانه الکترونیکی کردن ثبت شکایات هستیم«، 
گفت: تالش می کنیم در اســتقرار دولت الکترونیک جزو دستگاه های پیشروی دولت 
باشیم. وظیفه هوشمندســازی یا دیجیتالی کردن مالیات را باید در عمل پیاده سازی 
کنیم، البته عقب ماندگی های تاریخی در این حوزه داریم.خداییان رییس کل ســازمان 
بازرسی کل کشور با بیان اینکه اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی 
انجام شــده است، گفت: کشورهایی که وابسته به یک یا دو محصول از منابع طبیعی 
هســتند همیشه در تأمین درآمدهای خود مشکل دارند. زمانی که استکبار جهانی از 
تهدید نظامی علیه کشور ما ناامید شدند، فشار اقتصادی را تشدید کردند و به محاصره 
اقتصادی و فشار بر معیشت مردم امید بستند. زمانی که اقتصاد کشور متکی به نفت 
باشــد، می توانند ما را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.وی تأکید کرد: همه کشورهای 
تک محصولی این مشکل را دارند چرا که ممکن است به راحتی دچار مشکل اقتصادی 

شوند، در نتیجه بهترین منبع درآمدی کشور مالیات است. 

پیش بینی درآمد ۶۵۰هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۱۴۰۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160316001001764 مورخ 1401/6/1 هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمال الدین قراریان فرزند 
جبار بشماره شناسنامه 1853 کد ملی 3256450903 صادره از کرمانشاه 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/80 مترمربع در محدوده 
اراضی قطعه 11 تفکیکــی از پالک 142 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کرمانشــاه به آدرس: کرمانشاه- شهرک فجر- خیابان اول- کوی یازدهم- 
پالک 16 خریداری از مالک رسمی آقای علی میرزا منصوری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت اول: 1401/7/16   نوبت دوم: 1401/8/2 
مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امالک

1572/م الف/12
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پایان حمایت چین از بازار ال ان جی جهان
حمایت ناخواسته چین از بازار گاز طبیعی مایع )ال ان جی( جهان، با اقدام دومین 
خریدار بزرگ این سوخت برای کاهش فروش مجدد محموله های اضافی، احتماال 
به پایان می رسد.به گزارش ایسنا، اروپا منفعت اصلی را از کاهش واردات ال ان جی 
به چین در سال ۲۰۲۲ برد چرا که موفق شد محموله های تکی که چین خریداری 
نکرد و همچنین بخشــی از محموله های قراردادی چین را دریافت کند.اما اکنون 
چین از واردکنندگان ال ان جی دولتی خواســته اســت فروش مجدد محموله ها 
به اروپا و آســیا را متوقف کنند تا تامیــن کافی تقاضای داخلی در پیک تقاضای 
زمســتانی تضمین شود. چنین اقدامی احتماال باعث خواهد شد واردات ال ان جی 
چین در ماه های آینده رشد کند اما احتماال کمتر از سطح زمستان گذشته خواهد 
بود. زیرا اگرچه اکنون چین حجم قراردادی را دریافت می کند اما به احتمال زیاد به 

دلیل گرانی قیمت ها و ذخایر کافی، از بازار محموله تک بیرون می ماند. 

معادله طالیی سوآپ فرآورده های نفتی روسیه
چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت از آغاز سوآپ فرآورده های نفتی روسیه از خاک ایران خبر داد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان درصورت فراهم شدن زیرساخت های 
الزم می تواند یک معادله طالیی برای هر دو کشور باشد.به گزارش ایسنا، ایران می تواند پل انتقال فرآورده های نفتی و گازی روسیه به دیگر کشورها باشد و این کشور به عنوان 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز دنیا، شریک راهبردی ایران در بخش های مختلف انرژی است؛ همکاری ایران و روسیه سبب کمک به توسعه میدان های نفت و گاز 
ایران خواهد شد.بر این اساس، ایران و روسیه ظرفیت های بسیار باالیی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می توانند معادالت تازه ای 
را در حوزه اقتصاد بین الملل رقم بزنند، آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت اعالم کرده در حوزه سوآپ فرآورده های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و نیز تهاتر اقالم غیرنفتی دو 
کشور قادرند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فرآورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد. به گفته وی، ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از 
روســیه، ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب کشــور می کند. ایران و روسیه به عنوان کشورهای صادرکننده گاز همکاری های فراوانی در حوزه 

سوآپ انرژی انجام داده اند.

گزیده خبر

مدیر برق منطقه یک اصفهان ؛
چراغ تعلیم و تربیت مدرسه رحمت آیین 

اصفهان روشن شد
سیدعلیرضا عریضی تاکید کرد: متولیان مدارس نباید  

جز دغدغه تعلیم و تربیت مشغله دیگری داشته باشند 
و وقت و انرژی متولیان آن باید صرف رشــد و پویایی 
جایگاه تعلیــم وتربیت باشــد.مدیر برق منطقه یک 
اصفهان افزود: با توجه به درخواست برق رسانی مدرسه 
دخترانه رحمت آیین افتتاح مدرسه مقارن با زمان بازگشایی مدارس در ابتدای 
مهــر انجام گرفت واین پــروژه با اولویت باال در دســتور کار قرار گرفت.وی به 
شــاخص های این پروژه اشــاره کرد و گفت:۱۰۰ متر کابل کشی فشار ضعیف 
زمینی با نصب تابلو۴۰۰ پیاده رویی و تابلو اندازه گیری ۵۰آمپری در کوتاهترین 
زمان ممکن انجام گرفت.گفتنی است هزینه این پروژه بالغ بر۱۲۰ میلیون تومان 

بوده است.

بخش دیالیز بیمارستان عسلویه راه اندازی 
خواهد شد

بوشــهر:  مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت:با 
توجه به فاصله زیاد شهرستان عسلویه با مرکز درمانی 
دارای بخش دیالیز این بخش در بیمارســتان عسلویه 
راه اندازی می شود. دکتر حسن اسماعیلی در نشست 
با شــورای شهر عسلویه از فراهم شــدن مقدمات راه 
اندازی بخش دیالیز در بیمارســتان حضرت نبی اکرم )ص(عسلویه خبر داد.وی 
گفت:مجوز راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان عسلویه از سوی سازمان تامین 
اجتماعی صادر شــده  و در صورت همیاری و مشــارکت مجموعه های وزارت 
نفت و بهداشــت در اســتان راه اندازی این بخش در بیمارستان میسر خواهد 
شد.اسماعیلی اظهار داشــت:با توجه به ضرورت و نیاز مردم منطقه و رفاه حال 
آنان توسعه و گسترش خدمات بیمارستان عسلویه را به عنوان یکی از برنامه های 

راهبردی مدیریت درمان به جد دنبال می کنیم.

بررسی قانون شهرداری ها به زودی در 
مجلس آغاز می شود

یکصــدو چهاردهمیــن نشســت مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهای ایران  با حضور دکتــر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اســالمی، دکتر زاکانی شهردار تهران، 
مهــدی جمالی نــژاد معــاون وزیر کشــور، برخی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و شــهرداران 
کالنشهرهای ایران به میزبانی شهرداری مشهد برگزار شد. یکصدو چهاردهمین 
نشست مجمع شــهرداران کالنشــهرهای ایران با حضور دکتر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اسالمی، دکتر زاکانی شهردار تهران، مهدی جمالی نژاد معاون 
وزیر کشور، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهرداران کالنشهرهای 
ایران به میزبانی شهرداری مشهد برگزار شد.مهرداد کیانی، سرپرست شهرداری 
کرج هم در این نشست یک روزه که طی آن  مباحث مهم و اساسی کالنشهرهای 

کشور مطرح و هم اندیشی شد، حضور داشت.

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حامی 
صادرکنندگان

محمدرضا مدرس خیابانی
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

روز ملــی صادرات، فرصتی برای تجلیل از تالشــگرانی 
اســت کــه بــرای ارزآوری از طریق صــدور کاالهای 
تولیدی ایرانی فعالیت نموده و در ســنوات گذشته که 
شدیدترین تحریم¬ها بر علیه اقتصاد کشور اعمال شده، 
توانسته¬اند مسیرهای تامین ارز مورد نیاز کشور را باز 
نگاه دارند. بر این اســاس، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز، به عنوان 
حامی و پشتیبان بخش¬های مختلف اقتصادی کشور تالش کرده تا با یک عزم 
ملی و برنامه¬ریزی دقیق و راهبردی برای حمل بار تولیدکنندگان، صنعتگران و 
صادرکنندگان به مقصد بازارهای مختلف صادراتی در سراسر دنیا، به رکوردهای 
بی¬ســابقه و تاریخی در حوزه حمل بار دسترســی یابد و در مجموع، در ســال 
گذشــته بالغ بر ۲۶.۷ میلیون تن بار حمل نماید که این رقم، بیانگر رشــد ۴۱ 
درصدی نســبت به سال ۹۹ می¬باشد. جالب توجه آنکه، از میزان تناژ حمل یاد 
شده، بالغ بر ۱۰.۳ میلیون تن سهم کاالی صادراتی بوده که رشد ۹ درصدی را به 
ثبت رسانده است؛ هر چند با توجه به ترکیب وارداتی کشور و استفاده از کاالهای 
وارداتی در خطوط تولیدی و برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، نقش¬آفرینی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حوزه حمل بار وارداتی نیز، موضوعی 
حائز اهمیت به شــمار می¬رود که بر این اســاس، بالغ بر ۸.۶ میلیون تن کاالی 
وارداتی از ســوی ناوگان گروه کشتیرانی در سال ۱۴۰۰ حمل شده که نسبت به 
سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است. به موازات این خدمات¬رسانی، تاکید اصلی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بر تأمین نیاز های خود از داخل کشور به 
منظــور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در رده¬های مختلف اســت که بر این 
اســاس، هم اکنون ۸۰ درصد از نیاز هــای ناوگان از تولیدکنندگان داخلی تأمین 
می شود که از این طریق، از خروج ۳۰۰ میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شده 
و در این راستا، قرارداد ساخت دو فروند شناور رو-رو کانتینری و دو فروند شناور 
چندمنظوره با ســازندگان داخلی کشتی منعقد شده است؛ همچنین دو دستگاه 
لندینگ کرافت نیز خریداری شــده که تعمیرات آن ها در یارد های داخلی انجام 
خواهد شد؛ ضمن اینکه تمامی این شناور ها با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
نسبت به راه اندازی و توسعه فعالیت ها در کریدور شمال-جنوب، در این مسیر به 
ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ملحق می شوند؛ ضمن اینکه ارتقای 
فرآیند جذب محموالت ترانزیت خارجی از طریق جاده و ریل در راستای گسترش 
این کریدور عملیاتی شده، همچنین در جهت تقویت بندر چابهار نیز، خط مستقیم 
کانتینری از این بندر به بنادر هند ایجاد شــده است.در عین حال، تکیه بر توان 
دانش و توان فنی داخلی، محدود به موارد یاد شــده نیســت و این شرکت بزرگ 
حمل و نقلی کشور، همکاری هایی را با شرکت های دانش بنیان در راستای تولید 
سوخت کم سولفور در جنوب کشور صورت داده  و در کنار آن، در زمینه های تولید 
قطعات و تعمیرات نیز، با این شرکت ها در حال همکاری است. بر این اساس، انعقاد 
قرارداد ساخت کانتینر با تولیدکنندگان داخلی موضوع دیگری است که در راستای 
بهره-برداری از توان تولیدی داخلی به ثمر نشسته و در قالب آن، قرارداد خرید ۴۰ 
هزار و TEU ۸۰۰ کانتینر با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده که بیش از نیمی از 

آن ها یعنی ۲۰ هزار و TEU  ۷۰۰ تحویل ناوگان شده است. 

 از مسیر ترکیه و آذربایجان به اروپا صادرات کنیم

احتمال کاهش ۵۰ درصدی تولید میادین گاز در پنج سال آینده
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: باید به صادرات برق 
و گاز توجه ویژه شــود، این امکان وجود دارد که به اروپا صادرات 
داشته باشیم، اگر به صورت فیوچر قراراداد منعقد کنیم با درآمد 
آن می توانیم روی پروژه های ناتمام تمرکز و سرمایه گذاری کرده 
و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.حمیدرضا صالحی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ناترازی تولید و مصرف انرژی در 
کشور اظهار داشت: ما تاکنون نتوانســته ایم در حوزه برق و گاز 
سرمایه گذاری الزم را داشته و شاخص تولید کشور را باال ببریم، 
در حالی که باید در حوزه گاز میادین مشــترک ســرمایه گذاری 
کــرده و تجهیزات و تکنولوژی را بروز می کردیم تا گاز مورد نیاز 
و رشــد مصرف را پوشــش دهیم در حوزه برق در تابستان هم 
کمبود و ناترازی شــدید داریم و علت هم به عدم سرمایه گذاری 
برمی گردد.وی با بیان اینکه ۴۰ درصد مصرف برق تابستان و ۷۰ 
درصد گاز زمســتان مربوط به مشترکین خانگی است، افزود: در 
تابستان با قطع برق صنایع و در زمستان با کاهش ارسال سوخت 
گاز به نیروگاه ها و صنایع نگرانی قطعی برق و گاز خانگی را رفع 
می کنیم تا مشکل و خاموشی نداشته باشیم و دلیل آن نیز ناترازی 
تولید و مصرف گاز و برق است. عالوه بر بهینه نبودن مصرف برای 
تولید هم سرمایه گذاری نکردیم، رشد مصرف با همان فرمان جلو 
می رود، ســاالنه حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش مصرف را در برق و 
گاز داریم ولی در تولید سرمایه گذاری نکردیم که جوابگوی تقاضا 
باشد.عضو کمیسیون انرژی اتاق بارگانی گفت: ما باید طی برنامه 
سوم توسعه به سمت واقعی کردن قیمت ها می رفتیم که با برنامه 
چهارم آنرا تعطیل کردیم و دولت های بعدی هم روی این برنامه 
نه سرمایه گذاری کرده و نه اجرا نکردند، در حالی که باید زمینه 
سرمایه گذاری در تولید را فراهم کنیم، میادین گازی زیادی برای 
توسعه و افزایش تولید داریم و از طرفی مصرف کنندگانی از جمله 
فوالدی ها، نیروگاه ها و پتروشیمی ها را هم داریم که سرمایه الزم 

را در اختیــار دارند، بنابراین در زمینه گاز می توانیم تا یک تا دو 
ســال آینده به سمت حذف ناترازی برویم، در بخش مصرف هم 
باید قیمت ها واقعی شــود تا پروژه های بهینه سازی تعریف شود، 
اکنون قیمت گاز به حدی پایین اســت که هیچ پروژه ای مقرون 
به صرفه نیســت. دولت باید بتواند وام های ارزان قیمت در اختیار 
کسانی که در حوزه بهینه ســازی فعالیت می کنند قرار دهد، در 
زمینه برق هم بخشی از صنایع را درگیر کنیم که با نیروگاه سازان 
ارتبــاط برقرار کنند و بــرق را پیش خرید کنند و از محل خرید 
برق ســرمایه ها به ســمت احداث نیروگاه جدید و یا نیمه تمام 
روانه می شــود و طی چند سال ناترازی از بین می رود.وی تاکید 
کرد: مشکالت انرژی الینحل نیســت ولی اراده جدی در دولت 

و حاکمیت نیاز اســت، باید بدانیم دیگر مانند گذشــته از مسیر 
ســرمایه دولت نمی توان این مشکالت را حل کرد باید از طریق 
بازار سرمایه و بانک ها سرمایه گذاری صورت گیرد در حال حاضر 
در حــوزه برق حرکت هایی صورت گرفتــه در حوزه گاز هم باید 
انجام شود.صالحی بیان کرد: برای تولید و حفظ میادین گاز نیاز به 
سرمایه گذاری داریم در غیر این صورت تولید کاهش پیدا می کند 
و طی ۴ تا ۵ سال آینده تولید به زیر نصف کاهش پیدا می کند، 
تــا آن زمان برای خانگی هم دچار کمبود می شــویم، اکنون در 
بدترین حالت اینکه برق و گاز را به صنایع ندهیم که تولید متوقف 
و اشتغال و صادرات صدمه می بیند و در ارتباط با گاز فقط مسئله 
تعطیلی صنایع و کوچک شــدن کیک اقتصادی و ثروت ملی و 

مشکل اشتغال و صادرات نیست بلکه در حوزه خانگی به مشکل 
می خوریــم. وی گفت: ما ذخایر زیرزمینی داریم و دارنده دومین 
ذخایر گاز جهان هســتیم اگر نداشــتیم بحث چیز دیگری بود، 
بنابراین بازگشت به عصر زغالسنگ درست نیست، ما منابع بزرگ 
گازی زیرزمینی داریم که باید بتوانیم آنها را اســتخراج و شیرین 
کرده و مصرف کنیم، اکنون دولت منابعی ندارد اما اگر اجازه دهد 
اقتصاد انرژی درســت شود منابع بخش خصوصی به حل بحران 
خواهند آمد. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: 
موضوع دیگر استفاده از ظرفیت های بین المللی است هم در حوزه 
برق و هم گاز  است، باید بتوانیم خطوط انتقال و اتصال را به دنیا 
بیشتر کنیم و در رابطه با صادرات انرژی حرف برای گفتن داشته 
باشــیم چراکه اگر در معادله تبدیل کشور به شاهراه انرژی یک 
قدم برداریم و با خریــداران انرژی قراردادهایی به صورت فیوچر 
منعقد کنیم از محل منابع بین المللی و درآمدهای ارزی می توانیم 
کمبودهای خودمان را در حوزه سرمایه گذاری پوشش دهیم، ما 
می توانیم از مســیر ترکیه و آذربایجان به اروپا برویم و پول گاز را 
هم از قبل دریافت کنیم و خرج سرمایه گذاری کنیم. وی با بیان 
اینکه بین المللی شدن در صنعت انرژی یک اصل است، افزود: ما 
نمی توانیم بگوییم انــرژی را فقط برای خودمان تولید می کنیم، 
باید بتوانیــم آن را بین المللی کنیم همانگونه که طی ســال ها 
روســیه انرژی را به دنیا می دهد و ابزار متقنی برای دیپلماســی 
کشــور خود فراهم کرده ما هم می توانیم درآمدهای ارزی باالیی 
از مسیر ارتباطات بین المللی انرژی برای کشور ایجاد کنیم و هم 
عقب ماندگی سرمایه گذاری را پوشش دهیم. صالحی یادآور شد: 
باید به صادرات برق و گاز توجه ویژه شود، این امکان وجود دارد 
که به اروپا صادرات داشــته باشیم، اگر به صورت فیوچر قراراداد 
منعقد کنیم با درآمد آن می توانیم روی پروژه های ناتمام تمرکز و 

سرمایه گذاری کرده و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

تمایل کاخ سفید برای استفاده از ذخایر 
استراتژیک برای مدیریت قیمت جهانی 
نفــت، دوران جدیدی از مداخله فعاالنه 
آمریــکا در بازارهای نفــت بین المللی 
را نشــان می دهد.به گزارش ایسنا، جو 
بایــدن، رئیس جمهور آمریــکا، هفته 
گذشــته اجازه برداشت آخرین سهم از 
۱۸۰ میلیون بشکه نفتی که برداشت آن 
از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا تصویب 
شــده بــود را صادر کرد و بــه مقامات 
دولتش اعالم کرد آماده آزادسازی نفت 
بیشــتری از ذخایر اضطراری شوند زیرا 
کاخ ســفید درصدد کنترل قیمت ها در 
آستانه انتخابات میان دوره ای ماه آینده 
اســت.فعاالن بــازار می گویند احتمال 
برداشت بیشتر از ذخایر اضطراری برای 
مقابله با افزایش قیمت ها که ناشــی از 
تحریم هــا علیه صادرات نفت روســیه 
خواهد بود، وجود دارد. دیوید گولدوین، 
یک مقام ارشد ســابق انرژی در دولت 
باراک اوبامــا گفت: تصور می کنم ما در 
دوران جدید استفاده زیرکانه و ماهرانه تر 
از ذخایر نفت استراتژیک به عنوان ابزار 
دو گانه ژئوپلیتیکی و بازار خواهیم بود.
تمایل واشنگتن برای مداخله مستقیم تر 
در بازارهای نفت، به معنای آن است که 
ریســکهای قیمت که زمانی با دولتهای 
تولیدکننده نفت یا اوپک پالس مرتبط 
بود، اکنون از کاخ سفید هم سرچشمه 
خواهد گرفت.از زمان ایجاد ذخایر نفت 
استراتژیک که پس از شوک نفتی سال 
۱۹۷۳ به عنوان ابــزاری برای مدیریت 
اختالالت بزرگ بازار شکل گرفت، بایدن 
بیش از روسای جمهور قبلی آمریکا به 

ایــن ذخایر متکی بوده است.اســتفاده 
از ایــن ذخایــر کــه در غارهای نمکی 
عظیم در منطقه گلف کاست نگهداری 
می شوند، به رئیس جمهور آمریکا اجازه 
داد آشفتگی که بازار پس از حمله نظامی 
روســیه به اوکراین و احتمال حذف سه 
میلیون بشکه صادرات نفت این کشور، 
پیدا کرده بود را تــا حدودی آرام کند.

اما بایــدن از ســوی جمهوری خواهان 
هدف انتقاد شــدید قرار گرفته و متهم 
بــه بی مباالتی بواســطه کاهش حجم 
این ذخایر به پایین ترین رکورد از اوایل 
دهه ۱۹۸۰ و ناتوان کردن کشــور برای 
واکنش به شــوکهای نفتی آتی شــده 
است.جری موران، ســناتور کانزاس در 
نامه ای به رئیس جمهور آمریکا نوشت: 
اســتراتژیک،  خالی کردن ذخایر نفت 
انتخاب کوته بینانه و خطرناکی اســت 
که امنیت انرژی ما را در زمان حساس 
ابهام جهانی، به خطر می اندازد.نخستین 
اقدام بایدن برای برداشــت از ذخایر در 
نوامبر گذشته، با انتقادهای گسترده ای 
روبرو شد که این اقدام را سیاسی و برای 
کاهش قیمــت داخلی بنزین به منظور 
آرام کــردن رای دهنــدگان در زمانی 

که اختالل عرضــه قابل توجهی وجود 
ندارد، ارزیابی کردند. بســیاری از افراد، 
این اقدام را با اســتفاده بیل کلینتون از 
ذخایــر نفت اســتراتژیک برای کاهش 
قیمت ها در جایگاه های سوخت پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۰ بین 
ال گــور، معاون رئیس جمهور آمریکا و 
جورج دبلیو بــوش، نامزد جمهوریخواه 
مقایســه کردند.به گفتــه تحلیلگران، 
موضوع مهم دیگر، وعده کاخ سفید در 
چهارشنبه گذشــته برای آغاز پر کردن 
ذخایــر نفت در قیمــت ۶۷ تا ۷۲ دالر 
هر بشکه نفت بود. این اقدام هم شکلی 
از مداخله اســت که برای تاثیرگذاری 
روی قیمت های نفت در ماه های آینده 
طراحی شده است. بایدن گفته است این 
اقدام به ایجاد یقین پیرامون تقاضا برای 
نفت خام در آینده کمک می کند.رئیس 
جمهور آمریکا گفت: این اقدام شرکت ها 
را تشــویق خواهد کرد هــم اکنون در 
تولید ســرمایه گذاری کرده و به بهبود 
امنیت انرژی کمک کنند و قیمت های 
انرژی که تحت تاثیر جنگ در اوکراین 
افزایش پیدا کرده است را پایین بیاورند.

دستور وی به مقامات برای آماده کردن 

برداشت بیشــتر از ذخایر، پس از اقدام 
اخیر اوپک پــالس در تصویب کاهش 
تولیــد نفت، صــورت گرفــت که کاخ 
سفید را خشــمگین کرد.باب مک نالی، 
مدیر شرکت مشــاوره راپیدان انرژی و 
مشاور ســابق دولت جورج دبلیو بوش 
خاطرنشــان کرد نکتــه مضحک این 
اســت که انگیزه کاخ ســفید از قیمت 
بازخرید، بــا کاهش عرضه اوپک پالس 
یکسان اســت. در واقع، دولت بایدن و 
اوپک پالس هر دو می گویند ســرمایه 
گذاران حفاری کنید، حفاری کنید، ما 
اجازه نمی دهیم قیمت ها سقوط کنند.

گلدوین می گوید دولت در تالش برای 
تغییر محاســبه است تا شــاید بتوانیم 
تولید آمریــکا را حداکثر کنیم و ترس 
از بازگشــت جنگ بر سر ســهم بازار 
که چند ســال پیش وجود داشت را به 
دل اوپک پالس بیاندازیم.کاخ سفید با 
نشــان دادن تمایل خود به استفاده از 
ذخایر بــرای اثرگذاری روی قیمت های 
نفت، با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا 
علیه صــادرات نفت روســیه در اواخر 
امســال و احتمال اقدام تالفی جویانه 
کرملین، احتماال نفت بیشتری از ذخایر 
می گویند  تحلیلگران  می کند.  برداشت 
محدود کــردن صــادرات فرآورده های 
نفتی مانند بنزین و دیزل، همچنان به 
عنوان یک گزینه مطرح مانده اســت.
در این بین، برداشــتهای اخیر از ذخایر 
نفت اســتراتژیک، مایه نگرانی بعضی از 
تحلیلگران شده است. راب یاوگر، مدیر 
شرکت میزوهو سکیوریتیز در این باره 
اظهار کرد: برداشت ۱۸۰ میلیون بشکه 
از ذخایر نفت استراتژیک در زمان واقعا 
بدی انجام شــده است زیرا تحریم اروپا 
که در دســامبر آغاز می شــود، باعث 

کاهش عرضه خواهد شد.

استفاده آمریکا از ذخایر استراتژیک به عنوان 
سالح در جنگ قیمت نفت

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۳۰ روز از سال 
آبی )۱۴۰۲-۱۴۰۱( میزان حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۱۲ میلیارد 
مترمکعب بوده و شــاهد کاهش ۱۴ درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته 
هســتیم.به گزارش ایسنا، کشور در سال آبی ۹۹ - ۱۴۰۰ رتبه سوم خشکسالی را در 
طول ۵۰ ســال گذشــته و سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ که شــهریورماه به پایان رسید، 
رتبه یازدهم خشکسالی را داشته است.این درحالی است که طبق پیش بینی سازمان 
هواشناســی بارندگی های امسال نسبت به شــرایط نرمال ۷۰ درصد کاهش داشته و 

میزان بارش های پاییز ۵۰ درصد کمتر از شــرایط نرمال خواهد بود؛ وضعیت بارندگی 
مهرماه نشان می دهد که پیش بینی ها تقریبا درست بوده است.آمارها نشان می دهد که 
از ابتدای سال آبی جدید تا ۲۴ مهرماه میزان بارندگی در کشور ایران به طور میانگین 
در حدود ۰.۸ میلی متر بوده، این در حالی است که میزان بارندگی بلندمدت در همین 
تاریخ در حدود ۴.۸ میلی متر بوده است.عالوه بر کاهش بارندگی طی سال های اخیر 
و ســال آبی جاری اطالعات آب و هوایی نشــان می دهد که میانگین دما در مهرماه 
جاری در اکثر اســتان های کشــور از میانگین بلندمدت بیشتر بود و در کل کشور در 
حدود ۲ درجه ســانتی گراد دمای میانگیــن در روز ۲۴ مهرماه از میانگین بلندمدت 
مشــابه بیشتر بوده است.بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد ورودی 
به مخازن در ســال آبی جاری به ۸۳۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت 

مشابه سال آبی گذشته ۱۴ درصد کاهش دارد. 
همچنین  میزان پرشــدگی سد زاینده رود در 
استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای 
استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه در شــرایط فعلی بــه ترتیب حدود ۱۱ 
درصد، ۱۹ درصد، ۴۳ درصد و ۲۹ درصد است.
ذخایر مخازن سدهای تهران نیز در حدود ۳۶۱ 
میلیون مترمکعب اســت درحالی که در سال 

گذشته در همین تاریخ حجم ذخایر سدهای تهران در حدود ۴۴۱ میلیون مترمکعب 
بوده که نشان دهنده کاهش حدود ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

حال وخیم سدهای کشور

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 

انسداد چاه های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای 
اضافه برداشت و جمع آوری موتورتلمبه های غیرمجاز در حوزه 

عملکرد امور منابع آب شهرستا های ساوجبالغ و چهارباغ« 

شرکت آب منطقه ای استان البرز م الف 1398287

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی« انســداد چاه های 
غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع 
آوری موتورتلمبه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امور منابع آب شهرستا 
های ســاوجبالغ و چهارباغ« را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگــزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و 
تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد همزمان با درج آگهی مناقصه در 

روزنامه می باشد.
 اطالعات و اسناد مناقصه و برنامه زمانبندی فرایند ارجاع کار از طریق 

سامانه قابل دریافت می باشد.
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار: کرج- مهرشــهر- 
بلــوار امــام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت 
پســتی 3186717598 کــد  البــرز-  ای  منطقــه  آب   ســهامی 

تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 27313131- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 - 021

ول
ت  ا

نوب

مناقصه شماره : 1401-10
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گزیده خبر

ترکیه، اولین مقصد صادراتی کاالهای تهران
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهــران از صادرات بیش از دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر کاال از تهران در نیمه 
اول امســال خبر داد و گفت که پنج بازار نخست صادراتی استان تهران، ترکیه، 
عراق، آلمان، افغانســتان و پاکستان است.حسن میرزایی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه براســاس اعالم گمرک، صادرات اســتان تهران بر اساس استان مبدأ 
تولید، چهار میلیون و ۷۴۶ هزار تن، به ارزش دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر بوده، 
اظهار کرد: سهم استان تهران از صادرات کل کشور ۱۰.۲ درصد است، اما صادرات 
شــهر تهران براساس گمرک ۳۵۷ هزار تن به ارزش ۵۷۳ میلیون دالر است که 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۱۸.۶ درصد افزایش داشته 
است.به گفته وی، مهمترین کاالهای صادراتی در این بازه زمانی در بخش صنعت 
به ارزش ۲۴۵ میلیون دالر، کشاورزی به ارزش ۱۵۳میلیون دالر، فرش و صنایع 
دستی به ارزش ۴۸ میلیون دالر، پتروشیمی و پایه های نفتی به ارزش ۵۱ میلیون 
دالر و معدن و صنایع معدنی به ارزش ۹۴ میلیون دالر بوده است.میرزایی با بیان 
اینکه پنج بازار نخســت صادراتی استان تهران، ترکیه، عراق، آلمان، افغانستان و 
پاکستان است، گفت: سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۱.۳ درصد است.وی 
همچنین از واردات ۲۴۴ هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون دالر 
در این مدت خبر داد و گفت: وارادات کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
۷۴.۱ درصدی داشته است. سهم استان تهران از واردات کشور ۱۸.۵ درصد است.

افزایش ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش وزنی ۱۲ درصدی 
صادرات صنعت پوشاک نسبت به شــش ماهه سال گذشته خبر داد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از شاتا، محمد مهدی برادران با اشاره به کاهش قیمت مواد اولیه 
صنعت نساجی گفت: پتروشیمی ایران طبق تفاهماتی که با انجمن صنایع نساجی 
ایران و اداره کل نساجی وزارت صمت انجام داد باعث افزایش تولید شد و قیمت 
نخ کاهش پیدا کرد.وی با اشــاره به کاهش قیمت از ۳۴ هزار تومان در سه ماهه 
نخست امسال به قیمت ۲۷ هزار تومان افزود: کاهش قیمت مواد اولیه باعث می 
شود که قیمت نخ هم کاهش پیدا کند و این مسئله در بازدیدهایی که از واحدهای 
تولیدی صورت گرفت نیز از سوی تولید کنندگان اعالم شد.برداردان تاکید کرد: 
البته هزینه ارزش افزوده در زنجیره پوشــاک باال رفته اســت که باید تک تک 
این زنجیره ها سهم خود را کم کنند تا محصول نهایی که پوشاک است، کاالیی 
رقابتی شــود. وی با اشــاره به روز ملی صادرات نیز گفت که در صنعت پوشاک 
۱۲ درصد نســبت به شش ماهه پارسال افزایش صادرات وزنی داشته ایم.معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت همچنین با اشاره به کاهش تعرفه های واردات مواد 
اولیه پوشــاک گفت: در برخی پتروشیمی ها مثل پتروشیمی تندگویان، افزایش 
تولید مواد اولیه از ۴۰۰۰ تن به حدود ۸۰۰۰ تن در هفته رسیده که باعث شده 
با انباشــت مواد اولیه پوشاک مواجه شویم که واحدها به صورت سه شیفت کار 
می کنند.او با اشــاره به اشــتغال پذیر بودن واحدهای تولیدی پوشاک افزود: در 
سال جدید ۴۲۲ هزار اشتغال در صنایع مختلف ایجاد شده و برخی از واحدهای 
پوشاک ۲۰ درصد افزایش اشتغال داشته اند.وی صادرات پوشاک و رقابتی بودن 
این صنعت را از مزیت های آن دانست و افزود: ما به هیچ وجه نخواهیم گذاشت به 

خاطر واردات این صنعت تعطیل شود.

مدیر زیرساخت ایمیدرو اعالم کرد:
ایجاد وحدت رویه بین طرح های نیروگاهی در 

تعامل با سازمان پدافند غیر عامل
مدیر زیرســاخت ایمیدرو اعالم کرد: وحدت رویه ای برای دریافت مجوز پدافند 
غیر عامل و رعایت الزامات طرح های نیروگاه های برق صنعت و معدن، در تعامل 
با ســازمان پدافند غیر عامل ایجاد شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، منیژه 
غالمرضایی در دومین همایش پدافند غیرعامل صنایع معدنی با بیان این مطلب 
گفت: با تعامل برقرار شــده با ســازمان پدافند غیر عامل، توانستیم مجوز همه 
ســاختگاه های )سایت( نیروگاهی را به صورت مشــروط از این سازمان دریافت 
کنیم.وی ادامه داد: این اقدام ســبب ایجاد وحدت رویه در مطالعات پدافند غیر 
عامل طرح های احداث نیروگاه صنعت و معدن شد و با نظارت راهبردی صورت 
گرفته، الزامات ساختاری به همه واحدها ابالغ شد. این امر موجب می شود تا در 
طول دوره احداث به صورت متمرکز در انجام اقدامات راهبری، همســان سازی 
شده و در فرایند کار تسریع شــود.مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به اینکه در 
دنیا روزانه حدود ۱۰۷ میلیون متر مکعب و در خاورمیانه ۵۰ میلیون متر مکعب 
آب شیرین می شود، گفت: آب شیرین کن های خلیج فارس حدود ۲۴ درصد از 
کل این میزان را به خود اختصاص می دهند که بیشتر آن توسط امارات و سپس 
عربستان انجام می شود. کویت، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.وی 
ادامه داد: به رغم این که ایران پهناورترین کشور در امتداد خلیج فارس است، اما 
کمترین ظرفیت آب شیرین کن را دارد به طوری که ظرفیت خط نخست انتقال 

آب افتتاح شده، حدود ۶۵۰ هزار متر مکعب است. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان اعالم کرد:
رشد ۲۹ درصدی عملیات تخلیه وبارگیری 

بندر چابهار  طی شش ماه گذشته
  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان 
از رشــد ۲۹ درصدی عملیــات تخلیه وبارگیری بندر 
چابهار در نیمســال نخست سال جاری خبر داد .قاسم 
عسکری نســب در گفت و گو با پایگاه اطالع رســانی 
ســازمان بنادر و دریانوردی، با اشــاره به اینکه میزان 

عملیات تخلیه و بارگیری کاال اعم از کاالهای اساسی، نفتی، غیرنفتی و کانتینری 
بندر چابهار طی شــش ماهه نخست سال جاری معادل ۱ میلیون و ۷۸۱ هزار و 
۵۰۵ تن بود، اظهار داشت: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندر چابهار طی 
مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۲۹ درصدی است.

وی ادامه داد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی در بندر چابهار 
طی نیمسال نخست سال جاری ۹ درصد، کاالهای نفتی و پتروشیمی ۶.۵ درصد 
و کاالهای غیرنفتی ۴۸.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته 
اســت.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ایمنی 
بندری چابهار در نیمسال نخست سال جاری ۴۱ درصد رشد داشته است، عنوان 
کرد: همچنین ایمنی دریایی این بندر در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال 
۱۴۰۰ رشد ۴۳ درصدی داشته است.عسکری نسب با بیان اینکه واگذاری فاز ۲ 
طرح توســعه بندر شهیدبهشتی به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خارجی به 
شمار می رود، اعالم کرد: مشخصات فاز ۲ طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار 
شامل احداث و تجهیز برای پهلودهی شناورهای نسل هشتم در طول ۱۰۰۰ متر 
اســکله با ۳۵ هکتار محوطه کانتینری است و ظرفیت ساالنه آن ۲۷ میلیون تن 

با آبخور ۱۹ متری است.

جزئیات اشتغال ناقص
 ۲.۱ میلیون نفر محروم از مزایای 

قانون کار
تابســتان امسال ۲.۱  طی 
نفر اشتغال ناقص داشتند؛ 
به این معنا کــه در هفته 
کمتــر از ۴۴ ســاعت کار 
کرده اند که همین مســاله 
موجب شده این افراد تقریبا 
از مزایای قانون کار محروم 
خبرنگار  گزارش  بمانند.به 
مهر، طبق تعریف آماری، افراد دارای »اشتغال ناقص« شامل تمام 
شاغالنی است که به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن 
کار با ســاعت کار بیشــتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و به هر 
دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و خواهان 
و آمــاده برای انجام کار اضافی در هفته هســتند؛ به عبارتی این 
افراد به دالیل مختلف مجبور هســتند کمتر از نٌرم استاندارد در 
هفته کار کنند. نوع فعالیت این افراد تحت عنوان اشــتغال ناقص 
شــناخته می شــوند.طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۹.۲ درصد از 
جمعیت شــاغل در کشور یعنی ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۳۹ نفر 
طی تابستان سال ۱۴۰۱ دارای اشتغال ناقص بودند که این سهم 
در تابستان سال ۱۴۰۰، ۹.۵ درصد معادل ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار 
و ۶۹۹ نفر بوده اســت. بنابراین میزان اشتغال ناقص در تابستان 
امســال ۰.۳ درصد کاهش یافته اســت.از مجموع جمعیت دارای 
اشــتغال ناقص، سهم مردان ۱۰ درصد و ســهم زنان ۴.۶ درصد 
اســت. به این ترتیب ۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۴۴۴ نفر از جمعیت 
اشــتغال ناقص را مردان و ۱۶۴ هــزار و ۷۹۶ نفر را زنان به خود 
اختصاص دادند.همچنین این جمعیت در بین نقاط شهری بیش 
از نقاط روســتایی است؛ بر این اساس، یک میلیون و ۴۳۷ هزار و 
۹۹۴ نفر از جمعیت دارای اشــتغال ناقص در نقاط شهری و ۴۷۵ 
هزار و ۲۴۶ نفر در نقاط روســتایی مشغول به کار هستند.الزم به 
ذکر اســت، با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان 
شده مجموع ســاعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از 
۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایاِن شاغالن ناقص، به 
این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از 
ارائــه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار 

خود سر باز می زنند.

تاثیر نپیوستن به FATF بر تجارت خارجی

 کمتر کشوری تمایل به رابطه تجاری با ما دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشــان کرد: 
ترکیه در لیســت خاکســتری قرار دارد و آنها تالش دارند که 
لیست سیاه فاصله بگیرند و فرآیندهایی که این سازمان تعریف 
کرده را رعایت کنند اگر ایران نیز خود را مقید به رعایت چند 
بند کند می توانند از لیســت سیاه خارج شــود چراکه در این 
شرایط کمتر کسی متمایل به برقراری روابط تجاری با ما خواهد 
شدمهراد عباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ 
به این پرســش که ایران همچنان در لیســت سیاه گروه ویژه 
اقدام مالی موسوم به FATF باقی مانده به نظر شما این مسئله 
چه تاثیری در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها می گذارد؟ 
گفت: شواهد حاکی از این مهم بود که ایران همچنان در لیست 
ســیاه باقی بماند اما در این بیانیه آمده » اگــر ایران موانع را 
رفع کند می تواند از لیســت سیاه حذف شود« این جمله برای 
فعاالن اقتصادی ایرانی امیدبخش اســت و آنها را امیدوار کرده 
که بتوان این موانع را رفع کرد.وی با اشــاره به تاثیر گسترش 
روابط بین الملل و ســرمایه گذاری خارجی در توســعه کشور، 
تصریح کرد: اگر تحریم ها رفع شــود مانع بعدی برای توســعه 
روابــط تجاری همین موضوع FATF اســت؛ در حال حاضر که 
لغو تحریم ها به محاق رفته است عدم خروج ما از لیست سیاه 
روند تجارت با دیگر کشورها را دشوار می کند. به عبارت دیگر 
ما به واسطه تحریم ها امکان مراودات بانکی با هیچ کشوری را 
نداشــتیم و در صورت لغو تحریم ها الزم است که این موضوع 
نیز حل شود که بتواند کارکرد و نقشی در توسعه روابط تجاری 
ایران با سایر کشورها داشته باشد.عباد با اشاره به کاهش تجارت 
 ،FATF خارجی به واسطه تحریم ها و قرار گرفتن در لیست سیاه
گفت: بازگشت ارز به یکی از مشکالت اصلی تجار ایرانی تبدیل 
و ســلب اعتمادی شده اســت. در بحث واردات نیز بسیاری از 
شــرکت های خارجی تمایلی ندارند که با ایران کار کنند و در 
نتیجه این شرایط برای بخش خصوصی دشوار شده است.وی با 
بیان اینکه دولت  با وجود تحریم ها تعامالت بازرگانی خارجی را 
ادامه می دهد، تصریح کرد: دولت نفت خود را به چین می فروشد 
و  این مسئله شرایط دشواری برای ادامه مراودات تجاری بخش 

خصوصی ایجاد کرده است.عباد در پاسخ به این پرسش که چه 
موانعی باعث شده است که ایران نتواند عضو FATF شود؟ گفت: 
به نظر می رســد موانع آن سیاسی باشد چراکه جزییات آن در 
اختیار بخش خصوصی و جامعه قرار داده نشده است که بتوان 
در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد. پیوســتن به FATF مورد 
تائید مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت و به 
نظر می رسد که دالیل اصلی این عدم توافق سیاسی باشد؛ در 
حال حاضر ۳ کشــور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار 
گرفته اند که ما نیز جزو آنها هستیم.وی اقتصاد ایران را سیاسی 
دانست و افزود: مسائل سیاسی ایران به اقتصاد گره خورده است 
و بی ثباتی مســائل سیاســی به روابط تجاری دامن زده است. 
ایران در بحث شفافیت اقتصادی تالش خوبی انجام داده است 

و ما در این زمینه نســبت به ۱۰ سال گذشته مشکالت خود 
را کاهش دادیم. خرید و فروش های خارجی شــفاف شــدند و 
فعالیت های بخش خصوصی در زمینه صادرات و واردات رصد 
می شــود وقتی یک فعال اقتصادی کاالیــی را صادر می کند 
بررسی می شــود که ارز حاصل از صادرات بازگشت داده شود؛ 
این در حالیست که چنین مراقبت هایی برای فعالیت اقتصادی 
دولت ها در ایران وجــود ندارد چراکه حجم قابل توجهی نفت 
فروخته شده اســت اما موفق به بازگرداندن ارز حاصل از این 
فروش نشــده اند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF بیشترین 
ضرر را متوجه بخش خصوصی خواهد کرد، تصریح کرد: ترکیه 
در لیســت خاکســتری قرار دارد و آنها تالش دارند که لیست 

سیاه فاصله بگیرند و فرآیندهایی که این سازمان تعریف کرده را 
رعایت کنند اگر ایران نیز خود را مقید به رعایت چند بند کند 
می تواند از لیست سیاه خارج شود چراکه در این شرایط کمتر 
کســی متمایل به برقراری روابط تجاری با ما خواهد شــد.وی 
تاکید کرد: رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد ۸ درصدی بدون 
برقــراری تعامل های عادی بین المللی غیر ممکن اســت وزیر 
نفت عدد ســرمایه گذاری در حوزه احیای نفت و گاز را مطرح 
کردند این عدد بیشتر از حجم نقدینگی کل کشور است، امکان 
ورود ســرمایه گذار داخلی در این بخش وجود ندارد و فعاالن 
خصوصی تالش دارند که ســرمایه های خود را از کشور خارج 
کنند. در این شرایط ســرمایه گذار خارجی نیز رغبتی از خود 
نشان نمی دهد و این مسئله اقتصاد کشور را با چالش های جدی 
مواجه کرده است.عباد در پاسخ به این پرسش که برخی ایران 
را بهشت پولشویی می دانند آیا این دیدگاه را می پذیرید؟ خاطر 
نشان کرد: بهشــت های بزرگ تری از ایران در دنیا وجود دارد 
اما ایران نیز به دلیــل ضعف در قوانین و عدم نظارت  می تواند 
محل مناسبی برای پولشویی باشد. بخش بزرگی از بازار ایران 
زیرزمینی است نام دیگر بازار زیرزمینی همان بازاری است که 
امکان پولشویی در آن وجود دارد؛ بسیاری از خرید و فروش ها 
در بازار به صورت غیررســمی انجام می شود و خرید و فروش ها 
بدون فاکتور رســمی هســتند؛ پس به دلیل ضعف نظارت و 
قوانین می توان گفت که ایران محل مناســبی برای پولشویی 
اســت.این فعال اقتصادی در پایان با اشاره تاثیر فیلترینگ در 
کاهش حجم کسب وکارهای آنالین، گفت: تعداد قابل توجهی 
از زنان روســتایی در این بستر کار می کردند که بعد از مسدود 
کردن اینســتاگرام زمینه های فعالیت آنها محدود شده است. 
همچنین قطعی اینترنت بر ســایر  کسب وکارها تاثیر گذاشته 
اســت پیش از این محدودیت ها شــرکت کمتر از یک دقیقه 
فاکتورها را ارســال می کردند اما هم اکنون این زمان به حداقل 
نیم ســاعت رسیده اســت؛ همچنین در بحث ارتباط خارجی 
فعاالن اقتصادی با چالش های جدی مواجه شــدند در مجموع 

بی ثباتی در اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است.

صندوق بین المللی پــول می گوید که 
حجــم واردات و صادرات کاال در ســال 
۱۴۰۱ به ترتیب بــا ۶.۵ درصد و ۱۳.۱ 
درصد رشــد مواجه خواهد بود؛ اما این 
رشد در ســال ۱۴۰۲ تکرار نخواهد شد 
و هر دو شــاخص، افت را تجربه خواهند 
کرد.به گزارش خبرنــگار اقتصاد آنالین، 
صندوق بیــن المللی پول در جدیدترین 
گــزارش خود پیش بینی از اقتصاد ایران 
در ماههــای باقیمانده از ســال ۱۴۰۱ و 
ســال ۱۴۰۲ را اعالم کرده که بر مبنای 
آن، بخش تجارت خارجی یکی از بخش

هایی اســت که اگرچه این صندوق برای 
آن رشد در سال ۱۴۰۱ متصور است، اما 
باورش این اســت که در سال ۱۴۰۲ هم 
رشــد واردات و هم رشد صادرات متوقف 
شده و روند کاهشی حاکم خواهد شد.این 
آمارها در شــرایطی منتشر شده اند که 
بر اســاس آمارهای رسمی منتشر شده 
از ســوی گمرک ایران در نیمه نخست 
ســال جاری مقدار صادرات کاالی بدون 
نفت خــام از افت ۱۲.۶ درصدی و مقدار 
کل واردات از کاهــش ۱۴.۷ درصدی در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار 
بوده است و لذا آنگونه که معاونت بررسی 
های اقتصادی اتــاق بازرگانی تهران می 
گوید، تحقق پیش بینی رشــد مقداری 
صادرات و واردات، بســتگی به عملکرد 
صــادرات نفتی در کل ســال و عملکرد 
صادرات بدون نفت خــام و واردات طی 
نیمه دوم ســال جاری دارد.بر اساس این 
گــزارش، پیش بینی افت حجم صادرات 

و واردات کاالیــی ایران در ســال ۱۴۰۲ 
را می تــوان به انتظار افــت درآمدهای 
صادراتی ناشــی از صادرات نفتی، تعدیل 
تقاضا و به تبع آن کاهش واردات نسبت 
داد.در این میان نکته حائز اهمیتی که در 
این گزارش می توان به آن اشاره کرد آن 
است که با توجه به رشد درآمدهای ناشی 
از صادرات نفت و همچنین افزایش ارزش 
صادرات غیرنفتی، بهبود حســاب جاری 
ایران در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ میلیارد دالر 
و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیارد دالر مورد 
انتظار خواهد بود.تحلیــل اتاق بازرگانی 
تهران بر اســاس گزارش منتشر شده از 
سوی صندوق بین المللی پول نشانگر آن 
است که به دلیل انتظار بیشتر برای هزینه 
عمومی در مقایســه بــا درآمد عمومی 
دولت، کسری بودجه طی دو سال ۱۴۰۱ 
و ۱۴۰۲ تشــدید خواهد شد و به ترتیب 
بــا ارقام ۴۱۹ هزار میلیارد تومان و ۸۴۰ 
هــزار تومان برابر بــا ۴ و ۶ درصد تولید 
ناخالص داخلی خواهد شد؛ ضمن اینکه 
روند افزایشــی خالص بدهی دولت طی 

ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته 
و به محــدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
نزدیک خواهد شد.از ســوی دیگر، نرخ 
بیکاری مورد انتظار برای ایران در سالهای 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنــان تــک رقمی 
ولی با روند افزایشــی همراه خواهد بود، 
همچنین نرخ بیکاری سال ۱۴۰۱ حدود 
۹.۴ درصد و برای سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۶ 
درصد است.از سوی دیگر، استمرار رشد 
مثبت اقتصادی همراه با کاهش سرعت 
رشــد به ۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲ 
درصد در سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. 
نکته ای کــه در این گزارش مورد انتقاد 
فعاالن اقتصادی قرار گرفته آن است که 
رقم حدود ۲ تریلیــون دالر برای تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســال ۱۴۰۱ بر 
مبنای میانگین نرخ موزون ۵۰۵۵ تومان 
در هر دالر برآورد شــده است که بنا به 
اعالم اتــاق بازرگانی تهــران با توجه به 
میانگین نرخ ۲۵ هزار تومانی برای خرید 
هر دالر در ســامانه نیما در سال جاری 
و حذف اختصــاص نــرخ ارز ترجیحی 

برای واردات برخی اقالم اساسی، برآورد 
صنــدوق صحیح بــه نظر نمی رســد.

نکته دیگر، بهبود نسبی در سرانه تولید 
ناخالــص داخلی به قیمت ثابت در قالب 
رشــد ۲ درصدی آن برای ســال ۱۴۰۱ 
و یک درصدی برای ســال ۱۴۰۲ پیش 
بینی شده اســت، ضمن اینکه استمرار 
کاهش نسبت ســرمایه گذاری به تولید 
ناخالص داخلی طی دو ســال پیش رو و 
رسیدن به ســطح زیر ۴۰ درصد و اتفاق 
مشابه برای پس انداز ملی هم مورد انتظار 
این گزارش است.آنگونه که گزارش اتاق 
بازرگانی تهران نشان می دهد، تورم ۴۰ 
درصدی برای ایران در سال ۱۴۰۱ برآورد 
می گردد و در عین حال، استمرار آن در 
سال ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است که 
با توجه به تحقق تورم ۴۷ درصدی طی 
نیمه نخست ســال ۱۴۰۱ حداقل تورم 
مورد انتظار برای ســال جاری حدود ۴۶ 
درصد پیش بینی می شــود که ۶ واحد 
درصد از رقم مــورد انتظار صندوق بین 
المللی پول باالتر اســت.البته باید به این 
مســائل، موضوعات پیش بینی نشده در 
اقتصاد ایــران را هم اضافه کرد که بعضا 
چنین پیش بینی هایی را در اقتصاد ایران 
کمی خارج از دسترس می کند، اما آنچه 
که مهم است آن است که دولت با پیش 
بینی پذیر کردن اقتصــاد ایران و ثبات 
در بخشــنامه ها، دستورالعمل ها و آیین 
نامــه ها این فضای امــن را برای فعاالن 
اقتصادی، صادرکنندگان و تجار بیش از 

هر زمان دیگری مهیا نماید.

چشم  انداز تجارت ایران به روایت صندوق بین المللی پول؛

 آیا درآمدهای ارزی صادراتی در سال ۱۴۰۲ هم اقتصاد ایران
 را یاری خواهند کرد؟

رییس سازمان توسعه تجارت می گوید شرایط 
در بازگشت ارز به زودی به نفع صادرکنندگان 
تغییــر خواهد کرد و این اقدام بــا راه اندازی 
سامانه ای تازه در دل سامانه نیما نهایی خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در یک برنامه تلوزیونی اظهار کرد: از ۲۰ 
سال پیش با همت دولت ها حرکت به سمت فروش و کاالی فرآوری شده آغاز شد 
اما ما از خام فروش رسیدیم به فروشنده کاالهای نیمه خام و در همین مقطع توقف 
کردیم. برنامه دولت ســیزدهم عبور از این وضعیت و توســعه صادرات محصوالت 
صنعتی، دانش بنیان و با ارزش افزوده اســت.پیمان پاک با اشاره به توان کشور در 
تولید محصوالت با فناوری باال مانند داروهای های تک و تجهیزات پزشکی پیشرفته 
گفت: مشــکل بزرگ این است که باید به کشــورهای دیگر که ایران را به زعفران، 
پسته و فرش می شناسند، فناوری پیشرفته خود را معرفی کنیم تا بازار این اجناس 

ایجاد شــود.وی افزود: در این مســیر اعزام و پذیرش هدفمند هیأت های تجاری و 
انتخاب هدفمند نمایشگاه ها در دستور کار قرار گرفته است. دقت کنید که پیش از 
این صدور مجوز نمایشگاه به اینصورت بود که مجری طرحی ارائه می داد و سازمان 
توســعه تجارت نیز مجوز را صادر می کرد اما امروز همکاران مان در سازمان توسعه 
تجارت نمایشگاه های تخصصی را شناسایی و آورده های حضور در این نمایشگاه ها را 
بررسی کنند و سپس در فراخوانی برای جذب مجری اقدام می کنند.رئیس سازمان 
توسعه تجارت همچنین تاکید کرد: همین موضوع سبب شد تا این نمایشگاه ها به 
دستاورد و صادرات بی انجامد مانند آنچه در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو اتفاق افتاد.

وی با اشــاره به اینکه یکی از اقدامات اصلی دولت مانع زدایی و رفع مقررات دست 
و پاگیر بوده اســت، گفت: بارها گفته ام که موانع بر سر راه صادر کننده ۲۰ درصد 
به تحریم ها مرتبط و ۸۰ درصد داخلی اســت.پیمان پاک در این خصوص اینگونه 
توضیــح داد: به جهت حل این مشــکل دولت عزم خود را نشــان داده و هر هفته 

جلساتی با حضور معاون اول برای صادرات تشکیل می شود تا چنین مشکالتی ایجاد 
نشود. از دیگر سو تمرکز خود را بر صادر نشدن بخشنامه های متناقض گذاشته ایم، 
البته این موضوع به صفر نرسیده است.وی ادامه داد: با تشکیل دوباره شورای  عالی 
صادرات با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساســی، همه مصوبات از مســیر این شورا 
می گذرد و دیگر شاهد چنین مصوبات متناقضی نخواهیم بود. تشکیل این شورا نیز 
مراحل نهایی خود را طی می کند و تا ۳ ماه آینده تشــکیل می شود.رئیس سازمان 
توســعه تجارت همچنین درباره حل مشکالت بازگشت ارز نیز یادآور شد: تسهیل 
بازگشــت ارز، تشــکیل کارگروه اقدام ارزی، واردات در برابر صادرات و ... از جمله 
اقدامات دولت در جهت مانع زدایی اســت.او همچنین بــا اعالم خبر خوش برای 
صادرکنندگان گفت: بزودی تدبیری اندیشــیده می شود که در بازگشت ارز به نفع 
صادر کننده باشد.پیمان پاک در ادامه به موضوع پیوستن به توافقات و پیمان های 
تجاری اشــاره کرد و افزود: در این مواقع باید به مزیت های ایجاد شده در بازارها با 
پیوســتن به توافقنامه ها توجه کرد.وی افزود: برای مثال همین توافقنامه تجارت با 
اوراســیا که ان شااهلل تا پایان ســال ۱۴۰۲ اجرایی می شود، یک بازار ۸۰۰ میلیون 
دالری در مقابل صادرکنندگان ما قرار می دهد که نکته مهمی این اســت زیرا این 

کشورها دارای اقتصاد مکمل ما هستند.

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

یک خبر خوش جدید برای صادرکنندگان
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آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
نوسانات بیت کوین رکورد زد

در حال حاضر بیت کوین نسبت به شاخص های سهام، نزدک و اس اند پی ۵۰۰ در واکنش به تورم، دالر قوی، افزایش نرخ بهره 
و بحران انرژی نوسان کمتری دارد.به گزارش ایسنا به نقل از کوین، ارائه دهنده داده های ارز دیجیتال کایکو )Kaiko( اظهار کرد 
که بیت کوین نسبت به نزدک و  اس اند پی ۵۰۰ ناپایدارتر شده است. شرکت داده های کریپتو روز جمعه توضیح داد که نوسانات 
۲۰ روزه بیت کوین برای اولین بار از ســال ۲۰۲۰ به زیر نوســانات دو شاخص سهام رسیده است.کالرا مدالی، رئیس تحقیقات 
کایکو گفت: نوســانات بیت کوین در پایین ترین ســطح چند ساله خود قرار دارد در حالی که نوسانات سهام تنها در پایین ترین 
سطح خود از ماه جوالی است.وی ادامه داد: »بازارهای سهام مطمئناً در چند ماه گذشته به دلیل تورم باال، افزایش ارزش دالر، 
افزایش نرخ های بهره، جنگ و بحران انرژی در حال نوسان بودند«.تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو برای چهارمین جلسه 
متوالی در ماه نوامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد. با این حال، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو گفت: زمان آن 
رسیده است که کاهش نرخ بهره را بررسی کنیم.داده ها نشان می دهد که بازارهای ارزهای دیجیتال نسبت به اوایل سال نسبت 
به رویدادهای کالن بی ثبات واکنش کمتری نشان می دهند، در حالی که بازارهای سهام بسیار حساس باقی مانده اند.عالوه بر این، 
کایکو روز دوشنبه گفت: »شکاف بین بیت کوین و نوسانات ۳۰ روزه و ۹۰ روزه سهام نیز از نیمه دوم سپتامبر با وجود حساسیت 

شدید بیت کوین به انتشار داده های اقتصاد کالن کاهش یافته است«

طی ۱۲ سال اخیر
حق بیمه شخص ثالث چقدر زیاد شده است؟

بررسی روند تغییرات و نرخ رشد مبلغ ریالی دیه و افزایش حق بیمه رشته شخص ثالث طی ۱۲ سال اخیر )به استثناء سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹( نشان می دهد که همواره افزایش مبلغ حق بیمه کمتر یا مساوی افزایش مبلغ دیه بوده است.به گزارش ایسنا، 
طبق قانون، کلیه وســایل نقلیه موتوری در قبال تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی که بر اثر حادثه خسارت جانی و مالی 
به آن ها وارد شده باشد، شخص ثالث نامیده خواهد شد و معموال در روزهای پایانی سال، مبلغ دیه سال بعد توسط قوه قضائیه 
تعیین تکلیف شده و  شورای عالی بیمه نیز  با بررسی و محاسبات خود تعرفه های بیمه شخص ثالث را اعالم می کند.در این بین، 
بر اساس آمار بیمه مرکزی، روند تغییرات و نرخ رشد مبلغ ریالی دیه و افزایش حق بیمه رشته شخص ثالث طی ۱۲ سال اخیر 
بررسی شده است.بر این اساس، در سال ۱۳۹۰ با توجه به اینکه مبلغ دیه جدید در ماه های حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ از ۶۰ به 
۹۰ میلیون تومان افزایش یافت، شــرکت های بیمه متعهد شدند سقف تعهدات بدنی بیمه نامه های شخص ثالث معتبر خود را 
برای مدت پنج ماه پایانی سال ۱۳۹۰ بدون دریافت حق بیمه اضافی به ۹۰ میلیون تومان افزایش دهند.در سال ۱۳۹۱ براساس 
صورتجلسه مشترک شرکت های بیمه، با وجود افزایش ۴۰ درصدی مبلغ دیه، حق بیمه شخص ثالث به میزان ۲۵ درصد نسبت 
به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۲ عالوه بر تخفیف اعمال شده در سال ۱۳۹۱، با توجه به بند 

۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ حق بیمه با اعمال پنج درصد تخفیف محاسبه شده است.

گزیده خبر

مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد:
پرداخت وام  قرض الحسنه ازدواج بانک 
صادرات ایران ٦٢ درصد افزایش یافت

مدیرعامل بانک صادرات ایران از افزایش وام های قرض الحســنه ازدواج بانک 
صادرات ایران خبر داد و گفت: پرداخت وام های قرض الحســنه ازدواج بانک 
صادرات ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۱ با افزایش بیش از ۶۲ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی با اشــاره به اهمیت 
حمایــت از ازدواج جوانان، اهتمام به پرداخت وام ازدواج را از جمله مهمترین 
ابعاد مســئولیت های اجتماعی نظام بانکی عنوان کــرد و افزود: پرداخت وام 
قرض الحســنه ازدواج در سال جاری در شــعب بانک صادرات ایران با قوت 
ادامه داشــته به نحوی که این بانک از ابتدای فروردین تا نیمه مهرماه ســال 
جــاری با تخصیص ۱۰۳ هزار و ۴۵ میلیارد ریال به ۷۶ هزار و ۱۶۶ متقاضی 
وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد و از نظر مبلغ پرداختی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۲ درصد افزایش نشان می دهد.وی 
افزود: از مجموع ۵۰۷ هزار وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده توسط نظام 
بانکی در نیمه اول سال ۱۴۰۱، تعداد بالغ بر ۷۶ هزار وام قرض الحسنه ازدواج 
توســط بانک صادرات ایران پرداخت شده که این رقم معادل ۱۵ درصد کل 
تسهیالت پرداختی نظام بانکی در این بخش است، حمایت از تشکیل خانواده 
و تســهیل پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج طی سال های اخیر توسط بانک 
صادرات ایران پیگیری شــده و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مورد توجه 
قرار داشته به نحوی که عالوه بر کارنامه درخشان این بانک در حمایت از امر 
ازدواج، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۰ هزار فقره، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵۳ هزار 
فقره، در ســال ۱۳۹۷تعداد ۱۱۶ هزار فقره، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۱۳ هزار 
فقره، ســال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۵ هزار فقره و در ســال ۱۴۰۰تعداد ۱۳۰ هزار 
فقره وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات ایران به 
متقاضیان پرداخت شده و در این سال ها سهم مهمی در تسهیل و زمینه سازی 

تشکیل خانواده در کشور داشته است.

رونمایی از نقشه راه زیست بوم پرداخت 
هوشمند شهروندی در بانک شهر

نقشه راه زیســت بوم پرداخت هوشمند شهروندی با هدف حمایت و توسعه 
زیرســاخت های سخت افزاری و نرم افزاری پرداخت های هوشمند در بانک 
شهر رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، در این مراسم که با 
حضور دکترســیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، معاون مالی و 
اقتصادی شهرداری تهران، معاون فناوری اطالعات بانک شهر، شهردار زنجان 
و شهردار شیراز برگزار شد، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک 
شهر با اشاره به اینکه در این نقشه راه که محور اصلی آن تحلیل اطالعات به 
دســت آمده از داده های شهر هوشمند است،گفت: در این نقشه راه اهدافی 
همچون مدیریت کارآمد دارایی ها، منابع و خدمات، توســعه پایدار شهری، 
توسعه اقتصادی شهرها و در نهایت ارتقای سطح رفاه زندگی شهروندان دنبال 
می شــود.در ادامه این مراســم نیز، مهندس حسام حبیب اله معاون فناوری 
اطالعات بانک شهر به تشریح جزییات نقشه راه زیست بوم پرداخت هوشمند 
شــهروندی پرداخت و تصریح کرد: در این نقشــه راه که شــعار اصلی آن» 
پرداخت شهروندی با یک کارت شهروندی، یکپارچگی در ابزارپرداخت« است، 
گام های اصلی شــامل تدوین ســند راهبردی پرداخت هوشمند شهروندی، 
اجماع بازیگران اصلی در خصوص اســناد راهبردی، تاسیس شرکت مشترک 
ارائــه دهنده خدمات پرداخت شــهروندی جذب منابع و ســرمایه گذاری و 
استقرار زیرساخت مورد نیاز، انسجام شبکه پرداخت کشور در راستای توسعه 
کیف پول هوشمند و در نهایت پردازش متا دیتای استخراج شده از زیرساخت 

های مذکور برای تصمیم گیری اهداف عالی تعیین شده است.

در جربان حضور مدیرعامل بانک تجارت در نمایشگاه کیش اینوتکس ۲۰۲۲ 
مطرح شد

بانک تجارت نقطه تماس بزرگترین طرح های 
سرمایه گذاری و اقتصادی کشور

مدیرعامل بانک تجارت با حضور در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری کشــور و نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک،بیمه و 
خصوصی ســازی میزبان مدیرعامــل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس و 
مدیرعامل بانک ملت بود.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی 
فیض آثار در دیدار با عبدالعلی علی عسکری، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس با اشــاره به سابقه همکاری و خدمات تخصصی ارائه شده توسط 
شــعب بانک تجارت به صنعت پتروشــیمی به ویژه شرکت های زیرمجموعه 
پتروشــیمی خلیج فارس گفت: بانک تجارت همواره درتالش است به عنوان 
پل ارتباطی مطمئن و قدرتمند میان ســرمایه گذاران و صنعتگران کشــور 
نقش آفرینی کرده و با شناســایی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف 
اقتصاد، گام های موثری را در این عرصه بردارد.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره 
به راهکارهای مالی طراحی شده توسط دپارتمان های تخصصی این بانک ویژه 
صنایع گوناگون از جمله صنعت اســتراتژیک پتروشیمی، ابراز امیدواری کرد 
که برگزاری نمایشــگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ تبدیل به نقطه عطف همکاری 
هرچه بیشتر بازار سرمایه و بازار پول و صنعت بانکداری شده و اتفاقات فرخنده 
و امیدآفرینی در همکاری بین این بخش های مهم اقتصاد کشــور روی دهد.

عبدالعلی علی عسگری هم در این دیدار با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشیمی ابراز امیدواری کرد 
که همکاری های دوجانبه بین بانک تجارت و این هلدینگ بزرگ پتروشیمی 

کشور منجر به ارتقای هرچه بیشتر جایگاه این صنعت کشور شود.

 بانک ایران زمین قهرمان مسابقات
 فوتسال جام بتیس 

مســابقات فوتسال جام بتیس هر ســاله با همت موسسه ورزشی بتیس و به 
میزبانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور نهادها، شرکت ها، موسسات دولتی و 
خصوصی برگزار می شــود.به گزارش روابط عمومی؛ در این دوره از مسابقات 
۱۶ تیم در ۴ گروه به مصاف هم رفتند که بانک ایران زمین در مرحله گروهی 
پس از رقابت با تیم های بانک کارآفرین، شرکت شفاب و شرکت تکران مبرد 
بــه عنوان تیم دوم به مرحلــه بعد صعود کرد و در مرحله نیمه نهایی پس از 
شکست تیم بیمارستان تریتا به مصاف تیم دانشگاه شهید بهشتی در فینال 
رفت.بانک ایران زمین در رقابت فینال توانست با نتیجه ۴-۰ بر تیم دانشگاه 
شهید بهشتی میزبان مسابقات پیروز شود و با اقتدار جام قهرمانی مسابقات 

را از آن خود کند.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار 
عام با سود علی الحساب 18 درصد

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت  دار عام سه ماهه با سود علی الحساب 
۱۸ درصد ساالنه در دســتور کار بانک مسکن قرار گرفت.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا، انتشــار و فروش اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام سه ماهه با نرخ سود علی 
الحساب ۱۸ درصد ساالنه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت.نرخ 
ســود بازخرید ساالنه این اوراق ۱۰ درصد به تاریخ ۱/۸ /۱۴۰۱ است.

بر این اســاس، گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام سه 
ماهه منتشره به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تمامی دارندگان، در سررسید به 
صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام ســه ماهه جدید تبدیل می شود.گفتنی است، در صورت 
تمایل و درخواســت دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در 
سررســید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید گواهی 

سپرده منتشره به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صورت می پذیرد.

پرداخت ماهانه بیش از 1٢ هزار فقره 
تسهیالت در شعب بانک توسعه تعاون 

پرداخت ماهانه بیش از ۱۲ هزار فقره تسهیالت در شعب بانک توسعه 
تعاونسرپرست بانک توســعه تعاون در جلساتی با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی در استان فارس، از پرداخت ماهانه بیش از ۱۲ هزار فقره 
تسهیالت از سوی این بانک خبر داد.سرپرست بانک توسعه تعاون به 
منظور شــرکت در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان فارس ، شورای هماهنگی بانک های اســتان ، گفت و گو با 
فعاالن و ســرمایه گذاران اقتصادی و بازدید از شــعب بانک به شیراز 
سفر کرد.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه 
شورای هماهنگی بانکهای فارس اظهار داشت: سیاست های صحیح 
بانک مرکزی مبتنی بر کنترل نقدینگی بوده است و این بانک نیز به 
تبعیت از سیاست کلی نظام بانکی، ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، 
شــرایط را برای کنترل نقدینگی مهیا نموده است.وی افزود: در این 
راستا بانک توسعه تعاون سقف اختیارات استان ها را در صدور ضمانت 
نامه و اعتبار اسنادی داخلی دو برابر کرده است .سرپرست بانک توسعه 
تعاون در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
تاکید کرد: بانک توسعه تعاون عهده دار تکالیف متعددی در پرداخت 
تســهیالت معرفی شدگان نهادهای حمایتی ، فرزند آوری و پرداخت 
وام ازدواج جوانان بوده است و عاملیت طرح های مهم ملی از جمله بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون الحاق و اشتغال 

زا روستایی و عشایری به پیش برده است .

مهر ماه هم تمام شد و ریال دیجیتال نیامد
در حالیکــه رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آزمایشــی ریال 
دیجیتال این بانک تا پایان مهر ســال جاری خبر داده بود، اما 
مهر ماه هم به پایان رسید و خبری از رمز ریال نشد.به گزارش 
ایسنا، بانک مرکزی اواسط سال گذشته اعالم کرد که می خواهد 
رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، افراد 
اســکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی  دهند و رمز ریال 
تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری 
نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.در این زمینه، بانک 
مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل اســکناس به 
یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با 
این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.مسئوالن بانک 
مرکزی درباره ویژگی های رمز ریال اینگونه توضیح داده اند که 
در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، بانک به عنوان 
شخص سوم و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، 
حذف و عین پول و اسکناســی کــه در جیب داریم به صورت 
الکترونیک منتقل می شود.البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت 
رمز ریال در مقایســه با اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم 
شده اســت؛ اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی است که 

ردیابی وجوه در آن به طــور دقیق قابل انجام بوده و حتی در 
صورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند 
توســط ســارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.درباره 
اینکه چه زمانی رمز ریال منتشــر خواهد شد، رئیس کل بانک 
مرکزی پیش از این به ایسنا اعالم کرده بود که تا پایان شهریور 
ماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.سپس این 
وعده زمانی به پایان مهر ماه رسید و صالح آبادی ابراز امیدواری 
کرد تــا در مهر ماه وارد مرحله آزمایشــی گســترده تر ریال 
دیجیتال خواهد شد اما در مهر ماه هم خبری از ریال دیجیتال 
نشد.رئیس کل بانک مرکزی، ۲۳ شهریور ماه از اجرای مرحله 
پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که 
طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال 
با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی 
از افراد شروع و عمال مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی 
و ملت اجرایی شده اســت.وی درباره جزئیات راه اندازی پیش 
آزمایشــی رمز ریال نیز اعالم کرده بود که دو فروشــگاه برای 
اســتفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از 

آزمایشی را آغاز کرده اند.

قیمــت طــال در روز جمعه و در حالی که بازارها بر روی چرخه انقباضی آهســته تر 
فدرال رزرو پس از نشست نوامبر افزایش یافته بودند،یک رالی قوی داشت. تحلیلگران 
اکنون به داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و گزارش های درآمدی هفته 
آینده توجه زیادی دارند تا نگاه بهتری به وضعیت اقتصاد ایاالت متحده داشته باشند.

به گزارش ایســنا، معامالت طال در دســامبر بیش از ۲۰ دالر در روز افزایش یافت و 
آخرین بار پس از رسیدن به پایین ترین سطح دو سال اخیر و تقریباً شکستن سطح 
حمایــت کلیــدی در ۱۶۲۰ دالر در اوایل هفته، با ۱۶۵۷ دالر و ۸۰ ســنت در هر 
اونس معامله شــد.پس از آن که وال اســتریت ژورنال گزارش داد که فدرال رزرو در 

مــورد اندازه افزایش نرخ های آتی پس از افزایش گســترده ۷۵ واحدی در ماه نوامبر 
بحث خواهد کرد، بازار به دنبال بررســی مجدد انتظارات افزایش نرخ بهره بود. پیش 
از ایــن، بازارها به دنبــال افزایش ۷۵ واحدی در ماه نوامبــر و ۷۵ واحدی دیگر در 
دسامبر بودند. مویا افزود: اقتصاد ایاالت متحده می تواند تأثیر اولین افزایش نرخ بهره 
را ببیند.هفته آینده برای فصل درآمد بسیار مهم است. پتانسیل زیادی در بازار برای 
نوسانات وجود دارد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA به کیتکو نیوز گفت: من 
برای هفته آینده به ســمت صعودی متمایل هستم. احتماالً می توانیم شاهد حمایت 
از ایده کاهش نرخ فدرال رزرو باشــیم.از منظــر فنی، طال همچنان در روند نزولی و 

ریسک به سمت نزولی متمایل است و از نظر 
فنی، بهتر اســت اینجا را حفظ کنیم، در غیر 
این صــورت قیمت ها می توانند ۵ درصد دیگر 
و به ۱۵۶۰ دالر و ســپس به ۱۴۷۰ تا ۱۴۸۰ 
دالر کاهش پیدا کنند. این چیزی است که از 
نظر فنی در حال شکل گیری است.تحلیلگران 
هشــدار دادند که این خطر وجود دارد که طال 
قبل از یافتن کف خود ۱۰۰ دالر دیگر کاهش 

یابد. ســطح ۱۶۲۰ دالر باید در کوتاه مدت باقی بماند.اورت میلمن، کارشناس فلزات 
گرانبهــا در Gainesville Coins گفت: طال در حال حاضر در قلمروی ناشــناخته قرار 
دارد و اشــاره کرد که طال نسبت به اوایل سال جاری بسیار کمتر از برخی از سطوح 

کلیدی معامالتی است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال

قیمتطالبهکانال۱۴۰۰دالرمیرسد؟
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گزیده خبر
چین:

با تحریم ایران مخالفیم
تهــران- ایرنــا - وانــگ ونبین ســخنگوی وزارت 
امورخارجه چین اعــام کرد پکن با اعمال هرگونه 
تحریم یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران مخالف است. 
وی همچنیــن گفت که چین از هر تاشــی برای 
حل دیپلماتیک بحران اوکراین حمایت می کند.به 

گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای وزارت امورخارجه چین، پس از آنکه روز 
گذشته اتحادیه اروپا تحریم هایی درباره ایران وضع کرد که واکنش » امیر 
ســعید ایروانی« نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد را در پی داشت، 
وانگ ونبین ســخنگوی وزارت امورخارجه چین نیز اعام کرد کشورش با 
اعمال هرگونه تحریم یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران بدون دستور شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و برپایه قانون بین الملل مخالف است. وی درباره 
جنگ اوکراین هم گفت: باتوجه به شرایط کنونی ما خواستار خویشتن داری 
تمامی طرفین هستیم و از هرگونه تاش دیپلماتیک در راستای حل و فصل 
صلح آمیز بحران اوکراین و همکاری برای کاهش تنش ها حمایت می کنیم.

اتحادیه اروپا روز گذشته ۳ فرمانده ارشد نظامی و یک شرکت ساخت پهپاد 
ایران را تحریم کرد و ادعا کرد این افراد و شرکت مذکور در ساخت و ارسال 
پهپاد به روســیه نقش داشتند. از سوی دیگر نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد با رد تمامی این ادعاها، مشارکت در هرگونه فعالیت برای ارسال 

پهپاد به روسیه علیه اوکراین را نیز رد کرد.

عمران خان به تالش برای قتل متهم شد
رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز علیه 
عمران خان در دادگاه اسام آباد شکایتی با عنوان 
تاش بــرای قتل تنظیم کرده اســت.به گزارش 
ایسنا، به نوشته روزنامه هندوستان تایمز، »محسن 
شــاهنواز رانجها رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان 

شاخه نواز درست یک روز پس از آنکه در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات 
این کشور در اسام آباد مورد حمله قرار گرفت، علیه عمران خان، نخست 
وزیر ســابق پاکستان شکایتی تنظیم کرد.حامیان حزب تحریک انصاف 
پاکســتان در مقابل این دفتر تجمع کــرده و علیه رد صاحیت عمران 
خان در انتخابات میان دوره ای پاکســتان دست به اعتراض زدند.شبکه 
تلویزیونی جئو پاکستان نیز گزارش کرد، این پرونده در پاسگاه پلیسی در 
اسام آباد تنظیم شده است.رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز 
در شکایت تنظیمی خود اشاره کرده که وقتی به عنوان شاکی این پرونده 
حاضر شده مورد حمله قرار گرفته است.رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان 
شاخه نواز همچنین مدعی شد که تاش برای قتل وی با شکستن شیشه 
اتومبیلش صورت گرفته اســت.در این شــکایت نامه همچنین آمده که 
بزرگراه »شری نگار« به دستور رهبری حزب تحریک انصاف مسدود شد 
و در جریان آن اعضای حزب اقدام به تخریب و پرتاب سنگ کردند.اخیرا 
نیز دو پرونده مرتبط با قتل علیه عمران خان، »اسد عمر« دبیرکل حزبو  
۱۰۰ عضو دیگر حزب به اتهام خشونت در جریان اعتراضات تنظیم شده 
است.عمران خان روز جمعه و پس از آن رد صاحیت شد که کمیسیون 
انتخابات پاکستان او را به فروش غیرقانونی هدایای دریافتی از هیات های 
خارجی متهم کرد.وی متهم شده که هدایای دوران نخست وزیری خود 
را در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ فروخته است.عمران خان در اعتراض به 

رد صاحیتش، تجدیدنظر داده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا نسبت به 
شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ ایاالت 
متحده آمریکا اعام آمادگی کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ طی سخنرانی در 

جمــع هوادارنش در تگزاس بــاری دیگر تاکید کرد که 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ »جعلی و دزدی« 
بود.این رئیس جمهوری سابق گفت: »من دو بار شرکت 
کردم و دو بار پیروز شــدم! و دفعــه دوم نتیجه بهتری 
نسبت به دفعه اول داشتم. میلیون ها رای بیشتر در سال 
۲۰۲۰ نســبت به انتخابات ۲۰۱۶ کســب کردم؛ حتی 
بیشترین تعداد رای را در تاریخ کشورمان داشتم. اکنون، 
به دلیل موفقیت و سربلندی مجدد کشورم، احتماال باید 
دوباره شرکت کنم.«دونالد ترامپ پیشتر در ماه سپتامبر 
گفته بود که در آینده ای نزدیک نســبت به شرکت در 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ تصمیم گیری خواهد  انتخابات 

کرد.ترامپ همچنین در ادامه ســخنرانی خود ادعا کرد: 
»اکنون جنگی میان روســیه و اوکراین در جریان است 
و صدها هزاران نفر به دلیل این جنگ کشــته شده اند 
اما اگر من رئیس جمهور آمریــکا بودم، چنین جنگ و 
درگیری رخ نمی داد. و عاوه بر آن، اگر من رئیس جمهور 
آمریکا بــودم، قیمت نفت تا حدی پاییــن می آمد که 
آن ها )روسیه( نمی توانستند هزینه این جنگ را تحمل 
کنند.«این رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود: از آنجایی 
که پوتین را خوب می شناســم، به نظــرم قادر به انجام 
تنش زدایی نیســت.ترامپ پیشتر در ماه اکتبر گفته بود 

که روسیه و اوکراین باید مذاکرات فوری را آغاز کنند.

»مایک پنس« رییس جمهور بعدی 
آمریکا است؟

اکثر جمهوری خواهان ریاست جمهوری 
ترامپ را دوست داشتند و هنوز پیروزی 
قانونی بایدن در سال ۲۰۲۰ میادی را 
انکار می کنند. به همین دلیل اســت که 
ترامــپ همچنان نامزد اصلــی نامزدی 
جمهوری خواهان در ســال ۲۰۲۴ میادی است. اگر ترامپ در 
انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در سال ۲۰۲۴ میادی 
متحمل شکست شود برنده احتماال یکی از مقلدان او خواهد بود 
و نه یکی از مخالفانش.به گزارش اقتصادآناین، »مایک پنس« 
معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا روز چهارشنبه 
قویا اشاره کرد که قرار اســت برای انتخابات ۲۰۲۴ میادی از 
سوی حزب جمهوری خواه نامزد شود. این تمایل او در صورتی 
مطرح می شــود که ترامپ نیز مایل است دوباره نامزد شود. بر 
روی کاغذ پنس عالی به نظر می رسد: او یک محافظه کار دارای 
دکترین با تجربه حکومتی و کار اجرایی اســت و آخرین معاون 
رئیس جمهوری جمهوری خواه بوده اســت. با این وجود، او با 
مشکاتی در مسیر رئیس جمهور شدن مواجه است. نخستین 
مشــکل آن است که بســیاری از جمهوری خواهان هرگز او را 
به خاطر نقش اش در تایید پیروزی جو بایدن در ســال ۲۰۲۰ 
میادی بر ترامپ نبخشــیدند. رای دهنــدگان جمهوری خواه 
پنس را تا زمانی که با ترامپ هماهنگ بود دوســت داشــتند. 
بــا این وجود، در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میادی روزی که پنس 
پیــروزی قانونی بایدن در انتخابات را تاییــد کرد جایگاه او در 
میان جمهوری خواهان به شــدت خدشــه دار شد.جایگاه او از 
آن زمــان تاکنون تا حدودی بهبود یافته اما هرگز به طور کامل 
بهبود نیافته اســت. مشــکل دوم پنس آن است که جمهوری 
خواهان هنوز ترامپ را دوســت دارند. مطمئنا جایگاه ترامپ در 
دو سال گذشــته اندکی کاهش یافته است. با این وجود، از هر 
۱۰ جمهــوری خواه ۸ نفر او را مثبــت قلمداد می کنند. پنس 
تنهــا می تواند چنین رقمی از محبوبیتی را برای خود در خواب 
ببیند!این مشکل اصلی برای پنس، »لیز چنی« نماینده کنگره 
یا هر جمهوری خواه دیگری اســت که در سال ۲۰۲۴ میادی 
صراحتــا علیه ترامپ موضع گیری کند. اکثر جمهوری خواهان 
ریاست جمهوری ترامپ را دوست داشتند و هنوز پیروزی قانونی 
بایدن در سال ۲۰۲۰ را انکار می کنند. به همین دلیل است که 
ترامپ هم چنان نامزد اصلی نامزدی جمهوری خواهان در سال 
۲۰۲۴ میادی اســت. اگر ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب 
جمهوری خواه در ســال ۲۰۲۴ میادی متحمل شکست شود 
برنده احتماال یکی از مقلدان او خواهد بود و نه یکی از مخالفانش.

جانسون مجددا به کرسی نخست وزیری انگلیس نزدیک می شود
رســانه های انگلیسی روز گذشــته گزارش دادند که »بوریس 
جانسون«، نخست وزیر سابق انگلیس که چندی پیش به دلیل 
رسوایی های متعدد از سمت خود کناره گیری کرد شرط الزم 
بــرای ورود مجدد به این عرصه رقابت را کســب و از حمایت 
۱۰۰ نماینده محافظه کار برخوردار شده است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تســنیم بر اســاس گزارش رسانه های 
انگلیسی بوریس جانســون، نخست وزیر سابق بریتانیا که پس 
از رسوایی های متعدد، از ســمت خود کناره گیری کرد، حاال 
از حمایت کافی در گروه حزبی خود برای کاندیداتوری مجدد 
برخوردار شــده است.بی بی سی و اســکای نیوز روز شنبه به 
نقل از یک منبع داخلی نزدیک به جانســون گزارش دادند که 
جانســون آستانه ۱۰۰ حامی در فراکسیون حزب محافظه کار 
را به دســت آورده و می تواند قدم به عرصه این رقابت بگذارد.

با این همه جانســون 5۸ ساله هنوز به طور رسمی درخواست 
خود را برای جانشــینی لیز تراس، نخست وزیر انگلیس اعام 
نکرده است. این سیاستمدار بحث برانگیز انگلیسی روز شنبه با 
خانواده خود از تعطیات کوتاه شده در کارائیب بازگشت.افراد 
برای نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری در انگلیس نیاز 
به حمایت حداقل ۱۰۰ نماینده مجلس از فراکسیون محافظه 
کاران دارند. نامزدها تا بعدازظهر دوشــنبه می توانند با کسب 
این پیش شــرط قدم به میدان رقابت برای کســب این سمت 
بگذارنــد. در صورتی که بیش از دو نامزد حــد نصاب الزم را 
ایجاد کننــد، هنگام رای گیری در گــروه پارلمانی دایره رقبا 
بایــد کاهش یابد. اگر پس از آن دو نامزد نهایی وجود داشــته 
باشــد، پایگاه حزب می تواند در رای گیــری آناین در طول 
هفته رای گیری کنــد. همچنین در صورت انصراف داوطلبانه 
نامزدی، این تصمیمم می تواند زودتر از روز جمعه اتخاذ شود.بر 
اساس گزارش رسانه ها، جانسون و ریشی سوناک روز گذشته با 
یکدیگر ماقات کردند. به گزارش بی بی سی و روزنامه ساندی 

تایمز، دیدار نخســت وزیر ســابق و وزیر دارایی پیشین عصر 
شنبه برگزار شد. رسانه ها قبًا گزارش داده بودند که حامیان 
ســوناک و جانسون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا 
می توانند زمینه ای برای راه حل دوســتانه وجود داشته باشد 
یا خیر.بوریس جانسون، نخســت وزیر سابق انگلیس در اوایل 
ژوئیه به دلیل شــورش در صفوف خود مجبور به استعفا شد. 
دوران پرتاطم حکومت او تحت الشعاع رسوایی های متعددی 
قرار گرفته بود. سوناک، وزیر سابق خزانه داری، توسط بسیاری 
از حامیان جانســون به دلیل نقش وی در استعفای جانسون، 
یک »شاه کش« محسوب می شود.در همین حال، اپوزیسیون 
شدیداً خواستار یک انتخابات جدید فوری است، اما حزب حاکم 
محافظه کار دســت باال را دارد و می تواند نسبتاً آزادانه تاریخ 
انتخابات بعدی - حداکثر تا اوایل ســال ۲۰۲5 را تعیین کند. 
بنابراین انتخابات جدید فعا بعید تلقی می شود.ریشی سوناک، 
وزیر دارایی ســابق، در حال حاضر گزینه مطرح برای نامزدی 

تراس اســت. وی اولین نامزد احتمالی بــود که بیش از ۱۰۰ 
نماینده محافظه کار را پشــت ســر خود جمع کرد. اما وی تا 
بعدازظهر روز گذشــته هم هنوز نامزدی خود را رسمی نکرده 
بود. پنی موردانت وزیر امور پارلمانی نیز در این رقابت ها حضور 
دارد.دومینیک راب، معاون نخست وزیر سابق انگلیس هم گفت: 
این زمان های ســختی اســت و ما به رهبری در انجام وظیفه 
نیاز داریم، بنابراین من از ریشی حمایت می کنم. به گفته وی 
سوناک یک برنامه روشن برای بازگرداندن ثبات مالی به بریتانیا 
و بازیابــی اعتماد به اقتصاد انگلیس پــس از هرج و مرج بازار 
مالی دارد.رسانه های بریتانیا بافاصله بعد از دیدار شب گذشته 
جانســون و ســوناک حدس زدند که این دو می توانند بر سر 
معاملــه ای برای جلوگیری از جدایی در حزب محافظه کار به 
توافق برسند.برای مثال، ساندی تلگراف محافظه کار پیشنهاد 
داد که ســوناک می تواند به جانســون نقشی در کابینه آینده 
پیشنهاد دهد.پس از استعفای لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا، 

محافظه کاران می خواهند جانشین خود را در سریع ترین زمان 
ممکــن انتخاب کنند و در حدود کم تر از یک هفته دیگر باید 
مشخص شود که چه کسی در آینده بر کرسی نخست وزیری 
این کشــور تکیه می زند.نامزدهای جانشین تراس تا دوشنبه 
)۳:۰۰ بعد از ظهر به وقت CEST( وقت دارند که شــرایط برای 
ورود بــه صحنه رقابــت را فراهم کنند.ســوناک هنوز به طور 
رســمی نامزدی خود را ارائه نکرده اســت، اما او یکی از افراد 
مطرح برای جانشینی تراس محسوب می شود. پنی موردانت، 
وزیر امور پارلمانی، و ســوئا براورمن، وزیر کشــور، از اردوگاه 
محافظه کاران جناح راســت، که روز چهارشنبه استعفا داد نیز 
به عنوان نامزدهای احتمالی برای تراس هستند.پنی موردانت 
آمادگــی خود برای عهده داری نخســت وزیری را اعام کرده 
است.شــرط حد نصاب حامیان به این معنی اســت که از نظر 
تئوریک حداکثر ســه نامزد برای تصدی پست نخست وزیری 
می تواند وجود داشته باشد، زیرا فراکسیون محافظه کاران دارای 
۳57 عضو است. اگر سه جانشین احتمالی واقعاً به تعداد الزم 
حامیان برسند، گروه پارلمانی باید ابتدا روز دوشنبه رای گیری 
کند. نامزدی که کمترین آرا را داشــته باشد حذف می شود و 
تصمیم گیری بین دو نامــزد باقی مانده بر عهده پایگاه حزب 
خواهد بود.»لیز تراس« هم پس از تنها شــش هفته پر هرج و 
مرج در مقام نخســت وزیری در نتیجه فشارهای عظیم حزب 
خود دست از کار کشیده و روز پنجشنبه استعفای خود را اعام 
کرد و به این ترتیب به عنوان نخست وزیری با کوتاه ترین دوره 
حکومت قدم به تاریخ گذاشت. جانشین وی در راس حزب - و 
بنابراین نخست وزیر بعدی - باید تا هفته آینده مشخص شود.

استعفای لیز تراس بعد از آن صورت گرفت که برنامه اقتصادی 
ارائه شــده از سوی او باعث ایجاد شوک در بازارهای مالی شده 
و تفرقه در میان اعضای حزب محافظه کار را در پی داشت. لیز 

تراس تا زمان انتخاب جانشین، نخست وزیر باقی خواهد ماند.

طی  زلنسکی  ولودیمیر 
مصاحبه ای عنوان داشت 
که جهان باید صراحتا به 
روسیه اعام کند که اگر 
تصمیم به استفاده از تسلیحات هسته ای علیه کی یف بگیرد، با 
پاسخ نظامی فوری مواجه خواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از راشا تودی، »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین در 
مصاحبه ای با سی بی ســی و سی تی وی، روسیه را به استفاده از 
تاکتیک های باج گیری »تروریســتی« متهم کرد و مدعی شد 
که »مســکو فقط زبان زور می فهمد.«رئیس جمهوری اوکراین، 
مســکو را به تهدید در مورد حمله به مراکز مهم سیاســی در 
اوکراین با اســتفاده از تسلیحات هسته ای متهم کرد و در عین 
حال خاطرنشان کرد که اگر چنین حمله ای رخ دهد، جهان باید 

پاسخ آن را بدهد.وی افزود: »مهم نیست که آیا اوکراین عضوی 
از ائتاف نظامی ناتو اســت یا خیــر. هیچکس نباید همچون 
تروریســت اجازه باج گیری از ســایر کشــورها را داشته باشد. 
جهان باید به روس ها بگوید که اگر به دفتر ریاســت جمهوری 
اوکراین حمله کنند، حمله ای به محل ســکونت آن ها خواهد 
شد.«زلنســکی در ادامه اســتدالل کرد: »اگر مسکو به کی یف 
حملــه کند، یک ثانیــه بعد و البته صرف نظــر از نتایج حمله 
روســیه، حمله ای به مراکز مهم سیاسی در روسیه خواهد شد. 
چنین موضعی باج گیری نیست، بلکه نوعی دفاع از خود است 
و همچنین باعث توقف افرادی می شــود که تهدیداتی را ایجاد 
می کنند.«ولودیمیر زلنسکی در ادامه مصاحبه اش به خبرنگاران 
گفت: »یک نفر می تواند مدت ها راجع  به انسانیت صحبت کند. 
کشــور ما در موقعیتی قرار دارد که همسایه اش درکی جز زور 

و اجبار نــدارد.«وی ضمن مقصر دانســتن تمامی روس ها به 
دلیل آنچه در اوکراین رخ می دهد، گفت: »جامعه فدراســیون 
روسیه باید بداند که مقامات روسی به کشور ما حمله می کنند. 
روس ها از یک قدرت تروریستی حمایت می کنند. اگر روس ها 
فشاری را علیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعمال 
نکنند، جهان این کشــور را منزوی خواهد کرد. از آنجایی که 
این کشور صرفا با زبان تهدید سخن می گوید، هیچکسی حاضر 
به گفت وگو با این کشــور نیســت. جهان خودش باید تصمیم 
بگیرد که چه کسی با روسیه – که همه آن ها تروریست  هستند 
– گفت وگو کند.«زلنســکی در قســمت دیگری از اظهاراتش 
تاکید کرد: »روس ها اگــر می خواهند مذاکره کنند، می توانند 
سرزمین های ما را بازگردانند. آن ها ابتدا باید از کشور و سرزمین 
ما خارج شوند و ســپس ما خواهیم گفت که مذاکرات در چه 
فرمتی و با چــه افرادی برگزار خواهد شــد.«رئیس جمهوری 
اوکراین بار دیگر خاطرنشــان کرد: »رفراندوم های برگزار شده 
جعلی و الحاق مناطق اوکراینی )دونتسک، لوهانسک، خرسون 
و زاپوریژیا( به روســیه، به احتمال مذاکرات پایان می دهد. اما 

طبق شروط خاصی از جمله احترام به حاکمیت اوکراین، احترام 
به کشــور و مردم و قوانین ما، مذاکــره و گفت وگوهایی برقرار 
خواهد شــد.«وی در پایان تصریح کرد: »آیا رابطه ما با روسیه 
به رابطه قبل جنگ بازخواهد گشــت؟ مطمئنم که بازنخواهد 
گشــت. آن ها جان مردمان زیادی را گرفتند. جامعه ما آن ها را 
نخواهد بخشــید. البته که این انتخاب جامعه ما خواهد بود که 
آیا با آن ها )روس ها( ارتباط برقرار کنند یا خیر. و هیچکســی 
نمی داند پس از این جنگ چه مدت طول خواهد کشید تا این 
دو کشور با یکدیگر تعامل برقرار کنند.«این اولین باری نیست 
که رئیس جمهوری اوکراین چنین درخواســت هایی را مطرح 
می کند. او پیشــتر از ناتو خواســته بود تا از طریق »حماتی 
پیشــگیرانه« علیه روسیه، این کشور را از استفاده از تسلیحات 
هســته ای بازدارد. در آن زمان، صحبت های او واکنش شــدید 
مسکو را به دنبال داشت و مقامات روسی، زلنسکی را به ایجاد 
جنگ جهانی ســوم متهم کردند. البته زلنسکی بعدا حرفش را 
اصاح کرد و مدعی شــد که اظهاراتش اشتباه ترجمه شده و 
منظور او »تحریم های پیشگیرانه بوده، نه حمات پیشگیرانه.«

زلنسکی: 

جهان علیه روسیه وارد عمل شود

موضوع : تاسیس، تغییرات شرکت
شرح موضوع : دانش گستر رخ بام 

تاســیس شرکت ســهامی خاص دانش گســتر رخ بام درتاریخ 1401/07/30 
به شــماره ثبت 43556 به شناســه ملــی 14011591559 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیــل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیــت :فعالیت های علمی، طراحی، نظارت و اجرا، مرمت و 
بازسازی، اجزای پیش ساخته و تمام فعالیت های مرتبط با امور ساخت و ساز و 
عمرانی و معماری مرتبط با شهرداری و ارگان های مرتبط با آن )سازمان نوسازی 
و بهسازی( ،مشــاوره،تهیه و نصب، متره و برآورد،نقشه کشی، پیمانکاری کلیه 
عملیات معماری و عمرانی ســاختمانی، تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه های 
عمرانی و مهندسی معماری و انبوه سازی و شهر سازی پیمانکاری در زمینه امور 
برق و نیرو )تاسیسات برقی و مکانیکی(،خدمات عمومی و تزیینات ساختمانی، 
تهیــه و تولید مواد و مصالح ســاختمانی،واردات و صــادرات کاالهای مجاز در 
رابطه با موضوع شرکت،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی،اخذ 
تسهیات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت درنمایشگاه  
ها،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، 
استفاده از وام و تسهیات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
داخلــی و خارجی، انجام امور تجاری و بازرگانــی مجاز از قبیل خرید و فروش 
مصالح و متریال های ســاختمانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
البرز، شهرســتان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، مهرشهرفاز3، بلوار شهرداری، 
خیابان 308، پاک 343، طبقه 2، واحد 3 کدپســتی 3185813555 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 530 مورخ 1401/06/27 نزد بانک 
بانک صادرات ایران شعبه خشایار با کد 1900530 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای احمد صراف زاده به شــماره ملی 1990422071 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
1 ســال آقای سجاد ستوده به شماره ملی 1990441866 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال آقای روح اله 
صراف زاده به شماره ملی 2002049696 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 1 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سجاد 
ستوده و احمد صراف زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فریبا حنیف به شماره ملی 2000599214 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 ســال خانم میترا متین به شماره ملی 
2000637523 به ســمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج 
 شناسه آگهی : 1398469

ترامپ برای انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
آمریکا اعالم آمادگی کرد
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دانشمندان هلندی و فرانسوی به تازگی نظریه جدیدی در مورد عادت 
پرواز حشره ها ارائه کرده اند که این اطالعات می تواند روند تولید پهپادها 
را بهبود بخشــد.به گزارش ایسنا و به نقل از ای او، دانشمندان دانشگاه 
فناوری دلفت هلند و دانشــگاه اکس مارسی فرانسه، نظریه جدیدی در 
مورد چگونگی تعیین حس گرانش حشرات در حین پرواز ارائه کردند. 
نتایج این مطالعه ممکن اســت بر ســاخت پهپادهای کوچک خودران 
تأثیر بگذارد.همانطور که در این مقاله توضیح داده شــده، روشــی که 
حشــرات از آن برای تعیین جهت گرانش استفاده می کنند و در حین 
پرواز شتاب می گیرند، هنوز برای دانشمندان یک معماست. از آنجایی 
که آنها اندام حســگر خاصی را ندارند، شــواهد روشنی مبنی بر اینکه 
چگونه آنها تفاوت سطح باال از پایین را متوجه می شوند، وجود نداشت. 
با این حال، یافته های جدید نشان می دهد که حشرات از روش تشخیص 
حرکت بصری همراه با حرکات خود اســتفاده می کنند تا حس جهت 
را دریابند.ایــن توضیح احتمالی برای عادات پــروازی آنها نه تنها یک 
کشف مهم بیولوژیکی اســت، بلکه فناورانه نیز هست. پهپادها معموالً 
شتاب سنج هایی برای کمک به پرواز دارند، اما اجرای مدل پرواز حشرات 
ممکن اســت راه را برای توسعه نسل جدیدی از گجت ها هموار کند. به 
طور خاص، این نظریه ابتکاری ممکن است از توسعه پهپادهای خودران 
کوچک پشــتیبانی کند.چه هواپیماهای بدون سرنشین، چه حشرات و 
چه خلبانان انسانی، داشتن حس جاذبه در هنگام پرواز ضروری است. به 
عنوان مثال، خلبانی که در میان ابرها پرواز می کند ممکن اســت حس 

جهت را از دست بدهد، به همین دلیل است.

نتایــج یک مطالعه جدید نشــان می دهد، باکتری هــای روده احتماال 
می توانند اثرات مضر نیکوتین روی کبد را کاهش دهند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از چاینادیلی، نیکوتین یک ماده مضر در تنباکو است که باعث 
اعتیاد و خطرات زیادی برای ســالمتی دارد و می تواند ســبب بیماری 
کبد چرب شود.نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد، افراد سیگاری 
با ُکلنی خاصی از باکتری های روده که قادر به تجزیه نیکوتین هستند، 
به بیماری های کبد با شــدت کمتری مبتال می شــوند و آزمایش های 
انجام شــده روی موش ها حاکی از آن اســت که احتمــاال میکروب ها 
می توانند از آسیب کبدی پیشگیری کنند.گروهی از دانشمندان چینی 
و آمریکایی در این پژوهش، نوعی باکتری را در روده شناسایی کرده اند 
که از پتانسیل تجزیه نیکوتین برخوردار است. بر اساس آخرین مطالعه 
منتشر شده در مجله نیچر، مشخص شد که ُکلنی خاصی از باکتری های 
روده، غلظت نیکوتین روده را در موش های در معرض نیکوتین کاهش 
داده است.پژوهشــگران دانشگاه های پکن، ژجیانگ، فودان، بیمارستان 
وابســته به دانشگاه پزشکی ونژو و مؤسسه ملی بهداشت ایاالت متحده 
دریافتنــد کــه »Bacteroides xylanisolvens« می توانــد نیکوتین های 
انباشته شده در روده افراد سیگاری را تجزیه کند.طبق گفته پژوهشگران 
این مطالعه، نیکوتین به عنوان فعال کننــده نوعی مولکول روده به نام 
AMPK شناخته شده اســت و این مولکول ها به پیشرفت بیماری کبد 

 )NAFLD به اختصار( )Non-alcoholic fatty liver disease( چرب غیرالکلی
کمک می کنند.بیماری کبد چرب غیرالکلی نوعی از کبد چرب اســت 
کــه در نتیجه تجمع چربی به دلیلی غیــر از مصرف زیاد الکل در کبد 

بروز می کند.

ساخت پهپاد با الهام از عادات 
پرواز حشرات

 کاهش اثرات مضر نیکوتین
 با باکتری های روده

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بیستمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین/ رویترز

معرفی kgEV کیلو؛ خودروی آفرود برقی با ظاهر عجیب 
در این نوشتار می خواهیم شما را با kgEV کیلو Kilow به عنوان یکی از عجیب ترین و جالب ترین خودروهای الکتریکی دنیا آشنا 
کنیم. همان طور که می دانید فرانسه تاریخچه درخشانی در تولید خودروهای عجیب دارد و وقتی بحث خودروهای الکتریکی به 
میان آید اوضاع عجیب تر هم خواهد شد. سیتروئن آمی بارزترین مثال این ماجراست اما کیلو هم داستان جداگانه ای برای خود 
دارد.کیلو یک خودروی الکتریکی ســبک وزن با شعاع حرکتی و قدرت کم اســت اما می توان آن را جزو جالب ترین خودروهای 
الکتریکی ای دانســت که تاکنون دیده ایم. این خودرو هم اکنون پیش فروش می شــود اما اطالعاتی از عرضه یا عدم عرضه آن در 
آمریکای شمالی منتشر نشده است. قطعاً ظاهر کیلو می تواند شما را گول بزند اما ویدئوهای منتشر شده از آن داستان دیگری 
را بازگو می کنند. کیلو همانند یک طغیانگر جذاب به ویژه در جنگل به نظر می رسد و توانایی قابل توجهی در عبور از مسیرهای 
سخت دارد. این وسیله نقلیه الکتریکی از رینگ های ۱۸ اینچی و دو پیشرانه الکتریکی استفاده می کند. kgEV کیلو می تواند در 
عرض ۴ ثانیه به سرعت ۳۹ کیلومتر در ساعت برسد که اگرچه با استانداردهای مربوط به خودروهای الکتریکی عملکرد جالبی 

نیست اما احتماالً حس بهتری نسبت به ظاهر خودش خواهد داشت.

آنچلوتی: می توان جای خالی هر بازیکنی را پر کرد
ســرمربی ایتالیایی رئال مادرید از نمایش شــاگردانش در دیدار برابر سویا راضی است. او درباره آسیب دیدگی والورده و کریم بنزما هم 
توضیح داد.به گزارش ایسنا و به نقل از الموندو، رئال مادرید در هفته یازدهم رقابت های اللیگا از سویا پذیرایی کرد و توانست با نتیجه 
سه بر یک به پیروزی دست پیدا کند تا جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی مستحکم تر کند.کارلو آنچلوتی در نشست خبری بعد 
از بازی گفت: خوشبختانه ما بازیکنان ذخیره بسیار خوبی داریم که در این بازی هم توانایی های خود را نشان دادند. ما می توانیم جای 
خالی هر بازیکنی را پر کنیم و این بســیار خوب اســت. باید به تالش خود ادامه داد. این تیمی است که از مربیگری در آن لذت می برم 
چرا که بازیکنان بسیار قابل احترامی دارد و هیچ مشکلی را برای من به وجود نمی آورند. رئال اگر بهترین تیم دوران مربیگری من نباشد 
قطعا یکی از بهترین ها است.سرمربی ایتالیایی رئال مادرید درباره آسیب دیدگی کریم بنزما و والورده گفت: بنزما بازیکن بسیار مهمی 
برای ما است و به او نیاز داریم با این حال نشان داده ایم که می توانیم جای خالی هر بازیکنی را پر کنیم. بنزما در بازی هفته جاری لیگ 
قهرمانان اروپا نمی تواند تیم را همراهی کند اما به بازی برابر خرونا خواهد رسید. درباره والورده هم باید بگویم که ضربه شدیدی به ساق 

پای او وارد آمده است و باید ببینیم که به بازی روز سه شنبه می رسد یا نه. والورده در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی داشته است. 

ما هب ابد می ربیم عشق رتا از ازل
رد همه عالم هک دید عشق چنین بی خلل؟

از رس من شور تو چیه نیاید ربون
رگ هچ رس آید زمان ور هچ رد آید اجل

چیه کسم، رگ بدل رب تو زگینم هب دل
چیه کسی خود بدل رب تو زگیند بدل؟

شمع لبت را بدید، مهر رگفت از عقیق

موم داهنت بدید مهر رگفت از عسل
رارهو عقل را زلف تو داراالمان

کار کن روح را لطف تو بیت العمل
بوده ز جور تو ما رد همه وقتی زبون

گشته هب مهر تو ما رد همه گیتی مثل

پیشنهاد

چهره روز

مرگ در ونیز
 Der Tod in Venedig کتاب مرگ در ونیز با نام اصلی
اثر توماس مان، نویســنده آلمانی و برنده جایزه نوبل 
ادبیات است که برای اولین بار در سال ۱۹۱۲ منتشر 
شد. می توان از این کتاب به عنوان یکی از بهترین آثار 
کوتاه توماس مان نام برد اما نباید کم حجم بودن اثر 
این مفهوم را بر ذهن ما متبادر کند که با اثری ساده 
و راحت روبه رو هســتیم. زیرا این داستان سرشار از 
الیه های نمادین، استعاری و اسطوره ای است که ما را 
به تعمق در باب مفهوم کتاب وا می دارد. کتاب مرگ 
در ونیز درباره گوستاو آشنباخ، نویسنده پنجاه ساله و 
اصول مندی اســت که پس از مدت ها تالش بی وقفه 
بر اســاس نظمی رخنه ناپذیر به جایگاه واالیی دست 
یافت و در پنجاهمین زادروز خود لقب اشرافی »فون« را از امیری آلمانی دریافت کرد. اما گوستاو 
فون آشنباخ مدتی است که در فرایند نوشتن گره هایی می بیند که قادر به باز کردن آن ها نیست. 

هرچند آثار این نویسنده در نظر دیگران واال و درخور ستایش بود اما خود از کارش راضی نبود:
اما در همان حال که ملت هنر او را می ســتود، خودش از آن ناخشــنود بود و به گمانش می آمد 
آثارش از نشانه های شوری سبک دست و آتشین، نشانه هایی که حاصل طراوت اند و در چشم اهل 
هنر سرآمد هر جوهره ی دیگر، چندان بازتابی ندارد. )کتاب مرگ در ونیز اثر توماس مان – صفحه 
۲۳(آشنباخ پس از کمی فکر کردن برای یافتن راه حل به این نتیجه می رسد که »کمی استراحت« 
الزم است و سفر کردن بهترین گزینه ممکن است.آشنباخ مردی به شدت منظم و دور از ابتذال و 
طمطراق بود که از همان جوانی هیچ نسبتی با کاهلی نداشت و معتقد بود که هنرمند خودش نیز 

باید همانند الگویی برای دیگران باشد و ضعف های اخالقی و رفتاری ای...

علی تجویدی
علــی تجویــدی )زادهٔ ۱۵ آبــان ۱۲۹۸ در تهران – 
درگذشــتهٔ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ در تهران( نوازندهٔ ویلن 
و سه تار، آهنگساز، پژوهشــگر و نویسندهٔ اهل ایران 
بــود. علی تجویــدی در ۱۵ آبــان ۱۲۹۸ در کوچه 
ظهیراالسالم تهران زاده شد. او اصالتاً اهل اصفهان بود. 
پدرش هادی تجویدی برادران وی محمد تجویدی و 
علی اکبر تجویدی از نقاشان سرشناس بودند.در آبان 
۱۳۹۸ مراســم نکوداشت یکصدمین ســالروز تولد 
علی تجویدی در تاالر وحدت تهران برگزار شــد.علی 
تجویدی آموختن موســیقی را از کودکی نزد پدرش 
»هادی خان تجویدی« که در نقاشــی از شــاگردان 
کمال الملک و در موســیقی از شاگردان درویش خان 
بود آغاز کرد. پس از مدتی نزد »ظهیرالدینی« به فراگیری فلوت پرداخت.خود او نقل کرده که از 
دوازده سالگی دستگاه های موسیقی ایرانی را می شناخته است.از شانزده سالگی نزد حسین یاحقی 
نواختن ویولن را آموخت و پس از دو ســال به کالس درس ابوالحســن صبا )که دوست و همکار 
پدر تجویدی در زمینه نقاشی بود( راه یافت. به مدت هشت سال در مکتب او به فراگیری ویولن 
و سه تار پرداخت.]۳[ او مدتی نیز در کالس درس چند نوازندهٔ ویولن کالسیک با شیوه نوازندگی 
غربی آشــنایی یافت. پس از آن با راهنمایی صبا، به محفل هنری محمد ایرانی مجرد راه یافت و 
با بســیاری از هنرمندان سرشناس آشنا شد و از هنرمندانی نظیر: محمد ایرانی مجرد، اسماعیل 
قهرمانی، سید حســین طاهرزاده و رکن الدین مختاری که به آن محفل رفت وآمد داشتند، بهره 
برد. تجویدی یکی از شــاگردان سرشناس صبا بود و در غیبت وی کالس او را اداره می کرد. او از 

نوازندگان نامدار ویلن بود و سال ها در هنرستان موسیقی تدریس می کرد.

فرهنگ

یکی از آخرین و مشهورترین تابلوهای نقاشی »لئوناردو 
داوینچی« برای جشن سالروز افتتاح موزه »لوور ابوظبی« 
در این موزه به نمایش گذاشته می شود.به گزارش ایسنا 
و به نقل از نشــنال،  تابلو نقاشی »یحیی« اثر »لئوناردو 
داوینچی« که یکــی از نمونه های بارز نبوغ این هنرمند 
ایتالیایی محسوب می شود، برای پنجمین سالگرد افتتاح 
موزه »لوور ابوظبی« به این مکان امانت داده شــد.هفته 
گذشته، تابلو نقاشی »یحیی« از سالن »گالری بزرگ«، 
محل نگهداری چندین شاهکار رنسانس از جمله محل 
نمایش سه نقاشی دیگر لئوناردو، جدا شد تا از موزه لوور 
پاریس به موزه لوور ابوظبی منتقل شــود.این نقاشی به 
مدت دو ســال در موزه لوور ابوظبی به نمایش گذاشته 
خواهد شــد. »یحیی«  از هشتم نوامبر همزمان با سالروز تاسیس لوور ابوظبی در این موزه برای عموم 
مردم نمایش داده می شــود.»یحیی«  یکی از مهم ترین نقاشــی های »داوینچی«  محسوب می شود، اما 
نخستین اثر این هنرمند نیست که در لوور ابوظبی به نمایش گذاشته می شود. تابلو نقاشی »پرتره زن 
ناشناس«  که با عنوان »»La Belle Ferronniere« شناخته می شود نیز برای مراسم افتتاح لوور ابوظبی در 
ســال ۲۰۱۷ از لوور پاریس به این شعبه امانت داده شده بود. این نقاشی هم دو سال در مجموعه لوور 
ابوظبی باقی ماند.در این نقاشی که اخیرا به ابوظبی ارسال شده است، »یحیی بن زکریا«  با پوششی از 
جنس خز و موهای بلند به تصویر کشیده شده است. »یحیی« در این نقاشی همان لبخندی را دارد که 
تداعی کننده لبخند مشــهور »مونالیزا« دیگر اثر »داوینچی«  است. گمان می رود این اثر در فاصله بین 
۱۵۱۳ تا ۱۵۱۶ میالدی نقاشــی شده باشد و یکی از نمونه های باشکوه از سبک اسفوماتو یا محوکاری 

است که در دوران رنسانس به کار گرفته می شد.

نقاشی »داوینچی« راهی امارات شد
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