
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 5039دوشنبه 16 آبان 1401  12 ربیع الثانی 1444  7 نوامبر 2022  sobheqtesad@ sobheqtesad@ sobhe-qtesad

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: تجهیزاتی که اکنون در پدافند هوایی وجود دارد که گل سرسبد آن باور ۳۷۳ است به فناوری و تجهیزات به روز دنیا 
مجهز است و دنیا نیز از آن مطلع است.به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح )یکشنبه ۱۵ آبان ماه( در 
مراسم رونمایی از موشک صیاد 4B که در ستاد وزارت دفاع برگزار شد، گفت: امروز ما در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، باور ۳۷۳ را داریم، سامانه ای 
که در جهان حرف برای گفتن دارد.وی افزود: همه مراحل ساخت و ارتقای سامانه باور ۳۷۳ در یک کار مشترک توسط کارکنان وزارت دفاع و نیروی پدافند 

هوایی ارتش انجام شد.امیر صباحی فرد با بیان اینکه ساخت چنین....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر صباحی فرد:
باور 373 به تجهیزات و فناوری های به روز دنیا مجهز است

info@sobh-eqtesad.ir

تایید نهایی مصوبه ترمیم حقوق ها از سوی شورای نگهبان
 افزایش حقوق بازنشستگان 

چقدر است؟
ســخنگوی شــورای نگهبان، روز )چهاردهم آبان ماه( از تایید مصوبه 
مجلس شورای اســالمی درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و به 
این ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری طبق 
مصوبه مجلس شــورای اسالمی از مهرماه اعمال خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، دوازدهم مهرماه ســال جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال 
الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری 
به مجلس شــورای اسالمی خبر داد، چند روز بعد، نمایندگان مجلس 
با دو فوریت الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشــوری و لشــکری موافقت کردند و کلیات آن را نیز در روز بیست 
و چهارم مهرماه به تصویب رســاندند.با ایجاد اختالفاتی میان سازمان 
برنامــه و بودجه و مجلس، مصوبه مذکور دوباره به کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس برگشــت و سرانجام هشتم آبان ماه به تصویب نهایی 
رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان نیز روز گذشته از 
تایید این مصوبه خبــر داد و به این ترتیب ترمیم حقوق کارکنان که 
فرایند تصویب قانونی آن به ســرعت انجام و حــدود ۳۲ روز به طول 
انجامیــده، طی روزهای آتی ابالغ و پس از آن، عملیاتی خواهد شــد. 
بر اســاس مصوبه مجلس شورای اســالمی،  زمان اعمال افزایش های 
درنظرگرفته شده در قانون مذکور، از اول مهرماه سال جاری خواهد بود 
اما برای بازنشستگان کشــوری و لشکری چه سازوکاری برای افزایش 

حقوق ها درنظر گرفته شده است؟.

مبلغ ثابت 900 هزار تومان + افزایش 5 درصدی نسبت به حکم 
حقوقی شهریور

بر اســاس مصوبــه مذکور، حقوق مشــمولین جــزء )۲( بند »الف« 
تبصره )۱۲( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱4۰۱ کل کشــور شامل 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی 
کشــوری و لشــکری و ســایر صندوق های بازنشســتگی وابسته به 
دستگاه های اجرایی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.افرادی که پس از 
اجرای این قانون بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق 
بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند )۱( این قانون 
)میزان افزایش امتیازات حقوقی کارکنان دولت( کمتر از افزایش ناشی 
از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به عالوه افزایش 
سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می کنند.عالوه بر 
مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون )افزایش ۹۰۰ هزار تومانی 
حقوق بازنشســتگان(، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری 
بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های 
بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم 

حقوقی شهریور ۱4۰۱ افزایش می یابد.

از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این 900 هزار 
تومان خواهد شد

عبداهلل میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی 
درباره افزایش حقوق بازنشستگان اینگونه توضیح داده و گفته است: بر 
اســاس این قانون، حقوق بازنشسته ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش 
پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این 
۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال های آینده نیز بر اساس میانگین 
دو ساله برای او محاســبه خواهد شد.به گفته وی، همچنین عالوه بر 
مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مستمری 
بگیران صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری و سایر صندوق های 
بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم 
حقوقی شــهریور امسال افزایش پیدا می کند که در واقع بر اساس این 
مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشســتگان بیشتر از کارمندان در نظر 
گرفته شده است، چرا که نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده 
بلکه بازنشستگان مانند شاغالن مشمول کسورات نمی شوند.به گزارش 
ایسنا، پیش از این، مصوبه مذکور با توجه به تصویب ۹۰۰۰ میلیاردی 
بودجه متناسب ســازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه 
سال جاری، گالیه هایی را از سوی این قشر به دنبال داشت. حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس در این باره 
گفته: »بازنشستگان بدانند که هیچ پیشنهادی در مجلس غیر از آنچه 
ما در کمیســیون برنامه و بودجه آوردیم نبوده است. ما نمی توانستیم 
جز با توافق دولت یک ریال اضافه کنیم. دست ما غیر از این، باز نبود.« 
بنابراعالم وی، همچنین آنهایی که از ابتدای سال مشمول ۵۷ درصد و 
۳۸ درصد افزایش حقوق نشده اند این افزایش حقوق شامل آنها خواهد 
شــد. مثال فردی قرارداد کار معین و زیر نظر تامین اجتماعی بوده اما 
در شهرداری کار می کرده و ۳۸ درصد افزایش حقوق را نداشته است. 
این فرد شامل افزایش حقوق فعلی خواهد شد؛ صندوق های خاص مثل 

صدا و سیما هم شامل این افزایش حقوق می شوند.

میزان افزایش حق عائله مندی و اوالد
بر اساس مصوبه مذکور، در اجرای ماده )۱۶( قانون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیت مصوب ۱4۰۰، حق عائله مندی وکمک هزینه اوالد 
تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر در دســتگاه های مذکور در ماده 
)۲۹( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران و همچنین بازنشســتگان، وظیفه بگیران و 
مســتمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشســتگی وابسته به دستگاه های اجرایی، به ترتیب به 
میزان ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصــد افزایش می یابد.میرزایی، رئیس امور 
جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی درهمین راستا، اعالم کرده 
است: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 
۱4۰۰ ، حــق عائله مندی و اوالد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد؛ به گونه ای که حق عائله مندی از 4۰۰ هزار تومان به 
۶۱۱ هــزار تومان و حق اوالد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار 

تومان افزایش می یابد. 

رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد مطرح کرد :

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
شامخ مهر ماه چه می گوید؟

اقتصاد، در مرز رونق و رکود

ترمز دالر کشیده می شود؟

اتاق بازرگانی ایران عدد شامخ)شاخص مدیران خرید( مهر ماه را منتشر کرده که نشان از قرار گرفتن این عدد 
در مرز رونق و رکود دارد.به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره سی وهفتم طرح شاخص 
مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد و گزارش دوره چهل و نهم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( بخش صنعت را 
با اتکا به نظرسنجی از فعاالن و بنگاه های اقتصادی در مهرماه ۱4۰۱ منتشر کرد.بر اساس این گزارش، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد در مهرماه ۵۰.۱۹ بوده است که در مقایسه با ماه قبل با 
کاهش ۱.۸۹ واحدی، کندتر شدن میزان فعالیت ها را نشان می دهد. در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت 
)تعدیل فصلی نشــده( نیز ۵۱.۶۶ به دســت آمده که ۱.۵۹ واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب رشد 
فعالیت های بخش صنعت نسبت به شهریورماه حکایت دارد.طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( به رسیدن به رقم ۵۰.۱۹ واحد، که در مرز خنثی )۵۰ واحد( 

قرار گرفته و در مقایسه با ماه قبل کندتر....

مدیر عامل آبفای استان تهران:

اوضاع سدهای تهران خوب نیست

نگرانی واشنگتن از گسترش برنامه موشکی ایران
وزیر دفاع: 

سامانه باور ۳۷۳ قابلیت مقابله با موشک های بالستیک را دارد
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با دستور کتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اسکله های شماره 7 
و 8 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین 
عملیات احــداث تولید متانول به عنوان دومین مجتمع پتروشــیمی در 
پارسیان آغاز شد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
اسکله های 7 و 8 واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان با 
اعتباری بالغ بر30 میلیون یورو بصورت ویدیو کنفرانسی با دستور معاون 
اول رییس جمهور که به اســتان هرمزگان سفر کرده بود، به بهره برداری 
رسید.اسکله های شماره 7 و 8 منطقه ویژه پارسیان با سرمایه گذاری 30 
میلیون یورو در راســتای اجرای ماموریت های توسعه ای ایمیدرو امروز به 
بهره برداری رســید. ظرفیت تخلیه و بارگیری این اسکله ها به 3 میلیون 
تُن و میزان اشتغالزایی مستقیم در این دو پست اسکله 100 نفر است.بندر 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بزرگترین بندر تخصصی کشور و دومین بندر 
بعد از بندر شهید رجایی به حساب می آید. این بندر به دست متخصصان 
و جوانان ایرانی ســاخته شده و یکی از افتخارات ما این است که این بندر 
صد در صد بومی و با اتکا بــه توان و دانش داخلی مورد بهره برداری قرار 
گرفته است.بهره برداری از 1۹ پست اسکله و رسیدن ظرفیت این بندر به 
۴0 میلیون تن می تواند نقش محوری در صادرات و واردات کاالهای نفتی، 
پتروشــیمی، صنعتی و معدنی داشته باشد.منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
در مرز ســه استان هرمزگان، بوشهر و فارس قرار گرفته است و همجواری 
با پارس جنوبی، صنایع پتروشــیمی در عسلویه و پاالیشگاه های نفتی در 
اســتان فارس از مزیت های منحصر به فرد بندر پارســیان بوده و از این 
منطقه بدلیل داشتن ظرفیت های بی نظیر به عنوان بهشت سرمایه گذاران 
یاد می شود.همچنین عملیات اجرایی  مجتمع تولید متانول از گاز طبیعی 
بــا اعتباری بالغ بر 550 میلیون یورو در منطقه ویژه اقتصادی پارســیان 
آغاز شــد.بندر منطقه ویژه پارسیان مهمترین بندر تخصصی کشور است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: بندر منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان به دلیل موقعیت اســتراتژیک، یکی از بنادر مهم تخصصی ایران 

است.ســید علی اصغر عالمه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در 
مراسم افتتاحیه اسکله های 7 و 8 که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه از غربی ترین 
نقطه استان هرمزگان و از کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، در مرز 
ســه استان هرمزگان، بوشهر و فارس در خدمت شما و مردم شریف ایران 
هستیم، بیان داشــت: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مستعدترین منطقه  
ویژه در جنوب کشور و نزدیک ترین منطقه به پایتخت انرژی ایران، پارس 
جنوبی جهت قرار گرفتن صنایع انرژی بر اعم از فوالد و پتروشیمی است.وی 
افزود: منطقه ویژه  پارسیان با وسعت 10هزار هکتار و در اختیار داشتن یکی 
از بزرگترین بنادر کشور و متصل به آب های آزاد جهت ایجاد زیرساخت های 
الزم، منطقه ای که می تواند در ســال تولید،اشتغال و دانش بنیان میزبان 
شــرکت های دانش بنیان در حوزه ی پتروشــیمی و فوالد و صنایع پایین 
دســت در جهت جلوگیری از خام فروشــی و تحقق اهداف مدنظر باشد.
وی افزود: در ســال 1۴01 در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید 
دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری، با حمایت وزارت صمت و سازمان 
ایمیدرو، در همه  حوزه ها اعم از زیرســاخت، ســرمایه گذاری و صادرات با 
دســتان توانمند جوانان رشد ۴00 درصدی را رقم زدیم که خود افتخاری 
بزرگ اســت.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با بیان اینکه ثابت 

کردیم جوانان ایرانی زیر بار زور نمی روند اظهار داشت: در بدترین و سخت 
ترین شــرایط تحریم و زیر فشــارهای ظالمانه  غرب در راس آن آمریکای 
جنایــت کار با تکیه بر توانایی جوانان مــی توانیم به راه خود ادامه دهیم.
وی تاکید کرد: منطقه  ویژه  اقتصادی پارســیان تجلی اراده  جوان ایرانی و 
مسلمان است و قطعاً این بندر جزو بنادر تاثیر گذار و نقش آفرین در اقتصاد 
کشــور خواهد بود.عالمه عنوان کرد: ما امروز مفتخریم با فرمان جنابعالی 
دو پست اسکله به ارزش بیش از 30 میلیون یورو به بهره برداری برسد که 
می تواند در اقتصاد دریا در کنار سایر حوزه ها به رشد اقتصادی کشور کمک 

کند.وی تصریح کرد: ظرفیت دو پست اسکله سه میلیون تن در سال است 
که می تواند به صادرات غیر نفتی و در شــرایط کنونی کمک شایانی کند.

عالمه در تشریح مشخصات اسکله های 7 و 8 عنوان کرد: طول این اسکله 
ها 510 متر و پس کرانه  آن 28 هکتار است که 100 نفر به صورت مستقیم 
می توانند مشــغول به کار شــوند و در کنار اشتغال غیرمستقیم این بندر 
می تواند اقتصاد دریا را متحول کند و سهم ایران از اقتصاد دریایی را افزایش 
دهد.عالمه خاطر نشــان کر: بندر پارسیان تنها بندر تمام ایرانی است که 
همه مراحل آن، از طراحی تا مهندسی، از ساخت تا نصب و تامین مالی آن 
صد در صد ایرانی بوده و در حوزه  ساخت بندر امروز بی نیاز از دیگر کشورها 
است و همین جا جا دارد از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا که نقش بی بدیلی 
درساخت این اسکله ها و بندر داشته در شرایط سخت کشور تقدیر و تشکر 
ویژه داریم و همچنین امروز یکی از پروژه های بزرگ تولید متانول کشور در 
فاز اول 350 میلیون دالر انجام خواهد شــد و در فاز دوم ان شاهلل زنجیره  
آن تکمیل و پروپیلن و پلی پروپیلن تولید خواهد شــد.مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان از منطقه  ویژه  اقتصادی پارسیان به عنوان یکی از 
یادگاری های دولت سیزدهم یاد کرد و از معاون اول رئیس جمهوری دعوت 
کرد تا از منطقه ویژه اقتصادی پارســیان بازدید داشــته باشد و خواستار 
برگزاری جلســه ای به ریاست محمد مخبر برای ارایه  برنامه های توسعه ای 
در جهت تحقق شعار دولت شد تا بدینوسله موانع سرمایه گذاری برطرف 
شود و شاهد اشتغال بیشتر جوانان این مرز و بوم باشیم.مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان در پایان از دکتر فاطمی امین  وزیر محترم صمت 
از دوستی استاندار پرتالش استان هرمزگان،از جعفری ریاست ایمیدرو که 
الحق و االنصاف با تمام توان در جهت تامین زیرســاخت های منطقهویژه 
حمایــت نموده و همچنین از جباری نماینده دلســوز غرب هرمزگان که 
همواره برای پیگیری ها کنار ما بوده،از همه ی همکاران مخصوصا کارگران 
خدوم، پیمانکاران و سرمایه گذاران گرامی که در این شرایط سخت در کنار 

ما بوده و به این منطقه کمک کرده اند تقدیر و تشکر دارم.

با دستور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

اسکله های 7 و 8 بندر پارسیان به بهره برداری رسید
آغاز عملیات اجرایی  تولید متانول در پارسیان
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گزیده خبر

گزارش دیوان محاسبات از »رشد ۴ برابری 
درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱«

تهران- ایرنا- دیوان محاســبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه اول 
سال ۱۴۰۱، روند میزان کسری بودجه را کاهشی عنوان و اعالم کرد: ۴۴۶ درصد 
میزان وصول درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص 
گاز صادراتی در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا 
از دیوان محاســبات کل کشور، گزارش تفصیلی برشی از تفریغ بودجه ۶ ماهه 
اول ســال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریورماه از سوی کارشناسان این نهاد تهیه 
و منتشر شد. این گزارش حاکی است که تا زمان مذکور، ۱۳ درصد از احکام به 
صورت کامل اجرایی شده است. در ۲۱ درصد عدم اجراء و در ۶۶ درصد اجرای 

بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم.
همچنین بر اســاس این گزارش، روند میزان کسری بودجه در ۶ ماهه نخست 
سال جاری کاهشی بوده است.افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل 
از نفــت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشــگری فعلی 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای 
مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی ســایر درآمدها نسبت به مصوب ۶ ماهه، کاهش 
۶۴ درصدی تعداد دســتگاه های حساب نداده، افزایش ۱۲ درصدی میزان ثبت 
اطالعات کارکنان دســتگاه های اجرایی در ســامانه پاکنا در مقایســه با مدت 
چهارماهه قبلی از مهمترین یافته های دیوان محاســبات است.گزارش این نهاد 
نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در شش ماهه نخست، نشان 

می دهد:
- از بیــن تعداد ۶۹ حکم که متضمن تدویــن، تهیه، تصویب و ابالغ آیین نامه، 
دستورالعمل، ســازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شــیوه نامه پرداخت تا پایان 
شــهریور ســال ۱۴۰۱ بودند، برای ۵۵ درصد )۳۸ حکم( اقــدام الزم صورت 
پذیرفتــه، و درخصوص ۴۵ درصد )۳۱ حکم( احکام قانون بودجه نقض شــده 

است.
- در ۴۹ مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که از جمله دالیل کسری 
بودجه محسوب می شود و تعداد ۵۹ ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از ۵۰ 
درصدی نسبت به پیش بینی  بوده و ۱۸ مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی 

نداشته است.
- تخصیص اعتبار برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تاریخ پیش بینی 
خاتمه در پایان ســال ۱۴۰۱ به منظور بهره برداری به موقع این طرح ها، کامل 
و بهینــه نبوده اســت. از میان ۱۱۷ طرح مذکور با پیــش بینی تاریخ اتمام در 
پایان سال ۱۴۰۱، صرفاً به ۴۵ طرح تخصیص اعتبار ۰.۰۳ درصدی تا ۱۲۱.۸۵ 
درصدی صورت گرفته و برای بقیه طرح ها به تعداد ۷۲ مورد هیچگونه تخصیص 
اعتباری انجام نشــده است. الزم به ذکر است تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار به 
این طرح ها موجب بهره برداری به موقع آنها و افزایش اثربخشی الزم خواهد شد.

- تعداد ۱۹۲۸ دستگاه اجرایی )۴۰ درصد( اطالعات کارکنان خود را در مهلت 
مقرر ســامانه پاکنا ثبت نکرده اند. همچنین تعداد ۱۹۱۶ دستگاه اجرایی )۴۰ 
درصد( لیســت حقوق و مزایای کارکنان خود را در ســامانه موضوع ماده )۲۹( 

قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده اند.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت هایی از جمله »درمان 
ناباروری« و »تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی کشور« هیچگونه اعتباری 
دریافت نکرده که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع کنونی 
شده است. درخصوص پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان نیز اقداماتی به صورت 
ناقص و پراکنده توســط وزارت بهداشــت و سازمان های بیمه گر صورت گرفته 
است. طبق ماده )۷۴( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف 
بود ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم )پایان سال ۱۳۹۷( نسبت به استقرار 
پرونده الکترونیک ســالمت اقدام نماید اما هــدف قانونگذار تا مقطع کنونی به 

صورت کامل محقق نشده است.
- تعداد ۳۴۳ شــرکت اطالعات خود و  شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته را 
در ســامانه یکپارچه اطالعات  شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به روزرسانی نکرده اند. همچنین 
۲۲ شــرکت آمار نیروی انســانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشــت ماه سال 
۱۴۰۱ در پایــگاه اطالعات کارکنان نظام اداری)پاکنــا( وارد ننموده اند.- تعداد 
۹۳ دســتگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت همزمــان مقامات و معاون آنان 
و مدیران  دســتگاه های اجرایی کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در 
هیات مدیره، مدیریت عاملی و ســایر مدیریت های اجرایی  شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی و ســازمان ها را رعایــت نکرده اند و اطالعات اموال 
غیرمنقــول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار ۳۷۹ دســتگاه اجرایی در 
سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی)ســادا( در موعد مقرر قانونی ثبت و یا 
تکمیل نشده اســت.به گزارش ایرنا، طبق قانون مهلت جذب اعتبارات عمرانی 
دســتگاه های اجرایی هر سال تا شهریور ماه سال بعد تمدید می شود، لذا دولت 

۱۲ ماه برای جذب این منابع و اجرای پروژه های عمرانی فرصت دارد.

در دومین نشست هماهنگی وزرا و دستگاه های ذی ربط
امیرعبداللهیان: شعار »همه برای پیروزی تیم 

ملی فوتبال« را هدف اصلی قرار دهیم
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: هدف همه ما کمک و پشتیبانی به فدراسیون 
فوتبال و بازیکنان تیم ملی ایران است و توافق کردیم شعار »همه برای پیروزی 
تیم ملی جمهوری اســالمی ایران« را هدف اصلی خــود قرار دهیم.به گزارش 
خبرنگار سیاسی ایرنا، حســین امیرعبداللهیان روز یکشنبه در دومین نشست 
هماهنگی وزرا و دستگاه های ذی ربط در آستانه حضور تیم ملی فوتبال در جام 
جهانی قطر، با خیرمقدم به مهمانان، گفت: کمیته عالی بازی های جام جهانی از 
ماهها قبل به ریاســت محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت و در 
این مدت حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و تیم همکارانشان اقدامات زیادی 
را در ماههای گذشته انجام داده اند.وزیر امور خارجه افزود: از حمید رضا دهقانی 
ســفیر ایران در قطر هم دعوت کردیم و برای انجام هماهنگی های الزم زحمت 
زیادی کشــیدند و در جلسه امروز نیز حضور دارند. خوشبختانه هماهنگی های 
فنی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی،   امنیتی، گردشگری و ارتباطات و ایاب و ذهاب 
تا این لحظه به خوبی انجام شده است.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: با توجه به 
وقت محدودی که پیش روی ما است امیدواریم بتوانیم با هماهنگی  کامل میان 
بخش های مختلف نظام شاهد بهترین حضور در بازی های جام جهانی باشیم و 
بهترین نتیجه را کســب کنیم.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی وزرا، 
رئیس کمیته المپیک و رئیس فدراســیون فوتبال،  برای پشتیبانی کامل امور 
بتوانیم کمیته پیگیری که تشکیل شده را به سطح معاونان وزرا و دستگاه ها ارتقا 
دهیم و همزمان بتوانیم این کمیته را در سطح مدیران کل و معاونان وزرا و حتی 
در سطح وزرا در دوحه هم داشته باشیم.رئیس دستگاه دیپلماسی کشور تصریح 
کرد: هدف همه ما کمک و پشتیبانی به فدراسیون فوتبال و بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران اســت و همانطور که در آخرین جلسه ای که در وزارت خارجه در 
خدمت عزیزان بودیم توافق کردیم شعار »همه برای پیروزی تیم ملی جمهوری 
اسالمی ایران« را هدف اصلی خود قرار دهیم. همه ما امروز اینجا هستیم که به 

ورزشکاران، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان کمک کنیم.

 پرتاب زیرمداری ماهواره بر »قائم ۱۰۰« 
با موفقیت انجام شد

تهران- ایرنا- نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از پرتاب 
موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر ســوخت جامد »قائم ۱۰۰« خبر داد و 
اعالم کرد: این ماهواره بر سه مرحله ای قادر است ماهواره های ۸۰ کیلوگرمی 
را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد.به گزارش ایرنا؛ آزمایش پروازی 
زیر مداری موتور مرحله اول رافع در ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ روز 
شــنبه با حضور سردار سرتیپ  پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه و جمعی از مقامات و مسئوالن نیروهای مسلح  با موفقیت 
انجــام پذیرفت.بنا بر این گــزارش، ماهواره بر ســوخت جامد قائم ۱۰۰، 
ماهواره ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره های 

با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.
در آزمایش امروز موتور مرحلــه اول ماهواره بر قائم ۱۰۰ که همان موتور 
ســوخت جامد رافع اســت و در دی ماه  ۱۴۰۰ آزمایش زمینی خود را با 
موفقیت پشت ســر گذاشــته بوده، مورد آزمایش پروازی زیر مداری قرار 
گرفت.با عبــور از این مرحله در آینده ای نزدیک ماهواره ناهید ســازمان 
هوافضای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات توسط سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بهره برداری از ماهواره بر ســه مرحلــه ای قائم ۱۰۰  در مدار 
قرار می گیرد.ســردار سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه در حاشیه آیین آزمایش این دســتاورد  بزرگ در پایگاه 
فضایی پرتاب ماهواره این نیرو، گفت: کشــورهای مستکبر به سرکردگی 
رژیم پلید و تروریستی امریکا با بسیج تمامی ِعده و ُعده خود مقابل پیشرفت 
ملت عظیم الشــأن ایران  صف آرایی کرده انــد و تحمل موفقیت های غرور 
انگیز جمهوری اســالمی ایران را ندارند.وی تاکید کرد: همت و تالش های 
مجاهدانه جوانان دانشــمند ایران اسالمی که تحت هدایت های فرماندهی 
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا )مدظله العالی( این دســتاوردهای 
بزرگ را در سایه سنگین ترین تحریم های تاریخ بشریت برای کشور عزیزمان 
ارمغان آورده است، راهبرد ایران قوی را  پیش روی خود دارد و بدون هیچ 
تردیدی قدرت و ســرعت حرکت پیش رونده خود برای فتح قله های بلند 
دانش و رسیدن به فناوری های نوین و برتر را ادامه خواهیم داد.به گزارش 
ایرنا، پرواز زیرمداری به پروازهای فضایی گفته می شــود که در آن وسیله 
پرنده )ماهواره بر و ...( به فضای بیرونی جو زمین می رســند اما در مســیر 
پرواز آن دوباره به جو وارد می شوند به طوری که آن وسیله پرنده یک دور 
مداری کامل را پیمایش نمی کند.این پرواز معموال به منظور تست وسایل 
پروازی در فضای خارج از جو زمین و بررســی آثار و عملکرد آن در خارج 

از جو صورت می گیرد.

وزیر دفاع: 

سامانه باور ۳۷۳ قابلیت مقابله با موشک های بالستیک را دارد
تهران- ایرنا- وزیر دفاع گفت: ســامانه باور ۳۷۳ در راستای 
مقابله با اهداف هوایی دورایستا، موشک های بالستیک و انواع 
هواپیماهای جنگنده و بمب افکن، موفق شــد تا هدف مورد 
نظــر را در برد ۳۰۵ کیلومتری مــورد اصابت قرار بدهد.امیر 
سرتیپ محمدرضا آشــتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح یکشنبه )۱۵ آبان( در مراســم رونمایی از سامانه باور 
۳۷۳ بــرد بلند و افتتاح خط تولید موشــک صیاد ۴B اظهار 
داشت: وزارت دفاع ماموریت تامین نیازمندی های تسلیحاتی 
و تجهیزاتی نیروهای مســلح را در مقابله با تهدیدات و دفاع 
از مرزهــا به ویژه مرزهــای هوایی بر عهــده دارد.وی افزود: 
متخصصان ما در وزارت دفاع و صنعت دفاعی موفق شــدند 
در تولید یکی از ســامانه های برد بلند کــه به نام باور ۳۷۳ 
نامگذاری شده، اقدامات خود را ساماندهی و دنبال کنند.وزیر 
دفاع ادامه داد: برد درگیری ســامانه باور ۳۷۳ در ابتدا ۲۰۰ 
کیلومتر و با ارتقای این سامانه در آخرین آزمایش انجام شده 
بــا همت عزیزان نیروی پدافند هوایی ارتش این ســامانه در 
راستای مقابله با اهداف هوایی دورایستا، موشک های بالستیک 
و انواع هواپیماهای جنگنده و بمب افکن، موفق شــد تا هدف 

مورد نظر را در برد ۳۰۵ کیلومتری مورد اصابت قرار بدهد.
امیر ســرتیپ آشتیانی با اشاره به ســایر قابلیت های سامانه 

باور ۳۷۳ تصریح کرد: ســامانه مذکور ایــن قابلیت را دارد تا 
بــا ۶ هدف درگیر شــده و آن ها را منهدم کند. بســیاری از 
کشورهای صاحب فناوری در دنیا آرزوی داشتن چنین سامانه 
ای را دارند.وی در پایان تاکید کرد: قطعا این در ارتقای توان 
رزم نیروهای مســلح نقش آفرینی بسیاری خواهد داشت .به 
گزارش ایرنا، ســامانه باور ۳۷۳ برد بلند رونمایی و در حاشیه 
آن خط تولید موشــک پدافندی صیاد ۴B صبح روز یکشنبه 
در مراســمی با حضور امیر محمدرضا آشــتیانی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد 
فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش افتتاح شد.در آزمون تست 
سامانه باور ۳۷۳ برد بلند هدف دورایستا در برد بیش از ۴۵۰ 
کیلومتر توســط رادار بهینه شده سامانه باور ۳۷۳ کشف شد 
و در برد حدود ۴۰۵ کیلومتر ردگیری و در برد بیش از ۳۰۰ 
کیلومتر مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.موشک برد بلند صیاد 
B۴ دارای ســوخت جامد مرکب بوده و برای نخستین مرتبه 
مورد ارزیابی عملیاتی قرار گرفت.برد رادار کشــف سامانه باور 
۳۷۳ از ۳۵۰ به ۴۵۰ کیلومتر و برد رادار درگیری این سامانه 
از ۲۶۰ به ۴۰۰ کیلومتر ارتقا پیدا کرده اســت.برد موشــک 
سامانه از ۲۰۰ به ۳۰۰ کیلومتر و ارتفاع درگیری آن از ۲۷ به 

۳۲ کیلومتر افزایش یافته است.

اول رئیس جمهــور گفت:  معــاون 
امروز کشــور آماده جهش جدی در 
همه ابعاد است و در مباحث امنیتی، 
دیپلماسی و سیاســی به نقطه ای از 
بازدارندگی رسیدیم که هیچ کشوری 
جــرأت رویارویی با ایــران را ندارد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، آئین 
تکریم و معارفه معاون سابق و جدید 
اجرایی رئیس جمهور و سرپرســت 
نهاد ریاســت جمهوری )یکشــنبه( 
با حضــور محمد مخبر معــاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد.مخبر در این 
مراسم که رئیس دفتر رئیس جمهور 
و شــماری از مقامات و معاونین نهاد 
ریاســت جمهوری حضور داشــتند، 
اظهــار داشــت: امروز کشــور آماده 
جهش جدی در همه ابعاد است و در 
مباحث امنیتی، دیپلماسی و سیاسی 
به نقطه ای از بازدارندگی رســیده ایم 
که هیچ کشــوری جــرأت رویارویی 
با جمهوری اســالمی ایران را ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
رجزخوانی های رئیس جمهور آمریکا 
تصریح کرد: کشور به مرحله ای رسیده 
اســت که هیچ گزینه نظامی نه روی 
میز و نه زیر میز دشمن قرار ندارد و 
قدرت های جهانی قادر نیستند هیچ 
تصمیمی در منطقه اتخاذ کنند جز 
اینکه نظر جمهوری اسالمی را گرفته 
باشند.وی خاطرنشــان کرد: علیرغم 
پیشــرفت های همه جانبــه علمی و 
صنعتی و با وجود امکانات طبیعی و 
خدادادی هنــوز به نقطه مطلوبی در 
زمینه اقتصادی نرســیدیم، اما دولت 
ســیزدهم گام های بلندی در سرمایه 
گذاری های جدید برداشته و با دستور 
رئیس جمهور برای تعریف پروژه های 
جدیــد و اجرای طرح هــای عمرانی 
و زیرســاختی منابع قابــل توجهی 
اختصاص داده شــده که تمامی این 
طرح هــا در حال آماده ســازی و یا 
آغاز عملیات اجرایی است.معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به مزیت های 
کشــور در بخش ترانزیت تأکید کرد: 
در سفر به روسیه تمام نخست وزیران 
کشــورهای حاشــیه دریای خزر به 

دنبــال انجام مذاکــرات و توافقات با 
جمهوری اسالمی در زمینه ترانزیت و 
حمل کاال و مسافر بودند.مخبر ادامه 
داد: می تــوان با اتصال ۱۷۰ کیلومتر 
مسیر ریلی به آستارا و ۲۰ کیلومتر به 
بصره تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
و دریــای مدیترانه برای حمل کاال و 
بار و مسافر در منطقه دسترسی های 
الزم و سریع فراهم کنیم.وی با بیان 
اینکه بهره گیری از امکانات، سرمایه 
و مدیریت مردم از رسالت های جدی 
مدیران دولت سیزدهم برای پیشرفت 
و آبادانی کشور اســت، گفت: دولت 
باید بســتر و زمینه هــای الزم برای 
حضور و مشارکت مردم را فراهم کند 
و اگر مردم به میدان پیشرفت کشور 
بیایند مشکالت کشور در ظرف مدت 

بسیار کوتاهی قابل حل است.
مخبر تصریح کــرد: در فعالیت های 
اقتصــادی همــواره دو محدودیــت 
مدیریــت و منابــع وجــود دارد که 
قطعــاً حضــور مــردم می تواند این 
محدودیت ها را تبدیــل به فرصت و 
حل مشکالت کند.معاون اول رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه اعتماد مردم 
به حاکمیت برای حل مشکالت کشور 
حائز اهمیت اساسی است، خاطرنشان 
کرد: با همت و عزم بلند تمام ارکان و 
قوای کشور می توانیم به مرحله ای از 
شکوفایی و اقتدار برسیم که دشمن 
حتی فکر تقابل نظامی و اقتصادی با 
جمهوری اسالمی را در ذهن نپروراند.
وی همچنیــن در بخــش دیگری از 
سخنان خود با تقدیر از خدمات دکتر 
سید صولت مرتضوی در طول خدمت 
رســانی در معاونــت اجرایی رئیس 
جمهور و سرپرســت نهاد ریاســت 

جمهوری گفت: معاونــت اجرایی از 
مسئولیت هایی است که حجم باالیی 
از مدیریت کارمندان دولت و ارتباط با 
آحاد مردم در سراسر کشور را به عهده 
دارد و از ویژگی هــای اصلی پذیرش 
این مسئولیت تواضع، فعالیت شبانه 
روزی و پیگیــری مســتمر مصوبات 
سفرهای استانی است.مخبر با اشاره 
به سفر روز گذشــته خود به منطقه 
محروم بشاگرد، گفت: گام دوم پشت 
سر گذاشــتن محرومیت این منطقه 
آغاز شــده و مصوبات حل مشکالت 
بشاگرد به گونه ای تنظیم و اجرا شده 
که با اجرایی شدن آنها عالوه بر رفع 
محرومیت، این منطقه به یک نقطه 
قابل قبول و برخوردار خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهــور با تأکید 
بر اینکه مصوبات ســفرهای استانی 
دولت ســیزدهم کاماًل هوشمندانه و 
با رفع نیازهــا و تقاضاهای مردم هر 
منطقه تهیه شده است، گفت: اگر این 
مصوبات ســفرهای استانی به خوبی 
اجرایی شــود چهره کشــور از لحاظ 
رفع محرومیت و پیشــرفت و آبادانی 
تغییر خواهد کرد.سید صولت  کاماًل 
مرتضوی نیز در این مراســم با اشاره 
به ۳۱ سفر برنامه ریزی شده استانی 
و چندین ســفر پروژه ای با محوریت 
رئیــس جمهور در دولت ســیزدهم 
خدمت  توانســتیم  گفــت:  تاکنون 
رسانی را از پاستور به دورترین نقاط 
کشور ببریم و ارتباط چهره به چهره 
رئیس جمهــور با مردم همواره بدون 
تکلف و در سخت ترین شرایط آب و 
هوایی انجام شــد.وی مسأله شناسی 
در سفرها و نگاه نافذ رئیس جمهور و 
دولت را از ویژگی های مهم سفرهای 

اســتانی دولت ســیزدهم برشمرد و 
گفت: در این ســفرها تعداد باالیی از 
مشکالت و مسائل هر استان شناسایی 
و دستورات الزم برای پیگیری و اجرا 
بــه بهترین نحو صادر شــده اســت 
تــا جایی که تعداد قابــل توجهی از 
واحدهای تولیــدی غیرفعال و نیمه 
فعال به چرخه اقتصاد کشور بازگشته 
و  به دستورات  اســت.وی همچنین 
تأکیدات معــاون اول رئیس جمهور 
در پیگیری مصوبات سفرهای استانی 
اشــاره کرد و ادامــه داد: در دور دوم 
سفرهای اســتانی عالوه بر پیگیری 
بایــد به حــل مشــکالت فرهنگی، 
ازدواج و معیشــت مردم توجه شود.
محســن منصوری نیز در این مراسم 
با تأکید بر اینکه ســفرهای استانی 
دولت ســیزدهم یک خلق حماســه 
و راه میانبر خدمت رســانی به مردم 
اســت، گفت: مصوبات این سفرها از 
جنس سیاست گذاری و اقتصادی بود 
و باید در طراحی دور دوم ســفرهای 
استانی از طرح مسأله و برنامه ریزی 
تا اجرا مردم و بخش خصوصی درگیر 
شوند.وی تقویت ســرمایه اجتماعی 
را یکــی از مأموریت های اساســی و 
مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: 
تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین 
برنامه هــا و اهــداف معاونت اجرایی 
ریاســت جمهوری خواهد بود و باید 
در نهاد ریاســت جمهوری که نماد 
تبلــور موضوعــات اداری و اجرایی 
کشور محسوب می شــود به گونه ای 
عمل شــود تا تصمیمات در این نهاد 
مهم در حلقه هــای مختلف زنجیره 
اجرایی کشــور راهگشــا باشد.مخبر 
در این مراســم با اهــدای لوح تقدیر 
از تالش هــای صادقانــه و خدمات 
ارزنــده دکتــر مرتضــوی در دوران 
تصدی مســئولیت معاونــت اجرایی 
کرد.همچنین  تجلیل  رئیس جمهور 
در ادامه معــاون اول رئیس جمهور 
حکم انتصاب محســن منصوری به 
عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری را به 

وی اعطا کرد.

در معارفه معاون اجرایی رئیس جمهور؛

مخبر: اعتماد مردم به حاکمیت برای حل مشکالت حائز اهمیت است

فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتــش گفت: تجهیزاتی که 
اکنون در پدافند هوایی وجود دارد که گل سرســبد آن باور 
۳۷۳ اســت به فناوری و تجهیزات به روز دنیا مجهز است 
و دنیا نیز از آن مطلع اســت.به گزارش خبرنگار مهر، امیر 
علیرضــا صباحی فرد فرمانده نیــروی پدافند هوایی ارتش 
صبح )یکشــنبه ۱۵ آبان ماه( در مراسم رونمایی از موشک 
صیاد ۴B که در ستاد وزارت دفاع برگزار شد، گفت: امروز ما 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، باور ۳۷۳ را داریم، 
ســامانه ای که در جهان حرف برای گفتــن دارد.وی افزود: 
همه مراحل ســاخت و ارتقای سامانه باور ۳۷۳ در یک کار 
مشترک توسط کارکنان وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی 

ارتش انجام شد.امیر صباحی فرد با بیان اینکه ساخت چنین 
ســامانه ای با این برد و قدرت در جهان به سال ها زمان نیاز 
دارد، تصریح کرد: در حالی که چند ســال بیشتر از ساخت 
و تحقیقات ما بر روی این ســامانه نمی گذرد. دو سال قبل، 
تست های اولیه ما در برد ۱۵۰ کیلومتر موفق شدیم تا هدف 
را منهدم کنیم. هدف مورد استفاده برای این سامانه، پهپاد 
بومی ســاخت خودمان است.وی افزود: هنگامی که در دنیا 
می خواهند هدفی را در برد زیر ۲۰۰ کیلومتر منهدم کنند 
از یک پهپاد یا هواپیمایی با سطح مقطع بسیار باال استفاده 
می کنند. امــا، این توانمندی در بــاور ۳۷۳ وجود دارد که 
بتواند با پهپادها و همه هواپیماهای حتی هواپیماهای نسل 

پنجم با سطح مقطع بسیار پایین، مقابله کند.فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه برای ارتقای برد ســامانه 
باور ۳۷۳ یک کار تحقیقاتی بســیار سنگین و شبانه روزی 
در فاصله زمانی کمتر از دو ســال انجام شــد، تصریح کرد: 
موفق شــدیم در کمتر از دو سال برد این سامانه را به بیش 
از ۳۰۰ کیلومتر ارتقا دهیم. یعنی توانستیم یک هدف را در 
باالی ۳۰۰ کیلومتری با پهپاد ارتقا یافته بومی منهدم کنیم. 
این پهپاد مجهز شــده بود تا بتواند سقف ارتفاع بسیار باال 
در بیــش از ۴۰ هزار پا را انجام دهد.وی ادامه داد: ایران جز 
اندک کشورهای جهان است که توانسته این سامانه پرقدرت 
بومی را بسازد. هر میزان که تهدیدات به پیش برود، سامانه 

باور و سایر سامانه های پدافند هوایی جلوتر از تهدیدات بروز 
به پیــش می روند. تجهیزاتی که اکنــون در پدافند هوایی 
وجود دارد که گل سرســبد آن باور ۳۷۳ است به فناوری و 
تجهیزات به روز دنیا مجهز است و دنیا نیز از آن مطلع است.

امیر صباحی فرد:

باور ۳۷۳ به تجهیزات و فناوری های به روز دنیا مجهز است
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مبلغ یارانه در سال جدید تغییر می کند؟
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.به گزارش برنا،  »مسعود میرکاظمی« رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه 
با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعال کار بر روی منابع و مصارف 
در حال انجام است. باید درآمد ها و منابع و حقوق ها و ... مشخص شود. بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ مورد بررسی قرار میگیرد و هنوز به این مرحله نرسیده ایم.وی در ادامه گفت: ولی 
احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کاالبرگ منتفی شود 
و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد شود گفت: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت آمیز 

باشد و مردم استقبال کنند حتما در الیحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

گزیده خبر

دالیل اقتصادی اعتراضات اخیر
 خانواده  مسئوالن زیر بار هیچ فشاری 

نرفته اند
اســتاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: آنچه مردم را ناراضی و خشمگین کرده این 
است که آقایان سال ها برای کاهش فشارها وعده می دهند اما خودشان و خانواده  
ایشــان زیر بار تحمل هیچ فشاری نرفته اند و نمی روند و شبکه های اجتماعی به 
طور گســترده این شکاف را به تصویر کشیده و این تبعیض و نابرابری ها را عیان 
کرده اســت.مرتضی افقه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به بررسی 
عوامل موثر در شکل  گیری اعتراضات و ریشه اقتصادی آن اظهار داشت: اعتراضات 
فعلی متراکم شده تمام فشارهایی است که به طور اعم همه مردم و به طور خاص 
جوانان در طول ســه دهه بعد از جنگ تحمل کرده اند.وی ادامه داد: ریشه اصلی 
این فشارها مشکالت اقتصادی بوده  است و همین عامل باعث شده جوانان آینده 
روشنی را متصور نشوند و نبینند، در شرایطی که جوانان تصوری از دستیابی به 
شغل مناسب ندارند به تبع آن امکان ازدواج در آینده را نمی بینند و امکان تفریحات 
حداقلی را ندارند و تمام این موضوعات، مجموعه ای از فشارهایی است که مردم 
متحمل آن هستند.افقه گفت: در مواجهه با حجم قابل توجهی از مشکالت داخلی 
از جمله فشارهای اقتصادی و معیشتی که برای مردم ایجاد شده و سال هاست که 
در تنگنای اقتصادی قرار گرفته اند، چه دلیلی دارد که سختگیری های اجتماعی 
را هم به این فشــارها اضافه کنند. گویی که هیچ تدبیری در ذهن ندارند، برخی 
آقایان به این که مردم در هر شرایطی این وضعیت را تحمل می کنند، مغرور شده  
بودند.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم این ریشه های اقتصادی را در 
طول سه دهه گذشته تحمل کردند، اظهار داشت: هرچند که مردم هر از گاهی 
اعتراضاتی نسبت به مسائل اقتصادی کشور داشتند اما تمام سختی های اقتصاد 
پس از جنگ، تحریم ها و... را تحمل کردند اما امروز دیگر به وعده ها امیدی ندارند. 
در حالی که در گذشــته به امید رفع مشــکالت اقتصادی فشارهای اجتماعی و 
فرهنگی را تحمل کرده  و می کردند اما امروز با این موضوع مواجه هستند که نه 
تنها ریشه های اقتصادی این فشارها حل نشده بلکه هر روز هم مشکالت اقتصادی 
بزرگ تر و عمیق تر می شــوند و فشــارهای اجتماعی و فرهنگی هم ادامه درند و 
جمع این فشــارها به طور طوفانی مــردم را ناراضی کرده و باعث این اعتراضات 
شده  است.وی با تاکید بر اینکه این اعتراضات برای کشور بسیار پرهزینه است و 
همین اعتراضات خود معلول مشکالت اقتصادی خواهد بود، افزود: این اعتراضات 
و فضایی که ایجاد شده می تواند علت ایجاد مشکالت اقتصادی جدید باشد و عالوه 
بر تحریم ها، تنش های داخلی هم باعث فرار سرمایه از کشور می شود که تبعات 
زیادی برای اقتصاد خواهد داشت.  افقه ادامه داد: البته تا به امروز هم این وضعیت 
کشــور اثر خود را در اقتصاد نشــان داده و عیان شده  است که یکی از این عالئم 
افزایش نرخ ارز بوده و بخشی هم عیان نشده و ممکن است در آینده نشانه های آن 
را ببینیم.این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعی است پس از ۴ سال که درآمدهای 
نفتی به حداقل رسیده و در این مدت هم واردات کاال هزینه باالیی داشته، برخی 
از مشکالت اقتصادی نمایان شده و احتماال بخشی از این مشکالت اقتصادی هم 
هنوز پشــت پرده قراردارند و هنوز اطالعی از آنها نداریم.وی با اشــاره به شکاف 
رفاه و سطح زندگی مسئوالن و مردم اظهار داشت: همین شکاف رفاه بین مردم 
و مسئوالن ضریب باالیی در شکل گیری این اعتراضات داشته و اگر مردم این را 
حس می کردند که تمام ایران در یک سطح زندگی می کنند امروز متحمل چنین 
فشــاری نبودند و تا این حد خشــمگین نمی شدند و سرمایه اجتماعی سرکوب 
نمی شد. انچه مردم را ناراضی و خشمگین کرده این است که آقایان سال ها برای 
کاهش فشــارها وعده می دهند اما خودشان و خانواده  ایشان زیر بار تحمل هیچ 
فشاری نرفته اند و نمی روند و شبکه های اجتماعی به طور گسترده این شکاف را 
به تصویر کشیده و این تبعیض و نابرابری ها را عیان کرده است.افقه با بیان اینکه 
اینکه این خشمی که امروز از جوانان می بینیم هم فشار متراکم شده از تبعیض،  
نابرابری ها و فقر در طول ســال های گذشته  است، تاکید کرد: راهکار میان مدت 
و کوتاه مدت برون رفت از این شــرایط، کاهش مشکالت اقتصادی است و هیچ 
گریزی جز رفع مشــکل تحریم ها وجود ندارد. آقایــان اگر از برجام و احیای آن 
متنفر هســتند، از هر طریق دیگری باید فشار تحریم ها را از دوش مردم بردارند.

وی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نیست که آقایان به شعارهای دوره 
انتخابات مبنی بر اینکه بدون برجام می توان اقتصاد را بهبود بخشید، ادامه دهند. 
آیا دولت های قبل کشف نکرده  بودند که می توان با کمک شرق، اقتصاد را بهبود 
بخشــید و یا اینکه آیا این موضوع کشف نشده بود که می توان در نبود برجام با 
کشورهای همسایه تجارت داشت؟ بیش از یک سال و ۴ ماه از عمر دولت سیزدهم 
گذشته است اما نه پیمان شانگهای و نه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه 
که گمان می کردند این طریق می توانند اقتصاد را نجات دهند، اثر قابل توجهی 
در اقتصاد کشور نداشته اند. واقعیت این است که نظام مالی دنیا در دست برخی 
از کشورهای قدرتمند است و ما باید بتوانیم از طریق دیپلماسی خارجی مشکل 
اقتصاد در کشور را با تعامل با دنیا برطرف کنیم در غیر این صورت در کوتاه مدت 

آقایان هیچ مشکلی را نمی توانند حل کنند.

با افزایش حقوق ها، حق اوالد چقدر شد؟
نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار داریم با توجه به 
نظر نهایی شورای نگهبان درباره الیحه ترمیم حقوق، از ماه آینده افزایش حقوق 
برای کارمندان و بازنشستگان لحاظ شود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، 
محمد حسن آصفری درباره آخرین وضعیت الیحه ترمیم حقوق کارمندان دولت 
و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک 
سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان 
قابل افزایش اســت، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و 
حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.نماینده مردم اراک در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: همچنین برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش 
حقوق ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته شــده است و حق اوالد در افزایش حقوق 
ها بالغ بر صد درصد افزایش یافته اســت، به ازای همسر نیز مجددا افزایش ۵۰ 
درصدی لحاظ خواهد شــد، ۳ هزار امتیاز نیز برای کارکنان دولت لحاظ خواهد 
شد که باید آئین نامه آن ابالغ شود. نهایتا ۵/۲ الی ۳ میلیون تومان افزایش حقوق 

برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد.

 معوقات ۵ ماهه بازنشستگان کی
 پرداخت می شود؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان 
ســایر ســطوح، در ماه جاری آغاز خواهد شد و تا قبل از پایان سال جاری، کلیه 
معوقات این گروه از بازنشستگان از محل افزایش ۸۱ درصدی به عالوه مبلغ ثابت 
۵۸۵ هزار تومان تســویه خواهد شــد.به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی، پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان سایر سطوح، از 
آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و تا قبل از پایان سال جاری، کلیه معوقات این 
گروه از بازنشستگان از محل افزایش ۸۱ درصدی به عالوه مبلغ ثابت ۵۸۵ هزار 
تومان )حسب مفاد مواد ۶۹ و ۸۸۸ قانون تأمین اجتماعی و تصمیم وزرای عضو 

هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی( تسویه خواهد شد.

پرداخت ۴.۵ هزار میلیارد تومان 
سود سنواتی به ۲۱ میلیون 

سهامدار
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم 
کــرد: از ابتدای ســال جاری تا پایان هفته دوم آبان ماه ســال 
جاری، حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان ســود ســنواتی برای ۲۱ 
میلیون ســهامدار از طریق سجام واریز شد.به گزارش ایلنا و به 
نقل از سمات، تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهادار و تســویه وجوه حاکی از آن اســت که از 
آغاز ســال ۱۴۰۱ تا پایان هفته دوم آبان ماه، ۲۰۴ ناشــر سود 
ســنواتی ســهامداران خود را از طریق اطالعات سامانه جامع 
مشتریان »سجام« پرداخت کردند.بر اساس این گزارش، در این 
دوره زمانی ۲۰۴ ناشــر، ۴ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان مطالبات 
سنواتی ۲۰ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۹ سهامدار را پس از سال ها 
با اســتفاده از سجام به حساب سهامداران واریز کردند.افزون بر 
این، آمارهای منتشر شده نشان می دهد که از ابتدای امسال تا 
پایان هفته دوم آبان ماه، سود جاری ۲۹۰ ناشر به مبلغ ۴۳ هزار 
و ۶۴۴ میلیارد تومان با استفاده از طریق سامانه سجام به حساب 

۳۸ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۶۲۴ سهامدار واریز شده است.

آشنایی با سامانه سجام
سجام یک ســامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت 
ورود به باشــگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن 
این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این 
ســامانه، فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در آن ثبت 
خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر 
به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.بر 
اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات هویتی، شماره 
حساب، شــماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد 
ثبت می شــود و از آن به بعد هیچ نهــاد مالی نیازی به دریافت 
مجدد اطالعات آن ســهامدار را ندارد.ســهامداران می توانند با 
مراجعه به ســایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام 

را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد مطرح کرد :

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 
۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی 
به دستگاه های مرتبط ارسال شده است.به گزارش ایلنا، »هادی 
خانی« معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به انجام اقدامات مرتبط 
با مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، 
اظهار کرد: به طور قطع شــفافیت هایی که ما در داخل کشــور 
ایجاد می کنیم و به تبــع آن گزارش هایی که بتوانیم به مجامع 
بین المللی و یا حداقل به کشــورهای همسو ارائه دهیم قطعاً در 
تصمیم گیری های این مجامع بدون تأثیر نیست.وی خاطر نشان 
کرد: گفت وگوهای دو و چند جانبه با کشــورهای همسو موجب 
می شــود که در مجامع بین المللی علیه کشور ما موضع نگرفته 
و اگــر در جایی گزارش کذبی منتشــر شــود، علیه آن موضوع 
بگیرند.خانی اضافه کرد: رویکرد ما این اســت که سریعاً داخل را 
ســاماندهی کنیم و کارهای عقب مانده را انجام دهیم و به دنبال 
آن هم بر ائتالف های دوجانبه یا چندجانبه با کشــورهای همسو 
متمرکز شویم.رئیس مرکز اطالعات مالی خاطرنشان کرد: ما در 
داخل روی تقویت پایگاه اطالعاتی فعالیت های اقتصادی  متمرکز 
هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعاالن اقتصادی را 
به ویژه آنهایی که مشــکوک به معامالت نامشخص یا معامالت 

مشکوک و یا معامالت غیرشفاف هستند، رصد کنیم.
وی ادامه داد: زیرســاخت های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی 
در حال تهیه و تعامالت بین دســتگاهی آن در حال برنامه ریزی 
است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم افزاری با رویکرد 
مانیتورینگ شــفاف و البته اقتصادی داشــته باشیم. این پایگاه 
اطالعاتی، کشــف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری 
ممکن می کند.خانی توضیح داد: در حال حاضر کشــف هایی که 
اتفاق می افتد، غالباً »پسینی« است یعنی یک اتفاقی رخ می دهد، 
سپس یک مرجع مشــخص متوجه می شود و یا یک گزارشی از 
یک دستگاهی می آید که چنین اتفاق رخ داده است.رئیس مرکز 
اطالعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطالعات مالی و مرجع قضائی 
هم تاکنون پســینی بوده اســت به این معنی که پس از رخداد، 
ورود اتفاق افتاده اســت. ما اکنون به سمت اقدامات »پیشینی« 
می رویم؛  که اصاًل نگذاریم این اتفاق بیفتد.وی الزمه انجام اقدامات 
پیشینی را راه اندازی بانک های اطالعاتی و سامانه های هوشمند 
برشمرد و گفت: از این طریق می توانیم رفتارها را بررسی، تست 

و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشــکوک برخورد کردیم، 
جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشــویی و فساد اقتصادی 
یا فرار مالیاتی و ... نشــود.رییس مرکز اطالعات مالی همچنین با 
اشاره به اقدامات انجام شــده درباره آموزش و فرهنگ سازی در 
زمینه مبارزه با پولشــویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع 
بین المللی اســت و در حال برنامه ریزی برای تقویت آموزش های 
الزم با استانداردهای بین المللی هستیم.وی همچنین گفت: عالوه 
بر این موارد در موضوع رگوالتوری نیز اقداماتی آغاز شــده چرا 
که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشــده اســت، 
دستورالعمل ها و آیین نامه های آن باید نوشته شود که هنوز انجام 
نشده است.معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه 
همسایگان و کشورهای همســو را یکی دیگر از سلسله اقدامات 
انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این 
زمینه تالش کردیم که ایران به ســمت خودانزوایی پیش نرود و 
درخواست های این کشورها به ویژه کشورهای همسو و همسایه 

مانند چین، روســیه، پاکستان و ... را بی پاسخ نگذاشته ایم.رئیس 
مرکز اطالعات مالی درباره درخواســت های کشورها نیز توضیح 
داد: این درخواست ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین 
مالی تروریسم است.وی اضافه کرد: پولشویی به هر نوع معامله یا 
فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، 
ســرقت و یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطالق می شود 
و تأمین مالی تروریســم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند 
قتل، مواد مخدر و قاچاق انســان و قاچاق اســلحه و ... را شامل 
می شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده 
و بایــد روی این موضوع کار کنیم.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر 
لزوم ایجاد بانکی از اشــخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار 
کرد: اکنون لیست ۳۰۰ نفره ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام 
بانک ها و بورس و بیمه و ... ابالغ کرده ایم که این افراد، اشخاصی 
هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.

وی تصریح کرد: در حال فعال کردن ظرفیت های قانونی برای این 

موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می شود 
که ایران در مبارزه با پولشــویی در حال انجــام اقدامات مهم و 
اساسی است و اگر حاضر نشده، برخی کنوانسیون ها را بپذیرد، به 
دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، اما در حوزه 
تخصصی و فنی ایران حرکت های خوبی داشته است.خانی با تاکید 
بر اینکه اکنون به مبارزه با پولشــویی و مبارزه با فساد  به عنوان 
یک بحث ملی نگریســته می شود که باید برای آن تقسیم کاری 
ملی داشته باشــیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همین رویکرد 
در حال پیشــبرد کار هستیم تا بحث را از مرکز اطالعات مالی و 
وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی 
متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.وی همچنین تدوین سند 
ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای 
مهم این مرکز و وزارت اقتصاد برشــمرد و افزود: در حال احصای 
آســیب پذیری های کشــور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم.

رئیــس مرکز اطالعات مالی با بیان اینکــه برنامه ریزی و تعریف 
برنامه اقدام برای دســتگاه ها گام دیگری اســت که برمی داریم، 
ادامه داد: امیدوار هســتیم تا پایان امسال زیرساخت ها را فراهم 
کرده و در ســال بعد وارد مبارزه جدی با شبکه های پولشویی و 
نه صرفا پولشوها شویم.خانی تاکید کرد: تا وقتی که بنیان مالی 
افراد مفسد خشکیده نشــود و دارایی های آنان را از آنها نگیریم، 
نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کاال و ارز، و نه فســاد و ... جمع 
نخواهد شد.وی گفت: آنچه امروز در مرکز اطالعات مالی پیگیری 
می شود شناسایی منابع تامین مالی این مفاسد است که چه کسی 
پول و دارایی خود را برای قاچاق مواد مخدر و فســادهای دیگر 
هزینه می کند.رئیس مرکز اطالعات مالی افزود: به دنبال آن هم 
با کارگروه منطقه ای اوراسیا وارد مذاکره شده ایم تا از آنها کمک 
فنی بگیریم، اما ما خودمان هم می توانیم برخی کشــورها را در 
این زمینه آموزش دهیم که به طور مثال می توان به کشورهایی 
مانند قزاقستان اشاره کرد.وی با بیان اینکه ما سعی می کنیم علم 
خود را به روز کنیم و از ســویی خودمان هم در منطقه و مباحث 
آموزشی فعال تر باشیم، اضافه کرد: هدف اصلی این است که ایران 
در بحث مبارزه با پولشــویی هم در داخل و هم خارج از کشور، 
فعال تر جلوه کند تا اگر در این زمینه زیاده گویی هایی شد، بتوانیم 
ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست و عقل هم حکم می کند 

که کارهای مان را تبیین کنیم.

عضو اتاق مشترک ایران و پاکستان خاطر 
نشان کرد: پاکستانی ها در شرایط تحریم 
می ترســند که با ایرانی ها مراودات پولی و 
مالی داشته باشــند و اگر تحریم ها علیه 
ایران به حالت تعلیق در بیایید در شرایط 
عادی نیازی به ایجاد بانک مشترک وجود 
ندارد.علی ریگــی میرجاوه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این 
پرسش که وضعیت افتتاح بانک مشترک 
بین ایران و پاکستان به کجا رسیده است 
آیا می توان امیدوار به راه اندازی این بانک 
باشــیم؟ گفــت: بانک های پاکســتانی  با 
آمریکایی ها کار می کنند از این رو به راحتی 
قبــول نمی کنند که بــا ایرانی ها فعالیت 
اقتصادی داشته باشند؛ بانک ها و صرافی ها 
در پاکســتان اجتناب می کنند چون بعد 
از آغــاز مــراودات پولی و مالــی با ایران 
در لیســت ســیاه آمریکا بروند، به همین 
دلیل بعید اســت که این مهم تا زمانی که 
تحریم ها علیه ایــران وجود دارد عملیاتی 
شود.وی ادامه داد: اگر تحریم ها علیه ایران 
به حالت تعلیق در بیایید در شرایط عادی 
نیازی به ایجاد بانک مشترک وجود ندارد 
و با گشایش ال ســی ها و اعتبار اسنادی 

می توان کارهــا را جلــو ببریم.این فعال 
اقتصادی پاکستانی ها را طرف های تجاری 
قابل اعتمادی ندانست و افزود: پاکستانی ها 
در کاغذ خوب هستند اما درعمل چندان 
به ســخنان خود پایبند نیستند و ضعیف 
عمل می کنند.ریگی میرجاوه با اشــاره به 
نیاز پاکســتان به تولیدات ایرانی، تصریح 
کرد: دولت پاکســتان به تجار و بازرگانان 
این کشور اعالم کرد که به  صورت سنتی 
و در غالب تهاتر فعالیت اقتصادی خود را 

با ایران دنبال کنند چراکه دولت نمی تواند 
ال ســی اعتبار اســنادی برای تجارت با 
ایران باز کند از این رو دولت این کشــور 
برای واردات چند کاال ال سی باز نکردند تا 
در غالب تهاتر این کاالها وارد کشور شوند. 
وی با بیان اینکه اقتصاد پاکستان روزهای 
خوبی را پشت سر نمی گذراند، گفت: مقرر 
شده اســت که در قبال صادرات سیب به 
پاکســتان از این کشور نارنگی و انبه وارد 
کنیم؛ همچنین فرآورده های نفتی مانند 

قیر، هیدروکربن مواد پتروشیمی، کاالهای 
کشــاورزی از جمله خشــکبار، کشمش، 
خرمــا و انگور صادر می شــود. عضو اتاق 
مشــترک ایران و پاکســتان با اشاره به 
تعویــق انداختن افتتــاح بازارچه مرزی 
میرجاوه، خاطر نشان کرد: افتتاح بازارچه 
مرزی میرجاوه امروز و فردا می شود اما هم 
اکنون بازارچه مرزی کوهک فعال اســت؛ 
پاکستانی به دلیل پیشبرد روابط تجاری 
خود بازارچه ریمــدان را فعال کردند این 
بازارچه به بندر گوادر نزدیک است و کاال 
در این بازارچه بســیار رد و بدل می شود؛ 
حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون روزانه از این 
مسیر تردد داریم.وی حجم تجارت ایران 
و پاکســتان حدود ۲ میلیارد دالر دانست 
و افزود: هــدف گذاری توســعه تجارت 
در  پاکســتان  در ۵ سال آینده حدود ۵ 
میلیارد دالر  است که امیدواریم این عدد 
محقق شــود.ریگی میرجاوه با بیان اینکه 
تجار برای نقل و انتقــال کاالیی خود به 
پاکســتان عوارض پرداخــت نمی کنند، 
گفت: کاالها بــا کانتینر به مــرز تفتان 
می روند و از آنجا به کامیون های پاکستانی 

منتقل می  شوند.

اجتناب پاکستانی ها از تاسیس 
بانک مشترک با ایران

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی 
ســازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است و 
گام نخست اجرای این قانون در دست داشتن 
اطالعات دقیق اســت که در همکاری با وزارت 
راه و شهرسازی در حال تکمیل است.به گزارش 
ایلنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در پاســخ به مطلب مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ با عنــوان »دود اجرای ناقص طرح مالیات بر 
خانه های خالی درچشــم مستاجران«، اعالم کرد: سامانه مالیات بر خانه های خالی با 
هدف ارزش گذاری و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم، طراحی، توسعه و از دی ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان بخشی 
از درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان راه اندازی شــده است که مودیان مالیاتی 
می توانند با مراجعه به قسمت »واحدهای مسکونی خالی از سکنه« این سامانه، عالوه 
بر مشاهده لیست امالک مشــمول خود، نسبت به محاسبات مربوط، واکنش الزم را 

ثبت نموده و در صورت نیاز نسبت به صدور قبض و پرداخت آنالین آن اقدام نمایند.
بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی، لیستی حاوی تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی 
از وزارت راه و شهرســازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده که برای مالکان 
این خانه ها پیامک اطالع رســانی ارسال شده و هم اکنون در مرحله مطالبه و وصول 
مالیات اســت.درباره رقم پایین درآمدهای مالیاتی مربوط به خانه های خالی در ۶ ماه 
نخســت امسال پیش از این از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شده بود که بر اساس 
اطالعاتی که به سازمان امور مالیاتی از خانه های خالی واصل شد برای مالکان پیامک 
مربوط به خانه خالی ارســال شده است که در این بین برخی مؤدیان معترض بودند 
که مهلت برای اعتراض آنها در نظر گرفته شــد و به سامانه اسکان و امالک وزارت راه 
و شهرسازی هدایت شدند تا اطالعات خود را ثبت یا ویرایش کنند.الزم به ذکر است 
که سال گذشته بانک اطالعاتی مناسبی در اختیار سازمان امور مالیاتی نبود و مالیات 
ســال گذشته خانه های خالی در ۱۴۰۱ وصول می شود.سازمان امور مالیاتی امسال با 
همکاری شــهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت امالک، در حال تکمیل 

بانک اطالعاتی مربوط به خانه های خالی اســت و بنابر بنابراین اکنون ســازمان امور 
مالیاتی در حال محاسبه مالیات خانه های گرانقیمت برای سال ۱۴۰۱ است و بر اساس 
اعالم سازمان امور مالیاتی تا یک تا ۲ ماه آینده این مالیات ها مشخص و برگه تشخیص 
صادر می شود.علت اینکه مبلغ مالیات دریافتی از خانه های خالی در سال ۱۴۰۰ برابر 
صفر بوده، این است که سازمان امور مالیاتی براساس اطالعات وزارت راه و شهرسازی و 
سامانه اسکان و امالک، خانه های خالی را شناسایی و مالیات آن ها را محاسبه می کند.بر 
اساس اعالم سازمان مالیاتی، این اطالعات یک بار دی ماه به سال گذشته دست سازمان 
رسید که براســاس آن مالیات خانه های خالی محاسبه شد اما در تیرماه وزارت راه و 
شهرسازی یک بار دیگر اطالعات جدیدی را به سازمان امور مالیاتی داد که با اطالعات 
اولیه تفاوت هایی داشــت؛ بنابراین این سازمان این اطالعات را مبنای محاسبه مالیات 
خانه های خالی در سال گذشته قرار داده است.بنابراین طبیعی است که سازمان امور 
مالیاتی در ســال ۱۴۰۰ عماًل از خانه های خالی، مالیاتی دریافت نکرده باشد؛ چراکه 
پایان سال گذشته تکلیف خانه های خالی روشن شد، یعنی مشخص شد که کدام یک 
از خانه ها خالی هستند، اما ســازمان امور مالیاتی امسال به دنبال وصول مالیات این 
خانه ها است و تاکنون نیز مبالغی وصول شده که البته تا سقف مالیات های پیش بینی 

شده، فاصله وجود دارد که سازمان در حال تکمیل کار است.

تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی تا ۲ ماه آینده
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گزیده خبر

در راستای تأمین آب شرب پایدار سنندج
استاندار كردستان از ایستگاه پمپاژ 

اضطراری تیرگران بازدید كرد 
دکتر زارعی کوشــا به همراه مهندس آرش آریانژاد و جمعي از مســئوالن 
اســتاني  از سد و ایســتگاه پمپاژ اضطراری قشالق ســنندج، بازدید بعمل 
آوردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، استاندار 
کردســتان در این بازدید گفت: کاري که امروز در این ایستگاه پمپاژ انجام 
شده یك اقدام پیش دستانه و مدبرانه با آینده نگریست، که در حقیقت هم 
در حوزه پدافندغیرعامل و هم در حوزه مسئولیت هایي که ما در قبال مردم 
و آینده داریم، صورت گرفته است.دکتر زارعي کوشا به کمبود آب در برخي 
از بخش ها و روستاهاي اســتان اشاره کرد و افزود: طرح محرومیت زدایي و 
رفع تنش آبي با یك پروژه بي نظیري با بیش از 500 میلیارد تومان در حال 
اجراست.وی ادامه داد: حدود 200 روستا در استان مشکل کمبود آب شرب 
دارند که ان شــاءاهلل ظرف یك ســال و نیم آینده این موانع مرتفع خواهند 
شد.استاندار کردستان خاطر نشان کرد: شهروندان سنندجي به زودي از آب 
سد آزاد بهره  مند خواهند شــد و این پروژه هم اکنون مراحل نهایی خود را 
ســپری می نماید و کار اجرایي باقي نمانده است. وی افزود: در حال حاضر 
تســت هاي نهایي در حال انجام است و در روزهاي آینده که دور هم نیست 
با حضور مقامات دولتي، پروژه سد آزاد مورد بهره برداري قرار میگیرد.مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای کردستان نیز در این بازدید به کاهش حجم آب 
سد قشالق اشاره کرد و گفت: ایستگاه پمپاژ اضطراري این سد براي مواقع 

ضروري و پدافندی است.

مدیرکل منابع طبیعی ایالم:
ساالنه ۱۹ هزار تن »زالزالک« در ایالم 

برداشت می شود
ایالم-راضیه صمیم نیا-مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: ساالنه ۱۹ هزار تن 
»زالزالك« در ایالم برداشــت می شود.ابراهیم پیرزادیان  اظهار کرد: استان 
ایالم با مساحت 2 میلیون و 2 هزار هکتار دارای ۶۴۱ هزار جنگل است که 
۱2 هزار هکتار از جنگل های ایالم را درختان »زالزالك« تشــکیل می دهد.

وی گفــت: زالزالك میــوه ای کوهی با خواص دارویی اســت که این روزها 
کار برداشــت آن از ۱2 هزار هکتار از جنگل های اســتان شروع شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم با بیان اینکه درختچه های 
این محصول به صورت خودرو و طبیعی رشــد می کنند، گفت: پیش بینی 
می شود امسال حدود ۱۹ هزار تن زالزالك برداشت شود که ارزش ریالی آن 
۳۸۴ میلیارد تومان است.وی گفت: این درخت به صورت خودرو بیشتر در 
مناطق کوهســتانی رشــد می کند و در غرب کشور نیز جنگل های زاگرس 
 a.b.c خاستگاه اصلی آن است.گفتنی است این محصول حاوی ویتامین های
قند طبیعی و کلسیم اســت و از طرفی نیز برای تقویت دریچه های قلب ، 

کاهش فشارخون و بیماران دیابتی نیز بسیار مفید است

  سود هر سهم شركت پاالیش نفت اصفهان 
۳۵۷ درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سود 
هر سهم شــرکت پاالیش نقت اصفهان در ۶ ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳5۷ درصد افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی 
و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، محسن 
قدیری با بیان اینکه سود هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان در ۶ ماه 
نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳5۷ درصد رشد داشته 
است، اظهار داشت: این افزایش سود به دلیل وجود چند عامل اتفاق افتاده 
است که اصلی ترین آنها شاخص کرک اسپرد )شاخص مابه التفاوت نرخ 
نفت خام و فرآوردهها( اســت.وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه علیرغم  
افزایش یکنواخت نرخ خوراک و فرآوردههای نفتی شرکت های پاالیشی و 
نفتی، پاالیشگاه اصفهان به واسطه تغییر نگرش هیئت مدیره و مدیرعامل 
فعلی در تصمیمات استراتژیك شــرکت به ویژه افزایش امید در پرسنل 
و افزایش حس تعلق خاطر در آنها و احســاس امنیت شــغلی بیشــتر و 
تغییر در نمودار سازمانی در قالب شرکت پتروپاالیش و اعمال کنترل های 
داخلی و ایجاد ادارات جدید به این مهم دست یافتهایم.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش از25 
درصد ســوخت کل کشور را تامین  میکند، ادامه داد: تولیدی بنزین یورو 
در سال های اخیر از افتخارات این شرکت در زمینه کاهش آلودگی ناشی 
از مصرف سوخت های فســیلی در کالنشهرهایی مانند اصفهان، تهران و 
اراک است.وی گفت: همچنین راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل از مهر ماه 
ســال جاری و کاهش گوگرد به کمتر از ۱0ppm و تولید گازوئیل یورو 
عالوه بر سودآوری چشمگیر در ۶ ماه دوم سال به کاهش آالیندگی های 
جوی نیز کمك قابل توجهی خواهد داشــت.قدیری با بیان اینکه از دیگر 
عوامل افزایش سودآوری شرکت پاالیش نفت اصفهان فرآورده هایی است 
که این شرکت برای واحدهای همجوار تأمین میکند، ابراز داشت: سنجش 
دقیق تر خوراک تزریق شده به واحدهایی مانند نفت سپاهان و نفت جی 
در این زمینه تاثیر بسزایی داشته است.وی تصریح کرد: سود حسابرسی 
نشــده پاالیشگاه اصفهان به 20٫۶ همت رسیده است که در نوع خود بی 

نظیر است.

كاهش بارندگی ؛ البرز در مرز هشدار ؛ 
لزوم صرفه جویی در آب

با تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی ها در فصل 
پاییز،منابع تامین آب در استان البرز در مرز هشدار 
قرار گرفت .مهندس مهدی زاده مدیر عامل شرکت 
آبفای استان البرز با اعالم این خبر گفت: با وجود 
گذشت نیمی از فصل پاییز، همچنان با خشکسالی 
و کمبود بارش های جوی مواجه ایم و بر همین اســاس منابع تامین آب 
در سدها و سفره های زیرزمینی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می 
دهد که در صورت تداوم این شرایط ، احتمال بروز کمبودهایی در تامین و 
توزیع آب شرب مردم دور از انتظار نخواهد بود.وی با اشاره به خشکسالی 
ســالهای اخیر و  کاهش آبدهی چاه ها وظرفیت ذخیره سدهای استان 
تاکید کرد: برای پرهیز از هر گونه افت فشار و یا احتمال قطع آب در آینده 
، ضروریســت مشــترکان عزیز در مصرف آب دقت و توجه الزم را داشته 
باشــند و دیگران را نیز به رعایت صرفه جویی توصیه کنند تا با مشــکل 

جدی در این زمینه مواجه نشویم.

آیااروپابرندهجنگگازیباروسیهمیشود؟
بحران انرژی اروپا با در نظر گرفتن گســتردگی چالش هایی که 
در زمینه عرضه وجود دارد، به این زودی تمام شــدنی نیســت.

به گزارش ایســنا به نقل از فایننشــیال تایمــز، قیمت گاز در 
اروپا از اوجی که در اوت داشــت، تقریبا ۶5 درصد کاهش پیدا 
کرده اســت. مخازن گاز این منطقه پر شده و آماده تامین نیاز 
مصرف کنندگان و صنعت در طول زمســتان هســتند. حتی 
کشــتی های حامل ال ان جی که خریداران ناامید مجبور بودند، 
برای دریافت آنها با آســیایی ها رقابت کنند، اکنون برای تخلیه 
بار، صف کشیده و ترافیك سنگینی را خارج از پایانه های اروپایی 
به وجود آورده اند.پس از ماه ها دل مشــغولی نســبت به کمبود 
عرضه در نتیجه محدود شدن صادرات روسیه، اکثر معامله گران 
محتاطانه تصدیق می کنند کــه وضعیت اروپا بهبود پیدا کرده 
است. هوای گرم تر چند هفته گذشته، آغاز فصل گرمایش را به 
تاخیر انداخته و به صرفه جویی در مصرف گاز کمك کرده است. 
همزمــان، صنایع اروپایی مصرف گاز را به میزان چشــمگیری 
کاهش داده اند.اما احتیاط در هوا موج می زند. داشــتن این باور 
که بحران انرژی تا حدودی حل شــده است، با در نظر گرفتن 
گستردگی چالش باقی مانده، خطرناک است.قیمت ها به شکل 
خیره کننده ای باال مانده اســت؛ به خصوص برای ابتدای ســال 
آینده و هنگامی که ســرما از راه برســد، این واهمه وجود دارد 
که اروپا ممکن است به سرعت ذخایر گازی خود را مصرف کند 
و به کمبود شــدید گاز پس از کریســمس منتهی شود. گاز به 
قیمت ۱۱5 یورو به ازای هر مگاوات ساعت همچنان معادل نفت 
بشکه ای ۱۸0 دالر اســت. قراردادهای دسامبر و ژانویه معادل 
نفت بشکه ای 2۳0 دالر است.به گفته الکس تاکت، مدیر مسائل 
اقتصادی شرکت مشــاوره کاالی CRU Group، تصویر در اروپا 
این است که مردم اندکی از خود راضی هستند. قیمت ها هفته 
گذشته کاهش پیدا کرده، مخازن پر هستند، اما هنوز زود است 
بگوییم اوضاع مرتب است. معلوم نیست زمستان امسال چقدر 
سرد خواهد بود و در فصل گرمایش نیستیم. متغیر بزرگ، آب 
و هواست.سایرین خوش بینی بیشــتری دارند. هنینگ گلوی 

اشتاین از گروه اوراسیا استدالل می کند اکنون که اروپا مخازنش 
که برای تامین تقاضای دو ماه در طول تابســتان کافی است را 
هر چند با قیمت گران اما با موفقیت پر کرده اســت، می تواند 
اطمینان بیشتری داشته باشد. مخازن پر از گاز، احتمال سهمیه 
بندی انرژی یا حتی خاموشی در زمستان را کمتر می کند. با این 
حال، از بروز چنین احتمال و همچنین رکود جلوگیری نمی کند.

اما تاثیر هوا بر بازار گاز به معنای آن است که این کارشناس بازار 
نمی تواند راحت بگوید بدترین دوره بحران به طور قطع به پایان 
رسیده است.به گفته گلوی اشتاین،  اگر زمستان مالیمی باشد، 
در این صورت آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست می تواند این 
فصل را با ذخایر نیمه پر ســپری کند. اما اگر هوا اندکی سردتر 

از حد معمول باشــد، مخازن گاز آلمان تا اواخر مارس به اتمام 
می رســند و احتماال مستلزم سهمیه بندی زمستان یا کاهش 

عرضه است.
چنیــن وضعیتی به یکی از بزرگتریــن ترس های صنعت ختم 
می شــود: حتی اگر اروپا بتواند زمستان امســال قسر در برود، 
زمستان آینده ممکن است وضع ناگوارتر باشد. بهار از نگرانی ها 
نسبت به بحران فوری کم می کند اما بازار گاز متوقف نمی شود. 
هنگامی که تقاضا برای گرمایــش کاهش پیدا می کند، رقابت 
برای پر کردن مخازن دوباره شــروع می شود.اما برخالف شش 
ماه نخســت ســال 2022 که با وجود حمله نظامی مسکو به 
اوکراین، بخش زیادی از صادرات گاز روســیه به اروپا همچنان 

جریان داشــت، این فرض باید گرفته شــود که این بار، جریان 
مذکــور نزدیك به صفر خواهد بود. بنابرایــن اروپا با نبردی به 
دشواری نبرد کنونی برای شروع زمستان 202۴-202۳ مواجه 
خواهد شــد.اروپا تقریبا از همه منابع گاز موجود استفاده کرده 
که از افزایش واردات ال ان جی تا درخواســت از نروژ برای تولید 
حداکثــری در ماه های آینده را دربرمی گیرد. در اواســط دهه 
جاری، مانع چندانی ســر راه افزایش عرضه جهانی وجود ندارد. 
اتحادیه اروپا ظرفیــت واردات ال ان جی  را از طریق پایانه های 
شــناور در آلمان و هلنــد افزایش خواهد داد امــا برای تامین 
ال ان جی  کــه عرضه محدودی دارند، ناچــار به رقابت خواهد 
بود. بدون گاز روســیه، اتحادیه اروپا به ال ان جی  بیشــتری در 
بیش از ۱2 ماه آینده نیاز خواهد داشــت.بنابراین قیمت پایین 
گاز حداقــل برای مدتی خوب خواهد بــود. بازار معامالت آتی 
منعکس کننده نگرانی های مذکور اســت و قراردادها برای سه 
ماهه نخست سال 202۴ معادل نفت بشکه ای 200 دالر معامله 
می شوند.امکان پایین رفتن قیمتها همچنان وجود دارد. مدیران 
انــرژی در اروپا تصور می کنند نابودی تقاضا به طور کامل هنوز 
مشاهده نشده است و بعضی از شرکت ها با قراردادهای بلندمدت 
که قیمت بسیار پایین تری از نرخ بازار دارند، از این وضع در امان 
مانده اند. با اتمام مدت قراردادها در ماه های آینده، احتماال کسب 
و کارهای بیشتری که نسبت به شوک قیمت انرژی آسیب پذیر 
هستند، کم می آورند. این راه کالسیك بازار برای کاهش دادن 
تقاضاســت.اگر فرانســه بتواند تعمیرات نیروگاه های هسته ای 
خود را به سرانجام برســاند، اتفاق مثبتی خواهد بود که تقاضا 
بــرای گاز به منظور تولید برق در اروپــا را کاهش می دهد. اما 
محتمل ترین نتیجه این است که دولت ها همچنان به حمایت از 
مصرف کنندگان در ۱۸ ماه آینده ادامه می دهند. کاهش شدید 
بودجه خانوارهای طبقه متوسط، احتماال به فشارهای اقتصادی 
اضافه می کند.بنابراین آیا اروپا برنده می شود؟ در بلندمدت، به 
نظر می رســد عوامل اقتصادی بازار راهی پیدا خواهند کرد، اما 

متاسفانه رنج و مشقت بیشتری در راه است.

مدیر عامل آبفای اســتان تهران با اشــاره به پیش بینی هواشناسی گفت: 
بارندگی وضعیت خوبی ندارد، ضمن اینکه همچنان افزایش دما را در کشور 

شاهدیم، بنابراین اوضاع مخازن خوب نیســت.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
چالش ها و وضعیت تامین آب در تهران اظهار داشت: بارندگی وضعیت خوبی ندارد، ضمن اینکه همچنان افزایش 
دما را در کشــور شاهدیم، بنابراین اوضاع مخازن خوب نیست.وی افزود: شرایط بسیار سخت است اما گزینه های 
قطعی و جیره بندی آب را در دستور کار نداریم. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران از مردم خواست 
در شرایط کنونی آب کمك کنند که بتوانیم این روزها را بدون چالش و قطعی آب سپری کنیم.وی خاطرنشان 
کــرد: مــا برنامه ریزی های الزم را انجام دادیم و از این پس هم برنامه داریم و خودمان را برای تمامی ســناریوها 
آماده کرده ایم، تا چالش خاصی حادث نشود، ضمن اینکه امیداوریم بارندگی هم اتفاق بیفتد.بختیاری با اشاره به 
پیش بینی های هواشناسی در مورد بارش ها در تهران گفت: تا چند وقت پیش بحث این بود که در تهران تا اواسط 
آذر بارندگی نداریم اما اخیرا اعالم کرده اند که داده هایی به دست ما رسیده که اوضاع بهتر شده و احتمال اینکه از 
نیمه آبان بارندگی داشته باشیم وجود دارد، اما به طور متقن نمی توان روی پیش بینی ها حساب باز کرد.وی میزان 
ذخایر سدهای تهران را در حد ۳۳5 میلیون متر مکعب عنوان و ابراز امیدواری کرد که بارندگی هایی که در شمال 
و جنوب کشور رخ داه شمال تهران هم بشود. مدیر عامل آبفای استان تهران درباره کیفیت آب تهران نیز گفت: 
آب تهران کامال اســتاندارد اســت، برخی گزارش ها را داشتیم که طعم آب در برخی مناطق تغییر کرده است، ما 
آزمایشات الزم را انجام دادیم مشکلی وجود ندارد به چند انشعاب مراجعه کردیم و متوجه شدیم مشکل از شبکه 

داخل منزل بوده است، در هر حال در این خصوص نگرانی وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: ایران پتانسیل باالیی در حوزه سی ان جی دارد و می تواند در 
این حوزه با کشــور نیجریه همکاری داشته باشــد که این موضوع به نفع هر دو کشور خواهد بود.محسن 
جوهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی 
در نیجریه  و تولید و عرضه سوخت سی ان جی به دست شرکت های ایرانی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران دانش صنعت سی ان جی را به طور 
کامل در اختیار دارد، این مساله می تواند یك فرصت طالیی برای ایران باشد.وی ادامه داد: تنها مشکلی که وجود دارد مساله تحریم ها است 
یعنی اگر بخواهیم با نیجریه کار کنیم، اخذ پول از این کشور با مشکل تحریم مواجه است و امیدواریم دولت باتوجه به اینکه وزارت نفت به این 
مساله ورود کرده از بخش خصوصی در این حوزه حمایت کند.رئیس انجمن سی ان جی با تاکید بر اینکه این موضوع فرصت خوبی برای بخش 
خصوصی ایرانی است، تصریح کرد: اگر برای سرمایه گذاری احداث جایگاههای سی ان جی و دوگانه سوز کردن خودروها، دولت نیجریه ورود 
پیدا کند و ریسکی برای شرکت های ایرانی وجود نداشته باشه حرکت در این مسیر خوب خواهد بود.جوهری با اشاره به قابلیت بخش خصوصی 
ایرانی برای حضور در این پروژه گفت: قطعا بخش خصوصی ایرانی می تواند در این حوزه گام بردارد و توانایی این موضوع موجود است.وی با بیان 
اینکه ظرفیت خوبی در بخش تولیدی و خدماتی تجهیزات جایگاه ها و خودروهای دوگانه سوز وجود دارد و بسیاری از قطعات در کشور ساخته 
می شوند، هرچند که همچنان واردکننده برخی قطعات هایتك هستیم اما می توانیم ادعا کنیم که دانش ساخت جایگاه های سی ان جی را در 
اختیار داریم و به راحتی شرکت های ایرانی در این حوزه کار می کنند.وی با بیان اینکه 50 درصد ظرفیت سی ان جی در داخل کشور بالاستفاده 
مانده است، گفت: درواقع ظرفیت شرکت های تولیدی و خدماتی در ایران با توجه غیر اقتصادی بودن احداث جایگاهها در کشور و کاهش تقاضا 
به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد و این موضوع یك ضعف بزرگ برای این صنعت در ایران است. در این راستا انجمن صنفی CNG کشور 
برای حمایت از شرکت های تولیدی و خدماتی و سرمایه گذارانی که عالقه مند به صادرات این خدمات به کشورهای خارجی از جمله نیجریه 
هستند آمادگی ارائه مشاوره و مساعدت های الزم را دارد.به گزارش ایسنا، دو روز پیش سفیر ایران در ابوجا طی دیدار با وزیر نفت نیجریه، پیام 

کتبی وزیر نفت را برای اجرای توافق ها به این کشور آفریقایی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپك( رساند.

مدیر عامل آبفای استان تهران:

 اوضاع سدهای تهران 
خوب نیست

 فرصت مانور صنعت سی ان جی ایران
 در نیجریه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به 
این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1105 آقای فواد محمدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3859895079 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب ســاختمان به مســاحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای 
ســتار مرادی 2-برابر رای شــماره 1401/1139 آقای فرزاد خداکرمی فرزند محمد کریم به شــماره ملی 3762027668 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب ساختمان به مساحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار 
مرادی 3-برابر رای شماره 1401/1137 آقای مهران اسدی فرزند حبیب اله به شماره ملی 3850175782 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 30/60 متر مربع به شماره پالک 13328 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد جهانی 4- برابر رای شماره 
1401/1060 آقای فتح اله طالشی فرزند اسمعیل به شماره ملی 3858778257 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی 
شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل 
و یداهلل ویسی 5-برابر رای شماره 1401/1862 آقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی 3858779423  نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل و یداهلل ویسی 6-برابر رای شماره 1401/1107 آقای توفیق محمدی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه الی ریگای زرینه به مساحت 17070/96 متر مربع به شماره پالک 79 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی محمود 7-برابر رای شماره 1401/1066 خانم شهین فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 
3859767461 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی 
به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 8-برابر رای شماره 
1401/1070 خانم کوثر فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3850022757 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی 
و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رســمی آقای احمد عبدی 9-برابر رای شــماره 1401/1068 خانم ثریا فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3858792942 نسبت به دو دانگ از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به 
شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 10-برابر رای شماره 1401/916 آقای ناصر نصری 
فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 4269/51 متر 
مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 11-برابر رای شماره 1401/920 
آقای محمد رئوف نصری فرزند علی به شماره ملی 3859011480 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به 
مساحت 4269/51 متر مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 12- برابر 
رای شــماره 1401/922 آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بگزاده 
مرده به مساحت 21019/72 متر مربع به شماره پالک 57 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 
13-برابر رای شماره 1401/946 آقای فاروق اللهی فرزند محمد رحیم به شماره ملی 3859523031 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت 
محلی ته وه نه به مساحت 60142 متر مربع به شماره پالک 71 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 3 قریه قشالق سرخه خریداری از مالک رسمی آقای محمد لطفی.

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

توزیع قطعات یدکی هایما ۸S قبل از عرضه 
به بازار 

مدیرعامل شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از آمادگی کامل شــبکه 
برای ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان هایما ۸S خبر داد. بابک ســاجقه در 
حاشــیه آیین آغاز تولید انبوه هایما ۸S، با بیان این که برای نخستین بار است 
که شــبکه خدمات پس از فروش پیش از ورود محصول بــه بازار آمادگی ارائه 
خدمات را ایجاد کرده، از آموزش نیروهای شــبکه خدمات خبر داد و گفت: در 
حال حاضر ۸۳ نمایندگی تجهیز شــده که در روزهای آینده به ۹۳ باب خواهد 
رسید.ساجقه با بیان این که ابزار مورد نیاز در شبکه خدمات داخلی سازی شده 
و در روزهای آینده در اختیار نمایندگی ها قرار خواهد گرفت، افزود: در هر استان 
چهار تا پنج نمایندگی و در تهران نیز تعداد ۹ نمایندگی تجهیز شــده و آماده 

خدمات رسانی هستند.

بازدید مدیرعامل ایمپاسکو از مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد
طرح های پژوهشی باید قابلیت پیاده سازی و 

حل مشکالت را داشته باشد
مدیرعامل ایمپاســکو گفت: طرح های پژوهشــی باید 
قابلیت پیاده سازی و برطرف سازی مشکات را داشته 
باشد تا زمینه ساز توسعه اقتصادی در کشور شود.مدیر 
عامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بخش 
های مختلــف مرکز تحقیقات و کاربــرد مواد معدنی 

یــزد بازدید به عمل آورد.مهندس خدایار کریم نژاد مدیرعامل شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران در بازدید از بخش های مختلف مرکز تحقیقات و کاربرد 
مواد معدنی یزد عنوان کــرد: برنامه ریزی و هدف گذاری ها در مرکز تحقیقات 
مواد معدنی یزد باید به گونه ای باشــد که منجر بــه پویایی مجموعه از طریق 
شــناخت و حل مسائل و مشکات حوزه معدن و صنایع معدنی شود.وی افزود: 
این تحقیقات باید منجر به ایجاد زیرســاخت های الزم، جهت ســرمایه گذاری 
و استقرار شرکت های دانش بنیان شــود.مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در پایان خاطرنشــان کرد: معادن و صنایع معدنی بخش بزرگی از 
اقتصاد کشور را تشکیل داده اند که توجه به مسائل و مشکات بخش های مختلف 

این حوزه بسیار ضرورت دارد.
فراهانی مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد در حاشیه برپایی 

نمایشگاه و سمپوزیوم فوالد:
۱۱۴ هکتار زمین جهت تولید ساالنه ۲.۵ 
میلیون تن محصوالت در حوزه صنعت فوالد

حامد فراهانی مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
المرد که در حاشیه برگزاری نمایشگاه سمپوزیوم فوالد 
در کیش ســخن می گفت، از مهمتریــن مزیت ها و 
جاذبــه های منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت و افزود: 
این کانون اقتصادی و صنعتی با بهره گیری از توانمندی 
ها و فرصت ها و پتانسیل های فراوان نوید تبدیل به مرکزیت صنعتی و اقتصادی 
در آینده نزدیک اســت.وی نقطه اتصال کریدورهای ترانزیتی ایران در جنوب، 
دسترســی آســان به بنادر و حمل و نقل دریایی، نزدیکی به فرودگاه های بین 
المللی المرد، عســلویه، الرستان و بندرلنگه را گوشه ای از جاذبه های سرمایه 
گذاری در این منطقه ویژه اقتصادی المرد نام برد.فراهانی در ادامه با اشــاره به 
اطلس اقتصادی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی المرد اظهار داشــت: ۱۱۴ 
هکتار زمین جهت تولید ساالنه ۲.۵ میلیون تن محصوالت پایین دست در حوزه 
صنعت فوالد در منطقه ویژه اقتصادی المرد پیش بینی شــده است.فراهانی در 
ادامه افزود: صنایع پایین دستی آهن و فوالد را می توان به صورت تغییر شکل 
محصوالت ریخته گری این صنایع دانســت.  وی ایجاد صنایع کوچک مقیاس 
آهن و فوالد را در کنار توســعه واحدهای باالدســتی این فلز در کشور را دارای 
مزیت نسبی دانست.مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد با دعوت از 
سرمایه گذاران جهت استفاده از این فرصت مطلوب، تنوع فرصت های صنعتی 
و بســتر مدیریتی توانمند همراه با برنامه های راهبردی مدون و مداوم در این 
کانون اقتصادی و صنعتی و مجموع امتیازات و شــرایط ویژه برای ســهولت در 
صــادرات تولیــدات و واردات مواد اولیه الزم را از دیگــر مزیت های این کانون 

اقتصادی برشمرد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران گزارش داد؛
سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دالری ایران در 

بندر سالیانکا روسیه
رونق کریدور شمال-جنوب وابسته به توسعه تجارت با کشور های حاشیه دریای 
خزر به ویژه روســیه است. این کشور ســالیانه ۳۰۰ میلیارد دالر واردات دارد و 
بازار بزرگی محســوب می شود. بر این اساس است که برای توسعه هرچه بیشتر 
کریدور شمال-جنوب تمرکز فعاالن اقتصادی و حمل و نقلی کشور بر این کشور 
معطوف اســت. در این میان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران گامی بلند 
در این جهت برداشته و آن هم در اختیار گرفتن راهبری بندر سالیانکای روسیه 
در حاشــیه دریای خزر اســت.به گزارش ایلنا، طبق گزارش شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســامی ایران، بندر ســالیانکا ۲۰ درصد از حجم عملیات بندری در 
بنادر استان آستاراخان روسیه را به خود اختصاص داده است. مساحت کل بندر 
۱۵۰ هزار متر مربع اســت که با موافقت نخست وزیر جمهوری فدراتیو روسیه 
به زودی ســه هزار هکتار به آن افزوده شده و به رقم ۱۸۰ هزار متر مربع ارتقاء 
خواهد یافت؛  این بندر دارای پنج اســکله است و ظرفیت انبار های سرپوشیده 

بندر سالیانکا ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن ارزیابی شده است.

قائم مقام سازمان اموال تملیکی:

 سال گذشته حجم وسیعی از سرم ها امحا شد
قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: اواخر سال گذشته 
حجم وســیعی از سرم ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید 
سرم مواجه بودیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام 

سازمان ها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.
صاحب حجتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره میزان کاالی 
انهدام شده در ســال جاری اظهار داشت: طبق آمار 7 ماه اول 
امسال از ابتدای تا پایان مهرماه 7۸۲ میلیارد تومان کاال امحا و 
انهدام شده  که  7۵ درصد آن مشمول اقام سریع الفساد درجه 
۲ بوده اســت.وی ادامه داد: کاالهای سریع الفســاد به دو بخش 
کاالهای سریع الفساد درجه یک و درجه دو تقسیم می شوند که 
نزدیک به ۵۹۰ میلیارد تومان از کاالهای انهدام شــده در 7 ماه 
سال جاری از دسته کاالهای سریع الفساد درجه دو یعنی انواع 
خوراکی ها بوده  اســت. کاالهای سریع الفساد درجه یک  شامل 
آبمیوه ها و معموال کاالهایــی از جمله مواد خوراکی که خیلی  
زود فاسد می شوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است. 
کاالهای سریع الفســاد درجه دو شامل کاالهایی از جمله برنج، 
روغن و شکر )کاالهای اساســی( و سایر مواد خوراکی هستند 
که متاسفانه به دلیل عدم تعیین تکلیف این کاالها برای دستور 
فروش، این کاالها در انبار باقی می مانند و تاریخ انقضای آنها به 
اتمام می رسد و دیگر امکان استفاده از این اقام وجود ندارد.قائم 
مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در 
پروســه طی روند تعیین تکلیف این کاالها از آنجایی که وزارت 
بهداشت، سامت این کاال را تایید نمی کند، برای حفظ سامت 
مــردم این اقام را باید امحا کنیم.وی درباره میزان امحای دارو 
از ابتدای ســال گفت: از 7۸۲ میلیارد تومان کاالی امحا شده،  

۲.۵ درصد کاالی امحا شــده شــامل انواع دارو به ارزش حدود 
۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵۶ صدم درصد به ارزش ۴.۵ میلیارد 
تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشــکی است.حجتی در 
پاسخ به این سوال که چرا این کاالها در زمان مناسب از طریق 
صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمی شود، اظهار 

داشت: نه تنها کاالهای سریع الفساد بلکه سایر کاالو اقام باید 
توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و براساس حکم صادر 
شده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام و اجرا 
کند. البته در طول یک ســال گذشــته به روند  تعیین تکلیف 
کاالهای سریع الفساد سرعت داده شده و دستگاه های مربوطه در 

پروسه تعیین تکلیف این کاالها را سریع تر طی می کنند تا کاال 
به مرحله امحا و انهدام نرســد.   قائم مقام سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تمام اقدامات در جهت عدم 
نگهداری این کاالها در انبار و عدم امحای آنها است، گفت: اگر 
رای قطعی صادر شــود فروش سریع الفســاد ها حتی به صورت 
مذاکره ای هم انجام می شود به طوریکه توزیع بین کمیته امداد 
و بهزیســتی یا تعاونی های مصرف صورت می گیرد. به هر حال 
امکان اجرای هر یک از پروسه های مزایده و حراج سریع تر فراهم 
شود از آن طریق اقدام می کنیم اگر برای کاالیی هم حکم برائت 
صادر شــود، درآمد حاصل از فروش به وی عودت داده می شود. 
اگر دســتور فروش داشته باشــیم، از آنجایی که احتمال برائت 
وجود دارد در فرایند مزایده، کاال به فروش می رود که به باالترین 
قیمت فروش رود و فردی که حکم برائت آورده متضرر نشــود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع 
داروی موجود در انبارهای ســازمان اموال تملیکی تاکید کرد: 
طبق قانون وزارت بهداشت و ســازمان استاندارد باید این دارو 
و اقــام را مورد آزمایش قرار دهنــد و به صورت کتبی، نتیجه 
آزمایش را اعام کنند کــه وضعیت انقضای این کاالها چگونه 
اســت و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی شــود این در 
حالی اســت که ما در شــرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام 
سازمان ها و دســتگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.حجتی 
ادامه داد: اواخر ســال گذشته حجم وسیعی از سرم ها امحا شد 
در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با 
ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از 

کمبود دارو را جبران کنیم.

اتاق بازرگانی ایران عدد شامخ)شاخص 
مدیران خرید( مهر ماه را منتشر کرده 
که نشــان از قرار گرفتــن این عدد در 
مرز رونق و رکود دارد.به گزارش ایسنا، 
مرکز پژوهش هــای اتاق ایران، گزارش 
دوره سی وهفتم طرح شاخص مدیران 
خریــد )PMI( کل اقتصــاد و گزارش 
دوره چهل و نهم طرح شاخص مدیران 
خریــد )PMI( بخش صنعــت را با اتکا 
به نظرســنجی از فعــاالن و بنگاه های 
اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل 
اقتصاد در مهرماه ۵۰.۱۹ بوده است که 
در مقایســه با ماه قبل با کاهش ۱.۸۹ 
واحدی، کندتر شــدن میزان فعالیت ها 
را نشــان می دهد. در این ماه، شاخص 
مدیران خرید صنعــت )تعدیل فصلی 
نشــده( نیز ۵۱.۶۶ به دســت آمده که 
۱.۵۹ واحد کمتر از ماه قبل اســت و از 
کاهش شــیب رشد فعالیت های بخش 
صنعت نسبت به شــهریورماه حکایت 
دارد.طبق نظرســنجی انجام شــده از 
بنگاه های اقتصادی کشــور، شــاخص 
مدیــران خرید )تعدیل فصلی نشــده( 
به رســیدن به رقــم ۵۰.۱۹ واحد، که 
در مرز خنثــی )۵۰ واحد( قرار گرفته 
و در مقایســه با ماه قبل کندتر شدن 
میزان فعالیت ها را نشــان می دهد. در 
این ماه به جز مؤلفه میزان سفارشــات 
جدید مشــتریان و موجودی مواد اولیه 

یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های 
اصلی بیشــتر از ۵۰ بوده اند.در مهرماه، 
کسب وکار  فعالیت های  میزان  شاخص 
)۵۱.۶۰( با شیب کمتری در مقایسه با 
شهریورماه افزایش داشته است. افزایش 
میزان فعالیت ها بیشتر در بخش صنعت 
و خدمات و کشــاورزی بوده است و در 
بخش ساختمان فعالیت ها با رکود شدید 
روبرو بوده اند.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان در مهرماه )۴۶.۸۲( در 
مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی 
روبرو بوده اســت. این شــاخص در هر 
ســه بخش کاهش داشته اما بیشترین 
کاهــش را در بخش ســاختمان ثبت 
مواد  موجــودی  است.شــاخص  کرده 
اولیه و لوازم خریداری شــده در مهرماه 
)۴۶.۲۸( همچنان با کاهش روبرو است 

البته شیب کاهش نسبت به شهریورماه 
اندکی کمتر شــده است. این شاخص 
علی رغم افزایش در بخش ســاختمان، 
در بخش صنعت و به ویــژه خدمات و 
کشــاورزی با کاهش شدید روبرو بوده 
اســت. بنا به گفته فعــاالن اقتصادی 
کمبود شــدید نقدینگی و نوســانات 
نرخ ارز دلیل عمــده کاهش موجودی 
مواد اولیه است.شــاخص قیمت خرید 
مواد اولیــه )7۱.۸۰( به باالترین مقدار 
۳ ماهــه خود رســیده اســت. این در 
حالی اســت که شاخص قیمت فروش 
محصوالت )۵7.۴۵( هم به بیشــترین 
میزان ۳ ماهه اخیر رســیده است. اما 
افزایش این شاخص ناشی از افزایش در 
بخش خدمات و کشاورزی بوده است و 
این شاخص در بخش صنعت و به ویژه 

ســاختمان با کاهش شدید روبرو بوده 
است.شــاخص میزان صــادرات کاال یا 
خدمــات در مهرماه )۴7.۰۵( همچنان 
کاهشی است البته نسبت به شهریورماه 
شــدت کمتری دارد.شــاخص میزان 
فــروش کاالها یا خدمــات در مهرماه 
)۴۲.۵۶( کمترین مقدار ۱۴ ماه گذشته 
از شهریور ۱۴۰۰ )به غیراز فروردین ماه( 
را ثبت کرده اســت. این شاخص در هر 
ســه بخش اقتصادی بــا کاهش روبرو 
بوده و در بخش ســاختمان بیشترین 
نرخ کاهش را به ثبت رســانده اســت.

شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۵۹.۵۸( 
در مقایســه بــا شــهریورماه افزایش 
علی رغم  اســت.  داشــته  قابل توجهی 
انتظارات خوش بینانه به بهبود فعالیت ها 
در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، 
فعاالن اقتصادی در بخش ســاختمان 
انتظار کاهش شدید فعالیت ها را در آبان 
ماه دارند.به طورکلی در مهرماه شرکت ها 
با کاهش شــدید تقاضا و فروش روبرو 
هستند که عاوه بر کاهش قدرت خرید 
مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این 
روند کاهشی تأثیرگذار بوده است به ویژه 
که در بخش خدمات شرکت ها با مشکل 
اینترنت نیز مواجه هســتند. همچنین 
بسیاری از کسب وکارها به دلیل کمبود 
شــدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز 
برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز 

خود با مشکل روبرو هستند.

شامخ مهر ماه چه می گوید؟
اقتصاد، در مرز رونق و رکود

یک فعال بخش کشاورزی می گوید چندماهی می شود که 
بازار برنج با ورود کشــت جدید، دچار رکود شده و برنج 
ایرانی و خارجی در حال حاضر به میزان کافی وجود دارد.
محمد مختاریانی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین 
وضعیــت بازار برنج ایرانی و خارجــی گفت: بازار برنج در 
رکود اســت و قیمت ها نیز در حداقل ممکن اســت. زیرا 
امســال در برنج ایرانی سطح زیرکشــت خوبی داشتیم، 
برداشت خوبی انجام شــد و کیفیت هم مناسب بود.وی 
ادامه داد: سال گذشته با کمبود ۳۰ تا ۴۰ درصدی برنج و 
همچنین ممنوعیت واردات برنج خارجی مواجه بودیم که 

همه این موارد باعث شــده بود قیمت ها ابتدای فصل باال 
برود. اما حاال یک ســال را پشت سر گذاشته ایم و با تورم 
در دستمزد و هزینه های کشاورزان، همین که قیمت ها باال 
نرفته و از سال گذشته کمتر است نشان می دهد قیمت ها 
صعودی نخواهد شد.این فعال حوزه برنج در پاسخ به این 
سوال که آیا رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
در برنج نیســت؟ گفت: این موضوع هم می تواند باشــد، 
ولی توان خرید مربوط به یک بازه خاصی نمی شــود در 
حالی که رکود بازار برنج چند ماه اســت که اتفاق افتاده 
و علــت آن نیز ورود بار جدید به بازار اســت. در حقیقت 

بار زیاد شده و برنج کشت دوم نیز به زودی اضافه خواهد 
شــد.مختاریانی در ادامه گفت: قیمــت برنج درجه یک 
ایرانی در سطح عرضه باید کیلویی ۱۲۵ هزار تومان باشد. 
قیمت برنج درجه یک خارجی نیز در سطح عرضه کمتر 
از ۴۰ هزار تومان اســت.این فعال اقتصادی با بیان اینکه 
قیمت برنج خارجی هم کاهشــی بوده، زیرا برداشت های 
خوبی در دنیا انجام شــده، اظهار کرد: امسال التهابی در 
بازار برنج نخواهیم داشت. قیمت برنج خارجی احتماال باز 
هم کاهشــی خواهد شد و برنج ایرانی نیز افزایش قیمتی 

نخواهد داشت.

 سایه رکود بر بازار برنج

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران می گوید برای فعال کردن تمام ظرفیت موجود در بازار اوراسیا، حداقل نیاز به فراهم کردن 
دو پیش نیاز مهم وجود خواهد داشت.فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال های گذشته تبادالت 
خود با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را افزایش داده و در این حوزه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است. با این وجود وقتی 
صحبت از تجارت آزاد با اوراســیا یا آزادســازی واردات از این اتحادیه مطرح می شــود، باید در نظر داشت که تا زمانی که برخی 
مقدمات الزم فراهم نشود، امکان استفاده از تمام ظرفیت ها وجود نخواهد داشت.وی با بیان اینکه برطرف شدن مشکات و محدودیت های بانکی یکی از اصلی ترین 
اولویت ها در این حوزه خواهد بود، تشریح کرد: یکی از اصلی ترین مشکات تجار ایرانی در سال های گذشته، بحث تبادل مالی و انتقال ارز در بازارهای خارجی بوده که 
بازار اوراسیا نیز از این موضوع مستثنی نیست. ما تا زمانی که نتوانیم برای این معضل راه حلی پیدا کنیم، رسیدن به اهداف کان در توسعه تجارت با اوراسیا ممکن 
نخواهد بود.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات برای استفاده از راهکارهای دو جانبه مالی، می تواند مشکات بانکی 
را کاهش دهد؟ نیز گفت: همانطور که برخی مذاکرات با روسیه در این زمینه انجام شده که از راهکارهایی مانند پول ملی یا ساختارهای نقل و انتقاالتی دو طرفه در 
دستور کار قرار بگیرد، می توان در اتحادیه اوراسیا نیز از آن استفاده کرد؛ اما باید توجه داشت که این راهکارها در کوتاه مدت پاسخگو هستند و برای توسعه روابط و 

باال بردن سطح تجارت میان دو طرف، مشکات بانکی باید به شکل بلندمدت برطرف شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری بازنگری آیین نامه واردات خودرو به مناطق آزاد خبر داد.مهدی کشاورز در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به آیین نامه واردات خودرو، اظهار کرد: مناطق آزاد درخواست بازنگری آیین نامه واردات خودرو را به دو وزارت خانه 
اقتصاد و صمت ارائه کرده است. البته این درخواست بازنگری فقط برای مناطق آزاد است.وی ادامه داد: روز گذشته نیز که پیگیر 
آخرین وضعیت این بازنگری شدم، اعام کردند »درحال پیگیری هستند تا آیین نامه خاص مناطق آزاد بازنگری شود«.بر اساس 
این گزارش، در سومین روز از شهریور ماه، آیین نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط 

معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اباغ شد.بر 
این اساس، سعید محمد - دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی - با انتقاد از این آیین نامه اعام کرد که در این مصوبه، مشوقات در نظر گرفته 
شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده اند.وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد 
فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفته و ضمن بیان اشکاالت این مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد کان کشور را با مشکل 
مواجه می کند، بازنگری جدی در مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را از معاون اول رییس جمهور خواستار شده بود.

پس از آن شهرام موسوی - مدیر توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - به ایسنا اعام کرد که مناطق آزاد بر اساس مصوبه 
هیات وزیران مشمول آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به سرزمین اصلی شدند.

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران پاسخ داد

آخرین خبرها از آیین نامه واردات خودرو به مناطق آزادواردات آزاد از اوراسیا چطور به نفع ایران تمام می شود؟

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

برابــر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید 
آنرا به این اداره تحویل نمایند :۱-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۳۳۳ اداره ثبت احوال 
شهرستان دیواندره به شماره ملی ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۶۹ نسبت به ششدانگ یک باب 
ســاختمان به مساحت ۱۳۳۳/۴7 متر مربع به شماره پاک ۱۲۹۳۶ فرعی از ۵۸ 
اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره انتقالی از مستثنیات مالکانه ۲-برابر رای شماره 
۱۴۰۱/۱۱۴۵ آقای حبیب اله مرادی فرزند ســتار به شماره ملی ۳۸۵۸7۸۰۳۴۰ 
نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی 
بچه گرگ کژراو به مساحت ۳۶۶۰۶7/۳۴ متر مربع به شماره پاک ۱۳7 فرعی از 
۱۱ اصلی واقع در بخش ۱7 قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی آقای سید 
بهاالدین حسینی ۳-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۱۴7 آقای معروف میراحمدی فرزند 
خداکرم به شماره ملی ۳۸۵۹۱۴۸۱۴۱ نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه گرگ کژراو به مساحت ۳۶۶۰۶7/۳۴ 
متر مربع به شــماره پاک ۱۳7 فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخش ۱7 قریه پنجه 
علیا خریداری از مالک رســمی آقای ســید بهاالدین حسینی ۴-برابر رای شماره 
۱۴۰۱/۱۱۴۹ آقای حبیب اله مرادی فرزند ســتار به شماره ملی ۳۸۵۸7۸۰۳۴۰ 
نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی 
باالی باوله به مساحت ۹۲۴۸7/۸ متر مربع به شماره پاک ۱۳۸ فرعی از ۱۱ اصلی 
واقع در بخش ۱7 قریه پنجه علیا خریداری از مالک رســمی آقای سید بهاالدین 
حسینی ۵-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۱۵۱ آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم 
به شــماره ملی ۳۸۵۹۱۴۸۱۴۱ نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی باالی باوله به مساحت ۹۲۴۸7/۸ متر مربع به 
شماره پاک ۱۳۸ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخش ۱7 قریه پنجه علیا خریداری 
از مالک رســمی آقای سید بهاالدین حســینی ۶-برابر رای شماره ۱۴۰۱/۱۱7۵ 
آقای منصور زادپور فرزند صالح به شماره ملی ۳۸۵۹۳7۰۳۸۳ نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک  باب ساختمان به مساحت ۱۴۹/۴۹ متر مربع به شماره پاک 
۱۳۳۳۶ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی 
آقایان توفیق ، محمد ، و فریدون شــهرت همگی اســدی 7-برابر رای شــماره 
۱۴۰۱/۱۲۰۲ آقای اشرف ویسی فرزند امین ۳۸۵۹۶۴7۳۴۲ نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت  ۳۴۸/۰۶ متر مربع به شماره پاک 
۱۳۳۳7 فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی 
آقای توفیق رجبی. بدیهی اســت در صورت انقضــای کدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
  تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1401/08/16

 و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1401/09/1
برزگر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) 196 م الف(
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گزیده خبر

عملکرد بانک سینا؛ سالمت در کسب وکار و 
کنترل ریسک

بانک ســینا در سال 1401 روند رو به رشــد خود را مانند سال های گذشته 
دنبال کرده و در سال جاری نیز به توفیق های مناسبی دست یافت.این بانک 
عالوه بر افزایش تسهیالت و درآمد از همین محل، مطالبات مشکوک الوصول 
خود را نیز کاهش داد. براســاس بررسی ها، 76 درصد از درامد بانک از محل 
تسهیالت بوده و این به این معنی است که بانک به دنبال سفته بازی ، بنگاه 
داری و ملک بازی نرفت تا بدون عملکرد واقعی به سرمایه گذاران خود سود 
موهومی نشان دهد بلکه با ســالم ترین روش درامد و سود عملیاتی خود را 
افزایش داده است.به گزارش بانکداری ایرانی ، بانک سینا در سال 1401 روند 
رو به رشد خود را مانند سال های گذشته دنبال کرده و در سال جاری نیز به 
توفیق های مناسبی دست یافت.این میزان از درآمد بانک سبب چندین رخداد 
مناسب در این بانک شده است. در مقابل رشد مانده تسهیالت و درآمد از این 
محل ، مطالبات مشــکوک الوصول و هزینه های بابت آن کاهش یافته است 
همچنین عملکرد بانک بر اساس تسهیالت رشد داشته و نشان دهنده سالمت 
فعالیت بانکی است چرا که اغلب بانک های کشور به کارهای سفته بازی برای 
کســب درآمد و فریب مشتریان خود اقدام می کنند اما بانک سینا نزدیک به 

76 درصد از درامد خود را فقط از محل تسهیالت کسب کرده است.

نتایج چهل و دومین دوره قرعه کشی جوایز 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 

مسکن
بــه گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، اســامی برندگان چهل و 
دومین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن 
اعالم شد.مشتریان گرامی می توانند از طریق وبسایت بانک مسکن به آدرس 
www.bank-maskan.ir از نتایج این قرعه کشــی اطالع حاصل کنند و 
با وارد کردن شماره حساب قرض الحسنه و یا کد ملی خود در درگاه تعیین 
شده، اطالعات مربوط به نتایج قرعه کشی را از وبسایت بانک مسکن دریافت 
کنند.همچنین نتایج این دور از جوایز حساب های قرض الحسنه بانک مسکن 
از طریق پیامک نیز به اطالع برندگان گرامی رســیده است.الزم به ذکر است، 
در این دوره بیش از 3 میلیون و 360 هزار نفر مشمول قرعه کشی جوایز بانک 
مسکن بودند که بر این اساس 336 هزار و 152 فقره جایزه به برندگان تعلق 
گرفت. طی این مرحله حساب هایی قرض الحسنه ای که از تاریخ اول مردادماه 
1400 تا 31 تیرماه 1401 در بانک مسکن افتتاح شده اند و تا روز قرعه کشی 
به مدت 90 روز متوالی دارای مانده حداقل 500 هزار ریال بودند، مشــمول 
انجام قرعه کشی قرار گرفتند. ضمن اینکه برای مبلغ 500 هزار ریال و بیشتر 
به ازای یک صد هزار ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته شد.این دوره از 
مرحله قرعه کشی بانک مسکن شامل جوایزی از جمله 10 فقره کمک هزینه 
یک میلیارد ریالی خرید واحد مسکونی، 401 فقره کمک هزینه خرید خودرو 
داخلی به مبلغ 400 میلیون ریــال، 1401 فقره کمک هزینه 200 میلیون 
ریالی خرید لوازم خانگی، 2 هزار و 401 فقره کمک هزینه 40 میلیون ریالی 
خرید صنایع دستی، 49 هزار و 626 هزار فقره جایزه نقدی 10 میلیون ریالی 
و هزاران جایزه نقدی دیگری بود که به قید قرعه به مشــمولین و دارندگان 

حساب های قرض الحسنه بانک مسکن اعطا شد.

اتفاق جالب در مراسم اهدای جوائز قرعه 
کشی بانک کارآفرین

دو جایزه یک میلیارد ریالی بانک کارآفرین توسط برندگان در جهت حمایت 
از کودکان در حال تحصیل مناطق محروم به بنیاد کودک و خیریه مدرســه 
ســاز اهداء شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ در مراسم اعطای 
هدایای برندگان دومین جشنواره حسابهای قرض الحسنه نیک آفرین، نماینده 
شرکت عمران آذرستان بعنوان یکی از برندگان جایزه یک میلیارد ریالی بانک 
کارآفرین در راســتای مســولیت اجتماعی این شرکت و به جهت حمایت از 
کودکان مناطق محروم هدیه یک میلیارد ریالی خود را به بنیاد کودک بخشید 
تا در جهت حمایت از کودکان این منطقه هزینه شود.همچنین در این مراسم 
خانم فاطمه مژگان قاضی یکی دیگر از برندگان جایزه یک میلیاردریالی بانک 
که از خیرین مدرســه ســاز بود، نیز اعالم کرد؛ جایزه یــک میلیارد ریالی و 
ســپرده ریالی خود را صرف ساخت مدرسه در یکی از مناطق محروم کشور 
خواهد کرد.گفتنی است، بانک کارافرین در سالهای گذشته در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود تجهیز، ساخت، بازسازی و نوسازی مدارس در 
مناطق محروم را در دســتور کار خود داشــته و دارد به گونه ای که تا کنون 
چندین مدرســه با نام کارآفرین در استان زاهدان و کرمانشاه را افتتاح کرده 
اســت.همچنین در همین راستا اهدای بسته های کمک آموزشی به مدارس 
محروم از دیگر برنامه های این بانک در ایفای تعهد مسولیت اجتماعی بانک 

است که هر ساله انجام می شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پنجمین 
سفیر قرض الحسنه کشور شد

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، حکم پنجمین سفیر قرض الحسنه 
کشور را به آیت اهلل »غالمرضا مصباحی مقدم« عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس شــورای فقهی بانک مرکزی اعطا کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
در دیدار با آیت اهلل »غالمرضا مصباحی مقدم« عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ 
قرض الحســنه، در رابطه با ظرفیت های دکتر مصباحی مقدم به عنوان یکی از 
صاحب نظران حوزه اقتصاد اســالمی و بانکداری قرض الحســنه گفت وگو کرد.

شمسی نژاد همچنین حکم پنجمین سفیر قرض الحسنه را به آیت اهلل مصباحی 
مقدم اعطا کرد.در بخشی از این حکم آمده است: »بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به عنوان قطره ای در دریای خروشــان نهضت خدمت رسانی به این مرز و بوم، 
توفیق یافته است با ترویج سنت الهی و فرهنگ غنی قرض الحسنه، در راستای 
تحقــق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در زمینه عدالت¬ورزی و 
کمــک به محرومان جامعه و همچنین نیل به برنامه¬های دولت مردمی برای 
ایران قوی گام های اساسی بردارد.اکنون که شما عالِم فرهیخته و اندیشمند را در 
پیمودن این مسیر الهی در کنار خود می بینیم، رجاء واثق داریم که همواره عزم 
و اراده خویش را در مســیر خدمت به میهن اسالمی به کار بسته اید تا دستانی 
را توانمند سازید، اندیشه ای را بارور نمایید و به خاطری آرامش بخشید.نظر به 
فعالیت های درخشان اجتماعی و فرهنگی جناب عالی و پیشگامی در امور خیر و 
انسان دوستانه؛ با کمال امتنان و افتخار به دریافت عنوان »سفیر قرض الحسنه« 
بانک قرض الحســنه مهر ایران مفتخر می گردید. امید است در پیمودن این راه 

مقدس، همواره موفق و مؤید باشید.«

شرایط فروش ارز اعالم شد
بانــک مرکزی در بخشــنامه ای ترتیبــات تأمین تقاضــای ارز را به 
صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر )سرفصل 24( به 
بانک های ملی، تجارت                         ، ملت                          و صادرات ابالغ کرد.به گزارش ایســنا، 
بانک مرکزی در راســتای تســهیل در تأمین تقاضــای ارز به صورت 
اســکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر )سرفصل 24(، ترتیبات 
تأمین و پرداخت ارز به متقاضیان ســرفصل مذکور را به شــرح زیر 

جهت اجرا به بانک های ملی، تجارت                         ، ملت                          و صادرات ابالغ کرد:
1- فروش ارز )اسکناس( به متقاضیان، حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به دالر و به نرخ 

اعالمی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.
2- فروش ارز به صورت اســکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی باالی 1۸ 

سال امکان پذیر است.
3- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشــکل معامالت ارزی و اسکناس خریداری 

شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.
- تبصره: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توســط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط 

مقتضی است هماهنگی الزم را با اداره صادرات این بانک به عمل آورند.
4- فــروش ارز از امروز )15 آبان( تا اطالع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان پذیر اســت. 
همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابالغی این بانک صورت پذیرد و عالوه بر ضوابط 
مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و اســتعالم 

شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان پذیر است.
5- حسب فراهم  بودن دسترسی آن بانک به »سامانه نظارت ارز )سنا(« جهت ثبت تراکنش های 
مربوط به فروش ارز ســرفصل سایر در شــعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط 
با نحوه اتصال به ســامانه مذکور، مقتضی اســت هماهنگی های الزم را با اداره مهندسی نرم افزار 

این بانک به عمل آورند.
6- آن بانک مکلف اســت قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی )شماره ملی( در 
»سامانه نظارت ارز )سنا(« تحت عنوان »سرفصل خدماتی - سایر« )کد سرفصل 24( اقدام کرده 

و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.
تاکید می شــود، ارز در بانک های مورد اشــاره با نرخ توافقی از ســاعت 10 صبح تا 15:30 به 

متقاضیان عرضه می شود.
بانک مرکزی،در پایان این بخشــنامه ضمن تاکید بر ابالغ مراتب به شــعب منتخب و واحدهای 

ارزی بانک های ملی، تجارت                         ، ملت                          و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.

یک پیش بینی از وضعیت یورو در هفته های آینده
اقتصادانان خطر سقوط یورو در هفته های آینده را پیش بینی کردند.به گزارش ایسنا، اقتصاددانان 
رابــو بانک )Rabobank ( پیش بینی خود بــرای یورو و دالر را کاهش دادند. آنان انتظار دارند که 
این جفت به ســمت 0.95 سقوط کند. دیدگاه آنها این اســت که یورو به طور کامل برای موارد 
معکوس پیش روی اقتصاد منطقه یورو قیمت گذاری نشده است.اگر عملکرد در مورد چشم انداز 
اقتصادی ضعیف باشــد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک مرکزی اروپا بتواند از یورو در مقابل 
دالر آمریکا با افزایش نرخ حمایت کند.بیزنس نوشــت همچنان شاهد خطر سقوط یورو به 0.95 
در هفته های آینده هســتیم و پتانسیل ضعیف تر ماندن یورو برای مدت طوالنی تری را در مقابل 

دالر مشاهده می کنیم.

ترمزدالرکشیدهمیشود؟
درپی افزایش  قابل مالحظه قیمت دالر، بانک مرکزی اقداماتی 
چون عرضه ارز در ســامانه برخط بازار متشــکل ارزی، انتشار 
گواهی سکه، تولید ســکه از طالی آب شده با همکاری بخش 
خصوصی و فراهم شــدن خرید ارز از بانک ها را در دستور کار 
قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناشان اقتصادی و فعاالن 
بازار ارز بررســی شده است.به گزارش ایسنا، بازار ارز این روزها 
شاهد افزایش  قابل مالحظه قیمت دالر شده است؛ به گونه ای این 
ارز رکورد تاریخی ثبت کرده است.در این شرایط، بانک مرکزی 
اقداماتی برای کنترل هیجانات بازار ارز در دســتور کار قرار داد 
که شامل آغاز عرضه ارز در سامانه برخط، تولید سکه از طالی 
آب شده با همکاری بخش خصوصی، عرضه گواهی سکه و فراهم 

شدن فروش ارز در بانک ها است.

جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دالر
جزئیات بســته بانک مرکزی برای کنترل دالر اینگونه اســت 
که برای خرید ارز باید به ســامانه برخط بازار متشــکل ارزی 
مراجعه شود و ســامانه، نزدیک ترین صرافی به محل سکونت 
شــما را نشــان می دهد و صراف نیم ســاعت فرصت دارد تا 
تکلیف درخواست شما را مشخص کند. پس از تعیین تکلیف 
درخواست، صرافی بازه  زمانی را برای مشتری از طریق پیامک 
برای دریافت ارز اعالم می کند. همچنین، عرضه گواهی سکه 
بانک مرکزی به این صورت است که این اوراق معاف از مالیات 
بوده و با سررســید شــش ماهه، در بورس منتشــر می شود 
که قیمت تســویه اوراق ســکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و 
معامالت ثانویه آن در بورس نیز امکان پذیر است.عالوه بر این، 
قرار است طالی آب شده به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود 
که با توجــه به تقاضای فعاالن بخش خصوصی در این زمینه 
در حال حاضر کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شده 
است.آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دالر، فروش 
ارز در بانک ها است و چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت 

باید از امروز )15 آبان( فــروش ارز را حداکثر به مبلغ 2000 
یورو یا معادل آن به دالر و به نرخ اعالمی توسط اداره صادرات 
بانک مرکزی آغاز کنند.عالوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی 
تعادل در بازار ارز را حائــز اهمیت خوانده و برنامه خود برای 
ایــن هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی 
در ســامانه نیما اعالم کرده است. البته باوجود این اقدامات و 
ارائه این بســته ها از سوی بانک مرکزی، فعال تغییر چندانی 
در بازار ایجاد نشده که توکلی - سخنگوی بازار متشکل ارزی 
- شــروع عرضه ارز در ســامانه برخط را در کاهش هیجانات 
بازار ارز و آرامش آن تاثیرگذار می داند.همچنین کامران ندری 

- کارشــناس اقتصادی و فعال بازار ارز در گفت وگو با ایســنا 
درباره اوضاع بازار ارز و تاثیر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه 
اظهار کرد: بازار ارز تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی به خصوص 
برجام اســت و اقدامات بانک مرکزی می تواند تا حدودی برای 
کنترل بازار در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه اگر 
اخبار مثبتی در حوزه سیاست خارجی دریافت نکنیم، کنترل 
بازار ارز سخت می شــود، افزود: در حال حاضر، بانک مرکزی 
می تواند با افزایش نرخ های بهره در بازار بین بانکی و شــبکه 
بانکی افرادی که به بازار ارز و طال برای ســرمایه گذاری هجوم 

برده اند، منابع خود را در شبکه بانکی نگه دارند.

یک پیشنهاد برای مدیریت بازار ارز
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها راهی که از نظر اقتصادی 
برای مدیریت بازار ارز در کوتاه مدت وجود دارد، افزایش حداقل 
10 درصد نرخ بهره بین بانکی و نرخ ســودهای بانکی است که 
بانک مرکزی در این زمینه سخت گیری دارد. البته، اگر در بلند 
مدت نتوان به برنامه مشخصی در سیاست خارجی دست پیدا 
کرد، افزایش نرخ های بهره هم کمکی نخواهد کرد.عالوه بر این، 
یک صراف و از فعاالن رســمی بازار ارز در این زمینه به ایســنا 
گفت که علت اصلی افزایش نرخ ها در بازار ارز، خروج سرمایه از 
شبکه بانکی و تبدیل ریال به ارز است.به اعتقاد او، اقدامات بانک 
مرکزی چون عرضه ارز در سامانه برخط، در کاهش و ثبات نرخ 

ارز خیلی اثرگذار نیست.

تقاضاهای واقعی ارز به رسمیت بشناسید
ایــن صراف ادامــه داد: برای مدیریت تقاضاهای بــازار ارز باید 
تقاضاهای واقعی به رســمیت شناخته شوند. به عنوان مثال، در 
حال حاضر دانشــگاه هایی که مورد تایید وزارت علوم نیستند، 
بانک مرکزی و وزارت علوم آن ها را برای فروش ارز به رسمیت 
نمی شناسد و دانشجویان این دانشگاه ها مجبور می شوند برای 
رفع نیاز خود وارد بازار آزاد شــوند.این فعال بازار در ادامه بیان 
کرد که صرافی ها نمی توانند برای شــخصی حواله ارزی انجام 
دهنــد و فقط فروش نقــدی ارز دارند که ایــن موضوع باعث 
می شــود نیازها به سمتی برود که تحت نظارت بانک مرکزی و 
نهادهای رســمی نباشد.به گفته او، فروش آنالین ارز این امکان 
را به صرافی ها می دهد که مشتری از بستر بازار متشکل ارزی به 
آن ها منتقل شود و شائبه ای در این رابطه ایجاد نکند که ممکن 
است این افراد برای ســفته بازی ارز بخرند، زیرا در حال حاضر 
بیشــتر متقاضیان ارز در بازار اینگونه هستند که ارز سهمیه ای 
را از صرافی ها می خرند و در بازار آزاد می فروشــند و متقاضیان 

واقعی ارز نیستند.

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بانک مرکزی را مکلف کردند 
تا موارد مظنون به پولشــویی را به مرکــز اطالعات مالی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نســبت به مسدود نمودن حساب 
اشــخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به 
آنها اقدام کند.به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جریان جلســه علنی امروز ) یکشنبه( مجلس، گزارش شور دوم 
کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران 

را بررسی کرده و ماده 42 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 42 این طرح:
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه 
اطالعات مربوط، به مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نســبت به مســدود نمودن 
حساب اشخاص مظنون به پولشــویی و محدودسازی ارائه خدمات 
بانکــی به آنها اقدام کند. مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی موظف اســت براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف 
دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام 
نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، 
مــی توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تســلیم کنند. اعتراض 
وارده، حداکثر ظرف ســه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته 
ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده 
رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رســیدگی 
می شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای 
کمیته کافی تشــخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت 
به رفع مسدودی حســاب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. 
در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادســرای ویژه رســیدگی به 
جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 

پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا 
رفع مســدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، 
تصمیــم گیری نماید. حکم این بند نافــی وظایف و اختیارات مرکز 
اطالعــات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه 
با پولشویی نیســت. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ 
تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توســط کمیته یا دادســرا 
از حســاب اشخاص رفع انســداد نماید.ب- رئیس کل بانک مرکزی 
موظف اســت اسامی اشخاصی را که با اســتفاده از اطالعات موجود 
در ســامانه های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنــون به اخالل در بازار 
پول، ارز یا فلزات گران بها تشــخیص داده می شوند، به دادستانی کل 
کشــور ارسال و  پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه »اشخاص 
تحت نظارت« ابالغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط »اشخاص تحت 
نظارت« به اشــخاصی که نام آنان در فهرســت موضوع این بند قرار 
داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات های 
تعزیری درجه چهار قانون مجازات اســالمی اســت. پرونده اشخاص 
مزبور، هم زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی 
به جرائم پولی و بانکی ارســال می شــود. دادسرای ویژه رسیدگی به 
جرائم پولی و بانکی موظف اســت حداکثر ظرف یک هفته نسبت به 
تداوم یا رفع محدویت های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت 
عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توســط دادسرا، 

بانک مرکزی موظف است محدودیت های اعمال شده را رفع نماید.
پ- بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
به مؤسســات اعتباری را کــه حداقل دو ماه از تاریخ سررســید آن 
گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات  بدوی رسیدگی 
به اختالفات بانکی رســیده باشــد از محل وجوهی که آن اشخاص 
نزد سایر مؤسســات اعتباری دارند، برداشــت و به حساب مؤسسه 
اعتباری بســتانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص 
بانک مرکزی و تایید رئیس هیات  بدوی رسیدگی به اختالفات بانکی، 
وجوه موجود در حســاب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، 
بانک مرکزی موظف اســت به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، 
موجودی حســاب مزبور را تا ســقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و 
هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی که نسبت 
به صدور دســتور مسدودی اقدام کرده ارســال  کند. حداکثر زمان 
مســدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجــاع پرونده به هیأت 
تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت های یادشده، حکم 
قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شــخص بدهکار صادر نشده 

باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

با تصویب مجلس

بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

قیمــت طال در روز جمعه نزدیک بــه 50 دالر افزایش یافت زیرا آخرین گزارش 
مشــاغل ایاالت متحده برخی از پیام های متفاوت فدرال رزرو را روشن کرد و چین 
از کاهش احتمالی سیاســت کووید صفر خود خبر داد.به گزارش ایسنا، طال پس 
از گزارش طوالنی ترین روند کاهشــی ماهانه در بیش از پنج دهه اخیر، شــروعی 
چشــمگیر در ماه نوامبر داشته است. بر اساس وقایع اخیر مربوط به فدرال رزرو، 
می توانیم نتیجه گیری کنیم که طال در ماه نوامبر با قیمتی رو به کاهش شروع شد 
و به نظر می رسد که می تواند مانند یک شیر به پایان برسد.برخی تحلیلگران بازار 
اظهار کردند که بازار طال دیگر از موضع نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو نمی ترسد 
زیرا به عنوان نشــانگر رکود بحرانی به باالترین سطح خود در چهار دهه گذشته 
رسیده است.اوله هانسن، رئیس استراتژی کاال در بانک ساکسو گفت: تهدید رکود 
در باالترین ســطح خود در 40 سال گذشته است و این به حمایت از قیمت طال 
ادامه خواهد داد. اگرچه بازارها همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو به شدت نرخ 

بهره را تا ســال 2023 افزایش دهد، هانســن گفت که این انتظارات می تواند به 
سرعت با تحقق تهدید رکود تغییر کند.سرمایه گذاران به سرعت متوجه خواهند 
شــد که فدرال رزرو نمی تواند تورم را به هدف دو درصدی خود بازگرداند. پس از 
اینکه شورای جهانی طال اعالم کرد تقاضای فیزیکی جهانی برای طال در سه ماهه 
ســوم 2۸ درصد افزایش یافته است، احساســات صعودی در بازار هفته گذشته 
افزایش یافته است. این گزارش نشان داد که در کنار تقاضای خرد خرده فروشی، 
بانک های مرکزی نزدیک به 400 تن طال بین جوالی و سپتامبر خریداری کرده اند 
که بزرگ ترین سه ماهه خرید در تاریخ است.به گفته تحلیلگران، اگرچه بازار فلزات 
گرانبها تقاضای خرده فروشی قابل توجهی داشته است، اما تقاضای سرمایه گذاران 
بســیار پایین بوده است که بیشترین تأثیر کوتاه مدت را بر قیمت ها داشته است. 
با این حال، تحلیلگران گفته اند که افزایش ترس ســرمایه گذاران می تواند باعث 
افزایش تقاضای پناهگاه امن برای طال شود.اگر شاهد کاهش اندک تورم در هفته 
آینده باشیم که می تواند طال را به سمت عبور از مقاومت فعلی خود یعنی 16۸5 
دالر ســوق دهد و فلز زرد گرانبها دوباره 1700 دالر را به چالش بکشد.اینکه طال 
بتواند از ســطح مقاومت کلیدی بعدی باالتر برود و ســپس به 1700 دالر در هر 
اونس برســد یا خیر، به داده های تورم هفته آینده بستگی دارد. اگر داده ها نشان 

دهد که فشــار قیمت ها در حال کاهش اســت، طال می تواند به سمت آن قلمرو 
حرکــت کند.  قیمت طــال پیش از تعطیلی بازار به 16۸2 دالر و 70 ســنت در 
هر اونس رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریــکا نیز به 16۸3 دالر و 70 

سنت رسید.

پیش بینی هفتگی بازار طالی جهانی

طال قهرمان این ماه خواهد بود؟
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گزیده خبر

اگر بایدن از انتخابات ۲۰۲۴ کنار بکشد، 
چه سناریوهایی محتمل است؟

تحلیل گران سیاســی بر این باورند که انتخابات میان دوره ای کنگره ایاالت 
متحده بیش از آن که بر دو ســال باقی مانده ریاســت جمهوری جو بایدن 
تاثیر بگذارد، تعیین کننده امکان نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ آمریــکا خواهد بــود و به دلیل آن که حــزب دموکرات معموال در 
انتخابات میان دوره کنگره آمریکا شکســت خورده اســت، بایدن ۷۹ ساله 
این روزها بیشــتر زیر ذره بین است.به گزارش ایســنا، به نقل از یورو نیوز، 
او و مشــاورانش در روز ۲ نوامبر از برنامه خود برای شرکت در دوره بعدی 
انتخابات ریاست جمهوری سخن گفتند. کاخ سفید نیز از بایدن انتظار دارد 
که در دور بعدی شرکت کند.  اما برخی از اعضای حزب دموکرات معتقدند 
که شکســت  گسترده این حزب به عنوان نتایج ریاست جمهوری جو بایدن 
تلقی و باعث افزایش فشــارها بر وی برای واگذاری نقش نامزدی ریاســت  
جمهوری این حزب به شــخص دیگری خواهد شــد.  توماس آلن شوارتز، 
تاریخ نگار و اســتاد تاریخ در دانشــگاه واندربیلت به رویترز می گوید: »فکر 
می کنم باید برای یک تغییر نسل آماده باشیم.« شوارتز که بر روی زندگی و 
عملکرد رئیس جمهورهای آمریکا کار می کند، افزود: »به نظر من انتخابات 
میان دوره تعیین کننده اســت. شکست سنگین دموکرات ها می تواند سبب 
وارد آمدن فشار به جو بایدن برای کنار کشیدن از انتخابات ۲۰۲۴ شود.«اما 
کنار کشیدن جو بایدن هم مشکالت خودش را دارد: مقامات حزب دموکرات 
می گوینــد، کاماال هریس، معــاون رئیس جمهور نامــزد اصلی آن ها برای 
جایگزینی بایدن اســت و بسیاری نظرسنجی ها هم وی را در جایگاه بعدی 
بایدن و باالتر از بقیه گزینه ها نشــان می دهند.اگرچه میشل اوباما با اقبال 
رای دهنده ها مواجه است اما تمایلی به نامزدی در انتخابات نشان نمی دهد 
و درنتیجه، معاون که معموال به دنبال کسب جایگاه ریاست جمهوری است، 
بر باقی رقبا پیروز خواهد شــد. اما بر اســاس نظرسنجی ها مقبولیت خانم 
هریس که پیش از این باالی ۵۰ درصد بود به زیر ۴۰ درصد ســقوط کرده 
اســت. نمایش ضعیف او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ و عدم 
موفقیت در ایفای نقشی برجسته به عنوان معاون ریاست جمهوری، توانایی 
وی در رقابــت با رقبای جمهوری خواه را مورد تردید قرار داده اســت.دفتر 
خانم هریس در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرده است.اما گزینه های بعدی 
ســه فرماندار ایالت های به شدت هوادار دموکرات ها یعنی گاوین نیوسام از 
کالیفرنیا، جی. بی. پریتزکر از ایلینوی و فیل مورفی از نیوجرســی هستند. 
بر اســاس اظهارات دو منبع آگاه، آن ها پیش تر درباره احتمال کناره گیری 
بایــدن با کارکنان و حامیان مالی بالقوه خــود تماس گرفته اند. البته، هیچ 
کدام از این سه در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات با بایدن رقابت نخواهد 
کرد و احتماال هر ســه در برابر خانم هریس نیز کنار خواهند کشید.یکی از 
مقامات ارشد حزب دموکرات می گوید که اگرچه نیوسام به مردم می گوید 
که به رقابت با جو بایدن یا کامال هریس نخواهد پرداخت اما ممکن اســت 
نظــرش را درباره رقابت با معاون تغییر دهــد.   طبق گزارش رویترز، دفتر 
نیوسام، پریتزکر و مورفی هیچ اظهار نظری نکردند.سناریوی دیگری نیز که 
ممکن اســت برای دموکرات ها رقم بخورد، اعالم حضور چند نامزد شکست 
خورده انتخابات سال ۲۰۲۰ این حزب است. برنامه کمدی تلویزیونی زنده 
شنبه شب، ماه گذشته این موضوع را مثل یک فیلم ترسناک دانست و آن 
 Open( را به تمسخر گرفت.بنا بر گزارش موسسه غیرانتفاعی اوپن سیکرتس
Secrets(، حدود ۲۰ سیاســت مداری که ســودای شرکت در انتخابات سال 
۲۰۲۴ را در سر دارند از جمله گاوین نیوسام، جی. بی. پریتزکر، سناتور امی 
کلوبوچار از مینسوتا، سناتور برنی ســندرز از ورمونت و پیت بودجج، وزیر 
ترابری ایاالت متحده، از ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۵۹۱ میلیون 
دالر برای کارزارهای انتخاباتی جمع آوری کرده اند.بنابر گزارش وبسایت اوپن 
ســیکرتس )Open Secrets(، برای کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۲۰ بیش از 
۵.۷ میلیارد دالر هزینه شده است. این مقدار بیش از دو برابر سرمایه است 
که به لطف کمک های مردمی در ســه دوره پیشــین انتخابات هزینه شده 
است.   کارشناسان امور مالی کارزارهای انتخاباتی بر این باورند که برگزاری 
هرگونــه رقابت مقدماتی بین نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۴ 

باعث تضعیف قدرت مالی و افزایش هزینه این حزب خواهد شد.

هشدار روسیه به رژیم صهیونیستی: عبور 
از خط قرمز تاوان دارد

رســانه های صهیونیستی گزارش دادند که تل آویو هشدار واضحی از مسکو 
درخصوص انتقال سالح به اوکراین دریافت کرده است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که مسکو با 
صراحت به تل آویو هشدار داده که در صورت تالش برای انتقال سامانه های 
دفاعی به اوکراین، حتی از طریق کشــور ثالث، این موضوع به عنوان عبور 
از خط قرمز تلقی می شــود و عواقبی در پی خواهد داشت.پیش از این یک 
شــرکت صنایع امنیتی رژیم صهیونیســتی »ممنوعیت تحمیل شده علیه 
این رژیم درخصوص فروش تسلیحات پیشــرفته به اوکراین« را دور زده و 
ســامانه های پدافند ضد پهپاد را از طریق لهستان به ارتش اوکراین فروخته 
بود.پیشــتر هم دیمیتری مدودف، معاون شــورای امنیت روسیه به رژیم 
صهیونیستی نسبت به ارسال تسلیحات به اوکراین هشدار داده و گفته بود، 
این اقدام در صورت انجام، اقدام بی پروایی خواهد بود و روابط میان دو طرف 
را ویران خواهد کرد.خبرگزاری بلومبرگ هم روز جمعه گزارش داد، روسیه 
به رژیم صهیونیســتی اطالع داده است که اگر موشک های پدافند هوایی یا 
سایر موشک های رهگیر ســاخت این رژیم مستقیم یا از طریق کشورهای 

ثالث به اوکراین ارسال شود، مسکو پاسخ خواهد داد.

کی یف در صورت خاموشی کامل، 
تخلیه می شود

نیویــورک تایمــز )یکشــنبه( گــزارش داد، مقام هــای 
اوکراینی برنامه ریزی برای تخلیه همه ســاکنان پایتخت و 
پرجمعیت ترین شهر این کشــور را در صورت قطع کامل 
برق آغاز کرده اند.به گزارش ایســنا، این روزنامه همچنین 
نوشــت، مقام های شهری کی یف در حال آماده شدن برای 
امکان »غیر قابل تصور« تخلیه ســه میلیون نفر در صورت 
وقوع خاموشی گسترده هستند.همچنین گفته می شود که 
وضعیت در شهر وخیم اســت و مقام های اوکراین ۱۰۰۰ 
مرکز گرمایشی در داخل تاسیسات آموزشی ایجاد کرده اند 
که می توانند به عنوان پناهگاه بــرای اهداف دوگانه مورد 
استفاده قرار گیرد.»رومن چاچوک«، مدیر امنیت شهرداری 
کی یف نیز گفته است: ما می دانیم که ممکن است تمامی 
سیســتم برق شهری را از دســت بدهیم.گزارش شده که 
مسئوالن شهری کی یف گفته اند در یک اطالعیه ۱۲ ساعته 
به آنها اطالع داده می شود که شبکه انرژی شهر در آستانه 
فروپاشی است. پس از این، مقام های شهری شروع به اطالع 
رسانی به مردم و درخواســت خروج از پایتخت می کنند.

شرکت انرژی اوکراین Ukrenergo روز شنبه اعالم کرد که 
به جای قطعی ساعتی برنامه ریزی شده، برق در کی یف و 
هفت منطقــه دیگر اوکراین باید به صورت اضطراری قطع 

شود.

نیویورک تایمز:
 آمریکا خواستار انتصاب یک زن اوکراینی تبار به جای 

استولتنبرگ است
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که واشنگتن قصد دارد »کریستیا فریلند« 
وزیر دارایی و معاون نخســت وزیر کانادا را جایگزین ینس اســتولتنبرگ، 
به عنوان دبیرکل ناتو کند.به گزارش ایســنا، به نقل از راشــا تودی، ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو قرار بود در تاریخ ۳۰ سپتامبر مقام خود را ترک 
کند اما به دلیل بحران اوکراین دوره اش تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شد.در 
گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که این ائتالف نظامی برای اولین 

بار قصد انتصاب یک زن را به عنوان دبیرکل ناتو دارد. خبرنگار این روزنامه لیستی از افرادی که برای این 
منصب رقابت می کنند را منتشر کرد؛ از جمله این افراد می توان به کایا کاالس، نخست وزیر استونی، 
زوزانا کاپوتووا، رئیس جمهوری اسلواکی و کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهوری پیشین کروواسی 
اشاره کرد.گمان می رود که کریستیا فریلند به عنوان »نامزد نخست« برای مقام دبیرکل ناتو که ترجیح 
خود ایاالت متحده هم است، تلقی شود. به نوشته این روزنامه، »حمایت هر از یک نامزدها از اوکراین 
در برابر جنگ با روســیه، عامل مهمی خواهد بود.«فریلند که مادرش اوکراینی بود، به داشتتن موضع 
شــدیدش مبنی بر »حمایت از اوکراین« معروف است. او نوه مایکل چومیاک است که توسط روزنامه 
نیویورک تایمز به عنوان »مهاجری سپاســگزار نسبت به کانادا« توصیف شده؛ شخصی که طی جنگ 
جهانی دوم »درگیر جنبش ملی گرای اوکراینی بود و نازی ها را ســپر مفیدی جهت مقابله با شوروی 
می دید.«فریلند در مورد اصل و نسب خود بسیار مبهم بوده است، نه تنها از محکوم کردن اجداد مادری 
خود خودداری می کند بلکه تا حدودی آنها را حمایت می کند. وی در سال ۲۰۱۵ مقاله ای تحت عنوان 
»اوکراین من« نوشــت و اظهار کرد که پدربــزرگ و مادربزرگ همکار نازی اش »خود را تبعیدی های 
سیاســی می دانســتند که وظیفه دارند ایده اوکراین مستقل را زنده نگه دارند. و این رویا به نسل های 

بعدی منتقل شده است.«

نگرانی واشنگتن از گسترش برنامه موشکی 
ایران

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به گســترش برنامه موشکی ایران ابراز 
نگرانی کرد.به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره، ند پرایس، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شــد که آزمایش موشکی ایران منجر به بی 
ثباتی خواهد شد.وی گفت که واشنگتن نسبت به گسترش برنامه موشکی ایران 
نگران است.به گزارش ایسنا، روز )شنبه( با حضور سردار سرتیپ  پاسدار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از 
مقامات و مسئولین نیروهای مسلح  آزمایش پروازی زیر مداری موتور مرحله اول 
رافع در ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ با موفقیت انجام پذیرفت .ماهواره بر 
سوخت جامد قائم ۱۰۰  ،  ماهواره ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر 
خواهد بود ماهواره های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح 
زمین قرار دهد.در آزمایش روز  شنبه موتور مرحله اول ماهواره بر قائم ۱۰۰ که 
همان موتور سوخت جامد رافع است و در دی ماه  ۱۴۰۰ آزمایش زمینی خود را 
با موفقیت پشت سر گذاشته بوده ، مورد آزمایش پروازی زیر مداری قرار گرفت.
با عبور از این مرحله در آینده ای نزدیک ماهواره ناهید سازمان هوافضای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بهره برداری 

از ماهواره بر سه مرحله ای قائم ۱۰۰  در مدار قرار می گیرد.

مارین لوپن ریاست بر اصلی ترین حزب 
 راست افراطی فرانسه را به جوانی

 ۲۷ ساله واگذار کرد
باردال، سیاســتمدار ۲۷  جوردن 
ساله فرانسوی و از متحدان مارین 
لوپن روز شنبه جانشین او در مقام 
رئیس حزب راست افراطی »اتحاد 
ملی« فرانسه شد.به گزارش ایسنا 
به نقل از یورونیوز، مارین لوپن که 
طی ۱۱ سال گذشته ریاست این 
حزب را در دست داشت اکنون در 
نظر دارد وقت خود را صرف رهبری فراکســیون حزبش در مجلس ملی فرانسه 
کند. حزب »اتحاد ملی« در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن توانســت ۸۹ کرسی در 
مجلس ملی فرانسه کسب کند. مارین لوپن در دوره ریاستش بر اصلی ترین حزب 
راست افراطی فرانسه موفق شد دو بار به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه 
یابد. با این حال او هر دو بار از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانســه 
شکست خورد. جوردن باردال توانست در رقابت برای ریاست حزب رای نزدیک 
بــه ۸۵ درصد از اعضای »اتحاد ملی« را در کنگره حزب کســب کند. رقیب او 
در این رای گیری لوئی الیو، از اعضای باســابقه حزب و شــریک ســابق زندگی 
مارین لوپن بود. بســیاری از تحلیلگران واگذاری ریاست حزب به جوردن باردال 
را زمینه چینــی مارین لوپن برای ارائه چهره ای فراحزبــی و فراجناحی از خود 
برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۷ می دانند. جوردن باردال نماینده 
پارلمان اروپا و شریک زندگی یکی از خواهرزاده های مارین لوپن است. او سومین 
رهبر محبوب ترین حزب راســت افراطی فرانسه پس از ژان ماری لوپن و مارین 
لوپن خواهد بود. وی وعده داده اســت که به مارین لوپن »وفادار« خواهد بود و 
از چهارمیــن تالش او برای راهیابی به کاخ الیزه در انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده دفاع خواهد کرد. کنگره »اتحاد ملی« در حالی برگزار می شود که یکی از 
نمایندگان این حزب در پارلمان فرانســه در رویدادی کم سابقه به مدت ۱۵ روز 
از مجلس ملی اخراج شــده است. هیات رئیسه مجلس ملی فرانسه این تصمیم 
را به دلیل »سخن نژادپرستانه« گروگوار دوفورنا، نماینده حزب »اتحاد ملی« در 

جریان سخنرانی یکی دیگر از نمایندگان گرفته است.

واشنگتن پست:

 آمریکا مخفیانه از اوکراین می خواهد با روسیه وارد مذاکره شود
روزنامه واشــنگتن پســت گزارش داد که دولــت جو بایدن 
»به طور مخفیانــه« رهبران اوکراین را تشــویق می کنند تا 
برای مذاکره با روســیه اعالم آمادگی کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، روزنامه واشــنگتن پست بدون 
ذکر منابع نوشت که درخواســت مقامات آمریکایی با هدف 
اعمال فشــار علیه اوکراین برای نشســتن پــای میز مذاکره 
نیست بلکه درخواست آن ها اقدامی حساب شده برای اطمینان 
حاصل کردن از حفظ حمایت دیگر کشورها از اوکراین است.

این روزنامه در ادامه نوشــت که گفت وگوها میان واشــنگتن 
و اوکراین پیچیدگی موضع دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا درخصوص اوکراین را نشــان می دهد؛ آن هم درست 
هم زمان با اینکه علنا نســبت به ارســال کمک به اوکراین و 
حمایت از این کشــور متعهد است، اما نســبت به راهکاری 
برای پایان دادن به این جنگ هشــت ماهــه ابراز امیدواری 
می کند.در گزارش این روزنامه ذکر شــده اســت که مقامات 
آمریکایــی ادعاهای همتایان اوکراینــی خود مبنی بر »عدم 
جدیت والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه نســبت به 
مذاکرات« را به اشــتراک می گذارنــد اما در عین حال اذعان 
دارند که ممنوعیت اعمال شــده از جانب ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس جمهــوری اوکرایــن درخصــوص مذاکره بــا پوتین، 
نگرانی هایی را در برخی قســمت های اروپا، آفریقا، آمریکای 
التیــن – جاهایی که تاثیرات جنگ و قیمت غذا به شــدت 
ملموس است – به دنبال داشته است.واشنگتن پست به نقل 
از یک مقام آمریکایی ناشناس نوشت: »بحران اوکراین موضوع 
بسیار جدی برای برخی از شرکای ما تلقی می شود.«شورای 
امنیت ملی کاخ سفید اظهار نظر فوری درخصوص این گزارش 
انجام نداد اما ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریکا در این 
رابطه مدعی شــد: »ما قبال این مســئله را مطرح کرده ایم و 
مجدد خواهیم گفــت که رفتارها بلندتــر از واژه ها صحبت 
می کنند. اگر طرف روســی آماده مذاکرات است، باید بمب و 
موشــک های خود را متوقف و نیروهایش را از اوکراین خارج 
کند.«وی در ادامه ادعا خود گفت: »کرملین به تنش های این 
جنگ ادامه می دهد وعدم اشتیاق خود برای مذاکراتی جدی 
را نشــان داده است.«این ســخنگو همچنین به صحبت های 
ولودیمیر زلنسکی در روز جمعه اشاره کرد؛ صحبت هایی که او 
طی آن گفته بود: »ما آماده صلح و عدالتی منصفانه هستیم. 
دنیا موضع ما را می داند. این احترام به منشــور سازمان ملل، 

احترام به حاکمیت ارضی و مردممان است.«

اســتولتنبرگ گفت، ناتــو و ترکیه بر 
اهمیــت حمایــت از اوکراین به منظور 
پایان جنگ در این کشور توافق کردند.
به گزارش ایســنا، ینس استولتنبرگ، 
دبیــرکل ناتو در گفتگو بــا خبرگزاری 
آناتولــی نقش آنکارا را در جریان جنگ 
اوکراین ســتود و پس از دیدار با رجب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه  طیب 
در اســتانبول گفــت: مــن از اردوغان 
و ترکیــه بابت آنچه که انجــام دادند، 
قدردانــی مــی کنم که شــامل تامین 
حمایت از اوکراین و تسهیل توافق غالت 
می شود.وی افزود: این برای همه جهان 
به ویژه برای فقرا مهم است و به کاهش 
قیمت غــذا کمک می کند. ترکیه نقش 
کلیدی در ممکن شدن این امر ایفا کرده 
است.اســتولتنبرگ همچنین بار دیگر 
تاکید کرد که درگیــری اوکراین »یک 
جنگ انتخابی« است و مدعی شد: این 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
است که به کشوری دیگر حمله می کند 
و ما باید بدانیم که پوتین این جنگ را 

آغاز کرده است. این جنگ انتخابی است 
و او می تواند همین فردا آن را تمام کند.

دبیــرکل ناتو با تاکید بــر حق اوکراین 
بــرای دفــاع از خود و بازپــس گیری 
قلمرویش، گفت: اگر پوتین و روســیه 
جنگ را متوقف کننــد، در آن صورت 
صلح خواهیم داشــت. اگــر ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین و 
کی یف جنگ را متوقف کنند، اوکراین به 
عنوان یک کشور مستقل وجود نخواهد 
داشــت. جامعه جهانی مسئول حمایت 
از اوکراین اســت تا این کشور بتواند از 
خودش دفاع کنــد.وی ادامه داد: البته 

معتقدم که این جنگ نیز در مرحله ای 
به پــای میز مذاکره ختم می شــود. ما 
همچنیــن می دانیم که آنچــه اوکراین 
می تواند در میز مذاکرات به دست آورد، 
کامال به قدرت در میدان جنگ بستگی 
دارد. بنابراین اگــر می خواهیم اوکراین 
به عنــوان یک کشــور مســتقل پیروز 
شــود، باید از این کشور حمایت نظامی 
به عمــل بیاوریم تا آنها را تقویت کنیم 
و احتمال نتیجــه ای در مذاکرات را که 
برای کی یف قابل قبول است، به حداکثر 
برسانیم.دبیرکل ناتو همچنین بی پروایی 
و لفاظی خطرناک اتمی روســیه را نقد 

کرد و افزود: روســیه باید درک کند که 
کســی در جنگ هسته ای پیروز نیست 
و چنین اقدامی، عواقب ســختی برای 
روســیه در پی خواهد داشت. احتمال 
اســتفاده از سالح هسته ای در اوکراین 
کم اســت، اما در عین حال عواقب آن 
بسیار بزرگ و بسیار ویرانگر خواهد بود. 
پــس باید این خطر را جــدی بگیریم.
استولتنبرگ همچنین از تصمیم ترکیه 
برای تمدید دعوت از فنالند و سوئد به 
منظور پیوستن به ائتالف نظامی ناتو در 
نشســت ۲۹ ژوئن مادرید استقبال کرد 
و گفت: ترکیه، فنالند و ســوئد بر روی 
یک تفاهم نامه مشترک توافق کردند و 
اکنون شاهدیم که فنالند و سوئد قوانین 
تقویت شــده خــود را در زمینه مبارزه 
با تروریســم اجرا کرده اند.وی گفت که 
این ائتالف نظامی برنامه ای برای تغییر 
مواضع و باز-اســتقرار تسلیحات اتمی 
خود ندارد.اســتولتنبرگ روز شنبه در 
پاســخ به این ســوال که آیا در صورت 
پیوستن کشورهای ســوئد و فنالند به 
ناتو، از نظر فنی امکان استقرار تسلیحات 
اتمی این ســازمان در آنها وجود دارد، 
گفــت: ناتو هیچ برنامــه ای برای تغییر 

مواضع و استقرار هسته ای خود ندارد.

دبیرکل ناتو:

 پوتین باید جنگ اوکراین را تمام کند

منابع دیپلماتیکی گفتند که والدیمیر پوتین طی گفت وگویی با امانوئل ماکرون با اشــاره به حمالت هســته ای هیروشــیما و ناگازاکی 
هشداری به رهبران غربی داد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، براساس گفته های این منابع دیپلماتیکی، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه گفت این حمالت نشان داد که »برای پیروز شدن نیازی به حمله به شهرهای اصلی ندارید.«ایاالت متحده دو بمب 
اتمی را بر فراز شهرهای هیروشیما و ناگازاکی ژاپن به ترتیب در ششم و نهم اوت ۱۹۴۵ منفجر کرد. در این بمباران ها بین ۱۲۹ هزار تا 
۲۲۶ هزار نفر کشته شدند که بیشتر آن ها غیرنظامی بودند. ژاپن در ۱۵ اوت تسلیم متفقین شد.این اظهارات پوتین درحالی منتشر شد که برخی از رسانه ها و مقامات غربی 
ادعا می کنند که این رئیس جمهوری روســیه »درحال آماده سازی برای استفاده از سالح هسته ای تاکتیکی در اوکراین است.«یک منبع ادعا کرد: »هشدار صریحی به امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه داده شد. اظهارات پوتین اشاره خاصی دارد که ممکن است این رئیس جمهور روسیه یک سالح هسته ای تاکتیکی را در شرق اوکراین منفجر کند. 
درحالیکه کی یف را سالم باقی بگذارد. ظاهرا این نکته اصلی سخنان او باشد.«یک منبع دولت فرانسه به این روزنامه گفت: »والدیمیر پوتین و امانوئل ماکرون بی شک درخصوص 
خطرات استفاده از تسلیحات هسته ای گفت وگو کرده اند. پوتین می خواهد این پیغام را در راستای دکترین روسیه نسبت به تسلیحات هسته ای بدهد که تمامی گزینه ها روی 
میز هستند.«ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز پیشتر مدعی شده بود که سرویس های امنیتی کشورش گفته اند که »خطر بسیار زیادی نسبت به استفاده احتمالی 

روسیه از تسلیحات هسته ای تاکتیکی« وجود دارد. با این حال کرملین چنین ادعاهایی را »بی اساس« خوانده و بارها آن ها را رد کرده است.

دونالــد ترامپ گفت، در صورت عدم پیروزی جمهوری خواهــان در انتخابات میان دوره ای آمریکا، نابودی آمریکا را پیش بینی می کند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از ای بی سی نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا روز شنبه در جمع انبوهی از هوادارانش در غرب ایالت 
پنســیلوانیا همچنان که آمریکا را »کشوری رو به زوال« توصیف می کرد، گفت: »اگر می خواهید نابودی آمریکا را متوقف کنید و رویای 
آمریکایی را نجات دهید، روز سه شنبه در انتخابات میان دوره ای این کشور باید به جمهوری خواهان رای دهید.«وی تاکید کرد: »من به 

همه شما قول می دهم در آینده ای بسیار بسیار نزدیک خوشحال خواهید شد البته اول از همه باید در انتخابات ۸ نوامبر یک پیروزی تاریخی را رقم بزنیم.«دونالد ترامپ با اشاره 
به شکست های دولت گفت که تردید دارد کشور بتواند در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری جو بایدن  سر پا بماند. او گفت: این کشور - من نمی دانم که آیا قرار 
است تا دو سال دیگر زنده بماند، بنابراین شما باید بیرون بروید و به نامزد جمهوریخواه رای دهید.ترامپ با اشاره به تضعیف جایگاه واشنگتن در جهان تاکید کرد که ایاالت 
متحده »هیچ وقت به این بدی که االن هست« نبوده است. »هیچ وقت در این موقعیت نبوده است. هیچ جا به ما احترام نمی گذارند... شگفت انگیز است که همدیگر را دوست 
داریم. ما اوقات خوبی را سپری می کنیم و با این حال اوضاع بسیار منفی است. هیچ چیز خوبی برای گفتن در مورد آنچه در در حال رخ دادن است، وجود ندارد. ۳۵ کرسی 
از ۱۰۰ کرسی سنای ایاالت متحده و تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، عالوه بر مناصب ایالتی و محلی، امسال برای انتخابات در نظر گرفته شده اند. دموکرات ها در حال 

حاضر با هشت کرسی مجلس نمایندگان را کنترل می کنند، در حالی که سنا  ۵۰ به ۵۰ تقسیم می شود .

پوتین خطاب به ماکرون: 

برای پیروزی، نیازی به حمله هسته ای به شهرها نیست
ترامپ: آمریکا رو به زوال است

 تردید دارم آمریکا دو سال دیگر با بایدن دوام بیاورد
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کارشناسان هشدار می دهند که دولت ها می توانند با محدود کردن 
آنچه کاربران در دنیای مجازی تجربه می کنند، مانند آنچه که توسط 
مارک زاکربرگ بنیانگذار شرکت متا تبلیغ می شود، عموم مردم را به 
نوعی شستشوی مغزی دهند و به تسلط عمومی برسند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، مارک زاکربرگ مدیر عامل شــرکت 
متا)Meta( رویای نقــل مکان یک میلیارد نفر از دنیای واقعی را در 
دنیایی دیجیتال موسوم به متاورس)Metaverse( در سر می پروراند، 
اما کارشناسان هشدار می دهند که متاورس می تواند توسط نهادهای 

دولتی به عنوان ابزاری جدید برای شستشوی مغزی استفاده شود.
متاورس که برای اولین بار به عنوان یک ایده در یک کتاب علمی-

تخیلی با عنوان »تصادف برفی«)Snow Crash( در سال ۱۹۹۲ ظاهر 
شــد، یک دنیای مجازی اســت که مردم بدون ترک آسایش خانه 
خود، در آن زندگی می کنند، کار و بازی می کنند و بسیاری بر این 
باورند که زندگی مدرن به این سمت خواهد رفت.این در حالی است 
که جدیدترین گزارش بی بی ســی حکایت از آن دارد که تقریباً دو 
میلیارد دالر در ۱۲ ماه گذشته برای خرید زمین های مجازی هزینه 
شده اســت و مردم و شرکت ها برای به دست آوردن جای پایی در 
متاورس رقابت می کنند.برایان شوستر)Brian Shuster( که ۱۷ سال 
تجربه در حوزه پژوهش متاورس دارد و همچنین دنیای دیجیتالی 
خود به نام اوترورس)Utherverse( را ایجاد کرده است، به دیلی میل 
گفت که نسخه دیستوپیایی یا ویران شهری متاورس اگر برای ایجاد 

تسلط عمومی استفاده شود، اتفاق خواهد افتاد.

سلول های موسوم به سلول های »زامبی«، راه جدیدی برای ابداع واکسن 
سرطان در نظر گرفته می شوند و در حال حاضر، نتایج امیدوارکننده ای 
را در آزمایش روی موش ها نشان داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو 
اطلس، دانشمندان »موسسه پژوهش  زیست پزشکی«)IRB( در اسپانیا، 
اثر یک واکسن جدید سرطان را نشان داده اند که تزریق سلول های خفته 
تومور را برای تحریک سیستم ایمنی و کمک به جلوگیری از آغاز سرطان 
شامل می شود.واکسن سرطان می تواند چیزی شبیه به جام مقدس برای 
پزشکی مدرن باشد و جای تعجب نیست که پژوهش های بسیاری برای 
رســیدن به این هدف انجام شده اند. برخی از روش ها می توانند درمانی 
باشــند و با سرطانی که در حال حاضر در بدن بیمار وجود دارد، مبارزه 
کنند. این در حالی است که برخی دیگر می توانند پیشگیرانه باشند و در 
وهله اول برای کاهش خطر ابتال به سرطان طراحی  شوند. در هر صورت، 
این واکسن ها با تحریک سیســتم ایمنی برای تشخیص دادن سرطان 
کار می کنند.دانشمندان مؤسسه پژوهش  زیست پزشکی، نوع جدیدی از 
واکسن سرطان را ارائه داده اند. نسخه های پیشین برای تحریک واکنش 
ایمنی با استفاده از ســلول های تومور مرده طراحی شده اند اما در این 
پژوهش جدید، دانشــمندان با استفاده از سلول های سرطانی در حالت 
خفته موسوم به پیری، موفقیت بیشتری کسب کردند.وقتی سلول ها به 
مرحله پیری می رسند و آسیب های DNA انباشته می شوند، در نهایت به 
نقطه ای می رسند که دیگر تقسیم نمی شوند اما به جای مردن، خاموش 
می مانند. این ســلول های به اصطالح پیر یا »زامبی«، در بســیاری از 
نشانه های پیری نقش دارند اما به نظر می رسد که مکانیسم محافظتی 

در برابر سرطان باشند که اساسا تقسیم سلولی کنترل نشده است.

متاورس می تواند ابزار 
شستشوی مغزی باشد

ابداع واکسن سرطان با استفاده 
از سلول های زامبی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت برنج از یک شالی در حومه شهر قاهره مصر در فصل خشکسالی 
شدید/ رویترز

 M760e مالقات با سدان اسپرت و هیبریدی بی ام و
ما هنوز با تصمیم بی ام و در حذف مدل M۷60i و جایگزینی آن با M۷60e کنار نیامده ایم. به خاطر همین تصمیم شش سیلندر 
حذف شد و نیروگاه ۱۲ سیلندر جای خود را به پیشرانه 6 سیلندر خطی داد. این سدان اسپرت و هیبریدی که جزو محصوالت 
M پرفورمنس محسوب می شود از پیشرانه پالگین هیبریدی استفاده می کند و به تازگی در ویدئویی تبلیغاتی جزئیات برجسته از 
طراحی خود را به نمایش گذاشته است.بی ام و M۷60e مدل ۲0۲۳ حاضر در این ویدئو از آپشن بدنه دو رنگ که شامل خاکستری 
و مشکی است استفاده می کند. رینگ های ۲۱ اینچی با نشان M نیز جزو سایر موارد ویژه این سدان خواهند بود. نکته جالب اینکه 
استفاده از جلوپنجره مشکی باعث می شود این قطعه بسیار بزرگ کمتر به چشم آید. همچنین ویدئوی بی ام و به ما نشان می دهد 
که ســری ۷ جدید چقدر نسبت به نسل قبلی تغییر کرده است.دگرگونی M۷60e تنها به بدنه محدود نمی شود و در کابین نیز 
می بینیم هفتمین نسل سری ۷ وجوه اشتراک بسیار کمی با نسل پیشین دارد. اگرچه انتقادات زیادی به طراحی بدنه این خودرو 
وجود دارد اما این موضوع درباره کابین صدق نمی کند. بخش داخلی M۷60e بسیار لوکس تر از قبل به نظر می رسد و درعین حال 

جادارتر نیز هست زیرا این خودرو فاصله بین محوری بیشتری نسبت به مدل قبلی دارد.

تاریخ سازی مجیدی در لیگ امارات
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی بهترین نتایج تاریخ خود را در لیگ امارات به دست آورده است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اســپورت امارات، نتایج درخشان اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی در  لیگ امارات ادامه دارد. اتحاد کلباء در هفته نهم لیگ 
امارات به مصاف بنی یاس رفت و  توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی دست پیدا کند تا روند خوب این تیم با سرمربی جوان 
ایرانی اش ادامه داشته باشد.تیم مجیدی در ۹ بازی که در فصل جاری لیگ امارات به میدان رفته است ۱۷ امتیاز به دست آورده 
که این بهترین شروع تاریخ این باشگاه در لیگ امارات است.اتحاد کلباء با پیروزی در این بازی ۱۷ امتیازی شد و در رده ششم 
جدول رده بندی قرار گرفت البته آنها با صدر جدول رده بندی تنها ۲ امتیاز اختالف دارند و این نشــان از عملکرد بســیار خوب 
مجیدی در این تیم می دهد که فصل قبل در لیگ یازدهم شــده اســت.فرهاد  مجیدی نخستین فصل خود به عنوان سرمربی 
را در لیگ امارات تجربه می کند. او فصل قبل بعد از آنکه استقالل را مقتدرانه به قهرمانی در لیگ برتر ایران رساند راهی لیگ 
امارات شد و در فصل نخست حضورش نشان داده است که آینده درخشانی دارد و می تواند روزهای خوبی را به عنوان سرمربی 

در لیگ امارات هم تجربه کند.

 ساقیا ربخیز و َدِده جام را
خاک رب رس کن غم ایام را َ

سارغ می رب کفم ِن ات ز رب
ِکشم این دلق َازَرق افم را َ

رب
رگ هچ بدانمی ست زند عاقالن

ما نمی خواهیم ننگ و انم را
باده َدِده چند از این باد رغور

خاک رب رس نفس انرفجام را
دود آه سینٔه انالن من

سوخت این افسردگان خام را
محرم راز دل شیدای خود

کس نمی بینم ز خاص و عام را

پیشنهاد

چهره روز

کتاب باغ همسایه
 The Garden کتاب باغ همســایه با عنوان انگلیســی
Next Door اولین اثری از خوســه دونوسو، نویسنده 

شیلیایی اســت که به فارسی منتشر می شود. رمانی 
که می توان گفت با ادبیات آمریکای التین و آن سبک 
مشهور – رئالیسم جادویی – متفاوت است. نویسنده 
در این کتاب یک روایت ســادۀ واقع گرایانه از زندگی 
رمان نویســی ســرخورده و تبعیدی به نــام »خولیو 
مندس« ارائه می کند. ادبیات آمریکای التین و رمان 
دوره شــکوفایی معموال با تاریخ کشورهای آمریکای 
التین گره خورده اســت. حال اگر شــما اهل شیلی 
باشــید این موضوع با شدت بیشــتری خود را نشان 
می دهد چرا که کودتای »ژنرال پینوشــه« در تاریخ 
۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ بر علیه رئیس جمهور قانونی یعنی »سالوادور آلنده« یکی از خونین ترین وقایع 
شیلی به شمار می رود.شخصیت اصلی کتاب باغ همسایه نیز، خولیو مندس، نویسنده و روشنفکری 
میان مایه ی شــیلیایی است که شــاهد این کودتا بوده و حتی چند روزی هم طعم زندان رژیم را 
چشیده است. او از اعضای »اتحاد مردمی« بود که آلنده را به قدرت رساند و حال که از شیلی خارج 
شده می خواهد براساس تجربه اش از این وقایع رمانی بنویسد که گوی سبقت را از همه نویسندگان 
دوره شکوفایی برباید. امتیاز خولیو تجربه ای بود که هیچ کدام از نویسندگان دوره شکوفایی از آن 
بهره نداشتند.بعد از ۱۱ سپتامبر پنج روز به زندان افتاده بودم؛ درست است که نه شکنجه ام دادند 
و نه حتی ازم بازجویی کردند، اما همه واقعه یک گنجینۀ عذابی برای من شده بود که احتیاجی 
به اســتعاره نداشــت، کافی بود واقعیت را رک وبی پرده تعریف کنم. )رمان باغ همسایه اثر خوسه 
دونوسو – صفحه ۴۲(این رمان قرار است ادای دین به شیلی و مایه رستگاری خودش هم باشد. در 
واقع این رمان قرار است از همه لحاظ زندگی او را متحول و حتی رابطه زناشویی اش را هم نجات 
دهد. اما اول باید دست به کار نوشتن شد چرا که این تجربه حماسی کم کم داشت رنگ می باخت. 
از همین رو، وقتی دوست ثروتمندش پیشنهاد می کند که به آپارتمان او در اسپانیا برود و در آن جا 

رسالتش را انجام دهد پس از مدتی قبول می کند.....

پله
 Edson Arantes :ادسون آرانتس دو ناسیمنتو )پرتغالی
do Nascimento؛ زادهٔ ۲۳ اکتبــر ۱۹۴0( که با نام پله 

شناخته می شود، بازیکن ســابق فوتبال اهل برزیل 
است که در پســت مهاجم بازی می کرد. او به عنوان 
یکی از بزرگ ترین بازیکنان تمام ادوار تلقی می شود 
و از ســوی فیفا لقب »برترین« را گرفته است.او یکی 
از موفق تریــن و محبوب تریــن چهره های ورزشــی 
قرن بیســتم بود. کمیته بین المللی المپیک در سال 
۱۹۹۹ از او به عنوان ورزشکار قرن یاد کرد و نامش از 
سوی مجلهٔ تایم در فهرست ۱00 شخصیت برجسته 
قرن بیســتم قرار گرفت. پله در سال ۲000 از سوی 
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال )IFFHS( به 
عنوان بازیکن برتر جهان انتخاب شــد و همچنین یکی از دو برندهٔ مشترک بازیکن قرن فیفا بود. 
پله در مجموع ۱٬۲۷۹ گل در ۱٬۳6۳ بازی زده اســت که شامل بازی های دوستانه نیز بوده است و 
این موضوع از سوی رکوردهای جهانی گینس به رسمیت شناخته شده است. پله در دوران بازیکنی 
خود ســه جام جهانی را کسب کرد و رکوردهای بسیاری، از جمله بیشترین گل در تاریخ فوتبال 
را شکســت. از القاب دیگر او »ری« )شاه؛ سلطان( و »پروال نگرا« )مروارید سیاه( بودند. او از نظر 
بسیاری از صاحب نظران، بزرگ ترین و بهترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته می شود. پله در تمام 
دورانی که فوتبال بازی می کرد موفق به بردن توپ طال نشــده بود، در حالی که توپ طال از سال 
۱۹۵6 میالدی اهدا می شد )یعنی اولین سال بازی او در تیم سانتوس(؛ چرا که توپ طال آن موقع 
تنها به بازیکنان اروپایی داده می شد. مجله فرانس فوتبال در سال ۱۹۹۹ در رای گیری از برندگان 

توپ طال تا آن سال پله را با ۱۷ رای به عنوان برترین بازیکن قرن ۲0 فوتبال انتخاب کرد.

سینما

»کوئنتین تارانتینو« کارگردان نامدار آمریکایی اعالم 
کرد کــه قصد ندارد در آینده هیچ فیلم ســینمایی 
ابرقهرمانی را کارگردانی کند.به گزارش ایســنا و به 
نقل از ددالین، »کوئنتین تارانتینو« خالق فیلم هایی 
همچــون »روزی روزگاری در هالیوود« و »جانگوی 
آزاد شده« این روزها مشغول تبلیغ کتابش با عنوان 
»تعمقی بر سینما« است و با توجه به اینکه او پیش تر 
اعالم کرده بود، قصد دارد فقط ۱0 فیلم سینمایی در 
کارنامه اش داشته باشــد، حدس و گمان هایی درباره 

ماهیت فیلم دهم این کارگردان شکل گرفته است
فیلم سینمایی »روزی روزگاری در هالیوود« نهمین 
ســاخته »تارنتینو« محسوب می شود و او در گفت و 
گوی جدیدی با »لس آنجلس تایمز« هرگونه احتمال ساخت یکی از فیلم های پرهزینه و پرفروش 
دنیای »مارول« یا »دی سی« را رد کرد.این کارگردان در بخشی از این گفت و گو بیان کرد: »آدم 
باید مزدبگیر باشد تا چنین کاری بکند...من مزدبگیر نیستم. دنبال شغل نمی گردم.«»تارانتینو« 
که به عنوان یکی از فیلمسازان مشهور و خالق پادکست شناخته می شود برای معرفی جدیدترین 
کتابش به پنج شهر بزرگ ایاالت متحده آمریکا سفر می کند. لس آنجلس، سانفرانسیسکو، پورتلند، 
آستین و نیویورک سیتی به ترتیب مقاصد تور کتاب جدید »کوئنتین تارانتینو« محسوب می شوند.

»تارانتینو« فیلم ابرقهرمانی نمی سازد
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