
آماده باش مدیریت بحران درپی 
آلودگی هوای تهران

مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران از آمــاده باش مدیریت 
بحران در پی تشدید آلودگی هوا خبر داد.به گزارش ایسنا، حامد 
یزدی مهر در حاشــیه برگزاری مانور بزرگ امداد و نجات که در 
شــهر قدس برگزار شــد، با حضور در جمع خبرنگاران به صدور 
هشــدار نارنجی آلودگی هوا در استان تهران اشاره کرد و گفت:  
درپی تشدید شــدت آلودگی هوا تمامی دستگاه های امدادی و 
خدمات رســان به حالت آماده باش در آمده انــد. وی ادامه داد:  
توصیه اکید می شــود که مردم به خصوص افراد دارای بیماری 
زمینه ای، کودکان، ســالمندان و زنان باردار از حضور در فضای 
بــاز و انجام فعالیت های پرتحرک مانند دویدن و ... پرهیز کنند. 
مدیر کل مدیریت بحران استان تهران افزود: طبق اعالم سازمان 
هواشناسی طی روز سه شنبه و چهارشنبه به دلیل پایداری نسبی 
جو و عدم وجود وزش باد قابل مالحظه، در بخش های مرکزی، 
غربی و نیمه جنوبی استان، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص 
آلودگی هوا در حد ناســالم برای همه گروه ها پیش بینی شــده 
است.یزدی مهر روز گذشــته نیز از مردم تهران خواسته بود که 
از تردد غیرضروری در سطح شهر پرهیز کنند. او همچنین اعالم 
کرده بود که در صورت نیاز آمبوالنس ها و ... در سطح شهر مستقر 

خواهند شد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: اکنون سدهای تهران ۷۰ درصد کاهش بارندگی دارند و مخازن ۱۶ درصد پر هستند که ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فیروز قاسم زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال آبی به طور متوسط ۲۸ میلیمتر 
بارندگی داشته ایم که نسبت به متوسط بلندمدت )۵۴ ساله( ۱۶ درصد کاهش داشته، البته میزان بارندگی مشابه سال گذشته بوده و اختالف اندک است.وی با 
بیان اینکه علیرغم کاهش بارندگی ورودی به مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته، گفت: میزان آب ورودی به سدهای کشور در حال حاضر 

۲.۷ میلیارد متر مکعب است.سخنگوی صنعت آب رقم خروجی از سدها را ۳.۸ میلیارد متر...
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 احتمال بحرانی شدن اوضاع آب پایتخت

سدهای تهران فقط 1۶ درصد آب دارند
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تا سال ۲۰۲۵، دو سوم جمعیت جهان ممکن است با کمبود آب 
مواجه شوند

بارورکردن ابرها چقدر در جبران کم آبی 
کره زمین مؤثر است؟

یکی از راهکارهای مؤثر در تعدیل آب وهوا »بارورکردن ابرها«ست که 
در افزایش بارندگی هم نقش بسزایی دارد. اخیراً دانشمندان در امارات 
این فناوری را در راستای باران زایی به کار گرفته اند.  الهه جعفرزاده: تا 
سال ۲۰۲۵، دو سوم جمعیت جهان ممکن است با کمبود آب مواجه 
شــوند. در این میان دبی هم جزوی از این آمار محسوب می شود؛ این 
شــهر در یکی از خشک ترین نقاط جهان واقع شده است، عالوه بر آن، 
جمعیت رو به رشد شهر، در افزایش مصرف آب این ناحیه نقش دارد. 
هرچند این وضعیت چندان مطلوب نیست، اما از طرفی این عوامل به 
مرور زمان، منجر به توسعه فناوری های جدید در تأمین آب می شوند، 
یکی از منحصربه فردترین فناوری های در حال توســعه، »بارورسازی 

ابرها« است.

بارورسازی ابرها چیست؟
بارورسازی ابرها تکنیکی برای اصالح آب و هوا است که توانایی ابر در 
تولید باران را بهبود می بخشــد. دانشــمندان در امارات از این فناوری 
برای ایجاد بارندگی بهره گرفته اند.قبل از اینکه هواپیماهای مخصوِص 
این کار به آسمان بروند، کارشناسان باید ابر مناسب را برای بارورکردن 
انتخاب کنند. در این شیوه، ذرات نمک سدیم و پتاسیم که با هواپیما 
در هوا منتشــر می شــوند، قطرات ریز آب را جذب می کنند و قطرات 
سنگین تری می سازند که از آسمان می بارند. به عبارتی این قطرات آب 
با هم ترکیب می شوند و مقدارشان افزایش می یابد؛ همین امر موجب 
باالرفتن وزن این قطرات شده و در نهایت منجر به سقوط )بارش( آنها 
از آسمان می شــود.الزم به ذکر است که این فرآیند فقط روی ابرهای 

کومولوس به دلیل کشش داخلی به سمت باال کار می کند.
در مناطقی که ســاالنه بارندگی خیلی کم اســت، آب حاصل از این 
روش، به نوعی یک منبع آب ارزشــمند و مهم به شمار می آید که به 
حداقل مصرف انرژی نیاز دارد. از هر یک ساعت بارورسازی ابرها، حدود 
صدهزار متر مکعب آب حاصل می شــود.در حــال حاضر بیش از ۵۰ 
کشور در سراسر جهان از فناوری بارورسازی ابرها استفاده می کنند. این 
فرآیند نه تنها در افزایش بارندگی مؤثر اســت، بلکه برای کاهش اندازه 
تگرگ در مناطق ســردتر نیز از این روش استفاده می شود. سرکوب و 
کنترل بارش تگرگ می تواند به طور چشمگیری خسارات ناشی از آن 

را کاهش دهد.

تبدیل آب دریا به آب آشامیدنی
در مناطــق بیابانی که کمبود دریاچه و رودخانه در آن حاکم اســت، 
ســاکنان برای تأمین آب آشامیدنی، چشم امیدشــان به دریاهاست. 
در حال حاضر نیز شــهر ســاحلی دبی بیش از ۹۰ درصد آب خود را 
از خط ســاحلی خود تأمین می کند. پژوهشگران در طرحی آزمایشی 
آب تبخیرشــده روی ســطح دریا و دریاچه  را جذب می کنند و از آن 
برای آبیاری و دیگر مصارف بهره می برند. این شــیوه همچنین مصرف 
انرژی را در فرآیند تصفیه آب کاهش می دهد. با اســتفاده از خاصیت 
نفوذ و حلول معکوس، کارخانه های تصفیه آب می توانند مقادیر زیادی 
 Vanesa Fernandez( آب آشامیدنی تولید کنند.ونســا فرناندزممبریلرا
 )O&M( عضو هیئت مدیره تسهیالت تصفیه آب او.اند.ام ،)Membrillera

می گوید: »فرآیند تصفیه آب دریا از این جهت بســیار مفید است که 
۹۸ درصد آب موجود بر روی کره زمین را آب شــور دریاها تشــکیل 
می دهند. ما هم با کمبود شــدید آب آشامیدنی مواجهیم؛ پس در این 
زمینه می توان به تصفیه آب های شور متوسل شد«.ونسا گفت: »طبق 
برنامه ریزی های ســازمان ملل، هدف این سازمان این است که تا سال 
۲۰۳۰، تمام ســاکنان این سیاره به آب آشــامیدنی دسترسی داشته 
باشند«.در این راستا، کارخانه هایی مانند کارخانه نمک زدایی و تصفیه 
آب »جبل علی )Jebel Ali(«، بر اســاس اســتراتژی مدیریت یکپارچه 
منابع آب دبی با هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب تا ســال ۲۰۳۰ 
طراحی شده اند.همانطور که جمعیت جهان به طور تصاعدی در حال 
رشد است، مصرف آِب جمعیت انسانی در روی کره زمین هم به مراتب 
افزایش می یابد. نوآوری های این چنینی برای ارائه راه های جدید جهت 
جبران آب از دست رفته و تأمین آب مورد نیاز، ضروری و مفید هستند.

نگـــاه

تمدید کارت های ملی تا ۱۴۰۵
 دریافت کپی کارت ملی توسط دستگاه ها؛ ممنوع

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تمدید اعتبار کارت های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ از احتمال 
اعمال تغییر در کارت های ملی هوشــمند خبر داد و گفت: دریافت کپی کارت ملی و شناســنامه از سوی 
دســتگاه های خدمات رسان بر خالف قانون است.به گزارش ایسنا، سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک 
ســازمان حاکمیتی و حقوقی اســت که با داشتن واحدهای ثبتی در سراســر کشور به عنوان مرجع اصلی 
مدیریت هویت اشــخاص حقیقی ایرانیان، وظیفه ثبت وقایع حیاتی، صدور مدارک هویتی، انتشار آمارهای 
انســانی و جمعیتی را در کشور بر عهده دارد.ســازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر عالوه بر تکالیف و 
ماموریت های قانونی خود در موعد مقرر، با توجه به برنامه ها و سیاســت های تحول گرانه دولت و برنامه 
ارائه شــده توسط وزیر کشور نسبت به سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات تحولی در سازمان ثبت 
احوال کشــور به منظور دســتیابی به نظام هویتی نوین و حرکت به سمت سازمانی پویا و هوشمند با بهره 
گیری هر چه بیشــتر از فناوری های نوین و اصالح و بهبود فرآیندهای مورد عمل و توســعه ارائه خدمات 
الکترونیک و بهینه به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی 
اقدام کرده است.از جمله این خدمات می توان به راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، صدور کارت 
هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور، ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده های ثبتی در پایگاه اطالعات جمعیتی، 
تخصیص شناســه و صدور کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه، اختصاص شناسه و صدور کارت 
برای اتباع خارجی، ارتقاء پایگاه اطالعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی، ایجاد پایگاه 
خانواده، راه اندازی درگاه خدمات یکپارچه ســازمان با عنوان سامانه هویت یکپارچه ملی ایرانیان)سهیم(، 
کمک به اجرای هر چه بهتر احکام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اخذ ثبت درخواســت صدور 
مجدد کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان، بهره برداری از کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات هویتی در 
ســطوح مختلف با درگاه هویت دیجیتال ایرانیان) هدا(، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در جهت 
ارتقا کیفیت خدمات اشاره کرد.بعد از ۲ سال  و نیم توقف در صدور کارت هوشمند ملی، از دی ماه ۱۴۰۰ با 
بهره گیری از توان داخلی راه اندازی مجدد تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی در دستور کار قرار گرفت. 
بــه طوری که صدور کارت ملی برای  ۱۰ میلیون نفــر از متقاضیانی که ثبت نام کرده و با پرداخت هزینه 
بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند، به عنوان اولویت ثبت احوال مطرح شد و از اواخر دی ماه سال گذشته 
تاکنون حدود ۶ میلیون کارت ملی صادر و تحویل آنان شده است.از سوی دیگر صدور کارت هوشمند ملی 
ایرانیان خارج از کشور و اخذ درخواست برخط کارت ملی از اواخر اسفندماه سال گذشته در نمایندگی های 
کواالالمپور، فرانکفورت و وین، نمایندگی های اسلو، واشنگتن و استکهلم هم فعال شده اند و در حال حاضر 
نیز هماهنگی های الزم با وزارت امور خارجه جهت توســعه آن در ۲۰ نمایندگی دیگر در حال انجام است.

یکی از مهمترین اقدامات در خصوص کارت هوشــمند ملی نیز پیاده ســازی و بهره برداری از قابلیت های 
آن به ویژه احراز هویت سه عامله مبتنی بر کارت، پین شناسایی و عامل بیومتریک به عنوان قابل اطمینان 
ترین درجه احراز هویت در کشور می باشد. در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته در تعدادی از دستگاه 
ها و بانک ها نظیر ســازمان فناوری اطالعات، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت، بانک سپه، بانک سرمایه، 
بانک خاورمیانه، دفاتر اسناد رسمی و... قابلیت های کارت هوشمند ملی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
راه اندازی ســامانه خدمات پس از صدور کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولتی نیز مدنظر 
قرار گرفته که با راه اندازی این خدمت، انجام دو فعالیت عمده تغییر pin کارت هوشمند ملی و رفع انسداد 
کارت هوشمند ملی به سادگی در دسترس عموم شهروندان قرار می گیرد.در راستای اعمال تغییرات احتمالی 
کارت های هوشمند ملی و تمدید اعتبار آنها نیز هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت احوال کشور می گوید: 
اولین سری کارت های هوشمند ملی که صادر شد اعتبار هفت ساله داشت بنابراین مهلت اعتبار یک سری 
از کارت ها منقضی شده و برخی هم در آستانه منقضی شدن است.وی با اشاره به اینکه مطالعه تکنولوژی و 
فناوری مورد استفاده در این کارت ها مربوط به ۱۵ سال قبل است و باید یک باز مطالعه ای در این خصوص 
و نســل جدید کارت ها انجام شود، می افزاید: قرار بر این است که کارت هایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ انقضا 
دارند را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کنیم تا مردم و دستگاه های دولتی و خدماتی دغدغه ای نداشته باشند و 
به راحتی از آن استفاده کنند.رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه قابلیت و کاربرد این کارت ها 
آنگونه که باید مورد اســتفاده قرار نگرفته، ادامه می دهد: ما در مطالعه جدید، موضوع ایجاد تغییر و یا عدم 
تغییر در کارت های ملی هوشمند را حتماً بررسی خواهیم کرد. قرار نبود که صدور این کارت ها طوالنی شود 
و تصور بر این بود که کارت ها در طول چهارسال صادر شوند و در اختیار مردم قرار گیرند، اما به دلیل اینکه 
این اتفاق نیفتاد و هدف مورد نظر محقق نشد به این نتیجه رسیدیم که به این روش اقدام نکنیم.وی به وقفه 
بیش از دو ساله در تولید کارت های ملی هوشمند اشاره کرده و می گوید: ما تولید انبوه کارت ها را از اواخر 

دی ماه سال گذشته شروع کردیم.

سکه رکورد قیمتی را زد؛ به طوری که هر قطعه سکه امامی کانال ۱۷ میلیون 
تومان را رد کرد.مریم فکری: هر قطعه ســکه امامی دیروز در بازار ۲۳۲ هزار 
تومان گران شد و روی قیمت ۱۷ میلیون و ۷۵ هزار تومان ایستاد.ورود سکه 
به کانال ۱۷ میلیون تومان در حالی اســت که بررسی ها نشان می دهد که از 
ابتدای آذرماه با افزایش ۷۲۰ هزار تومانی روبه رو شــده است. هر قطعه سکه 
امامی در ابتدای معامالت آذرماه ۱۶ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان قیمت داشت.

روند بازار از ابتدای پاییز نیز حاکی از آن است که سکه توانسته سه کانال را 
رد کند تا امروز رکورد قیمتی را بزند. در ابتدای پاییز هر قطعه ســکه امامی 
۱۴ میلیــون و ۲۵۶ هزار تومان بود که این عدد نشــان می دهد ۲ میلیون 
و ۸۱۹ هزار تومان گران شــده اســت.گزارش ها همچنین نشان می دهد که 
دیروز قیمت نیم سکه ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۲۲۰ هزار تومان گران شد. 
نیم ســکه دیروز در بازار ۹ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۶ میلیون و 

۲۲۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قیمت خورد.

حباب سکه بزرگ تر شد
در این میان، اما نکته مهم بازار، بزرگ تر شدن حباب سکه است. دیروز حباب 
ســکه امامی ۳۰۲ هزار تومان بزرگ تر شد و به ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان 
افزایش یافت. حباب ســکه بهار آزادی نیز دیــروز یک میلیون و ۳۸۲ هزار 
تومان اعالم شد.حباب نیم سکه نیز یک میلیون و ۷۹۳ هزار تومان و ربع سکه 

۲ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان گزارش شد.

چرا سکه گران شد؟
تحلیلگــران بازار، رکورد قیمتی ســکه را ناشــی از افزایش قدرت ســطح 

ریســک های سیاســی در اقتصاد ایران می دانند که باعث شــده پول های 
هوشــمند فقط به دنبال دارایی های رزرو ســرازیر شوند.همچنین عده ای از 
معامله گران دلیل صعودی شــدن نرخ ســکه در بازار آزاد را ناشی از صعود 
قیمت ســکه در بورس می دانستند. قیمت سکه رفاه دیروز رکورد زد و وارد 
کانال ۱۷ میلیون تومان شد. سکه بورسی نیز دیروز در محدوده ۱۷ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.اما دلیل اصلی گرانی سکه در بازار، گران 
شدن قیمت دالر است. هر دالر آمریکا دیروز در بازار ۲۰۸ تومان گران شد و 
روی عدد ۳۵ هزار و ۳۰۷ تومان ایســتاد.همچنین روند بازار ارز حاکی از آن 
است که از ابتدای پاییز تاکنون قیمت دالر ۳ هزار و ۵۹۵ تومان گران شده 

است. هر دالر آمریکا در ابتدای پاییز ۳۱ هزار و ۷۱۲ تومان بود.

بازار سکه به چه سمتی می رود؟
اما در شرایطی بازار ســکه روند صعودی را طی می کند که به گفته فعاالن 
بازار، تقاضایی در بازار وجود ندارد.به اعتقاد آن ها، التهاب ها و افزایش قیمت ها 
تاکنون هیچ اثری در تقاضا نداشــته و بازار همچنان روند متعادل همیشگی 
خود را طی می کند.در این شــرایط، نادر بذرافشــان، رییس اتحادیه طال و 
جواهر تهران عنوان کرده اســت: اگر بازار با افزایش تقاضا مواجه بود، قیمت 
بیش از این ها افزایش می یافت.به گفته او، در حال حاضر بازار باثبات و خوبی 
داریم، بنابراین مردم نگران کاهش یا افزایش خاصی نباشــند. نوسانات بین 
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در بازار طبیعی اســت.رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهــران پیش بینی کرده اســت: نبود تقاضا در بازار موجب خواهد شــد در 
روزهای آینده بازار باثبات تری را داشــته باشــیم و جو روانی خاصی حاکم 

بر بازار نیست.

پیش بینی جدید رییس اتحادیه طال از قیمت ها

سکه رکوردشکنی کرد

یک کارشــناس اقتصادی گفت: اجاره بها در پاییز بر اســاس یک قانون 
نانوشته باید به سمت کاهش حرکت کند.به گزارش خبرنگار مهر؛ اجاره بها 
در پاییز بر اساس یک قانون نانوشته باید به سمت کاهش حرکت کند اما 
در سال جاری این مهم با افزایش همراه بوده است. این افزایش غیر معقول 
در مناطق مختلف با رقم های متفاوت اما هماره با صعود همراه وبده است.

بازار مسکن در نیمه دوم سال برخالف سال های گذشته با نوسان رو به رو 
بود، که مساله سبب نگرانی اجاره نشین ها شد. با توجه یه اینکه امسال نرخ 
رشد ماهیانه مسکن در مهر ماه ۱.۲ درصد بوده است وعددی بالغ بر ۵۴۰۰ 
معامله را نشان می دهد اما قیمت هر متر خانه طبق شاخص بانک مرکزی 
۴۳.۷ میلیون تومان و براساس شاخص مرکزآمار ۴۶.۴ میلیون تومان اعالم 
شده است.رشــد اجاره بها در نیمه اول سال به دللی آغاز فصل جابجایی 
امری طبیعی محســوب می شود اما در سال جاری این رشد در نیمه دوم 
ســال نیز خودنمایی کرد. از این جهت جابیجایی در نیمه دوم ســال نیز 
همچنان ادامه دارد. در این بین تغییر مسیر کوچ اجاره نشین ها به مناطق 
حاشیه ای نیز قابل توجه است. در واقع به دلیل تغییر روند کیفیت و کمیت 
اجاره نشینی تغییراتی نیز در بافت اجتماعی در این بخش دیده می شود.

در عیــن حال، تــورم اجاره بها در مهر ماه ۳۶ درصــد و ۳۱ درصد اعالم 

شده که حاکی از رشد ماهیانه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته بوده 
است. به گفته برخی کاشناسان باید انتظار داشت که این تورم تدریجی به 
مسکن های استیجاری باعث سقوط خانوارها به مناطق پایین تر و در انتها 
حاشیه نشینی شودامیر واعظ آشتیانی؛ نماینده سابق مجلس درخصوص 
کوچ مســتأجران به مناطق پایین تر به خبرنگار مهر گفت: بحث عرضه و 
تقاضا مطرح است با توجه بها ینکه در حال حاضر در بخش مسکن اینگونه 
نیست چرا که شرایط مالی است که تعیین کننده اجاره بها خواهد شد.وی 
در ادامه ببان کرد: در حال حاضر گرانی مسکن باعث شده تا مردم سمت 
خرید مســکن نروند چرا که کاالهایی که برای تولید مســکن است هک 
گران تمام می شود بنابراین مسکن نیز گران خو اهد شد و این عدم توانایی 
خرید و اجاره مســکن را نیز کاهش خواهد داد.این نماینده ســابق درباره 
قانون جایگزینی نیز گفت: مردم همیشه به فکر جایگزین هستند و بسمت 
توانایی مالی خود می روند بنابراین کم کم شــاید به سمت حاشیه نشینی 
هم بروند چرا که با این گرانی های موجود ردبخش مسکن این امر نیز دوراز 
دسترس نواهد بود و دولت باید تدبیری برای این موضوع داشته باشد البته 
این را هم نباید نادیده گرفت که معضل مسکن معضل امروز و دیروز نیست 

و این انباشته از معضالت گذشته است که امروزه بروز کرده است.

گرانی مسکن مستاجران را جنوب شهر نشین کرد

به گزارش گمرک ایران:

تجارت خارجی کشور به ۶۹.۵ میلیارد دالر رسید
در گفت وگوی تشریح شد:

نفت ونزوئال بازار را شوکه می کند؛ 
طالی سیاه ایران همچنان در اغما

هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده چقدر تمام می شود؟

هر شانه تخم مرغ باالی 100 هزار تومان

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: مشــکل صنعت نفت ایران را صرفا برجام حل نخواهد کرد باید سایه 
تحریم از نفت و کل اقتصاد ایران حذف شــود تا سرمایه خارجی بتواند وارد اقتصاد کشور شوند، اتفاقی 
که در دولت روحانی افتاد این بود که فقط برجام به تصویب رسید اما هر لحظه این امکان وجود داشت 
که این شمشــیر داموکلس بر سر اقتصاد ایران بیفتدبه گزارش ایلنا، وزارت خزانه داری آمریکا شنبه ادعا 
کرد که اجازه عرضه نفت از ونزوئال به بازار آمریکا داده شــده است.وزارت خزانه داری آمریکا در این باره 

مدعی شد: دولت آمریکا به شرکت....

فریب تبلیغات وام را نخورید!
افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ موتورسیکلت

 تمایل زیاد بانوان برای خرید موتورهای برقی
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

ایران با کمیته حقیقت یاب همکاری نخواهد کرد
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گزیده خبر
در نظارت ستادی از وزات علوم؛

آیت اهلل رئیسی: دولت به دنبال کم کردن 
فاصله وضع موجود و مطلوب است

تهران- ایرنا- رئیس جمهور، دانشگاه  را منشاء پیشرفت های عظیم کشور و کینه 
دشــمنان را به خاطر اثرگذاری این نهاد دانســت و با بیان اینکه دولت به دنبال 
کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب اســت، از اســاتید دانشگاه خواست که 
پیشرفت های کشــور را برای دانشجویان و عموم جامعه تبیین کنند.به گزارش 
حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« روز دوشنبه در نهمین مقصد 
بازدید و نظارت ســتادی بر دســتگاه های اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری حضور یافت و با اســتماع گزارش وزیــر و معاونین در جریان جزئیات 
عملکرد یک ســاله این وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه، راهکارها و پیشنهاداتی 
در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آن ارائه کرد.رئیس جمهور تالش در 
جهت ارتقای علم و اثربخشی آن در حل مسائل و مشکالت کشور را از مهم ترین 
وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد و افزود: امروز کشور ما دارای 
نظام مسائلی از چالش ها و مشکالت مردم و جامعه است که بهترین مرجع برای 
حل آنها دانشــگاه و بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشــی دانشجویان و 
اســاتید است.آیت اهلل رئیسی در ادامه »دانشــگاه تراز انقالب اسالمی« را محل 
تربیت نیروی انسانی عالِم، دانشــمند، امیدوار به آینده کشور و مسئولیت پذیر 
در حل مشــکالت جامعه خواند و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشــگاه این چنین 
باشــد و بر اساس نیازهای جامعه راهکار ارائه کند و دانشجو و استاد مجری این 
راهکار باشند، بسیاری از مسائل کشور به سهولت مرتفع خواهد شد.رئیس جمهور 
اندیشــه حکیمانه را زمینه اجرای حاکمان دانســت و با تأکید بر اهمیت نهاد 
دانشــگاه افزود: گاهی برخی از تحقیقات و پژوهش های انجام شده به رغم غنای 
علمی به مرحله اجرا و عمل نمی رسد و گره ای از مشکالت کشور باز نمی کند که 
در این زمینه باید یک بازنگری از سوی وزارت علوم در دانشگاه ها صورت گیرد.

آیت اهلل رئیســی رتبه پانزدهم کمــی و کیفی ایران در تولیــد علمی جهان را 
دستاوردی افتخارآمیز برای کشور دانست و بر ضرورت تالش مضاعف در جهت 
ارتقا این رتبه تأکید کرد.وی با یادآوری مســأله بسیار مهم »افزایش بهره وری« 
متناســب با هزینه ها، تصریح کرد: بهترین افراد برای سنجش میزان بهره وری 
وزارتخانه و دانشگاه ها، مدیران وزارت علوم هستند.آیت اهلل رئیسی گفت: عضویت 
بیش از ۸۰ هزار نفر به عنوان هیأت علمی در دانشگاه های کشور، عدد بسیار باال 
و قابل توجهی است اما مهم تر از آن میزان نقش آفرینی آنها در حل مسائل کشور 
و پیشــبرد اهداف دولت در پیشرفت و آبادانی کشــور است؛ چرا که اگر دانش 
دانشمندان ما در کنار بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
قرار نگیــرد، تحولی رخ نخواهد داد.رئیس جمهــور همچنین لزوم »مدیریت و 
تصمیم گیــری علم پایه« با محوریت وزارت علوم را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
اینکه گفته شد دانشگاه اتاق فکر دولت است شعار یا تعارف نیست؛ دولت، دولِت 
تحول گراست و به دنبال کم کردن فاصله وضع موجود و وضع مطلوب است و در 
این راستا رویکرد و نگاه تحولی، تحول در فرایندها و تحول نهادی پیش نیاز تحقق 
این هدف بسیار مهم دولت است.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود 
در جمع وزیر و معاونین وزارت علوم »برتری در رتبه دانشجو«، »اثربخش بودن 
تحقیقات«، »اشتغال پایدار«، »مرجعیت علمی«، »بالندگی فرهنگی« و »سالمت 
اجتماعی« را از شاخصه های مهم دانشگاه برتر از نگاه دولت سیزدهم عنوان کرد 
و افزود: وزارت علوم بر اســاس این شــاخصه ها عملکرد دانشگاه ها را بررسی و 
رتبه بندی کند و با اعالم نتایج آن به صورت شفاف و مقایسه آن با عملکرد سال 
قبل مشکالت احتمالی عدم پیشرفت هر دانشگاه را بررسی و رفع کند.گنجاندن 
»واحدهای کارورزی و مهارت آموزی« در دروس دانشــگاهی دیگر توصیه مهم 
رئیس جمهور به وزارت علوم بود که در تشــریح آن اظهار داشت: ورزیده شدن 
و مهارت آموزی عملی دانشــجویان در رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و 
پزشکی از ضرورت های امروز دانشگاه هاست؛ چرا که دانشمندان ما باید عالوه بر 
مهارت گفتن و نوشتن بر مهارت در عمل و اجرا هم تسلط داشته باشند .بررسی 
راه های جذب بودجه تحقیقاتی دســتگاه های مختلف با تقاضامحوری و نظارت 
دانشــگاه، انتخاب اعضای هیأت امنای دانشگاه های هیأت امنایی از چهره های 
برجسته و موثر ولو دارای تفاوت سلیقه در مسائل سیاسی با دولت، اعطای نشان 
ملی به دانشگاههای مسئولیت پذیر در ایفای نقش در مسائل اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی دانشجویان، بررســی راهکارهای تشکیل صندوق های دانشگاهی به 
عنوان پشتوانه مالی تامین برخی از هزینه ها از دیگر راهکارها و توصیه های مهم 
رئیس جمهور برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد وزارت علوم بود.آیت اهلل رئیسی 
با اشاره به اهمیت جذب مدیران و اساتید معتقد به پیشرفت علم و توسعه کشور 
با نگاه به ظرفیت های داخلی کشور تصریح کرد: ما در زمینه بهره گیری از تجربه 
کشــورهای دیگر هیچ محدودیتی نداریم اما نســخه های دیگران را به سهولت 
نخواهیم پذیرفت، بلکه معتقدیم این نسخه ها باید توسط کارشناسان داخلی به 

دقت بررسی و متناسب با منافع ملی درباره آنها تصمیم گیری شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

ایران با کمیته حقیقت یاب همکاری نخواهد کرد
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجــه درمورد قطعنامه 
حقوق بشــری علیه ایران گفت: بیانیه وزارت خارجه منتشر شد 
و ایران هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاســی نخواهد داشت 
و جمهوری اســالمی داوطلبانه به مسئولیت خود عمل می کند 
و چنین اقداماتی کمکی به حقوق بشــر نخواهد کرد.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، نشســت رسانه ای ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و خارجی آغاز 
شد.سخنگوی وزارت امور خارجه همراه با یک ماسک شیمیایی 
در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران حضور یافت.به نظر 
می رسد این اقدام کنعانی، اشــاره ای به حمایت آلمان در جنگ 
تحمیلی از صدام و در اختیار قرار دادن ســالح های شیمیایی از 

سوی دولت این کشور به رژیم صدام دارد.

ایران هیچگونه همکاری با این کمیته سیاسی تحت عنوان 
کمیته حقیقت یاب حقوق بشری نخواهد داشت

وی در پاسخ به ســوالی در مورد تصویب قعطنامه حقوق بشری 
علیه ایران توسط دولت آلمان گفت: در این ارتباط بیانیه وزارت 
امور خارجه به صورت مفصل منتشر شد، دیدگاه های ایران بیان 
شد، ایران همانطور که رسما اعالم کرد هیچگونه همکاری با این 
کمیته سیاســی تحت عنوان کمیته حقیقت یاب نخواهد داشت. 
جمهوری اســالمی در چارچوب مســئولیت های ملی خود راسا 
اقدام به تشــکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان 
و نمایندگان رســمی و غیررسمی کرده به این معنا که معتقد به 
مســئولیت ذاتی و ملی خودش اســت و در این ارتباط در حال 
انجام وظایف مسئوالنه و بررسی و تحقیق همه جانبه هستیم. لذا 
استفاده عجوالنه از ســاز و کارهای حقوق بشری و رویکردهای 
سیاسی و اســتفاده ابزاری مردود است و هیچ کمکی به مفهوم 
حقوق بشــر نخواهد کرد. جمهوری اســالمی در این ارتباط به 
مســئولیت های ملی خود عمل می کند. دولــت در این زمینه تا 
االن مسئوالنه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت خود 
را ادامه می دهد و اطالع رسانی شفاف خواهدکرد.سخنگوی وزارت 
خارجه درمورد حمله به نفتکش صهیونیســتی گفت: اتهام زنی 
واهی به ایران، هدف رژیم صهیونیســتی و دیگر متحدان اســت 
و ایــران اگر اقدامی انجام دهد آنقدر شــجاع اســت که بخواهد 
مسئولیت آن را به عهده بگیرد.کنعانی در مورد سفر نخست وزیر 
عراق گفت: آنگونه که هماهنگی شده است که سفر نخست وزیر 
عراق روز سه شنبه یه تهران انجام می شود و در چارچوب استمرار 
دو کشور خواهد بود و کمیسیون های عالی دو کشور را در سطح 
عالی روسای جمهور برگزار خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه 
در پاسخ به سوالی به در مورد شکایت ایران به شرکت های آلمانی 
مبنی بر فروش مواد و ســالح شیمیایی گفت: روزچهارشنبه روز 
همبستگی با قربانیان سالح شیمیایی است جالب است بدانید که 
بنده در طول دوران دفاع مقدس شــخصا بر مبنای وظیفه ملی 
این توفیق را داشــتم که در کنار رزمندگان دفاع مقدس باشم و 
این ماسک مخوف همیشه همراه ما بود چراکه رژیم صدام برای 
استفاده از سالح های شــیمیایی ابایی نداشت و در طول دوران 
جنگ تعدادی از دولت های غربی به ویژه آلمان از آن علیه ملت 
ایران در دفاع مقدس داشتند و محموله ها و سالح های شیمیایی 
را در اختیار رژیم بعث قرار دارند. در رسانه های المان در ابتدای 
دهه نود میالدی به نقش المان تصریح شد.وی ادامه داد: نتیجه 
گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که المان نقش مهمی در 
این خصوص داشته است و مجله اشپیگل المان در این خصوص 

هم نوشته است و ما در المان همواره شاهد نقض حقوق بشری و 
حقوق زنان بودیم.کنعانی درمورد نقش دولت های غربی و همسو 
با ایاالت متحده امریکا در اغتشاشــات گفت: اطالعات دقیق در 
مورد دخالت این کشــورها به روسای نمایندگی های دولت های 
غربی در تهران و حافظ منافع امریکا داده شــده است، تعدادی از 
شهروندان و اتباع کشورهای مختلف در اغتشاشات حضور داشتند 
که شواهد زیادی در این خصوص وجود دارد که در اختیار دولت 
های متبوع آن ها گذاشته شده است. چطور کشوری که کمیته 
ملی برای رخدادی تشکیل داده است اما کشورهای دیگری دست 

به اقدامات سیاسی و انتشار اخبار کذب میزنند.

حدود پنجاه تعرض بــه نمایندگی های ایران در خارج از 
کشور شده است

وی در پاســخ به ســوالی در مــورد دخالت غــرب و آمریکا در 
اغتشاشــات اخیر گفت: مخالفین سیاســی خشــونت طلب در 
کشــورهای غربی وارد سفارت شــدند، اما هیچ اقدامی علیه آنها 
انجام نشــد. کشــورهای غربی بر اساس کنوانســیون های بین 
المللی تعهد دارند که خشــونت طلبان و معترضان علیه نماینده 
دیپلماتیک را بازداشت و محاکمه کنند یا مسترد به کشور متبوع 
کنند تا این شــهروندان مورد پیگــرد قضایی قرار گیرند.کنعانی 
ادامه داد: این کشورها خبرنگاران ما را مورد تحریم قرار می دهد 
خبرنگارانی که صرفاً منتقل کننده صدای یک ملت هستند اما در 
همان کشور یک رســانه که در واقع اتاق جنگ است، با بدترین 
روش ها اقدام نظامی مسلحانه شورش را ترویج می کند و آموزش 
می دهد در این کشــورها مدعی حقوق بشــر هستند، شواهد و 
قرائن حاکی از مداخله مســتقیم این کشــورها در دامن زدن به 

اغتشاش در ناآرامی و بی ثباتی در داخل کشور ما است.

اروپا دچار نوعی بی عملی در ارتباط با برجام شده است
ســخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه متاسفانه اروپا دچار 
نوعی بی عملی در انجام تعهدات خود در ارتباط با برجام اســت، 
اظهار داشــت: اروپا در دوره خروج آمریــکا از برجام هم به رغم 

تعهداتــی که داده بود مبنی بر اینکه خــروج آمریکا از برجام را 
جبران خواهنــد کرد و در این زمینه به تعهــدات خود به گونه 
ای عمل مــی کنند که ایران از مزایای برجــام از جمله مزایای 
اقتصادی آن منتفع شود، عمل نکرد.وی تصریح کرد: دولت های 
اروپایی شریک برجام هستند و در عمل نشان دادند که دچار بی 
عملی و نوعی عدم اســتقالل رای و تصمیــم در ارتباط با برجام 
هستند، در مذاکرات دوره های اخیر برای بازگشت دولت آمریکا 
به برجام هم اروپا نشــان داد که کاماًل در سایه تصمیم و رویکرد 
سیاسی دولت آمریکا قرار گرفته است، بنابراین  نمی توانیم بگوییم 
که اروپا در ارتباط با مذاکرات برجام، نقش مستقلی را ایفا می کند 
و مــواردی که از طرف اروپا اعالم می شــود،مواضع چندان قابل 

سرمایه گذاری نیست.
کنعانی در ارتباط با آمریکا، اظهار داشت: آنها در مواضع سیاسی 
اعالمی همانطور که آقای وزیر گفتند نکاتی را مبنی بر بی میلی 
نسبت به ادامه مذاکرات مطرح می کنند و می گویند،مذاکره را در 
دســتور کار ما نیست اما در حوزه عملی همچنان در حال ارسال 
پیام ها هســتند و همچنین پیام ها و نکاتی را دریافت می کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
معتقد اســت روند دیپلماتیک بهترین روندی است که می تواند 
منافــع طرف های مذاکره کننده را در ارتباط با برجام تامین کند 
مــا به چارچوب دیپلماتیک پایبند و عالقمند هســتیم. اما روند 
جاری اظهار خوشــبین نمی کنیم و اظهــار بدبینی می کنیم ما 
همواره واقع بین بوده ایم و واقع بین هم خواهیم ماند، ایران فعال 
عمل می کند چنانچه طرف مقابل فعال باشد اراده سیاسی داشته 
باشــد حتماً با واکنش مثبت جمهوری اسالمی مواجه می شود 
در صورتی که طرف مقابل فعال نباشــد، جمهوری اسالمی هم 
سیاست و رویکرد مستقل خود را مبتنی بر تصمیم و سیاست های 

کالن ملی دنبال خواهد کرد.

اقدام آمریکا در ارتباط با پرچم ایران غیرقانونی و جرم بود
کنعانــی با تاکید بر اینکه اقدام آمریــکا در ارتباط با پرچم ایران 
غیرقانونی بود، اظهار داشــت: در حوزه ورزشی شاهد رفتارهای 

غیر اخالقی و غیر قانونی از ســوی کشورهایی هستیم از جمله 
رژیم آمریکا که مدعی قانونمداری اســت و این اقدام غیرقانونی 
بود غیر اخالقی بود.ســخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه 
در این ارتباط بالفاصله دســتگاه دیپلماســی واکنش نشان داد، 
اظهار داشــت: شخص وزیر امور خارجه در این ارتباط فعال شد، 
ارتباطات و تماس های برقرار شــد، وزارت ورزش و فدراســیون 
فوتبال جمهوری اسالمی در این زمینه بالفاصله فعال شدند سفیر 
ایران در قطار قطر هم فعال شــد طرف آمریکایی در این زمینه 
به اشــتباه خود اذعان کرد و پرچم را عوض کرد و پرچم صحیح 

جمهوری اسالمی ایران را بارگذاری کرد.
وی تصریــح کرد: اقدام طرف آمریکایی از منظر مقررات فیفا هم 
اقدام غیرقانونی است، فدراسیون فوتبال ایران مبتنی بر چارچوب 
مقــررات موجود در این زمینــه کار را دنبال می کند و ما معتقد 
هستیم که طرف امریکایی مرتکب جرم و نقض قوانین و مقررات 
فیفا شــده و باید در این زمینه مسئوالنه مورد پیگرد قرار بگیرد 
و پاسخگو باشد، قوانین فیفا در این ارتباط جرایم سنگینی را در 
نظر گرفته است امیدواریم با پیگیری که توسط فدراسیون فوتبال 
انجام می شــود، فیفا در این زمینه قوانیــن و مقررات خود را در 

ارتباط با طرف مجرم اعمال کند.

استقبال از اســتقرار نیروهای رسمی عراق در مرز اقلیم 
کردستان

وی در پاســخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد تصمیم عراق مبنی 
بر استقرار نیروهای امنیتی رسمی در مرزهای اقلیم کردستان با 
ایران گفت: در سفر نخست وزیر عراق به ایران موضوعات سیاسی، 
اقتصادی، تجاری مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. همان طور که 
اعالم شد، نشست مشورتی عالی مقامات ذیربط امنیتی دو کشور 
در تهران و در بغداد برگزار شد و در ارتباط با موضوع مورد اشاره 
توافقاتی به عمل آمد، ما تاکید داریم که اقلیم کردســتان عراق 
بخشــی از خاک عراق است، دولت عراق به عنوان دولت مرکزی 
این کشور مسئول تامین امنیت خطوط مشترک مرزی دو کشور 
را برعهده دارد و باید به مسئولیت های قانونی خود در این ارتباط 
عمل کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما این خبر را 
شنیده ایم که دولت عراق تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را 
در طول مرزهای مشترک در حوزه اقلیم کردستان عراق مستقر 
کند امیدوارم این اتفاق بر مبنای تعهدات دولت عراق مسئولیت 
های این کشور و قول هایی که به ما داده اند برای تامین امنیت 
مرزهای مشــترک این اتفاق صورت بگیرد و اســتقبال می کنیم 
آماده هســتیم اگر دولت عراق در این زمینــه نیازمند کمک و 
مساعدت فنی و تکنیکی باشد به این دولت کمک کنیم.کنعانی 
در مورد پیام های ایران و امریکا گفت: پیام هایی از ســوی ایران 
و امریکا منتقل می شــود و از طریق واسطه ها صورت می گیرد و 
به کشــورهای نزدیک و دوست این پیام ها انتقال می یابد.وی در 
مــورد مواضع اروپایی در خصوص اتفاقــات اخیر و  ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت گفت: ایران برای حفاظت از منافع ملی 
از همــه چارچوب ها برای دفاع از منافع خود اســتفاده می کند، 
آزموده را ازمودن خطاست.سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد 
پرونده اسداهلل اسدی گفت: تحول جدیدی رخ نداده است.کنعانی 
در مورد اقدامات امنیتی که علیه ایران می شــود، گفت: اقدامات 
غیرقانونی علیه ایران فراموش نمی شــود و در زمان خود پاســخ 
مقتضی داده خواهد شد.در مورد سردار شهید سلیمانی هم گام 

هایی برداشته شده است.

فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه، ضمن ارائه 
گزارشی از دستاوردهای این نیرو در عرصه های 
مختلــف گفــت: امــروز بــا همــت جوانان و 
متخصصان کشورمان از حوزه ساخت تجهیزات 
تهدیدمحــور بــه هدف محور وارد شــده ایم.به 
گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از وزرا و معاونین 
دولت ســیزدهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر 
آموزش و پرورش، رئیس ســازمان انرژی اتمی، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور به همراه معاونین 
و خانواده هایشان از نمایشــگاه توانمندی های 
نیروی هوافضای ســپاه بازدید کردند.ســردار 
»امیرعلی حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه در ایــن بازدیــد اظهار داشــت: نیروی 
هوافضای سپاه بر اساس تعالیم اسالم و فرامین 
و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای و با تکیه بر توان 
داخلی و میدان دادن به جوانان نخبه و انقالبی 

این مرز و بوم، توانسته است، ریل گذاری مناسبی 
در عرصه صنعت دفاعی کشــور ایجاد کند که 
از ایــن تجربه می توان برای ســایر عرصه های 
کشور مانند اقتصاد و همچنین برای رفع موانع 

و مشکالت و رسیدن به پیشرفت استفاده کرد.
وی در ادامــه بیان داشــت: نیــروی هوافضای 
ســپاه در راســتای دفاع از انقالب اســالمی و 

دســتاوردهای ارزشــمند آن و حفظ و ارتقای 
امنیت و آرامش ملت ایران توانســته در عرصه 
صنعت موشــکی، پهپادی، پدافندی، پروازی، 
راداری، فضایی و… بــا رویکرد هدف محور در 
مقابله با دشــمنان اسالم و ایران به بازدارندگی 
مطلوب در ســطح قابــل توجهی برســد که 
جدیدترین دســتاورد آن باعث شده است سپر 

دفاع موشکی دشــمنان ایران از جمله آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و حکومت های دست نشانده 
آنان را تا چندین دهــه از کار بیاندازد.فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه گفت: براساس تدابیر 
فرمانــده معظــم کل قوا می بایســت مردم و 
به ویژه جوانان را از دســتاوردهای عظیم نظام 
اســالمی و همچنین اقدامات خوب این دولت 
برای امیدآفرینی آگاه کرد.ســردار حاجی زاده 
در ادامه گزارشــی از دستاوردهای این نیرو در 
عرصه های مختلف ارائه کــرد و گفت: امروز با 
همت جوانان و متخصصان کشــورمان از حوزه 
ســاخت تجهیزات تهدیدمحور به هدف محور 
وارد شده ایم و در این نمایشگاه بخش کوچکی 
از دســتاوردهای فرزندان ملت ایران به نمایش 
درآمــده اســت.بازدیدکنندگان در این دیدار، 
دســتاوردهای ارائه شــده در این نمایشگاه را 
غرورانگیز و افتخارآفریــن توصیف کرده و آن 

را مصــداق بارز تأکیدات رهبــر فرزانه انقالب 
بر موضوع کلیدی »ما می توانیم« دانســتند.در 
حاشــیه این دیدار وزرای ارتباطات، آموزش و 
پرورش، دکتر حســینی معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی هسته ای این نمایشگاه 
که بخشــی از دستاوردهای کشورمان در حوزه 
هوافضــا را ارائه داده اســت را برای ملت ایران 
اقتدارآفرین و امنیت ساز توصیف و تأکید کردند: 
اقدامات تحولی و عزت آفرین نیروی هوافضای 
سپاه در سایه عمل به تدابیر مقام معظم رهبری 
و در شــرایط اوج تحریم ها و با تالش مجاهدانه 
و مخلصانه در کنار تخصص گرایی و جوانگرایی 
و به دور از قواعد پیچیده اداری و اســتفاده از 
تمام ظرفیت های موجود انجام شــده اســت.
بازدیدکنندگان همچنیــن تصریح کردند: این 
نمایشگاه نشــان می دهد که هیچ عرصه ای از 
علم و فناوری نیســت که دست نیافتنی باشد و 
به طور قطع بــا برنامه ریزی، مجاهدت و تالش 
شبانه روزی می توان به آن دست یافت و جوانان 
با آشــنایی و دیدن این دستاوردهای برجسته، 
احساس عزت و غرور کرده و با روحیه باالتری 

در حوزه علم و دانش گام برمی دارند.

جمعی از اعضای کابینه سیزدهم از نمایشگاه هوافضای سپاه بازدید کردند

حاجی زاده: از ساخت تجهیزات تهدیدمحور به هدف محور وارد شده ایم

فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه در بحث ارتقای رزمی به ظرفیت های 
داخلی توجه داریم، گفت: آمادگی کامل خود را برای استفاده بهینه از ظرفیت های 
سواحل مکران اعالم می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح )دوشــنبه ۷ آذر مــاه( در دیدار با محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی، ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات 
صورت گرفته در نیروی دریایی ارتش، گفت: با تدبیر فرمانده کل قوا از ســال ۸۸ 
فعالیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی در سواحل مکران گسترش پیدا 
کرده و از نظر مأموریتی و کنترل آب های سرزمینی و همچنین حوزه کمک رسانی 
به مــردم منطقه محروم، این نیــرو در این مناطق حضور پیدا کرده اســت که 

خوشــبختانه نیروی دریایی ارتش خدمات بسیار خوبی را به مردم این خطه ارائه 
کرده، البته تالش بر این است زیرساخت های این منطقه تقویت شود که اقدامات 
خوبی انجام شــده اما نیاز است که ادامه دار باشد تا به سطح ایده آل برسیم.وی 
افزود: در دیدارهایی که با فرمانده کل قوا صورت می گیرد تأکیدات ایشان بر این 
اســت که در سواحل مکران بحث کمک رســانی به مردم محروم آن منطقه در 
اولویت قرار گیرد که در ســال های اخیر تالش بر این بوده که این موارد عملیاتی 
شــود.فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در بحث مبارزه با تروریسم و دزدان 
دریایی ۲ ناوگروه در اقیانوس هند و دریای سرخ مسئولیت اسکورت کشتی های 
تجاری را برعهده دارند همچنین یک ناوگروه نیز به سمت شرق حرکت کرده که 

در حال حاضر در اقیانوس آرام قرار دارد و به 
ادامه دریانوردی و مأموریت خود می پردازد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش، با بیان اینکه 
در بحث ارتقای رزمی به ظرفیت های داخلی 

توجــه داریم، گفت: نیــروی دریایی ارتش آمادگی کامل خــود را برای برگزاری 
نشســت های کارشناسی در مجلس در خصوص اســتفاده بهینه از ظرفیت های 
ســواحل مکران اعالم می کند و هر زمان که الزم شد در نشستی موارد به صورت 
کارشناسی بررسی می شود تا بتوان از ظرفیت های سواحل مکران به نحو احسن 

استفاده شود.

دریادار ایرانی در دیدار با رئیس مجلس مطرح کرد؛

توجه به ظرفیت های داخلی در حوزه ارتقای توان رزمی نیروی دریایی
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گزیده خبر
هرشانهتخممرغبرایمصرفکنندهچقدرتماممیشود؟

هر شانه تخم مرغ باالی ۱۰۰ هزار تومان
مشاهداتحاکیازآناستکههمچنانهرشانه۳۰عددیتخممرغبا
قیمتباالی۱۰۰هزارتوماندرمغازههاعرضهمیشود،درحالیکهبنا
برگفتهتولیدکنندگان،قیمتتخممرغدرمرغداریهاافزایشــینداشته
وبایدباقیمت۸۵تا۹۰هزارتومانبهدســتمصرفکنندگانبرسد.به
گزارشایسنا،براساسمشاهداتمیدانیازمغازههایسطحشهرتهران،
قیمتهرشانه۳۰عددیتخممرغبهوزنحدوددوکیلوگرم،۱۰۵هزار
توماناســتوهرعددتخممرغبرایمصرفکنندهحدود۳۵۰۰تومان
هزینهبهدنبالدارد.بیشترازیکماهمیشودکهقیمتشانه۳۰عددی
تخممرغبهباالی۱۰۰هزارتومانرســیدهاســتوایندرحالیستکه
قیمتآنازمردادتامهرماهحدود۸۰تا۹۰هزارتومانبود.اینافزایش
قیمتهادرحالیســتکههنوزقیمتتخممرغبهصورترسمیتغییر
نکردهاســت.درمیادینمیوهوترهبارنیزبراساسنرخنامهاینسازمان
قیمتهــرکیلوتخممرغ،۳۹هزارو۸۰۰تومانوهرشــانه۳۰عددی
ازآن۸۹هزارتوماناســت.حمیدکاشانی-رئیسهیاتمدیرهاتحادیه
مرغداراندرگفتوگوباایسنا،بابیاناینکهقیمتتخممرغدرمرغداری
افزایشینداشتهاست،گفت:قیمتهرکیلوتخممرغدرمرغداریها،۳۶
تا۳۷هزارتوماناستوهرشانهازآن۷۰هزارتوماناست.اینتخممرغ
بایدبهدستمصرفکنندهباقیمت۸۵تا۹۰هزارتومانبرسد.ویافزود:
فروشتخممرغبیشاز۱۰۰هزارتومانوهردانهبیشاز۳۰۰۰تومان
گرانفروشیاســت.رئیسهیاتمدیرهاتحادیهمرغدارانتصریحکرد:در
مراکزتوزیععمدهوفروشــگاههایزنجیرهایاینقیمت۸۵تا۹۰هزار

تومانرعایتمیشود.

براساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

 اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیک کلید خورد
وزارتاقتصاداعالمکرد:براســاسآخریــناعالم،وزارترفاه
اجرایآزمایشــیطرحکاالبــرگالکترونیــکرادریکیاز
استانهایجنوبیکشورکلیدزدهوپسازاجرادرایناستان
برایکلکشوراجراخواهدشد.بهگزارشاقتصادآنالین،روابط
عمومیواطالعرسانیوزارتاموراقتصادیوداراییاعالمکرد:
تامینمالیکاالبرگمبتنیبرهمــاننظامپرداختیارانهای
یعنیتقریباًماهانه۲۸هزارمیلیاردتوماناست.وزارتاقتصاد
اعالمکردادعایاینکهدولتبرایتامینمالیاجرایکاالبرگ
الکترونیکیدچارمشــکلاســتدرحالیمطرحمیشودکه
اساســاتامینمالیآنمبتنیبرهماننظامپرداختیارانهای
یعنیتقریباًماهانه۲۸هزارمیلیاردتوماناســت.مرکزروابط
عمومیواطالعرسانیوزارتاموراقتصادیوداراییاعالمکرد:
بارهااعالمشدکهموضوعطرحکاالبرگالکترونیکیمشکلی
ازنظــرتأمینمالیندارد،امابــاتوجهبهاینکهنظامپرداخت
یارانههاجمعیتزیادیازمردمرامتاثرمیکند،الزمبوددولت
بااطمیناندربارهزیرســاختفنیاجرایطرحرادنبالکندتا
مشــکلیدرتامینکاالوخریدهایمردمپیشنیاید.اقدامات
دولتبرایفراهمکردنزیرســاختهایاجــرایکاالبرگبا
جدیتدنبالشده،اماازآنجاکهمتولیاصلیکاالبرگوزارت

تعاون،کارورفاهاجتماعیاستباتغییرمدیریتاینوزارتخانه
دراجراوبهرهبــرداریاینطرحاندکیتأخیربهوجودآمدو
براساسآخریناعالم،اینوزارتخانهاجرایآزمایشیطرحدر
یکیازاســتانهایجنوبیکشورراکلیدزدهوپسازاجرادر
ایناستانبرایکلکشوراجراخواهدشد.پیشبینیهاحکایت
ازآنداردکهاجرایآزمایشــیبیشازیکماهطولنکشدو
پسازآنآمادهاجرادرکشورخواهدبود.تصمیمدولتهیچگاه
برایارائهکاالبرگالکترونیکتغییــرنکرده،اماهمچنانکه
اشــارهشدتاخیریکهپیشآمدهبهدلیلحصولاطمیناناز
فراهمبودنزیرساختهایالزمبرایاجرایآندرتمامشهرها
وروســتاهایکشــوربودهوبهایندلیلبــودکهیکمرحله
آزمایشــیدیگرنیزبرایاجرایاینطرحدرنظرگرفتهشد؛با
اتماماینمرحلهوایجادایناطمینانکهمردمدرشروعطرح
بتوانندکاملازاینظرفیتاستفادهکنندوشاهدپدیدهصف
نباشیم،کاالبرگالکترونیکیاجرامیشود.ادعایاینکهدولت
برایتامینمالیاجرایکاالبرگالکترونیکیدچارمشکلاست
درحالیمطرحمیشــودکهاساســاتامینمالیآنمبتنیبر
هماننظامپرداختهاییارانهاییعنیتقریباًماهانه۲۸هزار

میلیاردتوماناست.

بدهیخارجیایراندرپایانشــهریورامسال،بهشــشمیلیاردو۹۰۴میلیوندالررسیدهکهنسبتبه
مدتمشابهســالقبل۳۰.۸درصدکمشدهاست.بهگزارشایسنا،گزارشجدیدبانکمرکزیازگزیده
آمارهایاقتصادینشــانمیدهدمیزانبدهیهایکوتاهمدتکشــوریکمیلیاردو۹۰۸میلیوندالرو
بدهیهایبلندمدتایراننیزچهارمیلیاردو۹۹۵میلیوندالراست.ازسویدیگر،معادلیوروییبدهی
خارجیایران،شــشمیلیاردو۹۸۹میلیونیورواســتکهپنجمیلیاردو۵۷میلیونیوروازاینمیزان،
حجمبدهیهایمیانمدتوبلندمدتبودهویکمیلیاردو۹۳۲میلیونیوروحجمبدهیهایکوتاهمدتاست.ایندرحالیاستکهمیزان
بدهیخارجیکشوردرپایانشهریورماهسالقبلمعادل۹میلیاردو۳۱میلیوندالربودهومیزانبدهیهایکوتاهمدتکشوردومیلیاردو
۴۵۷میلیوندالروبدهیهایبلندمدتایراننیزششمیلیاردو۵۷۴میلیوندالراعالمشدهاست.همچنین،رقمبدهیهایخارجیایران
درپایانسالگذشته،معادلهشتمیلیاردو۶۷۵میلیوندالربودهاست.بنابراین،میزانبدهیهایخارجیکشوردرپایانشهریورماهسال
جاریدرمقایســهبامدتمشــابهسالقبلوپایانسالگذشتهبهترتیب۳۰.۸و۲۵.۶درصدباکاهشمواجهشدهاست.گفتنیاست؛بدهی
خارجیمجموعهتعهداتایجادشدهدرنتیجهگشایشاعتباراسنادیتسهیالتدریافتیازبانکجهانیوسایرسازمانهاونهادهایبینالمللی

همچنینتامینمالیپروژههایازطریقفاینانس،پیشفروشنفتواوراققرضهبینالمللیرادربرمیگیرد.



درحالیبازارارزبهســمترقمهایباالترخیزبرداشــتهاستکهبرخیازمعاملهگراندربازارارزعنوانمیکنندکهسیاستهایجدید
بانکمرکزیباعثتغییررفتاردرخریدوفروششدهاست.مریمفکری:بازارارزآرامآرامبهسمتکانالجدیدخیزبرداشتهاست.امروز
قیمتهردالرآمریکادربازار۲۱۲تومانگرانشــدوبه۳۵هزارو۶۸۲تومانرســید.دیروزنیزهردالرآمریکاباحرکترویمســیر
صعودی،رویعدد۳۵هزارو۳۰۷تومانایســتاد.ازابتدایآذرماهتاکنونقیمتدالرقیمتدالر۸۰۲تومانافزایشپیداکردهاســت.

هروزارتآمریکادرابتدایآدر۳۴هزارو۸۸۰تومانبود.دراینمیانگزارشهانشــانمیدهدکهازابتدایپاییز،قیمتدالر۳هزارو۹۷۰تومانگرانشــدهاست.هر
دالرآمریکادرابتدایپاییز۳۱هزارو۷۱۲تومانبود.بهنظرمیرســدباوجودروندافزایشــیدیروز،بازارازحالتاحتیاطیخارجنشــدهاست.درحالیبازارارزبهسمت
رقمهایباالترخیزبرداشــتهاســتکهبرخیازمعاملهگراندربازارارزعنوانمیکنندکهسیاستهایجدیدبانکمرکزیباعثتغییررفتاردرخریدوفروششدهاست،
بهطوریکهازحجمخریدوفروشهاکمشدهاست.بانکمرکزیدیروزاعالمکردکهبرایپاسخبهبخشیازتقاضایموجوددربازارارزوباتوجهبهسطحمطلوبذخایر
اســکناسارزدرداخلکشــور،انتشاراوراقارزیبانکمرکزیباسررسیدکوتاهمدت)سهماهه(دردستورکارقرارگرفتودرزمانسررسیدوبنابهدرخواستدارندگان
اوراق،اسکناسآنبهسهولتپرداختمیشود.بااینحال،برخیازتحلیلگراناقتصادیاعتقاددارندکهمهارنرخدالربااینروشها،روشیموقتیاستودرنهایتبازار

ارزراهخودرادرپیشخواهدگرفت.

سیگنال جدید بانک مرکزی به بازار ارزبدهی خارجی ایران ۳۰ درصد کم شد

خرید و فروش دالر قفل شد
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عرضه۲۳میلیونمترمکعبسیانجیدرشبانهروز
 بیش از ۷۰۰۰ خودرو در صف تبدیل

معاوناجراوبهرهبرداریمدیریتطرحهایCNGشرکتپخشفراوردههای
نفتیگفت:درحالحاضرتعدادکلتجهیزاتنصبشدهدرجایگاهها۲۵۴۶
تجهیزاســتکهاینتجهیزاتقادرنددرشــبانهروزحدود۲۳میلیونمتر
مکعبسیانجیعرضهکنند.هوتنانصاریدرگفتوگوباخبرنگارایسنا،با
بیاناینکهتعدادکلخودروهایگازسوزکشوربیشازچهارمیلیونو۱۰۰

هزاردستگاهاستکهبهشکلرسمیدرکارخانههایخودروسازویاکارگاه
هایمجازتبدیلشدهاند،اظهارکرد:ازاینتعداد،۲۲۸هزارو۶۱۴دستگاه
درطرحجدیدتبدیلخودرو،درکارگاههایمجازگازســوزشدهاندوتعداد
۷۳۸۳دستگاهخودرودرصفتبدیلقراردارند.ویافزود:ازتعدادخودروهای
گازسوزشدهدرطرحجدیدتعداد۵۱هزارخودروتاکسیمسافربربودهاند
والباقیوانتبارهســتند،همچنینتعداد۱۳۵۶دســتگاهخودرومسافربر
اینترنتیمدارکشــانچکشدهوآمادهواریزوجههستندکهبعدازواریزاین

تعدادبهجمعخودروهایدرصفتبدیلاضافهخواهندشد.

گزیده خبر

راه آهن شیراز – بوشهر چشم  انتظار تامین 
اعتبارات وزارت نفت

مدیرکلراهوشهرســازیاستانبوشهرمیگوید:راه
آهنشــیراز–بوشــهردرصورتیکــههزارو۲۰۰
میلیوندالرتهاترنفتیآنمحققشوددرمدت۴سال
واردفازعملیاتیشدهوبهبهرهبرداریمیرسد.محمود
دستغیبیبیانکرد:طولمحورراهآهنشیراز–بوشهر
۴۵۰کیلومتراســتکه۱۴۰کیلومترازآندراستانبوشهروبقیهدراستان
فارسقراردارد.مدیرکلراهوشهرسازیاستانافزود:این۴۵۰کیلومتردر۱۱
قطعهتعریفشــدهکه۲قطعهآن)قطعه۱و۲(دراستانفارسدرحالاجرا
اســتوازقطعه۸بآنبهبعددراستانبوشهراست.ویادامهداد:قطعه۱۰
اینمحوردرحالاجرااستوقطعه۱۱آنکهبخشانتهاییاستازسالهای
قبلپیشرفتخوبیداشتهوبهطورکلیقطعاتیکهدراستانبوشهروفارسدر

حالاجراهستند،فعالاست.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبوشهر:
ظرفیت آب شیرین  کن های  استان بوشهر 

1۰۰ هزار مترمکعب افزایش می یابد
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبوشهربااشاره
بهتسریعطرحهایآبرســانیگفت:اکنونطرحهای
آبرسانیدربخشهایمختلفباسرمایهگذارییکهزار
میلیاردتوماندرحالاجرااست.ابوالحسنعالیادامه
داد:پروژههــایآبرســانیبااعتبــاراتدربخشهای
محرومیتزدایی،شــهرهایمواجهبــاتنشآبی،اعتباراتاســتانی،داخلیو
ســرمایهگذاریبخشخصوصیدرحالاجرااســت.ویمیزانسرمایهگذاری
پروژههایآبرسانیدرحالاجرارایکهزارمیلیاردتوماندانستوخاطرنشان
کرد:تاسالگذشــتهحدود۴۰هزارمترمکعبآبازطرحهایآبشیرینکن
اســتاندرشبانهروزتولیدمیشدکهامسالاینمیزانافزایشیافتهوتاپایان
امسالباواردمدارشدنسایتهایجدیدآبشیرینکن۱۰۰هزارمترمکعببه

اینظرفیتافزودهمیشود.

استاندارگیالندردیداررئیسدانشگاهفنیوحرفهایکشورتاکیدکرد؛
 توزیع متوازن امکانات آموزش 

فنی و حرفه ای
محمدپور-گیالن؛استاندارگیالنبابیاناینکهبایدزیرساختهایآموزشفنی
وحرفهایدراســتانتقویتشــود،برلزومتدوینعناوینجدیدآموزشــیبا
رویکردظرفیتهایموجــودونیازمندیهاتاکیدواظهارکرد:توزیعمتوازن
امکاناتآموزشفنیوحرفهایوتوانمندسازیدانشجویانمهارتیموردتوجه
باشد.دکتراسداهللعباسیدردیداررئیسدانشگاهفنیوحرفهایکشوربااشاره
بهاهمیتآموزشهایفنیوحرفهای،برضرورتتوجهبهجایگاهآموزشهای
مهارتیدرجهتتوسعهاشتغالکشورتاکیدکردوافزود:مهارتهایتخصصی
یاحرفهای،موجباتآمادهســازیافرادبرایاحرازشغلرافراهممیآوردوبر

کارآییافرادشاغلمیافزاید.

براینخستینباردرشهرداریهمدان
راه اندازی اداره نظارت بر صدور مجوزها در 

شهرداری منطقه 3
همدان-محبوبهیادگاری:معاونشهرسازیومعماری
شهرداریمنطقه۳همدانازراهاندازیادارهنظارتبر
صدورمجوزهادرشهرداریمنطقه۳براینخستینبار
درشهرهمدانخبردادوگفت:ایناقدامباعثارتقای
کیفیتساختوسازهامیشــود.مجیدخسروبیگیبا
اشارهبهاینکهدرحالحاضرفعالیتاینادارهباموافقتآقایحسینی،شهردار
همدانونیزاقدامآقایفیضمنش؛شهردارمنطقه۳آغازشدهاستگفت:شرح
وظایفبهاینادارهابالغشــدهودرروزهایآتیفعالیتهاییبیشتریازسوی
اینمجموعهشــاهدخواهیمبود.معاونشهرسازیومعماریشهرداریمنطقه
۳همــدانباتاکیدبهاینکهباراهاندازیاینمرکزدرواقعبهقانونموجودعمل

کردیمونقصسیستمرابرطرفنمودیم.

 احتمال بحرانی شدن اوضاع آب پایتخت

سدهای تهران فقط ۱۶ درصد آب دارند
سخنگویصنعتآباظهارداشــت:اکنونسدهایتهران۷۰
درصدکاهشبارندگیدارندومخازن۱۶درصدپرهســتندکه
۲۱درصدنســبتبهسالگذشتهکاهشیافتهاست.بهگزارش
خبرنگاراقتصادیایلنا،فیروزقاســمزادهدرنشستخبریدر
جمعخبرنگاراناظهارداشت:ازابتدایسالآبیبهطورمتوسط
۲۸میلیمتربارندگیداشــتهایمکهنسبتبهمتوسطبلندمدت
)۵۴ساله(۱۶درصدکاهشداشته،البتهمیزانبارندگیمشابه
سالگذشتهبودهواختالفاندکاست.ویبابیاناینکهعلیرغم
کاهشبارندگیورودیبهمخازنسدهانسبتبهسالگذشته
۱۳درصدرشدداشته،گفت:میزانآبورودیبهسدهایکشور
درحالحاضر۲.۷میلیاردمترمکعباست.ســخنگویصنعت
آبرقمخروجیازســدهارا۳.۸میلیاردمترمکعبعنوانکرد
وافزود:۵درصدآبکمتریازمخازنســدهاخارجشدهاست.
ویمیزانآبموجوددرســدهارا۱۸میلیاردمترمکعباعالم
کردوگفت:مخازنسدها۳۷درصدپرشدگیدارندکهنسبتبه
پارسال۲درصدرشدرانشانمیدهد.قاسمزادهبیانداشت:در
حالحاضرمخازنسدهایکشوربین۱۰تا۸۰درصدپرشدگی
دارند.ویبااشارهبهوضعیتسدهایتهرانگفت:اکنونسدهای
تهران۷۰درصدکاهــشبارندگیدارندومخازن۱۶درصدپر
هستندکه۲۱درصدنسبتبهسالگذشتهکاهشیافتهاست.
ویبابیاناینکه۱۲.۵درصدخانوارهادربازهبدمصرفهستند
گفت:مثالدرتهرانحدمجازمصرفآب۱۴مترمکعباســت
امابدمصرفها۲۸مترمکعبمصرفداشتهاند.قاسمزادهادامه
داد:درسالهایگذشته۵درصدمشترکینتهرانبدمصرفبوده
اندکهاینرونددرسالجاریبه۴درصدرسیدهاستواین۴
درصد۱۰درصدآبرامصرفمیکنندکهبایداینرقمکاهش
یابد.ویدربارهپاداشخوشمصرفهاگفت:ازآبانماهکسانی
کهمیزانمصرفخودرانســبتبهماههایقبلکاهشدهند
پاداشخوشمصرفیدریافتخواهندکرد.ســخنگویصنعت

آبدرادامهبهموضوعتغییراقلیمدرســطحکشورهایمنطقه
پرداختوخاطرنشــانکرد:درحالحاضردرتمامدنیاتغییر
اقلیمیحاکماستوکشــورهایخاورمیانهنیزطی۲۰تا۴۰
ســالآیندهبدترینشــرایطراتجربهمیکنندیعنیدربرخی
مناطقرشدبارشودربرخیازنقاطکمبارشیراشاهدیم.مثال
دراستانهایفارس،بوشهر،یزد،کهگیلویهرشدخوبیداریم
امادرسیستانوبلوچستان،تهران،قزوین،قم،همدانبارش
کاهشیافتهاســتاینجابجاییبارشدردیگرکشورهانیزرخ
دادهاســت.ویدربارهانتقاداتبهاحداثسدچمشیرگفت:در

مورداینسدارزیابیهایزیستمحیطیاتخاذشدهبهطوریکه
اززمانیآغازایــنعملیات۸مرجعمختلفمطالعاتمختلفی
دررابطهبااینپروژهانجامدادند.بااحداثاینســدمیتوانیم
آبهایســیالبیرودخانهزهرهراذخیرهکردهوبهجایاینکه
سیالبهاازدسترسخارجشونداینآبهاراذخیرهکنیم.وی
دربارهافزایشبرداشتازآبهایزیرزمینیوخطرفرونشست
زمینبیانداشت:مادرسیاستهایطرحاحیاوتعادلبخشی
آبهــایزیرزمینیبناداریمکهانســدادچاههایغیرمجازرا
باجدیتبیشــتریپیگیریکنیم.همچنینبااضافهبرداشتاز

چاههایمجازنیزبرخوردخواهدشد.همچنیناعمالمدیریت
کنترلهوشمندرادردستورکارداریم.ویدرپاسخبهسوالایلنا
دربارهتغییرکیفیتآبشــربتهرانگفت:تمامتالشمااین
استکهاستانداردهایسختگیرانهرعایتشودوزارتبهداشت
نیزبرتمامیتصفیهخانههانظارتداردآزمایشگاههایوزارت
نیرونیزتمامابهطورتماموقتکیفیتآبراکنترلمیکنند.
قاسمزادهادامهداد:البتهدرشرایطکمآبیکیفیتآبکاهش
مییابداماخارجازاســتانداردنیســت.ویبااشارهبهوضعیت
منابعآبیتهــرانگفت:مادرحالحاضــردرتهرانبهبارش
پاییزوزمســتانامیدواریمتاطبقسالهاینرمالدوبارهمخازن
بهشرایطمطلوببرسدامادرصورتتداومشرایطکنونیاوضاع

بحرانیخواهدشد.
ویتاکیدکرد:تمامتالشماایناستکهقطعیآباتفاقنیفتد
برایعبورازاینشــرایطبایدبارندگیداشتهباشیمامااگراین
اتفاقنیفتدوکاهشبارندگیتداومداشــتهباشدمشکلآفرین
خواهدبود.ســخنگویصنعتآبیادآورشد:درحالحاضردر
تهــران۵۰درصدازآبزیرزمینیو۵۰درصدازآبســطحی
اســتفادهمیشود.ویدرپاسخبهسوالدیگرایلنادربارهمیزان
ورودیآبازسویافغانستانبهایرانگفت:درحالحاضرسد
کمالخانشرایطمطلوبنداردبنابراینافغانستانمطابققبل
رهاسازیآبراانجامنمیدهدطبقرایزنیهاییکهداریمباید
ایناقدامصورتگیردومشکلسازهایکهقراربوداصالحشود
بایداجراییشــود.وییادآورشد:درحالحاضرهیچورودیاز
سمتافغانستانبهچاهنیمههایسیستانوبلوچستاننداریم.
ســخنگویصنعتآبدربارهاحتمالجیرهبندیآبنیزگفت:
تمامتالشماایناستکهجیرهبندینشودپیشبینیهااین
اســتکهدرسهماهآتیشرایطبابارشضمناینکه۴۵درصد
بــارشهانیزدرفصلپاییزخواهدبــودبنابراینامیدواریمکه

مخازنتغذیهشوند.

یککارشــناسحوزهانرژیگفت:مشــکلصنعتنفتایــرانراصرفابرجام
حــلنخواهدکردبایدســایهتحریمازنفتوکلاقتصادایرانحذفشــودتا
ســرمایهخارجیبتواندوارداقتصادکشورشــوند،اتفاقیکهدردولتروحانی
افتاداینبودکهفقطبرجامبهتصویبرســیدامــاهرلحظهاینامکانوجود
داشــتکهاینشمشــیرداموکلسبرســراقتصادایرانبیفتدبهگزارشایلنا،
وزارتخزانــهداریآمریکاشــنبهادعاکردکهاجازهعرضــهنفتازونزوئالبه
بازارآمریکادادهشــدهاســت.وزارتخزانهداریآمریکادراینبارهمدعیشد:
دولتآمریکابهشــرکت»شــورون«)Chevron(اجازهاســتخراجنفتوتولید
فرآوردههاینفتیدرونزوئالوارســالآنهابهایاالتمتحدهرادادهاستواین
امرباعثکاهشتحریمهاعلیهاینکشــورآمریکایالتینشدهاست.دربیانیه
صادرهازســویوزارتخزانهداریآمریکاادعاشدهاست:ایاالتمتحدهتحریم
عرضهنفتونزوئالرادرواکنشبهتوافقاتبینمقاماتاینکشــورومخالفان
لغوکردهاست.تولیداینغولنفتیآمریکایجنوبیکهدارایبزرگترینذخایر
نفــتخامجهانبودهوحــدود۱۸.۲درصدازنفتجهانرادراختیاردارد؛با
ادامــهتحریمهایآمریکابهکمترینمقداردر۷۵ســالاخیرکاهشیافت.به
طوریکهاینتحریمهاســببعقبنشینیبیشــترخریداراننفتاینکشور
وبهحداکثررســیدنذخیرهسازینفتونزوئالشــدواینمسئلهبهتعطیلی
میدانهاینفتیاینکشــورانجامید.طبقبرخــیبرآوردهاتولیدنفتونزوئال
۵۷درصدکمترازمقدارتولیدبرنامهریزیشــدهاینکشــوراســت.امااکنون
تاحدیورقبهنفعونزوئالییهابرگشــتهجنگروسیهواوکراین،تحریمنفت
روسها،زمســتانسختاروپا،افزایشتقاضاینفتوقیمتجهانیآنهمگی
دستبهدســتهمدادندکهاینکشورازبندتحریمرهاشدهتاشایداقتصاد
بحرانزدهخودراترمیمکند،بهطوریکهگفتهمیشــودونزوئالدرنظردارد
از»اقتصادونزوئالیی«خارجشــودوامروزشاهدیمکهبهدنبالافزایشجهانی

قیمتانرژی،واشنگتنتخفیفاتیرابرایشرکتهایآمریکاییفعالدرصنعت
نفتونزوئالدرنظرگرفتهوصادراتنفتاینکشــوررشدقابلتوجهیداشته
اســت.مرتضیبهروزیفردرگفتوگوباخبرنگاراقتصادیایلنا،درارزیابیلغو
تحریمنفتیونزوئالازســویایاالتمتحدهامریکااظهارداشت:ازمواردیکه
ازمدتهاپیشانتظارمیرفتکهمیتوانددرشــرایطکنونیبهافزایشتولید
وکاهشقیمتنفتکمککندلغوتحریمونزوئالوتوافقدربرجامایرانبوده
اســت،بهدالیلمختلفبرجامبهجایینرســیداماونزوئالازموقعیتاستفاده
کردکهعمالمیتواندبرایتوسعهاقتصادیاینکشورراهگشاباشد.ویبابیان
اینکهلغوتحریمنفتیونزوئالباتوجهبهپیشبینیهامبنیبرزمســتانسخت
اروپــاتاحدیبهبازارکمکخواهدکــرد،افزود:اگرچهحجمزیادینفتوارد
بازارنمیشودامابهلحاظروانیتاثیرمثبتخواهدداشت.اینکارشناسحوزه
انرژیدرادامهدرمقایســهشرایطصنعتنفتایرانبعدازلغوتحریماحتمالی
وشــرایطونزوئالکهبهمحضاعالمایناخبارشــرکتهاییمثلشورونبرای
سرمایهگذاریبهاینکشورورودمیکنند،توضیحداد:تحریمهایایرانمربوط
بهامروزودیروزنیســتتحریمما۴۰ســالقدمتداردیعنیبعدازاشــغال
ســفارتامریکادر۱۳آبان۵۸تحریمهاعلیهایراناستارتخوردوممنوعیت
وارداتنفتایرانازســویامریکااعالمشــدواکنونبهجاییرسیدهکهتمام
زوایایصنعتنفتکشــورتحریماست.ویتاکیدکرد:اوالقدمتتحریمنفت
ایرانزیاداستوقبلازتحریمروسیهبیشترینحجمتحریمراایرانودرواقع
صنعتنفتمامتحملشــدهاستوازسویدیگربعدازبرجامیاشرکتهای
خارجیبهایراننیامدندواگرهمآمدندبااکراهبودهاســت،دلیلآننیزاین
بودکهتحریمهانهلغوبلکهمعلقشــدهبودوعمالهمچنانبهقوتخودباقی
بود.بهروزیفرخاطرنشــانکرد:درنظرداشتهباشیممشکلصنعتنفتایران
راصرفابرجامحلنخواهدکردبایدســایهتحریــمازنفتوکلاقتصادایران

حذفشودتاسرمایهخارجیبتواندوارداقتصادکشورشود،اتفاقیکهدردولت
روحانیافتاداینبودکهفقطبرجامبهتصویبرســیداماهرلحظهاینامکان
وجودداشتکهاینشمشیرداموکلسبرسراقتصادایرانبیفتدوایندرمورد
ونزوئالمتفاوتبودهاست،ازسویدیگراینموضوعرانیزدرنظرداشتهباشیم
کهتاچندسالگذشــتهونزوئالیکیازتامینکنندگاننفتامریکابودهاست،
ضمناینکهدرموردمسائلتحریمعقالییتربرخوردکردهاست.ویبااشارهبه
تاثیــرلغوتحریمبربازاروقیمتهاگفت:تاثیرلغوتحریمونزوئالوحتیایران
زیادنیستزیرابالفاصلهافزایشتولیدنخواهیمداشت،بیشترتاثیرروانیدارد،
امابعــدازمدتیکهتولیدباالبرود؛میتواندبــازارراتعدیلکند،درهرحال
درشــرایطامروزلغوتحریمونزوئــالتاثیرروانیداردتازمانیکهنفتفیزیکی
اینکشورواردبازارشود.بهروزیفردربارهجایگزینینفتونزوئالبانفتروسیه
اذعانکرد:صادرتنفتخامروسیهبهاروپاحدود۴میلیونبشکهبودهمسلما
میزانصادراتهردوکشــورایرانوونزوئالبهاینمیزاننخواهدرسید،امادر
نظرداشتهباشیمورودحتی۵۰۰هزاربشکههمبخشیازفشارراکممیکند
وازسویدیگراکنونمسئلهروانیبیشازورودفیزیکینفتموثرخواهدبود.

درگفتوگویتشریحشد:

نفت ونزوئال بازار را شوکه می کند؛ طالی سیاه ایران همچنان در اغما

تغییر 5000 کیلومتر از خطوط مسی برق
 راه دزدی کم می شود

مدیرعاملتوانیرگفت:بخشتوزیعبرقکشوربرنامهتعویض
۳۴هزارکیلومترشبکهســیمیباکابلخودنگهداررادر
برنامهداردکهتاپایاننیمهاولسال۱۴۰۱بهجهتکمبود
نقدینگیبخشتوزیعبیــشاز۵۰۰۰کیلومترآنمحقق
شــدهاستواینمســالهمیتواندموجبکاهشسرقتو
اســتفادهغیرمجازازشبکهشود.آرشکردیدرگفتوگو
باایســنا،بابیاناینکهتبدیلشبکههایمسیباکابلهای
خودنگهداریکــیازبرنامههایاساســیبخشتوزیعبرق
اســتکهدرکاهشتلفات،جلوگیریازانشعاباتغیرمجاز
وبهینهســازیونوســازیشــبکهنقشدارد،اظهارکرد:
باتوجهبهاینکهشــبکههایقدیمیعمریباالی۲۵سال
دارندتعویضآنهادردستورکارقراردارد.بهگفتهوی،کل
برنامهتوسعهشبکهتوزیع)فشارضعیفوفشارمتوسط(در
سال۱۴۰۱بیشاز۱۵۰۰۰کیلومتراست،کهباعنایتبه
محدودیتهاینقدینگیتانیمهاولســالجاریبهمیزان

۵۰۰۰کیلومترازاینبرنامهمحققشدهاست.
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در گفت وگوی مطرح شد:
افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی خاطر نشان کرد: 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید 
سوســیس و همبرگر مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها می رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز 
روند افزایشی شدن قیمت ها را می کشد و اجازه نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شوند.نیما حبیب فر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با تایید خبر افزایش گران  شدن نرخ گوشت گوسفندی در بازار، گفت: قیمت گوشت گوساله در هفته اخیر تغییر 
محسوسی نکرد اما نرخ گوشت گوسفند افزایش 10 هزار تومانی را تجربه کرد و قیمت الشه گوشت گوسفندی در بازار به کیلویی 
205 هزار تومان رســید.وی نرخ گوشت گوساله بدون اســتخوان را کیلویی 200 تا 210 هزار تومان اعالم کرد و افزود: بعد از 
وضع تعرفه سنگین برای صادرات گوشت گوساله امکان صادرات آن از بین رفت از این رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و به نظر 
می رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی تر جلو می رود.این فعال صنفی با بیان اینکه همواره کاسبان از کسادی بازار 
سخن می گویند، خاطر نشان کرد: رکود فعلی بازار واقعی است و ارتباطی با آه و ناله همیشگی کاسبان ندارد؛ چراکه هزینه های 
خانوارها باال رفته است و در این شرایط خرید و فروش برای خریدار و فروشنده صرفه اقتصادی ندارد.عضو هیات مدیره اتحادیه 
فروشــندگان گوشت گاوی در پاســخ به این پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از مصرف پروتئین 
خانوارها را موثر می دانید؟ گفت: شــرکت پشــتیبانی امور دام اقدامات موثری برای کاهشی نشدن مصرف انجام داده است و در 
آینده خبرهای  خوبی از این شــرکت خواهیم شنید.حبیب فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه ها را 
به عنوان طرح های در دســت اجرا شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرد و افزود: در حال حاضرگوشت گوساله از هند و برزیل 
برای مصارف صنعتی و خانگی وارد می شود؛ 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف 
می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها می رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت ها را 
می کشد و اجازه نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شوند.وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر خانوارها متقاضی خرید 
کدام محصول پروتئینی هستند؟ خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در بین ایرانیان 3 برابر بیشتر از سایر پروتیئن ها بود اما با افزایش 
نرخ آن در بازار، میزان تقاضا برای خرید مرغ کاهش پیدا کرده اســت اما با این حال همچنان در رتبه نخست مصرف قرار دارد 
پس از آن گوشت گوساله و در نهایت گوشت گوسفند بیشتر مصرف می شود. خانواده ها می توانند با 50 تا 60 هزار تومان یک 
کیلو مرغ خریداری کند اما برای خرید یک کیلو گوشت قرمز  باید حداقل 200 تا 210 هزار تومان هزینه کند.این فعال صنفی 
ادامه داد: گوشت گوساله مانند گوشت گوسفند چربی ندارد و از آنجایی که ما ایرانیان تمایل داریم گوشت های کم چرب مصرف 

کنیم تقاضا برای خرید آن نسبت به گوسفند بیشتر است. 

در گفت وگوی مطرح شد:
تکذیب واردات موز از اسرائیل

نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی خاطر نشان کرد: واردات از اسرائیل را تکذیب می کنیم چراکه این سخن به این 
معناست که کشوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن است شرکتی که سرمایه گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند 
موز را از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشند؛ اما اگر برای تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی است نباید به تجارت با 
این کشور ادامه بدهد و به شکل قانونی امکان  های تجارت سلب خواهد شد.به گزارش ایلنا، براساس ادعای یکی از روزنامه های 
کشور؛ بزرگ ترین واردکنندگان میوه به ایران در سال های اخیر، شرکتی با نام عربی »الفواکه الطازجه للتجازه العامه« است. این 
شرکت در سال های اخیر به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین شریک تجاری کمپانی های اسرائیلی، معرفی و حتی اقدام به برگزاری 
جشــنواره ای بزرگ و با هزینه های هنگفت با عنوان »میوه هایی برای صلح« جهت معرفی و حمایت از محصوالت و میوه های 
تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب معرفی کند؛ این در حالیست 
که تجار ایرانی ارتباط با تجار اســرائیلی را حتی با واســطه رد می کند و واردات موز از این کشور به ایران را غیرواقعی می دانند.

صدرالدین نیاورانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با رد ادعای واردات موز از اســرائیل، گفت: اســرائیل تولیدکننده موز 
نیست و بازرگانان ایرانی نیز مجوز تجارت با تجار این رژیم حتی با واسطه را ندارند.وی با بیان اینکه واردات موز از اسرائیل سخن 
گفتن از امری است که وجود خارجی ندارد، گفت: من واردات از اسرائیل را تکذیب می کنیم چراکه این سخن به این معناست 
که کشــوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن است شرکتی که سرمایه گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند موز را 
از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشــند؛ اما اگر برای تجار ایرانی مســجل شود که طرف اسرائیلی است نباید به تجارت با این 
کشــور ادامه بدهد و به شــکل قانونی امکان  های تجارت سلب خواهد شد. برخی از برندهای پوشاک آمریکا بعد از لغو تحریم ها 
نتوانستند به بازار ایران ورود کنند چراکه سرمایه گذاران اسرائیلی داشتند.این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش صادرات میوه و 
مواد غذایی به قطر همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور، گفت: روزانه بیش از 250 تن محصول به قطر از طریق 
راه های هوایی و دریایی صادر می شود؛ امیدواریم که یک ماه جام جهانی بازار مصرفی خوبی برای محصوالت داخلی ایران باشد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بازار قطر برای ایران را صددرصد بازار مقطعی دانست و افزود: حقیقت این است 
که جمعیت کشور قطر حدود 3 میلیون نفر است؛ و ما به صورت سنتی این بازار را در اختیار داشتیم و افزایش صادرات به قطر 
محصول افزایش جمعیت این کشور در  دوره یک ماه جام جهانی فوتبال است، جمعیت قطر در یک ماه برگزاری جام جهانی به 
6 میلیون نفر رسیده است.نیاورانی روند صادرات میوه قابل توجه دانست و افزود: وضع تعرفه برای صادرات گوجه فرنگی و پیاز 

باعث شده است که صادرات این دو محصول قطع شود.

گزیده خبر

جعفری در جلسه پایش طرح های فوالدی استانی اعالم کرد:
ایمیدرو آماده ارایه کمک به واحدهای فوالد 

سازی طرح های هفتگانه است
رئیس هیــات عامل ایمیدرو از آمادگی این ســازمان 
بــرای ارائه کمک هــای مالی و مشــاوره ای به طرح 
هــای هفتگانه فوالدی و به بهره برداری رســیدن آن 
ها خبرداد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فوالد 
ایران ، وجیه اهلل جعفری شامگاه دیروز در جلسه پایش 

طرح های هفتگانه فوالدی که در محل شــرکت ملی فــوالد ایران و با حضور 
اعضای هیات عامل ایمیدرو ، معاونان وکارشناســان این سازمان ، مدیرعامل و 
معاونین شــرکت ملی فوالد ایران و مدیران عامــل طرح های هفتگانه فوالدی 
برگزار شــد با بیان مطلب فوق گفت: مدیران و مجریان طرح ها زمانبندی الزم 
را برای تکمیل و راه اندازی در دســتورکار خود داشته باشند و بر همین اساس 
هم ما در ایمیدرو با سطح بندی و اولویت بندی نیازها اقدامات الزم برای کمک 
و مســاعدت به طرح ها را انجام می دهیم.رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین 
خاطر نشان ساخت : مشکالت مالی در همه پروژه ها وجود دارد ولی باید مجری 
، مشاور و پیمانکار به یک اجماع برای تعیین نیازهای مالی خود برسند و ما هم 
درکنارشــان خواهیم بود منوط به اینکه همه چیز بصورت مدون و برنامه ریزی 
شــده به ما ارائه شــود.وی با تاکید بر اینکه کمبود آب ، گاز و برق از مشکالت 
اساســی کشور هست، خاطرنشان ســاخت: ما در حال رایزنی با وزارتخانه نیرو 
و دیگر دســتگاه های مسئول هســتیم تا کمترین قطعی انرژی های مذکور به 

واحدهای معدنی و فوالدی تحمیل شود.

شاهین پرفروش ترین محصول سایپا
معاون بازاریابي و فروش گروه خودروسازي سایپا گفت: 
در راستاي اســتراتژي هاي گروه ســایپا در خصوص 
افزایش رضایتمندي مشــتریان در حوزه هاي مختلف 
از جملــه کیفیت محصوالت، برنامه ریزي مســتمري 
با تعریــف پروژه هاي مختلف انجام شــده اســت.به 

گزارش ســایپانیوز، حسین کاظمي طرقي با بیان مطلب فوق افزود: نتیجه این 
برنامه ریزي ها که با همت تمامی همکاران صورت پذیرفته، باعث افزایش کیفیت 
خودرو شــاهین شده است و در آخرین نظر سنجي هاي انجام شده از مشتریان 
این خودرو، ســطح رضایتمندي مشتریان 87 درصد ارتقاء یافته که نشان از به 
ثمر نشستن اقدامات انجام شده است.او افزود: بر اساس این موضوع در آبان ماه، 
شــاهد جهش فروش خودرو شــاهین بوده ایم به نحوی که میزان پذیرش ثبت 
نام بیش از 400 درصد نســبت به مهرماه افزایش یافتــه و با توجه به افزایش 
درخواســت متقاضیان جهت خرید این محصول برنامه ریزي الزم جهت افزایش 

تولید صورت پذیرفته است.

رکوردشکنی جدید شرکت آهن و فوالد ارفع
شــرکت آهن و فوالد ارفع با تولید 86118 تن شمش 
فوالدی در ماه و رکــورد روزانه به میزان 3426تن در 
21 آبان ماه درخشان ترین رکورد ماهیانه و روزانه خود 
را از ابتدا فعالیت به ثبت رساند.به گزارش جهان فوالد 
شرکت آهن و فوالد ارفع در ادامه روند درخشان خود 

در ماه های گذشته که با رکورد شکنی در تولید ماهانه و روزانه همراه بود در آبان 
ماه نیز توانست رکورد شکنی کند و با تولید 86118 تن شمش فوالدی در ماه 
و رکورد روزانه به میزان 3426تن در 21 آبان ماه درخشان ترین رکورد ماهیانه 
و روزانه خود را از ابتدا فعالیت به ثبت برســاند.روابط عمومی و امور بین الملل 
آهن و فوالد ارفع کسب این رکورد را به همه کارکنان، ذی نفعان شرکت تبریک 
عرض می نماید. امید است این حرکت پرشتاب به سوی تعالی و افزایش تولید، 

در سایه همدلی ها و برنامه ریزی های صحیح تداوم داشته باشد.

سازمان های تابعه شهرداری طرح ها و برنامه های خود را اعالم کنند
 عزم جدی برای ساماندهی کیوسک های 

مطبوعاتی
سرپرست معاونت خدمات شهر شهرداری کرج با اشاره 
به اهمیت خدمات رسانی به شهر و شهروندان به عنوان 
یکی از وظایف اصلی مجموعه مدیریت شهری، گفت: 
برای تحقق این مهم و ســرعت بخشیدن به اقدامات 
باید از موازی کاری جلوگیری شــود که این امر نیز با 

اعالم برنامه های مرتبط با وظایف سازمان های تابعه شهرداری صورت می پذیرد.
عباس کمالی روستا در جلسه ای که با حضور عمار ایزدیار، سخنگو و نائب رئیس 
شــورای اســالمی شــهر کرج، جواد چپردار، رئیس کمیسیون سالمت محیط 
زیست و خدمات شهری، کیانی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، 
رمضانعلی پوررستمی، سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، حمید 
دانشی کهن، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، 
محمود دهقان سرپرست اداره کل حراست مرکز شهرداری کرج، نماینده دیوان 
عدالت اداری و جمعی از مشاورهای معاونت خدمات شهری برگزار شد، به اهداف 
مجموعه مدیریت شهری کرج در خصوص اجرای بهتر و مطلوب تر وظایف خود 
اشاره کرد.وی با اشاره به وظایف و اختیارات سازمان ها بر لزوم ارائه گزارشات از 

سوی مدیران تاکید کرد.

معاون خرید ذوب آهن: 
زغال سنگی ها در مسیر توسعه گام 

بردارند
معاون خرید ذوب آهن گفت: انجمن زغال 
سنگ باید نســبت به این مساله پاسخگو 
باشد که حاشیه سود 50 تا 60 درصدی که 
در سال های اخیر به دست آورده اند را صرف 
چه هزینه ای کرده اند که هنوز هم در تامین 
زغال سنگ با مشکل مواجه هستیم و این مساله منجر به کاهش تولید 
زغالسنگ در کشــور شده است.به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، 
محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این 
مساله که ایران تبدیل به بزرگترین واردکننده زغال سنگ شده است، 
عنوان کرد: در مساله واردات زغال یکی از جوسازی های خبری بر این 
مبناست که حجم و ارزش زغال وارداتی را با کک وارداتی جمع کرده 
و اعالم می شود که زغال کک وارد شده است اما کل تولید زغال ایران 
تا به امروز از یک میلیون و 800 هزار تن کنسانتره تجاوز نکرده است 
و حسب برنامه جامع تولید زغالسنگ و همچنین دستورالعمل های 
اولیه، 25 تا 30 درصد زغالسنگ کیفی الزاما می بایست با زغال تولید 
داخل ترکیب شود تا کک در حداقل کیفیت مطلوب کوره بلند تولید 
شود.وی در مورد ظرفیت کک سازی موجود در کشور توضیح داد: از 
مجموع ظرفیت کنونی 3 میلیون و 50 هزار تنی کک سازی در کشور 
یک میلیون و 700 هزار تن مربوط به ذوب آهن، یک میلیون و 200 
هزار تن مربوط به زرند و 150 هزار تن آن هم متعلق به طبس است.

وی ادامه داد: اگر این 3 میلیون را در 1.4 ضرب کنیم، این یعنی ما 
4 میلیون و 70 هزار تن کنسانتره زغال فارغ از کیفیت آن تولید باید 
تولید کنیم تا نیاز داخل تامین شود که متاسفانه چنین ظرفیتی برای 
تولید زغالسنگ برنامه ریزی نشده و حاشیه سودی که سال های پیش 
تولیدکنندگان زغال به دست آوردند باید در این زمینه صرف می شد.

به گزارش گمرک ایران:

تجارت خارجی کشور به ۶۹.۵ میلیارد دالر رسید
تجارت خارجی کشــور در 8 ماهه ســال جــاری با 10 درصد 
افزایش به رقم 6۹ میلیارد و 484 میلیون دالر رسید.به گزارش 
ایلنا از گمرک ایران، ســید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک 
ایران با اعالم این مطلب گفت: از مجموع تجارت خارجی کشور، 
37 میلیارد و 116 میلیون دالر به واردات و 32 میلیارد و 368 
میلیون دالر به صادرات اختصاص داشت.سخنگوی گمرک ایران 
در خصوص تغییرات ارزش صادرات و واردات کشور در 8 ماهه 
ســال جاری گفت: در این مدت ارزش صادرات غیر نفتی 4.44 
درصــد و ارزش واردات 15.25 درصد افزایش نشــان می دهد.

عمادی افزود: در 8 ماهه ســال جاری میزان وزنی صادرات غیر 
نفتی 70 میلیــون و 402 هزارتن بوده کــه حدود 16 درصد 
کاهش داشته اســت و میزان وزنی واردات 23 میلیون و 405 
هزار تن بوده و در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 12.44 

درصد کاهش یافته اســت .سخنگوی گمرک در خصوص اقالم 
عمده صادرات غیر نفتی در 8 ماهه امسال اظهار داشت: پروپان 
مایع شــده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، 
گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فوالد و روغنهای سبک، 
عمده ترین کاالهای صادراتی در این مدت را به خود اختصاص 
دادند.عمادی گفت: 5 کشــور عمده مقصد صادرات در 8 ماهه 
امســال به چین، عــراق، امارات متحده عربــی، ترکیه و هند، 
اختصاص داشت.وی در خصوص عمده اقالم وارداتی گفت: اقالم 
عمده وارداتی در 8 ماهه ســال جاری شامل ذرت دامی، برنج، 
گندم، دانه ســویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشــی تلفن همراه، 
کنجاله و شکر تصفیه نشده، بوده است.به گفته وی کشورهای 
امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان 5 کشور عمده 

مبدا واردات در 8 ماهه سال جاری بودند.

رئیس انجمن تولیدکننــدگان دوچرخه ایران 
خاطر نشان کرد: نرخ موتورهای موجود در بازار 
40 تا 80 میلیون تومان اســت و در بازار موتور 
ســیکلت 400 میلیونی نیز موجود است البته 
این موتورها محدود است.ابوالفضل حجازی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت 
موتورسیکلت در سال جاری، گفت: قیمت این محصول نسبت به تورم موجود در کشور 
کمتر بوده است؛ چراکه این صنعت و بازار موتورسیکلت در دست بخش خصوصی است 
و همین موضوع ایجاد کننده رقابت ســالم در این صنعت و تعادل در قیمت ها شــده 
اســت.رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران ادامه داد: اگر قیمت موتورسیکلت 
داخلــی را با نرخ دالر بســنجیم 80 درصد نرخ موتورســیکلت های داخلی ارزان تر از 
بازارهای خارجی است؛ موتورسیکلتی که در ایران 50 تا 60 میلیون فروخته می شود 

در چین و هند حداقل حدود 80 تا ۹0 میلیون تومان برای خریداران تمام می شــود.
عضو هیات مدیره صنعت موتورسیکلت کشور در پاسخ به این پرسش که موتوری که 
امسال 50 میلیون بفروش می رسد 3 سال پیش حداقل 10 میلیون  تومان بود به چه 
دلیل شاهد افزایش نرخ این محصول بودیم؟ گفت: قیمت ارز در 3 سال گذشته حداقل 
5 برابر افزایش داشته است از سوی دیگر هزینه حمل کانتینر موتور از هزار دالر به 4 
هزار دالر رســیده است و در مقطعی به 14 هزار دالر  نیز رسید.این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه بازار موتور چندان متاثر از نوسان  های نرخ ارز نیست، گفت: بازار اتومبیل در 
کشــور جنبه داللی پیدا کرده است و شاید بتوان گفت نمایشگاه داران یکی از عامالن 
افزایش نرخ خودرو هســتند؛ چراکه در ایجاد قیمت تاثیرگذار هستند. اما بازار موتور 
متفاوت است و شــرکت ها اقدام به راه اندازی فروشگاه های اصلی و مرکزی کرده اند و 
عرضه  مستقیم چند برابر از گذشته بیشتر شده است و اینگونه 50 درصد واسطه ها را 
حذف کردند.وی در پاسخ به این پرسش که قیمت موتورسیکلت های موجود در بازار از 

چه نرخی آغاز می شود؟ گفت: نرخ موتورهای موجود در بازار 40 تا 80 میلیون تومان 
است و در بازار موتور سیکلت 400 میلیونی نیز موجود است البته این موتورها محدود 
است.حجازی با بیان اینکه واردات موتورسیکلت 250 سی سی آزاد است، گفت: امکان 
واردات موتورســیکلت باالتر از 250 سی ســی با مجوزهای خاص و برای افراد خاص 
میسر است ارگان های مانند ارتش، آتش نشانی و نیروهای امنیتی بامجوز می توانند این 
موتورها را وارد کنند.به گفته عضو هیات مدیره صنعت موتورسیکلت کشور؛ 30 تا 40 
درصد موتورســیکلت های موجود در بازار تولید داخل است. وی از افزایش تقاضا برای 
خرید موتور ســیکلت از سوی طبقه متوسط و کارمندان خبر داد و افزود: امروز موتور 
ســیکلت برای خانواده ها و جوانان به سرمایه آنها تبدیل شده است و خانواده های که 
بضاعت مالی خرید خودرو را ندارند موتور  می خرند. گزارش های بازار نشان می دهند 
خانم ها تمایل زیادی برای خرید موتور سیکلت برقی از خود نشان داده اند و این مسئله 
نقش مهمی در آینده مصرف موتورهای برقی در ایران خواهد داشــت؛ در شــهرهای 
بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده است و اگر موانع پیشروی این موضوع رفع شود و 
بازار موتور به سمت بانوان باز شود این صنعت رونق پیدا خواهد کرد.حجازی ادامه داد: 
شرکت های فروشنده موتور اقساط بلندمدت برای خریداران در نظر گرفته اند چراکه در 

صنعت موتور  رقابت خاصی شکل گرفته  است.

افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ موتورسیکلت

 تمایل زیاد بانوان برای خرید موتورهای برقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در اجرای مفاد پرونده اجرایی 0100557 شعبه اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان دیواندره در نظر دارد مقدار 2/5 هکتار زمین 
زراعتی دیم واقع در دیواندره  به اسامی محلی بان رشید آباد و گرباسام 
با قیمت کارشناسی 2750000000 ریال با مالکیت آقای علی صفایی 
و غیره را از طریق مزایده در مورخه 1401/09/27 ســاعت 10 صبح 
در دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند کسانی که تمایل 
به خرید دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به 
اعالم قیمت پیشــنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت 
نمایند برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قســمت اجرا تســلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت ســپرده او پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
 مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان دیواندره )م الف ۲۰۸(
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گزیده خبر

بانک پارسیان در مسیر احیای روستاها 
 بیش از 217 هزار فرصت شغلی در 

روستاها ایجاد شد
در طول ســال های گذشــته رویکرد بانکداری اجتماعی بانک پارسیان همواره 
هدایت فعالیت های بانکی در مســیر اهــداف اقتصادی و اجتماعی و همچنین 
توســعه پایدار در کشــور بوده است.توانمندســازی اقتصاد، ایجاد اشــتغال و 
محرومیت زدایــی و ارتقــای عدالت اجتماعی از دیگر اهداف اســتراتژیک این 
بانک در این مســیر اســت.نگاهی به عملکرد بانک پارسیان نشان می دهد که 
اقدامات این بانک در راستای توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های شغلی 
پایــدار به ویژه در مناطق محروم و روســتایی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی 
اقشــار جامعه، آثار معنوی و اجتماعی قابل توجهی برای مردم و جوامع محلی 
داشته و امید به پویایی و رونق اقتصادی را زنده کرده است.توسعه فعالیت های 
اشــتغال روســتایی عالوه بر کاهش نرخ بیکاری، در رونق اشتغال روستاها و 
کاهش مهاجرت به شهرها اثرگذار است. بر همین اساس بانک پارسیان توانسته 
با هدف گذاری ایجاد اشــتغال در مناطق روســتایی، از مهاجرت روستاییان به 
شهرها جلوگیری کند. در همین راســتا نقشه  راه این بانک بر مبنای حمایت 
از کارآفرینان محلی و احیای چرخــه  فعالیت اقتصادی و تولید هدفمند برای 
رســیدن به کارآفرینی پایدار تهیه شده اســت تا روند مهاجرت را کند سازد.بر 
همین اســاس و با توجه به اهمیت توســعه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری 
در روســتاها و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشــتغال پایدار در بخش روستایی 
و عشــایری، بانک پارســیان تاکنون 3 هزار و 66 میلیارد تومان تسهیالت به 
72 هزار و 650 طرح اشــتغال زایی پرداخت کرده اســت. این تسهیالت که در 
5 هزار و 410 روســتای کشور با همکاری بنیاد برکت پرداخت  شده، منجر به 
ایجاد 217،950 فرصت شغلی شده است.از این تعداد 8،972 طرح اشتغال زایی 
در اختیار گروه های خاص ازجمله؛ کولبران، معلولین، زنان سرپرســت خانوار و 
زندانیان قرار گرفت که آثار معنوی و اجتماعی قابل توجهی برای جوامع محلی 

به ارمغان آورده است.

فروش 17 درصد از سهام شرکت گروه 
سرمایه گذاری امید توسط بانک سپه 

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه از فروش یک ســیت مدیریتی 
معادل 17 درصد از سهام شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال 
جــاری خبر داد. دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه از فروش یک 
سیت مدیریتی معادل 17 درصد از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید در ســال جاری خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، دکتر 
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه بابیان مطلب فوق گفت: بانک سپه در 
نظر دارد در راستای الزامات قانونی ماده 16 »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
ارتقای نظام مالی کشور« و همچنین تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر خروج از بنگاه داری غیرضروری در شــرکت های فرعی تا پایان ســال 
1401 و فروش اموال مازاد بانک، یک ســیت مدیریتی از ســهام شرکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق انتشار آگهی عرضه در بازار بورس اوراق 
بهادار تهران به فروش برساند. در همین راستا ارزش گذاری شرکت مزبور توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است و متعاقباً فرایند عرضه سهام 

یادشده از طریق بازار بورس و اوراق بهادار به اجرا درخواهد آمد.

فرزین:
 اصالح ساختار،موجب پویایی بانک ملی ایران 

می شود
مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش سراســری امور ســازمان و روش ها بر 
ضرورت پویایی ســاختار با هدف بهبود فرآیندهای بانک تاکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران،دکتــر محمد رضا فرزین در این همایش که با 
حضور عضــو هیات مدیره ، اعضای هیات عامل، معاونــان مدیر عامل و دیگر 
مسئوالن برگزار شد، گفت: سازمان های موفق،سازمان هایی هستند که ساختار 
های متفاوت و منسجمی دارند.وی افزود: بانک ملی ایران،بانک بزرگی است که 
گســتردگی وسیعی در سطح کشور دارد از این رو ضروری است که از ساختار 
مناسب و کارآمدی هم برخوردار باشد.فرزین با اشاره به فرآیند بروکراتیک وسیع 
در ســازمان های دولتی،بیان کرد:این شــرایط موجب شده است که تغییرات 
ســاختاری در سازمان های دولتی نیاز به کســب مجوز از مراجع دیگر داشته 
باشد؛ در صورتی که این مدیران هستند که به درستی نیازهای ساختاری برای 
پویایی یک سازمان را می شناسند .وی ادامه داد: بانک ملی ایران باید از انعطاف 
پذیری سازمانی الزم در ساختار خود برخوردار شود.برای این کار باید درصدی 
از چگونگی ســاختار را در اختیار یک مدیر و تیمش قرار دهیم و از این طریق 
تغییرات ســاختاری به نیازهای واقعی بخش های مختلف نزدیک می شود.وی 
ادامــه داد: به دلیل میزان زیاد تســهیالت تکلیفی، بانک نمی تواند برای همه 

درخواست های مردم تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کند.

معارفه در موسسه اعتباری ملل
بــه گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل: در جلســه ای که با حضور 
مدیرعامل ،قائم مقام مدیرعامل، معاونین منابع انسانی و اداری، مالی و اعتبارات 
و جمعی از همکاران برگزار شد آقایان سید محمد حسینی و دکتر امین شکری 
از ســوی مدیرعامل به ترتیب به عنوان مدیریت کل بازرسی و معاونت فناوری 

اطالعات موسسه اعتباری ملل منصوب شدند.

فریب تبلیغات وام را نخورید!
آگهی هایی در سطح شهر مبنی بر اینکه »بدون پیش پرداخت 
و در کمتریــن زمان وام 10 تــا 120 میلیون تومانی بگیرید«، 
مشاهده می شود که خود را دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی 
می کنند اما بانک رسالت ارتباط این موضوع با بانک را رد و اعالم 
کرد که این قبیل موضوعات از ســوی مقامات قضایی در حال 
پیگیری است و به آن ها رسیدگی می شود.به گزارش ایسنا، اگر 
حداقل یکبار تجربه پیاده روی در معابر ســطح شهر به خصوص 
مناطق شــلوغ و پر رفت وآمد چون خیابان انقالب، ولیعصر و ... 
را داشته باشید، احتماال چشــمتان به آگهی های مختلفی که 
بر ســطح زمین پیاده روها و دیوارها نصب شده، خورده است.
آگهی های مربوط به وام 10 تا 120 میلیون تومانی نیز یکی از 
این موارد اســت. در این آگهی ها ذکر شده که تمامی شاغالن 
می تواننــد بدون پیــش پرداخت، بدون کســر از حقوق و در 
کمترین زمان این وام را دریافت کنند.پیگیری ها از شماره هایی 
که در این آگهی ها درج شده، نشان می دهد که این افراد خود را 
نماینده یا دفتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می کنند و رویه 
دریافت وام از این طریق به این شــکل است که مسئوالن این 
آگهی ها، مدارک و فیش حقوقی شما را در سامانه مرآت )سامانه 
اعتبارســنجی و ارزشــیابی( بارگذاری می کنند و مبلغی که از 
سوی کارشناس بانک اعالم می شــود را به عنوان وام پرداخت 
می کنند امــا چند درصد از مبلغ وام به صورت حق الزحمه اخذ 
خواهد شــد.در این زمینه، یکــی از این افراد اعالم کرد که اگر 
به عنوان مثال، مبلغ وام شــما 60 میلیون تومان تعیین شود، 
20 میلیون تومان از آن به عنوان حق الزحمه کارشناســان ما از 
شما دریافت می شود.همچنین، توضیح دیگری از مسئوالن این 
تبلیغات بیانگر این است که فرآیند ثبت نام برای این تسهیالت 
در ســامانه مرآت و آی کاپ بانک رســالت انجام می شــود و 
بازپرداخت آن دو ســاله با کارمزد 20 درصد است.این در حالی 
اســت که تسهیالت بانک رســالت از نوع قرض الحسنه است و 
کارمزد آن نیز چهار درصد و روش محاســبه آن متفاوت بوده 
و نرخ ســود سایر تسهیالت در شبکه بانکی نیز طبق بخشنامه 
بانک مرکزی 18 درصد است.در این زمینه، توضیح بانک رسالت 
حاکی از آن است که »هیچ کدام از تبلیغات موجود سطح شهر 
برای وام مورد تایید این بانک نیســت و دفاتر بانک نیستند و 
بانک رســالت نیز اقدامات قضایــی الزم را در این رابطه انجام 
داده اما برخی از این موارد هنوز مورد رســیدگی قرار نگرفته یا 

به تازگی فعالیت آن ها آغاز شده است«.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

بسیاری از بانک ها زیان انباشته دارند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از دالیل 
خلق پول در بانک ها همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی است که 
از ســوی دولت ها به بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها در 
یک بانک قرض الحســنه گزارش ها نشان می داد که نسبت منابع 
و مصارف 109 درصد منفی اســت به ایــن معنا که صد درصد 
ســپرده های قرض الحســنه را داده و 9 درصد هــم پول بدون 
پشــتوانه خلق کرده  اســت و اگر هم این پول را پرداخت نکند 
دولــت یقه آن بانک را می گیرد.غالمرضــا مرحبا در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اینکه بانک هایی که تعهدات تعریف 
شده در اجرای تســهیالت در بخش مسکن را به اجرا نرساندند 
و قرار اســت بانک  های متخلف به مراجع قضایی معرفی شــوند، 
اظهار داشت: متاسفانه در کشورمان درک شایسته ای و مناسبی 
از مدیریت دخل و خرج با یکدیگــر نداریم. بانک ها مجموعه ای 
هستند که با ســپرده گذاری های مردم و دارایی ها امور بانکداری 
را اداره می کننــد و در واقع با ســیلی صورت خود را ســرخ نگه  
داشته اند و توانسته اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.وی گفت: 
بسیاری از بانک ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا 
چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم 
از دالیل این شــرایط نابه سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف 
ماالیطاق به نظام بانکی است.ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلس تاکید کرد: کســانی که می خواهند مسکن بسازند گمان 
می کنند پول بی حساب و کتابی در بانک ها وجود دارد و می توانند 
دستشــان را در جیب بانک ها کنند و هر چه می خواهند از منابع 
بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک های کشورمان امکان 
بــرآورده کردن این حجم از تکالیــف دولتی یک طرفه را ندارند 
و گوش کســی هم بدهکار نیســت.مرحبا ادامه داد: همین االن 
بانک های کشــور برای پرداخت وام های خرد مجبور هســتند از 
بانک مرکزی اضافه برداشــت داشته باشند که این تامین منابع 
34 درصد گران تر برای بانک ها تمام می شود و باید تا این میزان 
جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی 

با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیالت 
18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی اســت که بانک ها باید 
هزینه های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی 
به عنوان سپرده  قانونی سپرده گذاری کند.وی با بیان اینکه اجرای 
این حجم تکالیفی که بانک ها تحمیل می شود امکان پذیر نیست، 
گفت: آقایان می خواهند برای مردم خانه بسازند و َدم دست ترین 
محلی برای تامین منابع برای آنها بانک اســت اما توجهی ندارند 
که این منابع براســاس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا 
آن بانــک توان انجام این تکالیــف را دارد یا خیر. به این موضوع 
توجــه ندارند هر بانکی ترازنامه ای دارند که نســبت به وضعیت 

آن باید پاسخگو باشند.ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
در پاســخ به این ســوال که چرا مجلس با ایــن تکالیف بانکی 
موافقت می کند، اظهار داشــت:  اتفاقــا از آنجایی که همکاران 
ما در مجلس از ســوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را 
به شــبکه بانکی وارد می کنند. بارها اعالم کرده ام که ترازنامه ها 
و صورت حســاب ســود و زیان را از بانک ها جمع آوری کنند و 
مجموعه های بانکی را به مجموعه هایی شبیه به خیریه ها تبدیل 
کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از 
آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می زنیم 
این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.وی افزود: در 

این دوره پرداخت تســهیالت فرزندآوری را هم به شــبکه بانکی 
تحمیل می کنند این در حالی است که بانک ها امکان اجرای این 
تکالیف را ندارند و اساسا بانک ها نمی توانند تسهیالت 360 هزار 
میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.مرحبا درباره تبعات 
پرداخت تسهیالت تکلیفی از سوی بانک ها در اقتصاد کشور گفت: 
بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف 
ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری می کند، 
درصــدی را به عنوان مصارف در معامــالت قانونی که در قانون 
تعریف شــده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع 
استفاه کند و تسهیالت خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما 
وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می بینیم در 
حالی که دولت ها بدهی چند میلیاردی به بانک ها دارند، به همان 
میزان ترازنامه های بانکی منفی است و زیان را نشان می دهد و در 
نهایت هم در کدال نمایش داده می شود که در بانکی این میزان 
بدهی دارد. این در حالی اســت که ایــن ترازنامه به دلیل عدم 
پرداخت بدهی های دولت منفی شده اســت.وی تاکید کرد: یکی 
از دالیل خلق پول در بانک ها همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی 
اســت که دولت ها به بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها در 
یک بانک قرض الحســنه گزارش ها نشان می داد که نسبت منابع 
و مصارف 109 درصد منفی اســت به ایــن معنا که صد درصد 
سپرده های قرض الحسنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشتوانه 
خلق کرده  است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن 
بانک را می گیرد.مرحبا ادامه داد: هر چند در این شــرایط تورمی 
و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می دهد 
پرداخت وام برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش 
کنیم که بانک ها هم مسئولیت هایی در حوزه پرداخت تسهیالت 
دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک ها نسبت به اجرای آن مسئول 
هستند اما اینکه دولت تکالیف ماالیطاق به بانک ها تحمیل کند 
و اگر بانک ها توان اجرای آن را نداشــته باشند به مراجع قضایی 

معرفی شوند، درست نیست.  

ناآرامی های چین، بازار جهانی و ارزهای دیجیتال را به وحشت انداخته، در این میان قیمت بیت کوین سه درصد کاهش یافته است و دیگر آلت کوین ها بین چهار تا هشت درصد 
افت شدیدتر را تجربه می کنند.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، اعتراضات گسترده در سراسر چین طی بحبوحه محدودیت های سختگیرانه کووید-19 این کشور به راه افتاده 
است. روز دوشنبه )28 نوامبر(، بازارهای جهانی با افزایش نگرانی سرمایه گذاران تحت فشار قرار گرفتند؛ این تأثیر در فضای کریپتو با کاهش سه درصدی بازار ارزهای دیجیتال در 
24 ساعت گذشته برجسته است.بزرگترین بیت کوین رمزنگاری شده جهان تقریباً سه درصد کاهش یافت و در سطح 16هزار و 180 دالر معامله شد. از سوی دیگر، آلت کوین هایی 
مانند اتریوم  )ETH(، بایننس، ریپل و غیره همگی چهار تا هشت درصد کاهش یافته اند.ناآرامی های اخیر در چین ممکن است آسیب پذیری بازارهای کریپتو را فرصت تلقی کند که قباًل با فروپاشی صرافی اف تی ایکس 
)FTX( در این ماه لرزیدند. طی ماه گذشته، بیت کوین و  ارزهای دیجیتال 20 درصد کاهش یافته است. کاهش امروز در بازار کریپتو به دنبال اصالح سهام آسیایی و معامالت آتی سهام ایاالت متحده است.کاترینا ال، 
اقتصاددان ارشد شرکت مودیز گفت: »یکی از خطرات چین این است که سیاست مداوم پکن برای محدود کردن تحرک کووید-صفر مانعی برای تثبیت تقاضای داخلی است«.همانطور که گفته شد بیت کوین در ماه 
نوامبر 20 درصد کاهش یافته که این بدترین عملکرد ماهانه دارایی ها از ژوئن 2022 بوده همچنین بدترین ماه نوامبر برای بیت کوین را ثبت کرده است. این نگرانی عامل سقوط بزرگ دیگر است که می تواند منجر 
به سقوط بیت کوین تا 5000 دالر شود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 819.57 میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 2.61 درصد کمتر شده است. در حال حاضر 
38.00 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.19 درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته 45.75 میلیارد دالر است که 31.84 درصد 

افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 2.77 میلیارد دالر است که 6.05 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 

قیمت طال )دوشــنبه( کاهش یافت زیرا دالر قوی تر باعث شد این فلز با قیمت دالر برای 
خریداران دارای ارزهای دیگر گران تر شود.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت 6 
و 57 دقیقه به وقت شرقی با 6.1 درصد کاهش به 1749 دالر و 20 سنت رسید و قیمت 
طال در بازار معامالت آمریکا نیز با 0.35 درصد کاهش به 1750 دالر و 20 ســنت رسید.

شاخص دالر 0.3 درصد رشد کرد. بیشتر فعاالن بازار در نشست دسامبر فدرال رزرو 50 واحد افزایش نرخ بهره را قیمت گذاری 
می کنند زیرا صورت جلســه آخرین جلسه سیاســت گذاری بانک مرکزی ایاالت متحده حاکی از کندتر شدن سرعت افزایش 
نرخ بود.نرخ های بهره پایین تر، طال را در مقایســه با دارایی های سودآور جذاب می کند، در حالی که بر دالر سنگینی می کند.

بر اســاس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد 
که دارایی های آن با 0.2 درصد افزایش از 906.93 تن روز چهارشنبه به 908.96 تن در روز جمعه رسید.در بازار سایر فلزات 
ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با 1.3 درصد کاهش به 21.31 دالر رســید، پالتین 0.4 درصد کاهش یافت و به 976.28 دالر 

رسید و پاالدیوم 0.6 درصد کاهش یافت و به 1840 دالر و 97 سنت رسید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بازار ارزهای دیجیتال لرزید
کاهش قیمت طالی جهانی با افزایش دالر

بازار طالی جهانی سرد شد
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گزیده خبر

 جزئیات جدید از پرونده »سرقت قرن«
 در عراق

نخست وزیر عراق در سخنانی از بازیابی بخشی از مبلغ ۲.۵ میلیارد دالر اختالس 
شــده از سازمان مالیاتی این کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
شفق نیوز، محمد شیاع الســودانی، نخست وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی 
به آخرین جزئیات پرونده اختالس ۲.۵ میلیارد دالری شــبکه ای از مشــاغل و 
مقامات از ســازمان مالیاتی این کشــور پرداخت که به پرونده »ســرقت قرن« 
معروف شــده است.وی در این باره اظهار کرد: حدود ۱۸۲ میلیارد دینار عراقی 
یا ۱۲۵ میلیون دالر از مبلغ اختالس شده از طریق مصادره اموال و دارایی های 
یک تاجر همدست در این پرونده فساد بازیابی شده و تا دو هفته دیگر به حساب 
خزانه عراق باز خواهد گشت.نخست وزیر عراق افزود: کل مبلغ اختالس شده در 
پرونده »سرقت قرن« حدود سه تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ 
هزار دینار عراقی است.وی در ادامه تاکید کرد: تحقیقات ادامه دار در این پرونده 
هیچ فرد و یا شخصی را مستثنا نخواهد کرد و دولت درحال تالش برای بازیابی 
کل مبلغ اختالس شده است.السودانی همچنین هویت برخی متهمان این پرونده 
را فاش کرد.علی رغم الیه های حفاظتی، اخیرا حسابرسان در عراق طرح عظیمی 
را کشف کردند که در آن شبکه ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دالر 
از ســازمان مالیاتی این کشور اختالس کرده اند.گزارش حسابرسان که به دست 
خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، 
نشان می دهد که سرقت توسط شبکه گسترده ای از مقامات، کارمندان دولتی و 
تاجران ســازماندهی شده است. در سیستم پارتی بازی عمیقاً ریشه دار در عراق، 
چنین افرادی اغلب با جناح های سیاســی قدرتمند ارتباط دارند.این توطئه ماه 
گذشــته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعالم کرد 
که کمیســیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ 
تریلیــون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیــارد دالر را با اقدامات کالهبرداری به ۵ 
شرکت پرداخت کرده اســت.این پرداخت ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده 
بین ۹ ســپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت ســال جاری میالدی از شعبه بانک دولتی 
الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.در این حساب 
میلیاردها دالر ســپرده شرکت ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و 
ارائه صورت های مالی به روز شــده به آنها بازگردانده شود. گفته می شود که این 
پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کالهبرداری استرداد مالی انجام دادند.به گفته 
یک مقام مســئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی مانده در 
این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعالم کرد که حدود ۲.۵ میلیارد 
دالر در اختیار دارد، اما بازرســی بیشتر نشــان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ 

میلیون دالر کاهش یافته بود.

دیپلمات آمریکایی: برای بایدن ادامه کار 
سفارتمان در مسکو مهم است

کاردار آمریکا در مســکو گفت، آمریکا کانال های ارتباطی با روسیه را در سطح 
کاری حفظ می کند و این مســئله برای جو بایدن مهم است که سفارت آمریکا 
در مسکو به کار خود ادامه دهد.به گزارش ایسنا، »الیزابت رود« کاردار آمریکا در 
مسکو به خبرگزاری نووستی گفت: روابط دوجانبه و فعالیت های سفارت هایمان 
نســبتا کاهش پیدا کرده است. اما ما کانال هایی با روسیه در سطح کاری داریم 
و اقدامات الزم را انجام می دهیم تا به فعالیت ســفارت هایمان ادامه دهیم. این 
مسئله برای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مهم است که سفارت ما در روسیه 
به فعالیت خود ادامه دهد.کاردار آمریکا در مسکو افزود، امیدوار است که مسکو 

و واشنگتن دیگر دیپلمات های خود را اخراج نکنند.

فائوچی درباره تئوری نشت آزمایشگاهی کرونا: 

همه گزینه ها را در نظر دارم
فائوچی گفته که درباره منشــا ویروس کرونــا ذهن بازی دارد و 
همه گزینه ها را در نظر می گیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
خبری پولیتیکو، آنتونی فائوچی، متخصص برجسته بیماری های 
عفونی ایاالت متحده آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این تئوری 
که ویروس کرونا شاید از یک آزمایشگاه در چین در سال ۲۰۱۹ 
نشت کرده، گفت: برخالف آنچه که مردم می گویند، من کامال با 
ذهن باز هستم و همه چیز را در نظر می گیرم.فائوچی همچنین 
اذعان داشت که گروهی از ویروس شناسان متخصص و بین المللی 
نوشــته اند که شواهدی مستدل نشــان می دهد ویروس کرونا از 
حیوانات به انسان منتقل شــده اما این را هم عنوان کرده اند که 
این نظریه کامال و قاطعانه اثبات نشــده اســت.وی درباره دولت 
چین نیز گفــت: حتی وقتی چیزی برای پنهان کاری نیســت، 
آنها شک برانگیز و به روشــی غیر شفاف اقدام می کنند.گزارش 
منتشر شده پاییز امســال توسط مجله ونیتی فر و پروپابلیکا که 
گفته بودند موسســه ویروس شناسی ووهان چین با یک مساله 
اضطراری نامشــخص در زمان آغاز پاندمی کرونا روبرو شــد، به 
بحثی درباره این مســاله اشــاره کرده که آیا این ویروس ممکن 

اســت از یک البراتوار نشت کرده باشد یا خیر.فائوچی همچنین 
ادامه داد، می خواهد همه جزئیات آنچه را که در مورد افراد اصلی 
آلوده شــده رخ داده اســت، بداند.وی همچنین واکنش جدید و 
شــدید دولت چین را درباره کرونا که به اعتراضات گسترده چند 
روز اخیر در میان مردم این کشور منجر شده، مورد انتقاد قرار داد 
و افزود: رویکرد دولت چین در محدودسازی ها و اعمال قرنطینه 
بدون هدف نهایی بســیار شدید و حتی بی رحمانه است.در این 
میان، هماهنگ کننده واکنش کاخ ســفید بــه کرونا گفته که 
حفظ قرنطینه ســازی و از میان بردن کرونا بسیار دشوار است.
مقام های دولت پکن سیاستگذاری »کووید صفر« را در برابر این 
بیماری همه گیر اجرا کرده اند که نتیجه اش قرنطینه سراسری و 
محدودیت سفر در روزهای اخیر بوده است.سناتور کریس مورفی، 
اعضای کمیتــه روابط خارجی مجلس آمریکا هم گفته که هنوز 
نمی داند آیا اعتراضــات در چین به تهدیدی جدی علیه رهبری 
شی جینپینگ، رئیس جمهوری این کشور می انجامد یا خیر.وی 
افزود: این دیکتاتورها متاســفانه از ابزارهای بسیار پیچیده برای 

ماندن در قدرت استفاده می کنند.

تهران- ایرنا- درحالی که جمهوریخواهان کمتر 
از ۶ هفته دیگر کنترل مجلس نمایندگان را در 
اختیار خواهند گرفت، به نظر می رســد فصل 
جدیدی در دولــت آمریکا در زمان باقی مانده 
تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آغاز خواهد 
شد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای هیل با انتشار گزارشی در این زمینه، نوشت: 
جمهوریخواهان بعد ازچهار سال قرارداشتن در جایگاه اقلیت، اکنون خود را آماده می 
کننــد تا بار دیگر کنترل مجلس نماینــدگان آمریکا را در اختیار بگیرند و این آغازی 
خواهد بود برای دولتی که تقســیم شده و خود را برای انتخات اتی ریاست جمهوری 
در ســال ۲۰۲۴ آماده می کند.در آمریکا زمانی صحبت از تقسیم دولت می شود که 
یــک حزب اصلی )دموکرات ها( کنترل کاخ ســفید را در اختیــار دارد و حزب دوم 
اصلی )جمهوریخواهان( اکثریت کنگره یا یکی از مجالس کنگره )ســنا یا نمایندگان( 
را به خود اختصاص می دهد.براســاس آخرین نتایــج، جمهوریخواهان آمریکایی در 
انتخابات میاندوره ای اخیر توانستند کنترل مجلس نمایندگان را با اختالف کم بدست 
آوردند.این تغییر بعد از دو سال از روی کار آمدن بایدن و درحالی که حزب متبوعش 
)دموکرات ها( در هر دو مجلس در اکثریت بودند، رخ داده اســت و آثار و تبعات قابل 

توجهی در واشــنگتن خواهد داشــت و زمینه ای را برای درگیری های بیشمار بین 
مجلس نمایندگان و دولت آمریکا بر سر هر موضوعی- از بودجه دولت گرفته تا امنیت 
مرزی و مبارزه با تورم و آینده برنامه های مدیکر و بیمه- ایجاد خواهد کرد.به نوشته 
این رســانه، جمهوریخواهان وعده داده اند که تمام وقت و انرژی خود را در تحقیقات 
در حوزه های مختلفی -از مدیریت مرزهای جنوبی در دولت بایدن گرفته تا تغییرات 
وزارت دادگستری و معامالت تجاری هانتر بایدن پسر رئیس جمهور - متمرکز کنند.

براساس این گزارش، با بازگشت جمهوریخواهان به قدرت و کنترل مجلس نمایندگان، 
بایــد پنج تغییر را نظاره گر بود:جمهوری خواهــان در انتخابات میان دوره ای به دنبال 
دســتاوردهای بــزرگ بودند. کویــن مک کارتــی از ایالت کالیفرنیــا و رهبر اقلیت 
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان فعلی، تغییر با کســب ۶۰ کرســی بیشــتر را 
پیش بینی کرده بود - که کار را برای آنها جهت پیشبرد قوانین در این مجلس در سال 
آینده راحت تر می کرد.اما جمهوریخواهان عملکرد ضعیفی در انتخابات میان دوره ای 
کنگره داشــتند و با وجودی که اکثریت را بدست آوردند اما اختالف آنها با دموکرات 
ها بســیار اندک بود و تنها تعداد انگشت شماری کرسی بیشتر را بدست آوردند. این 
امر باعث می شــود که آنها در بررسی طرح ها در صحن مجلس فرصت چندانی برای 
هر گونه خطا و اشــتباه را نداشته باشند.این وضعیت به نفع فراکسیون راست افراطی 

»فریدوم/آزادی« است که اصلی ترین اعضای مخالف مک کارتی را در داخل این حزب 
تشکیل می دهند و همین حاال هم مخالف برخی اصالحات بودجه ای و خواستار پایان 
دادن به حمایت مالی از اوکراین هستند. بر خالف اعضای این فراکسیون رهبران اصلی 
حزب جمهوریخواه تمایلی به تایید این خواسته آنها ندارند.این گزارش می افزاید: اگر 
جمهوریخواهان می توانسند اکثریت بیشتری را حفظ کنند رهبران آن در برابر چنین 
خواسته هایی محافظت می شدند. اما اکنون مک کارتی مجبور است صداهای مخالفان 
را هم بشنود و متوجه خطر اکثریت شکننده جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۲۴ باشد.

مک کارتی همچنین با فشار محافظه کاران در تعیین بودجه دولت و لغو سقف بدهی 
مواجه اســت. یک دهه قبل همین مســائل در بین جنبش تی پارتی مطرح شــد و 
دردسرهایی را از آن زمان برای رهبران حزب جمهوریخواه ایجاد کرده است.مک کارتی 
همچنین با توجه به اکثریت ضعیف جمهوریخواهان با مشکل دیگری مواجه است؛ این 
که آیا به اندازه کافی مورد حمایت جمهوریخواهان هست که به عنوان رئیس مجلس 
نمایندگان انتخاب شــود؟مک کارتی با اختالف ۱۸۸ رای در مقابل ۳۱ رای به راحتی 
نامزدی جمهوری خواهان را برای این پست در اوایل این ماه به دست آورد،. وی زمانی 
که در ســوم ژانویه مجلس نمایندگان برای تعیین سخنگو تشکیل جلسه می دهد به 

آرای بیشتری نیاز دارد.

آغاز فصل جدید در دولت آمریکا با بازگشت جمهوریخواهان به قدرت 

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف 
هیات رسیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان 
ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد. 1-برابر رای شماره 1401/1107 آقای توفیق محمودی فرزند 
علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیم به مشــهوریت 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 رســمی آقای علی محمود)تاریخ تحدید حدود ساعت 
10 صبح روز ســه شــنبه 1401/9/29 (   بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به 
متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حــق پالک های فوق اخطار میگردد در 
موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــده تا چنانچه نســبت به تحدید حدود 
پالک های فوق اعتراضی داشته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان 
ثبت یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون 
ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نســبت به حدود یــا حقوق ارتفاقی ملک 
اعتراضی داشــته باشــند در اجرای ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و 
مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی 
از بیــن رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراص 
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم نمایند 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی 

و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
برزگر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره )۷۸(

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 ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابررای شماره 
1401/1107 آقای توفیق محمودی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه )الی ریگه 
ی زرینه ( به مســاحت 17070/9۶ متر مربع به شــماره پالک 79 فرعی از ۶5 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای علی محمود. 
بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/09/08 

تاریخ انتشار نوبت دوم   سه شنبه 1401/09/22 
برزگر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف1۷8(

آمریکا به دنبال ارسال اسلحه با برد 
بیشتر به اوکراین

تهران- ایرنا- طبق گزارش روز دوشنبه خبرگزاری رویترز، آمریکا 
به دنبال ارســال سالح هایی با برد بیشــتر به اوکراین است که 
قابلیت کی یــف را برای حمله به ورای خطوط نظامی روســیه 
افزایش می دهد.به گزارش ایرنا، این خبرگزاری نوشت درحالیکه 
غرب با برآورده کردن تقاضای ســالح بیشتر به اوکراین دست و 
پنجه نرم می کند وزارت دفاع آمریکا درحال بررســی پیشنهاد 
بوئینگ اســت تا کی یف را با بمب های دقیق کوچک و کم خرج 
که بر روی راکت های رایج نصب می شوند، مسلح کند. این جنگ 
افزارها به اوکراین اجازه می دهد ورای خطوط نظامی روســیه را 
هدف قرار دهند.ذخایر انبارهای مهمات ارتش آمریکا و متحدانش 
کمتر شده و با ادامه جنگ اوکراین با نیاز فزاینده به سالح های 
پیشــرفته تر روبرو اســت. منابع آگاه در حوزه صنعت گفتند که 
سامانه پیشنهادی بوئینگ با نام »بمب کوچک قطر زمین پایه« 
)GLSDB(، یکی از طرح ها در راســتای تولید مهمات جدید برای 
اوکراین و متحدان آمریکا در اروپای شرقی است.رویترز با استناد 
به یک ســند و اظهارات سه منبع آگاه افزود که این جنگ افزار 
می تواند تا بهار سال ۲۰۲۳ تحویل داده شود. این سالح ترکیبی 
از بمــب قطر کوچک GBU-۳۹ با موتور راکت M۲۶ اســت که 
هر دو در انبارهای آمریکا موجود می باشــد.بر اساس اعالم ارتش 
آمریکا، واشــنگتن همچنین به دنبال تسریع در تولید توپ های 
کالیبر ۱۵۵ میلی متری است. جنگ اوکراین تقاضا برای مهمات 
و اسلحه ساخت آمریکا را باال برد درحالیکه متحدان واشنگتن در 
شرق اروپا ســفارش های زیادی را در صف دارند.آمریکا از زمان 
حمله روسیه به اوکراین تاکنون میلیاردها دالر سالح به کی یف 
ارسال داشته که این موضوع تمامی ظرفیت دولت فدرال و صنایع 

دفاعی نظامی آمریکا را به خود مشغول داشته است.

توافقنامه یک میلیارد دالری برای 
حمایت از اصالحات در دولت مورد 

حمایت عربستان در یمن
رســانه دولتی عربستان ســعودی اعالم کرد که »صندوق پول 
عربــی« یک توافقنامه یک میلیارد دالری برای حمایت از برنامه 
اصالحات اقتصادی یمن، با دولت تحت حمایت ریاض امضا کرده 
اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، تلویزیون اخباریه 
عربستان سعودی گزارش داد بســته جدید صندوق مستقر در 
ابوظبی که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می شود، 
از تالش های دولــت یمن برای ایجاد ثبات در اقتصاد از ســال 
۲۰۲۲ تــا ۲۰۲۵، حمایت می کند.حملــه ائتالف تحت رهبری 
عربستان سعودی، اقتصاد یمن را به زانو درآورده و به بزرگ ترین 
بحران انســانی جهان انجامیده است. تورم و کمبود ارز خارجی، 
باعث شــده است که غذا، آب و ســوخت برای بسیاری از مردم 
یمن که بیشــتر نیازهای خود را از خارج وارد می کنند، مقرون 
به صرفه نباشــد.در حالیکه ارزش ریال یمــن در مناطق تحت 
کنترل حوثی ها معادل حدود ۵۶۰ ریال در برابر یک دالر آمریکا 
است، در استان های تحت کنترل دولت تحت حمایت عربستان 

سعودی، این نرخ به شدت افت کرده است.
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هواپیماهای جدید شــرکت ایرباس در آینده با ســوخت هیدروژن که 
در دمای منفی ۲۵۳ درجه ســانتیگراد نگه داشــته می شود، به پرواز 
درمی آیند و این شــرکت هــم اکنون در حال توســعه مخازن ذخیره 
هیدروژن برودتی اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، بر اساس 
اعالم شــرکت ایرباس، این شــرکت در حال مهندسی مخازن ذخیره 
هیدروژن برودتی جدید برای پشــتیبانی از هواپیماهای آینده است که 
با سوخت هیدروژن مایع کار می کنند.ایرباس این هواپیماها را قلب های 
سرد می نامد و در مرکزیت برنامه هواپیماهای جدید مبتنی بر هیدروژن 
خود موسوم به ZEROe قرار دارند.این شرکت در وبالگ خود آورده است: 
هیــدروژن کلید مأموریت ما برای عرضه هواپیماهای فاقد آالیندگی به 
بازار تا ســال ۲۰۳۵ است، اما باید در دمای فوق العاده سرد منفی ۲۵۳ 
درجه سانتی گراد ذخیره شود. استفاده از این فناوری به معنای توسعه 
مخازن ذخیره هیدروژن برودتی خالقانه و نوآورانه است. خوشبختانه ما 
تیم هایی در شرکت خود داریم که مجموعه ای از مهارت ها را برای ایجاد 
آنها دارند.ایرباس در ادامه توضیح می دهد که دو فناوری اساسی وجود 
دارد که یک هواپیما را قادر می ســازد مستقیماً با هیدروژن پرواز کند: 
نیــرو دادن به موتور با احتراق هیدروژن از طریق موتورهای توربین گاز 
اصالح شده یا استفاده از سلول های سوختی هیدروژنی برای ایجاد نیروی 
الکتریکی. گزینه دیگر نیز یک رویکرد ترکیبی است که از ترکیبی از هر 
دو فناوری استفاده می کند.ایرباس می گوید: صرف نظر از این گزینه ها، 
پای یک موضوع ثابت در میان اســت و آن این که هیدروژن باید بسیار 

سرد نگه داشته شود. 

فسیل یک دایناسور پرنده  با قدمت ۱۲۰ میلیون سال در مغولستان 
داخلی کشف شده است که یک قورباغه در شکم آن مشاهده می شود.

به گزارش ایســنا و به نقل از سای نیوز، بیش از ۱۲۰ میلیون سال 
پیش در چین امروزی، یک دایناسور پرنده مانند قورباغه کوچکی را 
خورده و سپس اتفاقی رخ داده که به زندگی آن پایان داده و موجب 
فســیل شدن آن شده است.اکنون دانشمندان بخشی از فسیل این 
دایناســور پرنده  کوچک را همراه با یک قورباغه باستانی در بقایای 
 Daurlong(»روده آن کشف کرده اند.این دایناسور »دائورلونگ وانگی
wangi( نــام گرفته و نوعی دونده خزنــده)dromaeosaurid( با اندازه 
متوسط   است که گروهی از دایناســورهای پرنده  شکارچی بوده اند 

که عمدتاً از ماهی، پستانداران و سایر دایناسورها تغذیه می کردند.
ژوری وانگ از موسســه زمین شناســی در آکادمــی علوم زمین 
شناســی چین می گوید: دونده خزندگان یک دسته از دایناسورهای 
ددپــا)theropod( با اندازه کوچک تا متوســط بوده انــد که از دوره 
کرتاسه در هر دو نیم کره زمین وجود داشته است.دکتر وانگ افزود: 
»جهول بیوتای کرتاســه پیشین از شــمال شرقی چین تنوع غنی 
دونده خزندگان را فراهم کرده است.جهول بیوتا)Jehol Biota( شامل 
تمام موجودات زنده - اکوسیســتم - شمال شرقی چین بین ۱۳۳ 
تا ۱۲۰ میلیون ســال پیش است.فســیل این دایناسور که به طرز 
چشمگیری حفظ شده و تقریباً کامل است، در محل تپه کبوتر در 
منطقه النجیانگ در مغولســتان داخلی پیدا شده است.دانشمندان 
می گویند، گونه نام)هولوتایپ( »دائورلونگ وانگی« یک اسکلت تقریبا 

کامل و مفصل با طول حدود ۱.۵ متر است.

پرواز هواپیماهای هیدروژنی 
ایرباس با قلب یخی

کشف یک دایناسور 120 میلیون 
ساله با قورباغه ای در شکمش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصویر خیره کننده ای از مهد ستاره ای سحابی "شکارچی"

بی ام و G80 M3 با کیت بدنه زیبا و برجسته 3D دیزاین
بی ام و G8۰ M۳ جزو گیراترین ســدان های تاریخ این خودروساز به شمار می رود و مباحث زیادی پیرامون طراحی ظاهری آن شکل 
 M۳ گرفته اســت. جلوپنجره بزرگ و گلگیرهای عضالنی باعث شــده اند این خودرو اصاًل ظاهر عادی ای نداشته باشد؛ اما اگر بخواهید
G8۰ اســپرت تر از همان چیزی که هســت به نظر برسد و البته درعین حال زیاده روی نیز نکنید این کیت شرکت ۳D دیزاین می تواند 
گزینه مناسبی باشد.اما این کیت از چه اجزایی تشکیل شده است؟ اگرچه فقط برخی عناصر محدود وجود دارند اما آن ها باعث شده اند 
ظاهر بی ام و G8۰ M۳ متمایزتر از نسخه های استاندارد باشد. از جمله این موارد می توان به ورودی های هوای جلو، اسپویلر لبه ای جلو، 
رکاب های جانبی جدید، اسپویلر لبه ای عقب، دیفیوزر متفاوت، اسپویلر روی صندوق و رینگ های متفاوت اشاره کرد. همه قطعات بدنه به 
جز رینگ ها از فیبر کربن ساخته شده است و خیال شما می تواند از هماهنگی عالی اجزای طراحی شده با کلیت بدنه راحت باشد چراکه 
۳D دیزاین جزو بهترین شرکت ها در تولید کیت های اسپرت با باالترین کیفیت است.رینگ هایی که در تصاویر مشاهده می کنید از نوع 
۵ پره ۲۰ اینچی هستند که ظاهر فوق العاده ای را به M۳ می بخشند. رینگ های استوک این خودرو نیز گیرایی باالیی دارند ولی باعث 

می شوند خودرو کمی شلوغ به نظر برسد و از نظر ما رینگ های ساده تر خودشان را بهتر نشان خواهند داد.

قهرمان بوکس جهان مسی را تهدید کرد
ابهام درباره اینکه آیا لیونل مسی در خوشحالی آرژانتینی ها بعد از برد مکزیک در رختکن به لباس تیم حریف توهین کرده بحثی 
را در میان هواداران دو تیم راه انداخته و حتی یک قهرمان بوکس مشهور در مکزیک مسی را تهدید کرده است.به گزارش ایسنا، 
به نوشته روزنامه دیلی میل، لیونل مسی، ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین که از دید بسیاری به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال 
مطرح است، در دیدار دوم تیم مکزیک و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ گلزنی کرد تا آرژانتین این دیدار را با پیروزی دو بر صفر 
سپری کند و همچنان رویایش را برای قهرمانی در جام جهانی زنده نگه دارد.با این حال ویدیویی جنجالی از خوشحالی مسی و 
هم تیمی هایش بعد از این برد در رختکن منتشر شده و عده ای بر اساس این ویدیوی مبهم ستاره آرژانتینی را متهم به توهین به 
شیئی که ظاهرا لباس تیم ملی مکزیک یا پرچم این کشور است، کرده اند.کانلو آلوارز، قهرمان مکزیکی چند دوره رقابتهای جهانی 
بوکس در واکنش به این ویدیو حتی مسی را به خاطر بی احترامی به پرچم کشورش تهدید به برخورد کرده است.دیلی میل نوشت: 
در این ویدیو مســی در حین آواز خواندن و تالش برای درآوردن استوکهای ورزشی خود ظاهرا به این شی سبز رنگ که بیشتر 

شبیه به پیراهن تیم ملی مکزیک است و از دید برخی نیز می تواند پرچم کشور مکزیک باشد لگد می زند.

رد رخابات عاشقان کوییست
وندرو خاهٔن رپریوییست

طوق داران چشم آن ماهند
ره کجا بسته طاق اربوییست

هب نفس چون نسیم جان بخشد
ره رکا از نسیم او بوییست

ورقی باز رکدم از سخنش
زری ره توی آن سخن توییست

من ازو دور و او هب من زندیک
رپده اندر میان من و اوییست

سوی او راهبر ندانم شد
ات رما رخ هب ساهی و موییست

پیشنهاد

چهره روز

رمان قصر
رمان قصر یکی از فاخرترین کتاب های فرانتس کافکا 
است که مانند دو رمان دیگر این نویسنده به نام های 
محاکمه و آمریکا ناتمام مانده اســت. عالوه بر اینکه 
عمــر کوتاه کافکا اجازه تمام کردن رمان قصر را به او 
نداد، خودش نیز رغبتی به پایان رساندن هیچ کدام از 
رمان هایش نداشــت. و رمان قصر نیز درست در نیمه 
یک جمله، ناتمام رها می شود. رمان قصر روایت مردی 
به نام »ک« اســت که وارد دهکده ای می شود که در 
باالترین نقطه اش قصری قرار گرفته است. رییس قصر 
زندگی مردم دهکده را تحت نظر دارد ولی هیچ یک 
از مردم نه حق ورود و یا دسترسی به قصر را دارند نه 
می دانند که آنجا چه خبر است. و البته به این موضوع 
هم خو گرفته اند. »ک« می تواند نشانگر یا مخفف اسم خود کافکا باشد. چون در رمان محاکمه هم 
شخصیت اصلی کتاب »ک« است.ما از همان ابتدا وارد دنیایی می شویم که شرایط عجیب، پیچیده 
و متناقضی دارد. همه می دانند برای ورود به قصر باید حتما جواز داشته باشند، ولی کسی به دنبال 
جواز نیســت و حتی نمی دانند که این جواز را از چه راهی می توانند به دست بیاورند.آقای »ک« 
ظاهرا و طبق گفته خودش به عنوان یک مساح به آنجا دعوت و استخدام شده است. ولی از قصر 
نامه ای مبنی بر این می رسد که اشتباهی رخ داده و آن ها اصال نیازی به مساح نداشته اند! در واقع 
او محکومانه وارد سفری شده که انتها و هدفی در پی ندارد و باید بدون دستاورد برگردد. حال او 
در برزخی مانند یک محکوم و مظلوم گرفتار است و برای دانستِن چرای کار دست و پا میزند. او 
نمی داند کجاست و برای چه؟ او به اینجا دعوت شده در حالی که پذیرفته نمی شود.شرایط مردم 

بد است ولی کسی نسبت به شرایط بد اعتراضی ندارد. ....

جمشید مشایخی
جمشــید مشــایخی )۶ آذر ۱۳۱۳ – ۱۳ فروردین 
۱۳۹8( بازیگر ایرانی بود.وی برگزیدهٔ ششمین دورهٔ 
همایش چهره های ماندگار و دارای نشــان درجه یک 
فرهنگ و هنر بود.یکی از تماشاخانه های تئاتر خاوران 
تهران به نام اوست. جمشید مشایخی در سال ۱۳۱۳ 
در تهران متولد شد. او اصالتاً اهل شهرستان تنکابن 
در استان مازندران بود.وی دارای تحصیالت ناتمام در 
رشتهٔ تئاتر است. وی ســال ۱۳۳۶ به استخدام اداره 
تازه تأســیس هنرهای دراماتیــک درآمد و به عنوان 
بازیگــر کار خود را در برنامه نمایشــی کانال ســوم 
غیردولتی آغاز کرد، اولیــن فعالیت هنری وی بازی 
در تله تئاتر »بعد از ســی ســال« به کارگردانی علی 
نصیریان در ســال ۱۳۳۹ بوده اســت و با ایفای نقش در فیلم کوتاه »جلد مار« هژیر داریوش به 
همراه فخری خوروش جلوی دوربین رفت.او حتی به خاطر بازی سینمایی اش برای مدتی از کار 
تئاتر اخراج شد.در واقع کار حرفه ای خود را از سال ۱۳۴۹ به طور رسمی شروع کرد. بازی جمشید 
مشــایخی در نقش انسان های بی رحم و همچنین نقش های تاریخی همچون »شازده احتجاب«، 
»کمال الملک« و رضا تفنگچی/خوشــنویس در سریال »هزار دستان« نشانگر از توانایی بازیگری 
اوســت. او در ســال ۱۳۶۳، بابت بازی در دو فیلم گل های داوودی و کمال الملک، برندهٔ سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. از نمایش های مهم او بازی در نقش 
»بزرگ آقا« در نمایش میراث کارِ بهرام بیضایی در تاالر ۲۵ شهریور در آذر ماه ۱۳۴۶ بود.مشایخی 
در سال ۹۳ به عنوان سفیر سالمت چشم و بینایی و در سال ۹۴ به عنوان سفیر سالمت از سوی 
وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران معرفی و به وی تندیس سالمت اهدا شد.

سینما

انیمیشــن »دنیای عجیب« محصول جدید دیزنی با 
شکســت در نخســتین هفته نمایش در گیشه، این 
کمپانــی را با ضرر ۱۰۰ میلیون دالری رو به رو کرده 
است.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، این انیمیشن 
با فــروش ۱۱.۹ میلیــون دالر از ۴۱۷۴ ســینمای 
آمریکای شــمالی در آخر هفته و ۱8.۶ میلیون دالر 
در تعطیالت پنج روزه به طرز چشــمگیری کمتر از 
انتظارات در گیشــه ظاهر شد، این در حالی است که 
پیش بینی می شــد این انیمیشن در نخستین هفته 
نمایش حداقل ۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر بفروشد.فروش 
انیمیشــن »دنیای عجیب« اکنون به عنوان یکی از 
بدتریــن آمارهای فروش آغازیــن محصوالت دیزنی 
در دوران مدرن ثبت می شــود که اندکی بیشــتر از فیلم »داســتان وست ساید« )۱۰.۵ میلیون 
دالر( و به طور قابل توجهی از انیمیشــن های خانوادگی دیگر چون »انکانتو« )۲۷.۲ میلیون دالر 
در تعطیالت آخر هفته و ۴۰ میلیون دالر در طول تعطیالت طوالنی روز شکرگزاری( و »الیتیر« 
)۵۱ میلیون دالر( کمتر اســت.منابع تخمین می زنند که انیمیشن »دنیای عجیب« حداقل ۱۰۰ 
میلیون دالر در اکران سینمایی اش از دست خواهد داد، مگر اینکه فروش آن در چند هفته آینده 
به طور چشمگیری رونق بگیرد که با توجه به نقدهای متوسط و استقبال ضعیف تماشاگران بعید 
به نظر می رسد. از آنجایی که »دنیای عجیب« ۱8۰ میلیون دالر هزینه تولید و ده ها میلیون دالر 
هزینه های بازاریابی و توزیع جهانی داشــته، این فیلم تنها برای جبران هزینه ها باید حدود ۳۶۰ 

میلیون دالر بفروشد.

خسارت 100 میلیون دالری یک 
انیمیشن به دیزنی
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