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ملت ایران ناکام خواهند ماند، گفت: امروز ایران، ایران مقتدر و قوی اســت و با این قدرت در مقابل دشــمنان خواهد ایستاد.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری 
فارس، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، رئیس  جمهور کشورمان عصر )پنجشنبه 7 مهر( در آئین گرامیداشت روز آتش نشان که در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران 
برگزار شد، اظهارداشت: ابتدا الزم است از خانواده معظم شهیدان و ایثارگران و همه عزیزانی که جان عزیزانشان را برای دفاع از دین، ارزش ها، وطن و مردم عزیزمان 
در راه خدا تقدیم کردند، تجلیل کرده و یاد آن ها را گرامی بداریم.رئیس جمهور ضمن تبریک روز آتش نشان گفت: این روز فرصتی است برای تجلیل از مقام ایثار، 

گذشت و فداکاری آتش نشان ها است. صمیمانه تشکر می کنم از همه افرادی که با روحیه.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز آتش نشان:
مردم ایران اجازه سلطه دشمنان بر این کشور را نمی دهند

info@sobh-eqtesad.ir

در آستانه روز جهانی سالمندان؛
سالمندان تنها مانده اند!

جامعه آماری سالمندان کشور به رغم اینکه رو به افزایش می 
رود، اما به نظر می رســد از حداقل حمایت ها در زمینه های 
مختلف برخوردارند.به گزارش خبرنگار مهر، آفتاب که می زند 
راهی بوستان نزدیک خانه می شود و ساعاتی را دور از هیاهوی 
زندگی، با نشستن روی نیمکت، سپری می کند.تقریباً هر روز 
شــاهد چنین صحنه هایی در گوشــه و کنار این شهر و دیار 
هســتیم که عده ای از افراد سالخورده، دور هم جمع می شوند 
و از همه جــا و همه چی حرف می زنند.از روزهایی می گویند 
که خسته و کوفته از محل کار به خانه بر می گشتند و بچه ها 
با دیدن پدر، به ســمت او می رفتند و با در آغوش گرفتنش، 

خستگی ساعت ها کار را از تن پدر به در می کردند.
یک استکان چای و صحبت با اهالی خانه تا پاسی از شب، او را 
به آینده دلخوش و امیدوار می کرد.اما، ســال های زیادی از آن 
روزها ســپری شده و حاال وقتی به خانه بر می گردد، کسی به 
اســتقبالش نمی آید. از هیاهوی بچه ها و استکان چای داغ که 
همسر برای او می آورد، دیگر خبری نیست.او تنها شده و کسی 

حاضر نیست خلوت پدر را پر کند.

ثبت روز جهانی سالمندان در تقویم
آمارهای رســمی نشــان می دهد که ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
سالمند داریم و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. به طوری 
که پیش بینی شــده که تا ۳۰ سال آینده، یک سوم جمعیت 
ایران را افراد سالمند تشکیل خواهند داد. این در حالی است که 
ما هیچ برنامه ای برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان نداریم.

به گفته احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه 
علوم توانبخشــی و ســامت اجتماعی، افزایش سن امید به 
زندگی، فقط یک اصطاح است. ما برای بهبود کیفیت زندگی 
آحاد جامعه چکار کرده ایم.وی با اشــاره به وجود ۹ میلیون و 
۳۰۰ هزار ســالمند در کشور، افزود: متأسفانه برای این تعداد 
سالمند، فقط 2۳ نفر متخصص طب سالمندی داریم.در سال 
۹۵ نرخ ســالمندی در کشور به 2.2 درصد رسیده بود، اما در 
حال حاضر بیش از 1۰ درصد جمعیت کشور را افراد سالمند 
تشــکیل می دهند و پیش بینی می شــود در آینده جمعیت 
سالمند کشور به ۳۰ درصد برسد.شورای جهانی سالمندی از 
سال 1۹۸2 در سازمان ملل شــروع به کار کرد و و در همان 
سال طرحی را برای تعیین روز جهانی سالمندان تا سال 1۹۹۰ 
پیشنهاد کرد. با تصمیم این شورا روز اول اکتبر هر سال را روز 
جهانی سالمندان نامیدند.به همین مناسبت هر ساله هفته ای 
به عنوان هفته ملی سالمند در ایران گرامی داشته می شود و 
در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع به بررسی مشکات 
این قشــر مهم جامعه می پردازند و برنامه های مختلفی برگزار 
می شود.هفته ســالمندان امسال از 2۸ ســپتامبر تا ۴ اکتبر 
مصادف با ۶ تا 12 مهر 1۴۰1 با شــعار تاب آوری و مشارکت 
زنان سالمند با هدف تکریم و حفظ عزت و کرامت سالمندان 
گرامی داشته می شود.گوهر محمدی رئیس دبیرخانه سامت 
و امنیت غذایی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن 
تاکیــد بر اهمیت برگزاری برنامه های مؤثر و ضرورت توجه به 
بهداشت و سامت سالمندان، اظهار کرد: با بهبود مراقبت های 
بهداشــتی اولیه و همچنین ارتقای بستر تشخیص زودرس و 
درمان مؤثرتر بیماری ها شــاهد کاهش مرگ و میر و افزایش 
امید به زندگی در سالمندان خواهیم بود.وی ادامه داد: اقدامات 
بهداشتی منجر به افزایش جمعیت سالمندی خواهد شد و در 
صورت مدیریت صحیح، فرصت خوبی برای این جامعه فراهم 
می شود تا بتوانند به طور فعال در حوزه های مختلف مشارکت 
کنند، در غیر این صورت، سالمندان به یک تهدید جدی برای 
سیستم بهداشتی درمانی، سیستم ارائه مراقبت، نظام اقتصاد، 
رشد اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل می شوند.محمدی با بیان 
اینکه تحلیل های جمعیتــی و پیش بینی های روند جمعیت 
حاکی از افزایش نسبت ســالمندی در ایران و زنانه شدن آن 
دارد، از اباغ سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ 
به چالش ها و فرصت های ناشی از سالخوردگی جمعیت ایران 
در ســال 1۳۹۹ خبر داد و افزود: این ســند چارچوبی برای 
هدایت سیاستگذاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور 
سالمندان است و ارتقای سطح فرهنگی جامعه، توانمندسازی 
ســالمندان، حفظ و ارتقا سامت جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی ســالمندان، تقویت حمایت های اجتماعی برای ارتقا 
سرمایه های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور 
سالمندی و تأمین منابع مالی پایدار برای حمایت از سالمندان 
از اهداف اصلی این ســند محســوب می شود.در همین حال، 
احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی دانشگاه علوم 
توانبخشی و سامت اجتماعی، با انتقاد از اجرایی نشدن سند 
ملی سالمندان ایران، گفت: از 1۸ سال قبل نوشتن سند ملی 
ســالمندان ایران شروع شد، دو سال قبل برای دومین بار این 
سند رونمایی شــد، اما هنوز برنامه اقدام برای سند و تقسیم 
کار ملی نوشــته نشده اســت.به نظر می رسد که هشدارهای 
کارشناسان و متخصصین حوزه ســالمندی را جدی نگرفته 
ایم و گویی باور نداریم که ایران در حال پیر شــدن اســت و 
نباید نسبت به نیازهای افراد سالمند بی اعتنا بود. زیرا، در این 
صورت؛ ســالمندی می تواند به ابر بحران اجتماعی در کشور 
تبدیل شود.صرف افزایش سن امید به زندگی، نمی تواند ما را 
قانع کند که شرایط مطلوب است. بلکه، مهم تر از افزایش نرخ 
طول عمر، کیفیت زندگی مهم است. اینکه ما بتوانیم سامت 
جسمی و روحی سالمندان را فراهم کنیم و نخواهیم این قشر 

جامعه با آمپول و قرص، سرپا بمانند.

چرا دانش آموزان باید حتما صبحانه بخورند؟
صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است، خوردن یک صبحانه مغذی می تواند به نوجوان کمک کند 
تا تغذیه بهتر و حتی عملکرد بهتری در مدرســه داشته باشــد.به گزارش ایسنا، صبحانه مهم ترین 
وعده غذایی روز اســت، اما بســیاری از کودکان و نوجوانان هر روز وعده غذایی صبح را از دســت 
می دهنــد. خوردن یک صبحانه مغذی می تواند به نوجوان کمک کند تا تغذیه بهتر و حتی عملکرد 
بهتری در مدرســه داشته باشد.بر اســاس اعام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در ادامه 
برخی دالیل برای اهمیت مصرف صبحانه در نوجوانان مطرح شــده است:- انرژی: صبحانه در کنار 
خــواب و ورزش، یکــی از بهترین راه ها برای تامین مجدد انرژی اســت. این یک فرصت عالی برای 
دریافت کربوهیدرات های سرشار از انرژی همچون مواد غذایی مانند نان سبوس دار است. با استفاده 
از ترکیبات پروتئینی و کربوهیدرات هایی مانند نان و پنیر، غات ســبوس دار با شیر یا  مغز دانه ها 
یا کره بادام زمینی، صبحانه ای مقوی و پر انرژی دریافت کنید. صبحانه یک راه ایده آل برای تقویت 
انرژی اســت و بنابراین نوجوانان در کاس درس خواب  نمی روند.- افزایش تمرکز: مطالعات نشان 
می دهد که خوردن یک صبحانه مغذی باعث بهبود عملکرد مغز - به ویژه حافظه و یادگیری می شود. 
این امر برای یادگیری دانش جدید و اســتفاده بعدی از آن برای یک امتحان بزرگ ضروری است.- 
نمرات بهتر: تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که صبحانه می خورند عملکرد تحصیلی بهتری دارند. 
محققان معتقدند هستند که صبحانه مواد مغذی ضروری برای سیستم عصبی را برای تقویت قدرت 
مغز تامین می کند. همچین  صبحانه خوردن، گرسنگی  را کاهش می دهد. نخوردن صبحانه می تواند 
باعث حواس پرتی شــود و عملکرد تحصیلی، رفتار و عزت نفس را مختل کند.- انتخاب های ســالم: 
کسانی که صبحانه می خورند، تمایل دارند غذای سالم تری را در طول روز انتخاب کنند که می تواند 
بر سامت طوالنی مدت تأثیر مثبت بگذارد.صبح را به ویژه در پاییز و زمستان، با یک کاسه دلپذیر 
عدســی گرم یا نان و چای و پنیر آغاز کنید. کودکان تان را به خوردن صبحانه تشویق کنید، اگرچه 
ممکن است زمان بر باشد، اما کمک به نوجوان شما برای خوردن صبحانه مغذی، عادات غذایی سالم 

را ایجاد می کند که تا آخر عمر ادامه دارد.

وزیــر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با بیان اینکه 
توافق در دسترس است، گفت: طرف آمریکایی بارها به ما پیام داده که آنها 
از اراده الزم برای رســیدن به توافق برخوردارند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سوم مهرماه 1۴۰1 در 
نیویورک مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز داشت که پایگاه اطاع رسانی 

وزارت امور خارجه متن این مصاحبه را منتشر کرد.
متن مصاحبه روزنامه نیویورک تایمز با وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 

ایران، به شرح زیر است:
نیویورک تایمز: شما جلساتی را این هفته در مورد توافق هسته ای 
داشــته اید. به نظر جنابعالی جگونه مذاکرات هسته ای می تواند 

پیشرفت کند؟
امیرعبداللهیان: اوالً ما برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار جدی 
هستیم. در دولت جدید ایران در ماه های گذشته معاون من همکارانم برای 
رســیدن به این هدف تاش زیادی کردند. معتقدم در گام های پایانی این 
مسیر قرار داریم. اما طبعاً گام های پایانی مسیر دشواری را طی می کند. فکر 
می کنم اگر آمریکا واقع بینانه برخورد کند و شجاعت تصمیم گیری در این 
مرحله را داشته باشد، ما می توانیم به توافق دست یابیم. توافق در دسترس 
است طرف آمریکایی بارها به ما پیام داده که آنها از اراده الزم برای رسیدن 
به توافق برخوردارند. ما ابتکارات زیادی را برای ســرعت دادن به توافق در 
طول مذاکرات از خودمان نشــان دادیم. االن وقت ابتکار و واقع بینی طرف 

آمریکایی است. ما جدی هستیم.

نیویورک تایمز: آیا فضایی برای مذاکره با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد تحقیقات آن وجود دارد؟

امیرعبداللهیان: همکاری های ما با آژانس ادامه دارد، اما یک مشکل اساسی 
وجود دارد. آژانس باید به وظایف فنی خود عمل کند اما مســیر سیاســی 
را بســیاری از مواقع پیش می گیرد و رفتارهای سیاسی دارد. ما می توانیم 
در مســیر فنی همکاری هایمان را با آژانس تقویت کنیم اما الزمه اش این 
اســت که آژانس از رفتار سیاسی و سیاســی کاری فاصله بگیرد. چنانچه 
آژانــس صرفاً فنی برخورد کند، ما تردیدی نداریم که اتهامات مطروحه در 
مورد ایران برطرف می شود. پس ما برای همکاری های فنی بیشتر با آژانس 
آمادگی داریم اما آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات باید به آژانس توجه 

بدهند که نباید از مسیر فنی فاصله بگیرد.

نیویورک تایمز: منظورتان چیست؟ انحراف از مسیر فنی را بیشتر 
توضیح بدهید؟

امیرعبداللهیــان: مثًا در چهار ماه گذشــته در اثنای مذاکــره به یکباره 
قطعنامه ای در وین ارائه شــد که خطا و انحراف در مسیر کار مذاکراتی ما 
در چارچوب برجام بود.دقیقاً در این زمان حساس، آقای رافائل گروسی به 
اسرائیل سفر کرد و در تل آویو در کنفرانسی مطبوعاتی حرف های تحریک 
کننده و غیرســازنده زد. از یک طرف سه کشور اروپایی و آمریکا قطعنامه 
ارائه می کنند، در اثنای مذاکره، که این سیاسی است. در واقع آژانس را یک 
ابزار سیاسی برای اهدافشــان قرار می دهند و آقای گروسی هم با سفرش 

عمداً رفتار سیاسی نشان می دهد در حالیکه آژانس مسؤولیت فنی دارد.

نیویورک تایمز: آیا اطمینان دارید گروسی بتواند در نهایت بدون 
سیاسی کاری در بحث های فنی به برجام کمک کند؟

امیرعبداللهیان: ما معتقدیم اگر آقای گروسی و تیمش صرفاً فنی برخورد 
کنند، اتهامات بی اساســی که به ایران وارد می کنند، بسیار ساده از میان 
برداشــته می شود. ما آمادگی داریم به سواالت فنی آژانس پاسخ دهیم. اما 
قادر نیستیم به سواالت سیاسی و جهت دار و هدفمند آژانس پاسخ دهیم.

نیویورک تایمز: در خصوص ذخایر اورانیوم غنی سازی شده بیش از 
۶0 درصد چکار می خواهید انجام دهید؟

امیرعبداللهیــان: در متنی که در وین توافق کردیم جزئیات آن را روشــن 
کردیم اگر همه طرف ها به تعهداتشــان در برجــام برگردند در مورد مازاد 

اورانیوم ما فراتر از توافق برجام، کامًا مشخص است که چه باید بکنیم.

نیویورک تایمز: اگر مذاکرات شکســت بخوردو یا دچار فروپاشی 
شــود، واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا غنی سازی بیشتری در 

سطوح باالتر انجام خواهد داد؟
امیرعبداللهیان: ما مذاکره کرده ایم نه فقط برای مذاکره، بلکه برای رسیدن 
بــه نتیجه ملموس مذاکره کرده ایم.این وضعیت را آمریکا و آقای ترامپ به 
وجود آورده اســت. ما از سال 2۰1۵ هیچ نفع اقتصادی از برجام نبرده ایم. 
البته این هم عجیب اســت که آقای بایدن از یکطرف رفتار ترامپ را قبول 

ندارد ولی همان مسیر تحریم ها را دنبال می کند.

نیویورک تایمز: به نشانه حسن نیت؛ آیا مذاکراتی در زمینه تبادل 
زندانیان وجود دارد؟

امیرعبداللهیان: تبادل زندانیان برای ما اساساً موضوعی انسانی است. ما همواره 
برای تبادل زندانیان آمادگی داریم. در مقطعی طرف آمریکایی آن را منوط به 
نتایح گفت وگوهای وین و برجــام کرد. معتقدیم ارتباطی نباید بین برجام و 

موضوع انسانی زندانیان وجود داشته باشد. ما در این موضوع آمادگی داریم.

نیویورک تایمز: به عنوان حسن نیت؛ در صورتی که بخشی از اموال 
مسدود شده ایران، مانند ۷ میلیارد دالر ایران نزد بانک های کره 

جنوبی آزاد شود، می تواند تشانه ای از حسن نیت تلقی شود؟
امیرعبداللهیان: آزادسازی اموال بلوکه شده ما توسط آمریکا در بخش هایی 
از جهان می تواند یک نشانه مثبت محسوب شود.اما االن ما مجموعه پیچیده 
و ســردرگمی را در رفتار آمریکا می بینیــم. از طرفی تبادل پیام های ما از 
طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ادامه دارد و همه تاش می کنیم برای 
رسیدن به راه حل و از طرفی دیگر، آمریکا قطعنامه در آژانس ارائه می کند و 
از طرف دیگر هم تقریباً هر چند وقت به بهانه ای تحریم های جدیدی اعمال 
می کند. طرف آمریکایی دچار سرگیجه است در تصمیم گیری و این برای 
مذاکرات و بازگشــت به تعهدات در برجام سازنده نیست. طرف آمریکایی 
باید خودش را از کاف پیچیده و سردرگم بیرون بکشد تا بتواند واقعیت را 

خوب ببیند و تصمیم بگیرد.

نیویورک تایمز: آیا جنگ اوکراین بر پیچیده تر شــدن مذاکرات 
هسته ای با توجه به حضور روســیه در این مذاکرات تأثیر داشته 

است
امیرعبداللهیان: وقتی جنگ )اوکراین( شــروع شــد طرف های غربی به ما 
گفتند این یعنی تأثیر منفی بر برجام. من بافاصله با سرگئی الوروف وزیر 
خارجه تماس گرفتم فکر کنم آقای الوروف در سفر خارجی بود. چند روز 
بعد در مسکو گفت وگو کردیم و در کنفرانس مطبوعاتی، آقای الوروف اعام 
کرد که ما هیچ مانعی برای بازگشت طرف ها به برجام نخواهیم بود و اساساً 
مســکو مانعی برای توافق نخواهد بود. البته الوروف درخواست هایی داشت 
ولی در مذاکرات به این جمع بندی رســیدیم و به صراحت می توانم بگویم 
که اگر آمریکا امروز بتواند تصمیم گیری کند و واقع بینانه نشــان دهد که 
به دنبال توافق است ما مطمئن هستیم که روسیه از توافق حمایت می کند 
ضمن اینکه مواضع ما درباره جنگ اوکراین کامًا مشخص است. ما از ابتدا 

مخالفت خود را با جنگ اوکراین اعام کرده ایم....
ادامه در صفحه دوم

جوالن لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در انحصار قاچاق
تصویب واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت

چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟

اعمال تحریم  های جدید از سوی آمریکا

هیأت وزیران، وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت، نسبت به واگذاری سهام 
به افراد فاقد سهام عدالت در دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام کند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از هفته ها کش و قوس، باالخره تکلیف جاماندگان ســهام عدالت مشخص شد 
و واگذاری ســهام به جاماندگان به تصویب هیات دولت رسید.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه 
جلســه هیئت دولت از تصویب واگذاری بخشــی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد 
فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، خبر 
داد و تاکید کرد: با این مصوبه افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام عدالت هستند، 
مشمول سهام عدالت می شوند.سخنگوی دولت با بیان اینکه این بانک ها و شرکت ها سودده و از لحاظ اقتصادی 
مناسب هســتند، گفت: بخشی از سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان سهام عدالت به افراد جامانده دو دهک کم درآمد واگذار 

خواهد شد.....

توسعه همکاری ایران و ژاپن در حوزه انرژی

رابرت مالی:

آمریکا نمی تواند درباره عدم خروج از 
برجام تضمین بدهد

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن اذعان به اینکه جمهوری اسامی ایران تصمیمی برای ساخت 
ســاح هسته ای ندارد، گفت: واشنگتن نمی تواند درباره عدم خروج دولت بعدی این کشور از برجام 
تضمین بدهد.به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با 
وبگاه  WORLDدرباره مسائل مختلف مربوط به ایران از جمله مذاکرات رفع تحریم های وین اظهارنظر 
کرده است.مالی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات رفع تحریم ها به بن بست برخورد کرده است 
گفت: ما یک ماه پیش تصور می کردیم به توافق نزدیک هستیم و بعد از آن ایران- به دالیل خودش 
و دالیلی که باید از آنها پرســید- شروع به طرح مســئله ای کرد که هیچ ارتباطی با توافق ندارد و 
مربوط به تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های گذشته ایران و وجود ذرات اورانیوم 
در چند سایت است.جمهوری اسامی ایران می گوید از آنجا که مسائل پادمانی می توانند بهانه های 
فشار بر ایران در صورت حصول هر گونه توافق هسته ای را فراهم کنند، بدون بستن پرونده مربوط 
به آنها توافق نخواهد توانست زمینه های انتفاع اقتصادی برای ایران را ایجاد کند.وی گفت: بنابراین 
بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات شــوم می گویم چیزی که ایران خواســته این است که ما، یعنی 
آمریکا و کشورهای اروپایی روی آژانس فشار اعمال کنیم تا پرونده این تحقیقات مختومه شوند. این 
مســئله هیچ ارتباطی با توافق ندارد، ضمن اینکه ما هم این کار را انجام نخواهیم داد.در حالی که 
منابع مختلف تصریح دارند که خروج آمریکا از برجام و عدم عمل این کشور به تعهداتش عامل اصلی 
وضعیت فعلی برجام بوده اســت رابرت مالی گفت: این وضعیتی است که االن با آن مواجه هستیم 
ولی این سد، چیزی است که تنها ایران می تواند آن را بردارد.رابرت مالی همچنین گفت در صورت 
حصول توافق برای بازگشت آمریکا به برجام، واشنگتن نمی تواند تضمین دهد دولت بعدی این کشور 
از آن خارج نخواهد شد. وی افزود:  من می توانم درک کنم چرا آنها این تضمین را می خواهند اما ما 
از لحظه شروع این مذاکرات در حدود یک سال و نیم پیش گفتیم که سیستم ما به این شکل کار 
نمی کند.مالی در ادامه تصریح کرد: اگر رئیس جمهوری آینده در اقدامی بی پروا و به صورت یکجانبه 
تصمیم بگیرد که علی رغم اثربخشی توافق از آن خارج شود، ما هیچ کاری نمی توانیم برای متوقف 
کردن آن انجام دهیم.«رابرت مالی در ادامه به بی اساس بودن ادعاها درباره اینکه ایران قصد ساخت 
ســاح هســته ای دارد نیز اذعان کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا ایران مصمم به ساخت ساح 
اســت گفت: بدون اســتناد به آنچه جامعه اطاعاتی در این خصوص خواهد گفت، می توانم بگویم 
که فکر می کنیم در مقطع فعلی به نظر نمی رسد ایران تصمیمی برای دستیابی به ساح هسته ای 

گرفته باشد

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز

آژانس یک ابزار سیاسی برای اهداف اروپا و آمریکا شده است
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گزیده خبر

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز
آژانس یک ابزار سیاسی برای اهداف اروپا و 

آمریکا شده است
ادامه از صفحه اول

 و بدون اســتاندارد دوگانه در مورد افغانستان، یمن عراق و سوریه آن را پیگیری 
کرده ایم.

نیویورک تایمز: ایران خودش را متعهد می داند که به هیچ یک از طرف های 
جنگ سالح ندهد، آیا این درست است؟

امیرعبداللهیان: ما مقید هستیم ارسال سالح صورت نگیرد. ارسال سالح به هریک 
از طرفین، شانس راهکار سیاســی را به تعویق می اندازد.صحنه اوکراین پیچیده 
است. هم آقای پوتین استدالل هایی را مطرح می کند و مخصوصاً نگرانی های آقای 
پوتین از گســترش ناتو و هم سالح های بسیاری به اوکراین تحویل داده شده که 
جنگ را طوالنی تر کرده اســت. ما تالش کردیم بین روسیه و اوکراین تا جنگ را 
متوقف کنبم. معتقدیم از طریق گفت وگو و مذاکره سیاسی باید این منازعه خاتمه 
یابد. اگر امروز این جنگ خاتمه پیدا کند، خسارت کمتری به مردم، زیرساخت های 
این کشــور و منطقه وارد می شــود. حتی با نگاه به امنیت غذایی، دو بار به وزیر 
خارجه اوکراین گفتم که آمادگی داریم از مسیر ترانزیتی ایران برای صادرات غالت 

استفاده کنید.

نیویورک تایمز: آیا این ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه نقض آن چیزی 
که جنابعالی فرمودید، نیست؟

امیرعبداللهیان: ما با روســیه همکاری های دفاعی داریم و همکاری های دفاعی ما 
هیچ ربطی به موضوع اوکراین ندارد. ما هیچ امکاناتی را به هیچ طرفی برای کاربرد 
جنگ در اوکراین نخواهیم داد. متأسفانه تبلیغات نادرستی در این زمینه صورت 

گرفته است.

نیویورک تایمز: آیا اگر آنها بخواهند از پهپادهای ایران استفاده بکنند، آیا 
این امر در راستای توافق دفاعی تلقی خواهد شد؟

امیرعبداللهیان: ما امکاناتی را به روسیه برای استفاده در اوکراین نداده ایم. اوکراین 
فقط راه حل سیاســی دارد. ما همانقدر که نگران آوارگان یمنی و افغانســتانی و 
سوری هستیم، نگران آوارگان اوکراین هم هستیم. کشور خود من قربانی تجاوز و 
جنگ هست. زمانیکه توسط صدام حسین برای هشت سال مورد حمله قرار گرفت. 
وقتی از توقف جنگ صحبت می کنیم با تمام اعتقاد سخن می گوئیم. راه حل جنگ 

نیست و باید هر چه سریع تر طرفین در میز مذاکره مساله را حل و فصل کنند.

نیویورک تایمز: آیا ایران ابتکاراتی را به خرج داده اســت یا بخشی از 
ابتکارات بوده برای صلح در جنگ اوکراین؟

امیرعبداللهیان: من دو بار برای این موضوع به مسکو سفر کردم و تقریباً هر یکماه 
تا ۴۰ روز یکبار با همکارم وزیر امور خارجه اوکراین در تماس مســتقیم و تلفنی 
بودم. اخیراً هم یکی از رهبران اروپا از رئیس جمهور ایران خواست که ما از ظرفیت 
ارتباطمان با روسیه برای توقف جنگ استفاده کنیم. البته هر دو طرف همدیگر را 
متهم می کردند که آماده مذاکره نیستند. من فکر می کنم راه حل جنگ نیست و 

باید هر چه سریع تر طرفین در میز مذاکره مساله را حل و فصل کنند.

نیویورک تایمز: در خصوص آشــوب ها و واکنش های پلیس در ایران، نه 
فقط برای مخاطبین آمریکایی، بلکه برای مخاطبین کل دنیا، بفرمائید که 

چه در ایران می گذرد؟
امیرعبداللهیان: اتفاقی در ایران افتاده که همه ما را متاسف کرده است. یک هموطن 
و یکی از دختران و فرزندان ما توسط پلیس برای مدت کوتاهی دستگیر شده و بعد 
از ســه روز فوت کرده است. از همان ساعات اولیه رئیس جمهور کشورمان با پدر 
این دختر تماس تلفنی داشت. قوه قضائیه و مجلس و دولت همه تالش می کنند 
از مسیر تحقیقات قضائی، ابعاد این حادثه مشخص شود.ما منتظر تحقیقات و نتایج 
پزشــکی قانونی و قضائی و رأی قاضی در این پرونده هســتیم. چنین وقایعی در 
بسیاری از نقاط در دنیا حتی در داخل آمریکا و اروپا اتفاق می افتد. ولی یک هجمه 
رسانه ای جهانی علیه آن شروع نمی شود اما یکسری رسانه ها، فضای مجازی و همه 
بسیج شــده اند که این را تبدیل به یک موضوع پیچیده و عامل ناامنی در داخل 
کشور کنند. طبعاً جمهوری اسالمی ایران اعتراض را می پذیرد اما به روش مسالمت 
آمیز خودش، اما در مقابل اغتشاش، آشوب و ایجاد ناامنی با منطق و اقتدار برخورد 
می کند. وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران گزارشی را درباره وضعیت موجود ارائه 
داده است. به احساسات پاک مردم کشورمان در این حادثه احترام می گذاریم. بیش 
از هر طرف دیگری متعهد هستیم ابعاد این مساله روشن شود، اما اجازه نمی دهیم 
با تحریکات رســانه ای و سیاسی خارجی، امنیت و ثبات کشور ما تحت تأثیر قرار 
گیرد. البته بعضی رسانه های خارجی تحریک و تالش می کنند از احساسات پاک 
مردم کشورمان سو استفاده کنند. این اتفاقات می تواند در همه جای دنیا رخ دهد 
و رخ می دهــد. چون این اتفاقات در آمریکا زیاد اتفاق می افتد، مردم آمریکا اتفاقاً 

خوب می فهمند.

نیروی زمینی سپاه:
عملیات علیه مقرهای شمال عراق تا خلع سالح 

تروریست ها ادامه می یابد
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: پاسخ نیروی 
زمینی سپاه به اشــرار، تروریست ها و خاستگاه های اصلی شرارت علیه جمهوری 
اســالمی ایران، قاطع و کوبنده است.در ادامه عملیات قرارگاه حمزه سید الشهدا 
علیه السالم نیروی زمینی سپاه برای انهدام مراکز و محل های استقرار گروهک های 
تروریســتی و ضد انقالب تجزیه طلب در عمق اقلیم شمال عراق روابط عمومی 
نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای تاکید کرد: در پی تشــدید شرارت های دامنه 
دار گروهک های تجزیه طلب و تروریســت از مبدا اقلیم شــمال عراق و به دنبال 
اثبات نقش و دخالت مستقیم، بی پرده و آشکار برخی گروهک های تجزیه طلب 
تروریستی در آشوب های اخیر و همچنین کشف و خنثی سازی یکی از بزرگترین 
دسیسه های خرابکاری در تأسیسات هســته ای ایران توسط گروهک تروریستی 
کومله و به دنبال بی اعتنایی اقلیم شمال عراق به تذکرات و اخطارها برای برچیدن 
و جمع آوری مقرهای این تروریســت ها، نیروی زمینی سپاه در واکنشی قاطع و 
تالفی جویانه، مراکز و مقرهای شناسایی شده آنان که مأموریت تولید و پشتیبانی 
از شرارت های اخیر را نیز دنبال می کردند، زیر آتش سنگین قرار داد.این اطالعیه 
ضمن تاکید بر قاطع و کوبنده بودن پاسخ های سپاه به شرارت های دنباله دار این 
گروهک های تروریستی، یادآور شد: به دنبال تداوم و شدت پیدا کردن شرارت ها و 
اقدامات تروریستی عناصر و هسته های گروهک های تروریستی از مبدا اقلیم شمال 
عراق به ویژه در استان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه و بی اثر ماندن 
تذکرات و هشدارها به دولت اقلیم، این نیرو سلسله عملیات هایی را علیه پایگاه ها و 
مقرهای در عمق این تروریست ها با بهره گیری از انواع موشک، پهپادهای انهدامی 
و رزمی آغاز و تاکنون اغلب اهداف شناســایی شــده، مورد اصابت قرار گرفته و 

منهدم گردیده است.

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز آتش نشان:

مردمایراناجازهسلطهدشمنانبراینکشوررانمیدهند
ملت ایران نــاکام خواهند ماند، گفت: امروز ایران، ایران مقتدر و 

قوی است و با این قدرت در مقابل دشمنان خواهد ایستاد.
بــه گزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس، آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیسی، رئیس  جمهور کشورمان عصر )پنجشنبه 7 مهر( 
در آئین گرامیداشــت روز آتش نشان که در سالن 12 هزار نفری 
آزادی تهران برگزار شــد، اظهارداشت: ابتدا الزم است از خانواده 
معظم شهیدان و ایثارگران و همه عزیزانی که جان عزیزانشان را 
بــرای دفاع از دین، ارزش ها، وطــن و مردم عزیزمان در راه خدا 
تقدیــم کردند، تجلیل کرده و یاد آن هــا را گرامی بداریم.رئیس 
جمهور ضمن تبریک روز آتش نشان گفت: این روز فرصتی است 
برای تجلیل از مقام ایثار، گذشت و فداکاری آتش نشان ها است. 
صمیمانه تشکر می کنم از همه افرادی که با روحیه خداخواهی، 
دگرخواهــی را در زندگــی خود جلوه گر کردند. در پرتو عشــق 
خداوند متعال دفاع از جان مردم و حفظ آن  را سرلوحه کار خود 
قرار دادند. وی افزود: این روحیه، روحیه ایثار، گذشت و فداکاری 
روحیه بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ما هم از شهیدان آتش 
نشان، شــهدای دفاع مقدس و همه افرادی که جان عزیزشان را 
برای امنیت کشور، آســایش مردم و خدمت رسانی به مردم فدا 
کردنــد، تقدیر و تجلیل می کنیم.آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه 
افرادی که حاضر هستند آسایش خود و خانواده خود را کنار بزنند 
و در همه ســختی ها همچون سیل، زلزله و آتش در کنار مردم 
باشند، تصریح کرد: این افراد حاضر هستند تا خود را در معرض 
آســیب قرار بدهند تا دیگران آسیب نبینند و خود را در معرض 
خطــر قرار بدهند تا خطر متوجه دیگران نشــود، این یک اقدام 
فداکارانه است.وی ادامه داد: این خدمت را ممکن است بسیاری از 
افراد به عنوان کار ســازمانی انجام بدهند، اما ما آتش نشــانی را 
همچون بسیاری از مشاغل دیگر فقط شغل نمی دانیم. این کار به 
ظاهر شــغل اســت اما باطن این کار شغل نیســت بلکه نوعی 
فداکاری، گذشــت و ایثار اســت. حقیقت این کار فداشدن برای 
مردم و نجات دیگران است. این جایگاه، شغل و مسئولیت پذیری 
مهم است.رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئولیت پذیری در 
همه مشاغل مهم اســت، خاطرنشان کرد: یک آتش نشان جلوه 
فداکاری، ایثار و مسئولیت پذیری است. او حاضر شده مسئولیت 
را بپذیرد تا جان همه را حفظ کند.لکن دراین باره سخنی که دارم 
در باب پیشگیری و آموزش برای همه مردم است. آقایان محترم 
و بانوان گرامی، اوالً اینکه به جمع شــما خانم های آتش نشــان 
پیوسته اند که کار بسیاری ارزشمندی است. ما از ارائه این خدمت 
توسط آقایان و خانم ها که امروز آموزش دیده اند و برای خدمت 
آماده شده اند، تشکر کنیم.وی افزود: آموزش عمومی ضرورت دارد 
که ما دچار حادثه نشــویم تا آتش نشــان ها بخواهند آتشی را 
خاموش کنند، آتشی شعله ور نشود و حادثه ای ایجاد نگردد. لذا، 
نقش رسانه ملی، نقش بسیار مهمی است تا آتش نشان ها بتوانند 
در این باره از مدرســهتا دانشــگاه و همه مراکز آموزش بدهند.

آیت اهلل رئیسی بیان داشــت: ما خواهان مدرسه، دانشگاه، اداره، 
سازمان و خانه ایمن هستیم و می خواهیم همه ساختمان ها در 
کشــور ایمن باشند. راه این است که به شدت در ساخت و سازها 

مراقبت شود. سازمان نظام مهندسی وظیفه خود را انجام داده و 
شــهرداری ها و مهندسان ناظر کار نظارت خود را به طور دقیق 
انجام بدهند. در این راستا، باید نسبت به ساختمان های غیر ایمن 
حتما اخطار داده و تذکر بدهید.وی ادامه داد: باید برای ساختمان 
های غیر ایمن ضرب االجل تعیین کنید چون جان انسان ها عزیز 
اســت و نباید به خطر بیفتد. حادثه ای مانند متروپل نباید تکرار 
شود و نباید اجازه بدهیم این تجربه مجدداً تکرار شود. لذا، آتش 
نشــانی ضرب االجل تعیین کــرده و این ضــرب االجل درباره 
ساختمان های غیر ایمن در سراسر کشور را پیگیری کند.رئیس 
جمهور تاکید کرد: مردم، دانش آموز، دانشجو، اداری و سازمانی 
نباید در ســاختمانی که استحکام الزم را ندارد در معرض آسیب 
باشد. باید پس از اخطار نیز اخطارهای قانونی را پیگیری کنید که 
در هیچ جا شــاهد ساختمان های غیر ایمن نباشیم. نباید شاهد 
حوادثی مثل پالسکو و آنچه در آبادان رخ داد، باشیم. این کار به 
دست شما عزیزان و اقدامات شما بستگی دارد.وی افزود: سازمان 
نظام مهندســی، مهندسین ناظر و ســازمان آتش نشانی در این 
رابطه نقش دارد تا اجازه ندهد ساختمان هایی که ایمن نیست، 
احداث شــود و به علت نداشتن ایمنی الزم جان مردم را به خطر 
بیندازند.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی باید به 
صورت دانش بنیان با حوادث مقابله کند، تصریح کرد: کار دانش 
بنیان بسیار اهمیت دارد. چرا که امروز در احداث ساختمان ها کار 
علم پایه و فناوری پایه بسیار مهم است. از علم و دانش و ارتباط با 
دانشگاه بهره بگیرید تا یک کار کاماًل فناوری پایه را در آتش نشانی 
بنیادگــذاری کنید.وی ادامــه داد: یقین دارم کــه این خدمت 
ارزشمندی که شما انجام می دهید، این ایثار، فداکاری و گذشت 
شما در کنار اقدامات پیشگیرانه ای که انجام می دهید حتما می 

تواند در جهت کاهش حوادث و خطرات نقش داشــته باشد. لذا، 
تجلیــل از شــما، تجلیل از فداکارانی اســت که جــان خود را 
گذاشته اند تا جامعه، مردم، زن و مرد این کشور احساس امنیت و 
آرامش کنند.رئیس جمهور با اشاره به درخواست های مطرح شده 
از سوی آتش نشان ها بیان داشــت: این خواسته ها، خواسته های 
درستی است. نسبت به مسئله مسکن که اشاره کردید بحمداهلل با 
اقدام انقالبی شهردار عزیز و محترم ما آقای دکتر زاکانی این کار 
به جد دنبال خواهد شد و مسئله مسکن عزیزان فاقد مسکن در 
سازمان آتش نشانی حل خواهد شد.وی افزود: مسئله سختی کار 
به نظرم حرف منطقی است. از جاهایی که کار آن ها سختی دارد 
حتما مجموعه آتش نشانی است. این مورد هم که آقای زاکانی در 
دولت حضور دارند و پیگیری خواهند کرد. البته نکات دیگری که 
آقای محمدی هم اشاره کردند پیگیری خواهد شد.آیت اهلل رئیسی 
گفت: در مسیری که به اینجا می آمدم مشاهده کردم که ماشین 
آالت و تجهیزات تهیه شده بسیار بروز شده است، اما کافی نیست. 
این کار فقط در تهران انجام شــده و باید در ســایر استان ها نیز 
انجام شود. سازمان آتش نشانی باید بتواند تجهیزات بروز داشته 
باشد تا عزیزان آتش نشان با کمترین زحمت بتوانند فعالیت های 
خود را انجام بدهند.وی ادامه داد: کشور و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران به برکت ایثار ایثارگران، خون مطهر شهیدان، صبر 
و بردباری خانواده مکرم شهیدان ببینید همه ما در دوران زندگی 
به ابتالئاتی مبتال می شویم، عزیزان شما به عنوان شهدای عزیز 
به ابتالئاتی مبتال شدند و آن مواجهه با صحنه ای است که انسان 
ها در آتش می ســوزند و گرفتار شدند. آن ها رفتند و ایستادگی 
کردند و جان مردم را نجات دادند.رئیس جمهور با بیان اینکه شما 
خانواده شــهیدان به ابتالی از دست عزیزان خود مبتال شده اید، 

خاطرنشان کرد: شما در این ابتال نمره آورده اید، نمره شما صبر، 
تحمل، بردباری، ایستادگی و شکر خداوند متعال و صبر است. یک 
ابتال نیز همه به ویژه مسئولین دارند که قدردان ایثار، فداکاری و 
خون های مطهر باشند.وی افزود: خون مطهر شهید سلیمانی و 
شــهدای عالی قدر انقالب اسالمی ابتالی همه مسئوالن و دست 
اندرکاران کشور است. در این ابتال نمره آوردن بسیار مهم است، 
شهیدان و خانواده معظم آن ها نمره آوردند. امروز دست اندرکاران 
در هر کجای کشور باید در این ابتال نمره بیاورند، نمره آن ها در 
محضر مقدس پروردگار متعال و در حضــور ملت بزرگوار ایران 
عزیزمان بسیار مهم اســت.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه کشور با 
حضور شــما ایثارگران، خانواده شهدا و مردم عزیزمان گام های 
بلندی برداشته اســت، تاکید کرد: آنچه امروز دوستان انقالب را 
امیدوار می کند همین حضور، ایثار و گذشت است. آنچه دشمن 
را ناامید می کند همین روحیه فداکاری، ایثار و گذشت است که 
در خانواده شهدا و عزیزان رزمنده و ملت بزرگ ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: دشــمن با تصور اشتباه در طول ۴3 سال اخیر هر 
روز دچار این خطا، اشتباه و غلط در محاسبات خود است. دشمن 
فکر می کند کشور ایران مانند کشورهای دیگر است و مردم ایران 
مانند مردم کشــورهای دیگر.رئیس جمهور خطاب به دشمنان 
تصریح کرد: ای مگس عرصه ســیمرغ نه جولنگه توست، عرض 
خــود می بری و زحمت ما مــی داری. اینجا ایران اســت، اینجا 
سرزمین دلیران است و مردم آن نیز مردم مقتدری هستند. مگر 
مــی تــوان با حیله ها، نقشــه ها و فتنــه ها بر مــردم ایران و 
دســتاوردهای بزرگ انقالب اسالمی ایران سلطه پیدا کنید. مگر 
مردم ایران، جوانان، زنان، مردان، دختران و پسران این کشور به 
شما اجازه خواهند داد.وی افزود: این برای چندمین بار است که 
مردم عزیزمان دشمن را ناکام می گذارند، دشمن هم بداند همواره 
در مقابل ملــت ایران ناکام خواهد ماند. دشــمن باید اشــتباه 
محاسباتی خود را درباره ایران عوض کند و بداند امروز ایران، ایران 
مقتدر و قوی اســت و با این قدرت در مقابل دشــمنان خواهد 
ایستاد.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری 
کرد تا دولت بتواند در خدمت ایثارگران و فداکاران آتش نشــان 
باشــد و از آتش نشان ها خواست تا ضمن تداوم خدمت به مردم 
بــه آن ها اطمینان بدهند تا در همــه حوادث کنار آن ها بوده و 
تالش کنند تا حادثه ای واقع نشود. رئیس جمهور در پایان خطاب 
به آتش نشــان ها گفت: نظام آموزش و پیشگیری را حتما مورد 
توجه و تاکید قرار بدهید چون مســئله بسیار مهمی است و می 
تواند بسیار نقش آفرین باشد. تاکید می کنم که این بخش ا مورد 
توجــه و عنایت ویژه قرار بدهید.به گزارش فارس، رئیس جمهور 
پیش از آغاز این مراســم بــا حضور در محل یادمان شــهدای 
آتش نشان از مقام شامخ آنان تجلیل کرد.همچنین با حضور رئیس 
جمهور صد و سی و چهارمین ایستگاه آتش نشانی در تهران بزرگ 
و نیر ایستگاه هفتاد و هفت آتش نشانی مختص بانوان شامل 1۶ 
نفر از بانوان آموزش دیده افتتاح شــد.آیت اهلل رئیسی همچنین از 
نمایشــگاه تجهیزات عملیاتی آتش نشــانی شــامل خودروهای 

تنفسی، نور افشان عملیات حریق و قایق نجات بازدید کرد.

وزارت امور خارجه اعالم کرد که روز گذشــته کاردار ســفارت 
فرانسه در نبود سفیر این کشور، توسط رئیس اداره دوم اروپای 
غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.به گزارش ایسنا، وزارت 
امور خارجــه اعالم کرد: در واکنش بــه بیانیه مداخله جویانه 
وزارت امور خارجه فرانسه، شرکت سه تن از وزرای مشاور دولت 
فرانســه در اعتراضاتی در پاریس و اقدام سخیف نشریه شارلی 
ابدو، روز گذشته کاردار سفارت فرانسه در نبود سفیر این کشور، 
توسط رئیس اداره دوم اروپای غربی به وزارت امور خارجه احضار 
شد.در این دیدار تاکید شــد: جمهوری اسالمی ایران دخالت 

وزارت خارجه فرانسه و برخی مقامات فرانسوی در امور داخلی 
ایران با اســتفاده از تعبیرهای جعلی را مردود دانســته و قویا 
محکوم می کند.به کاردار گفته شد بیانیه وزارت خارجه فرانسه 
درصدد است اغتشاشگرانی که هدفی جز تخریب اموال عمومی 
و جان و مال مردم نداشــته اند، را تطهیر کند.رئیس اداره دوم 
اروپای غربی گفت: مقامات فرانســوی بازی دوگانه ای را دنبال 
می کنند، زیرا از ســویی میزبان گروهک هایی هستند که طی 
ســالها و نیز در ایجاد اغتشاشات اخیر در ایران مستقیما دست 
دارند و از ســوی دیگر نیروهای انتظامی ایران را برای برخورد 

با همین آشوبگران محکوم می کند.مقام کشورمان خاطرنشان 
ســاخت: شاید مقامات فرانســوی نحوه مقابله شدید نیروهای 
پلیس این کشــور با جلیقه زردها را کــه نظم و امنیت در این 
کشور را مختل کرده بودند، فراموش کرده اند.رئیس اداره دوم 
اروپای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بخشی 
از بیانیه طرف فرانسوی مبنی بر اینکه این کشور، اتحادیه اروپا 
و سایر شرکا، تمامی گزینه های ممکن را در واکنش به تحوالت 
اخیر مد نظر قرار خواهند داد، خاطرنشــان ساخت جمهوری 
اسالمی ایران تحت هیچ شرایطی دخالت در امور داخلی خود را 

تحمل نکرده و با رصد دقیق مواضع و تحرکات بیگانگان، اقدام 
به هنگام و مقتضی را در دستورکار خواهد داشت.

کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت:تحریم های 
ظالمانه ای بر ایران تحمیل شده و امیدواریم با 
تعامالت اثربخش بتوانیم ضمن رفع تحریم ها 
که هدف قانون اقدام راهبردی مجلس است؛ 
مســیر توســعه را تســهیل کنیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد اسالمی با شرکت در 
شصت و ششــمین کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی در وین بــا رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس، هیئتی از روس اتم 
و همچنین وزیر امور خارجه مجارستان دیدار 
و گفت وگو کرد.رئیس ســازمان انرژی اتمی 
گفت: با شــرکت و ســخنرانی در شــصت و 
ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین بر مواضع صریح و قانونی 
جمهوری اسالمی ایران تاکید و انتظارات خود 
از آژانس و این نشست را بیان کردیم.وی اظهار 
کرد: برای ما حائز اهمیت است که بتوانیم به 
منظور پیشــبرد برنامه های توسعه بر اساس 
سند جامع راهبردی صنعت هسته ای، موانع 

موجود بر سر راه کشور را از میان برداریم.

تسهیل مســیر توســعه با رفع کامل 
تحریم ها

رئیــس ســازمان انرژی اتمــی تصریح کرد: 

تحریم های ظالمانه ای بر ایران تحمیل شده 
است و امیدواریم با تعامالت اثر بخش بتوانیم 
ضمــن رفع تحریم ها که هــدف قانون اقدام 
راهبردی مجلس شورای اسالمی است؛ مسیر 

توسعه را تسهیل کنیم.

مسائل  درباره  گروسی  رافائل  با  گفتگو 
باقی مانده

اسالمی بیان کرد: کنفرانس عمومی در اصل 
می تواند با برگــزاری مالقات های دوجانبه یا 
چندجانبه، فرصت گفت وگو درباره مســائل 
مختلف را فراهم کند و ما نیز همانند ســال 
گذشته از فرصت به دســت آمده در جریان 
برگزاری ایــن کنفرانس اســتفاده کردیم و 
مالقات هایی با کشــورهای دیگر داشتیم.وی 
توضیح داد: یکی از مالقات ها با رافائل گروسی 
و معاونان وی بود و با این هیئت درباره مسائل 
باقی مانده بــه گفت وگو پرداختیم. در جریان 
مالقــات با رافائل گروســی، فضای همکاری 
بین آژانس و ســازمان انــرژی اتمی را مرور 
کردیم.رئیس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران همواره مقید است که 
ضوابط پادمان را رعایت کند و نسبت به پیمان 
عدم اشاعه سالح های هسته ای نیز متعهدیم 

و نظارت های آژانــس را بر فعالیت های خود 
و مطابق مقررات آژانس تســهیل کرده و در 
آینده نیز تســهیل خواهیم کرد؛ ایران زمینه 
تداوم همکاری با آژانس نسبت به فعالیت های 
هســته ای را فراهم می کند و آن را به صورت 
اطمینان بخش انجام می دهــد و آژانس هم 
مکرراً نسبت به تأیید این موضوع اذعان دارد.

با هیئت روس و  مالقات های ســازنده 
مجارستان

اســالمی گفت: همچنین در جریان برگزاری 
این کنفرانس، مذاکراتی نیز با هیئت روسیه و 

روس اتم انجام شد و درباره پروژه همکاری های 
مشــترک میان ایران و روســیه و در زمینه 
سرعت بخشیدن به پروژه احداث نیروگاه های 
دوم وســوم گفت گو و تبادل نظر کردیم.وی 
ادامه داد: همچنین با پیتر ســیارتو، وزیر امور 
خارجه مجارســتان و هیئت همراه مذاکراتی 
انجام شــد؛ ایران و مجارســتان دارای سابقه 
همکاری های آموزشی، علمی و تحقیقاتی در 
حوزه های مختلف می باشند. البته در گذشته 
نیز تفاهم نامه ای بین ایران و مجارستان امضا و 
مبادله شده بود و در جریان مالقات اخیر و در 
زمینه عالقمندی دو طرف، سرفصل هایی که 

می تواند در حوزه های آموزشــی، تحقیقاتی و 
توسعه فناوری و همچنین راکتور و نیروگاه ها و 
نیز تنظیم مقررات برای حوزه ایمنی هسته ای؛ 
گفت وگوهایی صورت گرفت و مقرر شــد که 
هیئت مجارستانی در فرصت های آتی به ایران 
ســفر کند و ما بتوانیم در راستای تفاهم نامه 

کالنی که مبادله شده برنامه ریزی کنیم.

برگــزاری کمیته های علمــی با هدف 
آموزش و تبادالت علمی کارشناسان

رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: اجالس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در اصل 
فرصتی اســت که جلساتی میان کارشناسان 
و مســئوالن حوزه هســته ای کشــورهای 
مختلف برگزار شــود؛ این جلســات همواره 
فرصت تعامل و گفت وگــو را فراهم می کند 
و شــرایط را به گونه ای پیــش می برد که در 
آن فرصت تبادل تجربیات برای همکاران ما 
فراهم می شود؛ در اصل برگزاری کمیته های 
علمی در جریان این کنفرانس ســبب شد تا 
تعدادی از کارشناســان و محققان ما در این 
کمیته ها شــرکت کنند.اسالمی تصریح کرد: 
کارشناسان ما در این کمیته ها به ارائه موارد 
و دســت یافته های خود اقــدام خواهند کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد: 
برگزاری این کمیته ها با توجه به پروژه هایی 
که می توان با آژانس انجام داد، فرصت خوبی 
محسوب می شود و روند اجرای این پروژه ها را 

تسریع و تسهیل می کند.

اسالمی:

مقید به رعایت ضوابط پادمان هستیم
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گزیده خبر

پرداخِت صفر تا صد خدمات درمان؟
بازنشســتگانی که بعد از سال ها کار 
و بیمه پردازی حــاال در دوراِن پیری 
- یعنی دوره ای که بیشــترین نیاز را 
به گرفتِن خدماِت درمانی دارند - به 
حال خود رها شــده اند، نه می توانند 
به بیمه ی تأمین اجتماعی شــان دل 
خوش کنند و نه دیگر بیمه ی تکمیلی 
درمانشان  سنگین  هزینه های  جواِب 

را می دهد.به گزارش خبرنگار ایلنا، »۹۰ درصد از ســالمندان کشور یک 
بیمــاری مزمن، ۷۲درصــِد آن ها دو بیماری مزمن و ۵۰درصد نیز ســه 
بیمــارِی مزمن دارند«؛ این آمــار را احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات 
ســالمندی در یازدهمین سلســه نشست ســالمندی اعالم کرده است. 
اگرچه این آمار مربوط به کل ســالمندان کشور است اما بخش بزرگی از 
این ســالمندان را بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تشکل می دهند. 
ســازمانی که طبق قانون الزام موظف به پرداخــِت صفر تا صد خدمات 
درمان به بیمه شــدگانش است اما نه تنها این قانون را کنار گذاشته است 
بلکه روز به روز از خدماِت درمانِی خود می کاهد. نُه/ بیســت و هفتِم حق 
بیمه ی زمان اشتغال به عنوان سرانه ی درمان در نظر گرفته می شود، در 
کنار این حق بیمه که رقم قابل توجهی است، طبق اصل ۸۹ قانون تأمین 
اجتماعی ۲ درصد از حقوق بازنشستگان نیز برای درمان کسر می شود. از 
این دو که بگذریم، بازنشستگان هر ماه رقم باالیی نیز برای بیمه تکمیلی 
پرداخت می کنند. اگرچه خیلی از فعاالن کارگری از همان ابتدای مطرح 
شدِن ورود بیمه های تکمیلی به مخالفت با آن برخاستند و معتقد بودند 
که مطالبه ی اصلِی بایــد اجرای قانون الزام و اجرای صفر تا صد خدمات 
درمان باشــد، اما با وعده ی برداشته شدِن بارِ سنگیِن هزینه های درمان از 
روی دوش بازنشســتگان، بیمه های تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفتند. 
وعده ای که بعد از گذشــت سال ها نه تنها اجرایی نشده بلکه حتی گاهی  
عدم پایبندی به تعهدات شرکِت بیمه مکمِل طرف قرارداد سازمان تأمین 
اجتماعی، وضعیت را برای بازنشستگان نیز سخت تر کرده است. تجربه ی 
یکی از بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی در مورد استفاده از بیمه 
تکمیلِی آتیه سازان حافظ به خوبی گویای این وضعیت است: »برای انجام 
عمل جراحی به یکی از بیمارســتان های طرف قرارداِد آتیه سازان حافظ 
رفتم اما بعد از آنکه برای تســویه حســاب به صندوق رفتم، گفتند چون 
آتیه ســازان حافظ به تعهدات خود عمل نکرده، بیمارستان با این شرکت 
قرادادی ندارد. برای پرداخِت هزینه ی سنگیِن درمانم مشکل داشتم، اما 
با هزار زحمت و قرض از آشنایان باالخره هزینه را پرداخت کردم به امید 
آنکه آتیه ســازان حافظ این هزینه را برگرداند. حدود ۵ ماه می گذرد اما 
هنوز هیچ پولی به من نداده اند.« این تنها یک نمونه از مشــکالتی است 
که بیمه تکمیلِی آتیه سازان حافظ برای بازنشستگان ایجاد کرده است. به 
گفته ی حسن صادقی؛ آتیه سازاِن حافظ علت این  عدم پایبندی به تعهدات 
خود را ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشــته به دلیِل باال بودِن ریسک در 
بازنشســتگان می داند. بــه آماری که رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی 
اعالم کرده، برگردیم: »۹۰درصد از ســالمنداِن کشور یک بیمارِی مزمن، 
۷۲درصد دو بیماری و ۵۰درصد سه بیماری مزمن دارند.« با این اوصاف 
تعداد زیادی از بازنشستگاِن کشــور برای پیگیرِی درماِن بیمارِی مزمِن 
خود به پزشــک و دوا و درمان نیاز دارند اما خیلی از آن ها به دلیِل اینکه 
نمی تواننــد از پِس هزینه های درماِن خــود بربیایند، مجبورند با بیمارِی 
خود کنار بیایند. بازنشســتگانی که بعد از سال ها کار و بیمه پردازی حاال 
در دوراِن پیــری - یعنی دوره ای که بیشــترین نیاز را به گرفتِن خدماِت 
درمانــی دارند - به حال خود رها شــده اند. آن ها نه می توانند به بیمه ی 
تأمین اجتماعی شــان دل خوش کنند و نه دیگر بیمه ی تکمیلی جواِب 
هزینه های ســنگین درمانشان را می دهد. در چنین وضعیتِی یا از درماِن 
خود می گذرند و دوراِن سالمندی را با درِد بیماری هایشان سپری می کنند 
یا با قرض و خرج کردِن پس اندازهایشان از هزینه های دیگر خود می زنند 
و خرج بیماری خود می کنند. این درحالیســت که مستمرِی بسیاری از 
بازنشستگان فاصله ی بسیاری با سبد معیشِت حداقلی دارد. مهدی قامتی، 
بازرس کانون شوراهای استان تهران، در این خصوص به »ایلنا« می گوید: 
دیــدِن وضعیِت امروزِ بازنشســتگان، کارگران را هم ناامید کرده اســت. 
بازنشستگانی که ســال ها در دوراِن کاری خود حق بیمه پرداخت کرده 
و هنوز هم در قالب مــاده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی دو درصد از حقوق 
خود را پرداخت می کنند، امروز برای گرفتِن ســاده ترین خدمات درمانی 
هم دچار مشکل می شوند چه برســد به خدماِت اساسی تری که معموال 
به دلیِل ســن و سالشان به آن نیاز دارند! قامتی می گوید: اگرچه کوتاهِی 
ســازمان تأمیِن اجتماعی از ارائه ی خدماِت درمان، کارگر و بازنشســته 
دلیلی ندارد و این مشــکِل همه ی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
است، اما بازنشستگان ســختِی مضاعفی را متحمل می شوند. از آنجا که 
در دوران کهنســالی، فرد با انواع و اقسام بیماری ها مواجه است در نتیجه 
مهم تریــن خدمات دوران پیری، همین خدمات درمانی اســت. چرا باید 
اوضاع به گونه ای باشــد که یک کارگر بازنشسته بعد از سال ها کار نتواند 
از خدماتی که جزو ابتدایی ترین حقوقش است بهره مند شود؟!  این فعال 
کارگری می گوید: فلسفه ی مهم بیمه    های اجتماعی این است که فرد در 
دوراِن کهنســالی از آرامش بیشتری برخوردار باشد، اما در اینجا با وجوِد 
مستمرِی ناچیز، افراد مجبورند بعد از بازنشستگی کار کنند تا بتوانند از 
پِس هزینه های زندگی بربیایند؛ ما شرایط آرامی برای بازنشستگان خود 
فراهم نکرده ایم. قامتی در ادامه به قانون الزام اشــاره می کند و می گوید: 
طبق قانون الزام، صفر تا صد خدمات درمان باید رایگان باشــد، اما عدم 
اجرایی شــدِن این قانون و ضعِف ســازمان تأمین اجتماعــی در ارائه ی 
خدمات درمانی و کاهِش کمیت و کیفیت این خدمات در طول ســال ها 
سبب شد کارگران و بازنشستگان به بیمه های تکمیلی روی بیاورند. اینکه 
بــا وجوِد بیمه های تکمیلِی و هزینه های ســنگینی که بابِت این بیمه ها 
پرداخت می شــود بازهم نمی توان از پــس هزینه های درمان برآمد جای 
تأسف بسیار دارد. بازرس کانون شوراهای استان تهران با اشاره به ادعای 
بیمه آتیه سازان حافظ در مورد ۱۵۰۰میلیارد تومان زیان انباشته و عدم 
پایبندی به تعهداتش می گوید: هزینه ی این زیان را بازنشســتگان نباید 
پرداخت کنند. آن ها به اندازه ی کافــی هزینه ی بی تدبیری ها را داده اند. 
از یک طرف سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند قانون الزام را اجرایی کند 
چون به دلیِل بدهِی کالن خود از دولت نمی تواند اعتبارات الزم را فراهم 
کند و از طرفی دیگر بیمه آتیه ســازان حافظ می گوید زیان انباشته دارد 
و نمی تواند به تعهدات خود پایبند باشــد.وضعیت وقتی درست می شود 
که هر کس به تعهدات خود عمل کند. دولت باید بدهِی خود به سازمان 
تأمین اجتماعی را پرداخت کند، سازمان تأمین اجتماعی باید به تعهدات 
خود عمل کند و قانون الــزام را اجرایی کند. به گفته ی قامتی؛ پرداخِت 

صفر تا صِد هزینه های درمان، یک حق است و باید آن را مطالبه کرد.

خاندوزی:
 همه موتورهای ایجاد تورم را کنترل کردیم

وزیر اقتصاد با اشاره به سهولت دسترسی فعاالن اقتصادی به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی 
عدم بدهی مالیاتی، گفت: تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی انضباطی های بودجه ای، 
شبکه بانکی، خلق پول، نوسان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه های گذشته کنترل شد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، مسئله تورم به صورت ثابت و 
هفتگی توسط بانک مرکزی رصد می شود، گفت: گزارشی از عواملی که موجب بی انضباطی 
مالی و پولی در کشور می شود و همچنین بی انضباطی ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل 
آن به جامعه می شــود،  در کنار مسائل منجر به کسری بودجه، بی انضباطی های بانکی 
و...  به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود.وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری 
اجالس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور در مشهد گفت: در این اجالس ضمن مرور 
بر عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی در استانهای مختلف، شناسایی نقاط ضعف و قوت 
در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی مورد بررسی قرار گرفت و 
تصمیمات به صورت مشترک گرفته شد.وی افزود: با توجه به سرفصل مهم دولت مردمی 
که اعتماد به فعاالن اقتصادی است یکی از موارد مهم در این نشست این بود که از حدود 
چهار و نیم میلیون اظهارنامه که اشخاص حقیقی در سال گذشته ارائه کرده اند، حدود سه 
و نیم میلیون بدون رسیدگی و با اعتماد کامل به فعاالن اقتصادی و مشاغل مورد پذیرش 
قرار خواهد گرفت و حدود یک میلیون از آن از طریق موتورهای ریسکی که در سازمان امور 
مالیاتی هست و با تمرکز بر مودیان پرخطر و همچنین اعتماد به اکثریت فعاالن اقتصادی 
کار را جلو خواهند برد.خاندوزی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص ســهولت دسترســی 
فعاالن اقتصادی به مفاصا حســاب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱۸6 قانون 
مالیاتهای مستقیم است که مقرر شد تا پایان پاییز امسال تمام آنها به صورت برخط و بدون 

مراجعه فیزیکی مردم صورت پذیرد.

بازار موز در انحصار چند فرد خاص است
 افزایش قیمت سیب زمینی به ۲۰ هزار تومان

نایب رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی خاطر نشان کرد: بازار موز در انحصار چند 
فرد خاص اســت آنها تعیین می کنند که قیمت موز کیلویی چند شود؛ تجربه نشان داده 
اســت بعد از اتمام ماه های محرم و صفر و افزایش مهمانی ها و دورهمی ها میزان مصرف 
موز باال می رود و این احتمال وجود دارد که در هفته های آینده نرخ موز باالتر از نرخ فعلی 
شود.اسماعیل مرادیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به رکود در بازار میوه 
و تره بار، گفت: انتظار می رود در هفته های آینده بازار میوه و تره بار تکان بخورد و این بازار 
از شــرایط رکود خارج شود؛ قیمت میوه نسبت به تورم موجود در کشور در شرایط نرمال 
است. وی با اشاره به منطقی بودن نرخ گالبی، افزود: در سنوات گذشته تعداد قابل توجهی 
از درختان گالبی ســوخت و از بین رفتن از این رو نرخ آنها در ســال های گذشته همواره 
نسبت به ســایر میوه ها باالتر اســت در حال حاضر گالبی کیلویی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان 
عرضه می شود.این فعال صنفی با بیان اینکه بازار سیب زمینی در شرایط حاد است، افزود: 
سیب زمینی جزو ضروریات سبد خانوارهاست از این رو نرخ آن برای خریداران اهمیت دارد؛ 
قیمت تمام شده سیب زمینی برای کشاورزان باالست اما نباید در این میان از شیطنت های 
دالل ها غافل شد. سیب زمینی در میدان اصلی کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان عرضه می شود 
و در واحدهای صنفی به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم می رسد.به گفته وی؛ صادرات خیار به 
عراق آغاز شده است.مرادیان با اشاره به نرخ انواع صیفی جات در میدان اصلی تهران، گفت: 
کدو کیلویی ۷ تا ۱3 هزار تومان، بادنجان کیلویی ۵ تا ۱3 هزار تومان، هویج 6 تا ۱۰ هزار 
تومان، فلفل دلمه ای ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان و گوجه فرنگی ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. کم آبی 
در میزان تولید سبزیجات در سال جاری تاثیر گذاشت از این رو شاهد افزایش قیمت سبزی 
در بــازار بودیم.وی با بیان اینکه قیمت موز از کیلویی 3۵ هزار تومان به کیلویی ۵۰ هزار 
تومان رسیده است، افزود: بازار موز در انحصار چند فرد خاص است آنها تعیین می کنند که 
قیمت موز کیلویی چند شود؛ تجربه نشان داده است بعد از اتمام ماه های محرم و صفر و 

افزایش مهمانی ها و دورهمی ها میزان مصرف موز باال می رود.

تصویب واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت

چهکسانیسهامعدالتمیگیرند؟
هیأت وزیران، وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده 
سهام متعلق به دولت، نسبت به واگذاری سهام به افراد فاقد سهام 
عدالت در دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی 
اقدام کند.به گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس 
از هفته ها کش و قوس، باالخره تکلیف جاماندگان سهام عدالت 
مشــخص شد و واگذاری ســهام به جاماندگان به تصویب هیات 
دولت رســید.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه 
جلسه هیئت دولت از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در 
برخی از بانک ها و شــرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت 
که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و 
مجموعه ایثارگران هســتند، خبر داد و تاکید کرد: با این مصوبه 
افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام 
عدالت هســتند، مشمول سهام عدالت می شوند.سخنگوی دولت 
با بیان اینکه این بانک ها و شرکت ها سودده و از لحاظ اقتصادی 
مناســب هستند، گفت: بخشــی از ســهام دولت در بانک های 
صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان سهام عدالت به افراد 

جامانده دو دهک کم درآمد واگذار خواهد شد.

 شرایط دولت برای واگذاری سهام عدالت چیست؟
در همین زمینه، هیأت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود، 
وزارت امور اقتصادی و دارایــی را مکلف کرد، از محل باقیمانده 
ســهام متعلق به دولت در بانک های صــادرات، ملت و تجارت، 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، شرکت مخابرات ایران 
و صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم 
ســهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.براساس مصوبه 
هیئت وزیران، مبلغ ســهام مورد واگذاری به هریک از مشموالن 
معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به 
صورت اقساط ســاالنه و به مدت ۱۰ سال خواهد بود. همچنین 
افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی 
و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان 
)در مقطع واگذاری سال ۱3۸۵( برعهده سازمان خصوصی سازی 
خواهد بود.ســازمان خصوصی ســازی نیز مکلف است از طریق 
سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام 

به کد سهامداری هریک از مشموالن اقدام نماید.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی 

سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه 
کامل اقساط و به صورت مرحله ای )طی 3 سال به نسبت مساوی( 
انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال 
پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام 
نمایند.قیمت ســهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و 
بر مبنای میانگین قیمت پایانی ســهام هر شــرکت از اولین روز 
کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه/ منتهی 
به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.در صورت عدم 
کفاف ســهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر 
فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری 
ســهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این 
مصوبه اقدام نماید.واگذاری ســهام موضــوع این تصویب نامه به 
موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین ســازمان خصوصی 
سازی و فرد مشــمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام 
موضوع مصوبه خارج از ســاعت معامالت و خارج از اتاق پایاپای، 
انجــام خواهد گرفت و کلیه کارمــزد، هزینه های نقل و انتقال و 
توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل 

و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

سهام عدالت چقدر می ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار 
ســرمایه تشکیل شده است که در هفته  های گذشته با نوسان در 
میزان ارزش همراه بوده اســت. این سهام در بهمن ماه با کاهش 

ارزش مواجه شد و در اســفندماه نیز روند نوسانی داشت.ارزش 
این ســهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد شاخص های 
عملکردی بازار ســرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته 
دوم فروردین ماه و با رشــد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز 
رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم 
فروردین ماه با افت مواجه شــد. ارزش این سهام در هفته چهارم 
فروردین ماه با رشــد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد.سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش 
ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه 
با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته 
دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.4۲ درصدی یافت. ارزش این سبد 
دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.6۸ درصدی را تجربه 
کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ 
درصدی روبرو شد.ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی 
خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شــد. این روند نزولی در 
هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته 
گذشته با کاهش ۲.۱3 درصدی مواجه شد.این سهام عدالت در 
هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش ۱.۵۵ درصدی روبرو 
شد که این مساله به دلیل افت در شاخص های عملکردی بورس 
رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد 
۲ درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه 
نیز با افت ۲.۱۵ درصدی داشت.البته سبد سهام عدالت به دلیل 
تشکیل شدن از سهام شرکت های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص 

کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲.۸6 
درصد مواجه شــده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش 
۱.3۹ درصدی در ارزش پشــت سر گذاشته است. در حال حاضر 
و در هفته ســوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱.3۷ درصدی 
روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه 
با افت ۲ درصدی داشته اســت.برگه های سهام عدالت در هفته 
ابتدایی مردادماه با کاهش ۲.6۵ درصدی روبرو شده است؛ اما در 
هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت 46 صدم درصد افت کرد، 
اما در هفته ســوم مردادماه برخالف شاخص های بورس، ارزش 
سهام عدالت ۷.6۲ درصد کاهش یافت. در هفته چهارم مردادماه 
برخالف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد ۷۲ صدم 
درصدی روبرو شــده است. ارزش ســهام عدالت در هفته پایانی 
مردادماه با کاهش ۱.64 صدم درصدی روبرو شــده است.بورس 
در هفته های گذشته با وضعیت نوسانی همراه بوده است که این 
مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته 
است.کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور 
ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش ۱.۸۱ و ۲.۸۹ 
درصدی روبرو شــد. ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم 
شهریور ماه نیز با کاهش ۱.3۲ درصدی همراه بوده است. سهام 
عدالت در هفته های گذشــته با توجه به افت در شــاخص های 
بورس بــا کاهش ارزش مواجه بوده و در هفته چهارم شــهریور 
ماه بیشترین افت در 6 ماه گذشــته را تجربه کرده است. ارزش 
سهام عدالت در هفته چهارم شــهریورماه با افت 3.36 درصدی 
همراه بوده است.سهام عدالت در هفته اول مهرماه پس از هفته ها 
افت، با رشد ۸۲ صدم درصدی روبرو شد. این مساله در حالی رخ 
داده اســت که شاخص کل بورس در این هفته با کاهش 6 دهم 
درصدی و شاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش ۸ دهم درصدی 
داشته اند.برگه های سهام عدالت در قیمت های اسمی 4۰۹ هزار 
تومانی، 4۹۲ هزار تومانی، ۵3۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی 
در هفته اول مهرماه به ترتیب با افزایش 4۵ هزار تومانی، ۵4 هزار 
تومانی، ۵۸ هزار تومانی و یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی نسبت 
به هفته گذشته مواجه شده اند.بسیاری از کارشناسان معتقدند، 
نمادهای حاضر در ســبد ســهام عدالت از ارزنده ترین سهم های 
بازار سرمایه هســتند. با این حال، ارزش برگه های سهام عدالت 
در برگه های مختلف به ترتیب برابر است با ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار 
تومان، 6 میلیون و 6۸4 هزار تومان، ۷ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان 
و ۱3 میلیون و ۵۸۷ هزار تومان.ارزش فعلی سهام عدالت نسبت 
به دوران اوج بازار در مرداد  ســال ۹۹ با افت 64 درصدی مواجه 
شده است. از مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام عدالت،  ضعف 
مدیریت در شرکت های ســرمایه گذاری و عدم برگزاری مجامع 
این شــرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ای برای این شرکتها به 
شــمار می رود.بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول 
مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش 
قیمت ۱۰ میلیــون و ۲۲ هزار تومانــی، ۱۲ میلیون و ۵6 هزار 
تومانــی، ۱3 میلیون و 36 هزار تومانی و ۲4 میلیون و ۵۰۵ هزار 

تومانی روبرو شده است.
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گزیده خبر
در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

 تولید روزانه برق به ۸۷ هزار 
مگاوات رسید

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: می بایست در 
سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه نصب می شد و در انتهای 
برنامه ششــم به ۱۶۰ هزار مگاوات دست می یافتیم، اما این اتفاق نیفتاد و 
هنــوز به ۱۰۵ هزار مگاوات نیز نرســیده ایم و اکنون تولید حدود ۸۷ هزار 
مگاوات است.حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه با سرمایه 
گذاری و تعیین هدف در صنعت برق می بایست به این سمت پیش برویم که 
در سال های آینده با خاموشی مواجه نشویم و تراز بین تولید و مصرف برق 
به وجود آید، اظهار کرد:  ۱۷ هزار مگاوات کمبود نیروگاه نصب شده داریم 
که برای تحقق آن با در نظر گرفتن خط و پســت نیازمند سرمایه ای حدود 
۱۲ تا ۱۳ میلیارد دالر هستیم.وی با بیان اینکه از لحاظ تراز انرژی در حوزه 
برق در زمستان باتوجه به اینکه تولید و مصرف به گونه است که مشکلی از 
نظر تولید نداریم، موضوع کمبود گاز مطرح است، اظهار کرد: کشور باید در 
حوزه گاز نیز سرمایه گذاری کند تا مشکلی در این حوزه وجود نداشته باشد.

دبیرکل فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد: در سال 
گذشته در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه شدیم و بسیاری از نیروگاه ها 
نتوانستند گاز کافی دریافت کنند و به سمت مازوت سوزی رفتند و این در 
شرایطی بود که بسیاری از نیروگاه ها نیز به دلیل مسائل محیط زیستی قادر 
به استفاده از مازوت نبودند و به همین دلیل شاهد خاموشی بودیم.صالحی با 
تاکید بر اینکه این مساله نیز بیشتر متحمل بخش صنعت شد، گفت: امسال 
نیز پیش بینی می شود که این اتفاق بیفتد؛ یعنی اگر سوخت تولیدی کفاف 
ندهد بی شک شاهد خاموشی خواهیم بود. برای مقابله با این مساله از سالها 
پیش می بایست سرمایه گذاری صورت می گرفت تا صنعت گاز توسعه پیدا 
می کرد.به گفته وی اکنون در بسیاری از میادین تولید گاز شاهد افت فشار 
نیز هستیم و این باعث می شود به ظرفیتی که محاسبه کرده بودیم نرسیم. 
این مســاله کامال ناشی از عدم ســرمایه گذاری بوده که در سال های قبل 
اتفاق افتاده اســت.دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران 
ادامه داد: در گاز تنها بحث تولید در نیروگاه مطرح نیست. خیلی از صنایع 
مانند فوالد تا ۷۰ درصد نیازمند مصرف گاز به عنوان خوراک هستند و اگر 
به همین روال پیش برویم و با کمبود مواجه شــویم، باز هم شاهد قطع گاز 
صنایــع خواهیم بود.صالحی با بیان اینکه واقعی کردن قیمت برق می تواند 
منجر به مصرف بهینه و تعریف پروژه های بهینه ســازی شود، اظهار کرد: 
پروژه های بهینه سازی در ایران معنا ندارد. در فوالد تا زمانی که قیمت برق 
پایین باشــد میزان مصرف کاهش نمی یابد و در دیگر صنایع نیز شرایط به 
همین روال است.وی ادامه داد: در ایران پروژه های بهینه سازی سوخت نیز 
کلید نخورده اســت و شرکتها و بنگاه های بزرگ سیاستهای خود را به این 
ســمت نمی برند؛ چراکه باید برای تحقق این موضوع هزینه کنند، ولی به 
دلیل ارزان بودن انرژی این اتفاق نمی افتد؛ لذا واقعی شــدن قیمت سوخت 
موجب کاهش مصرف و افزایش راندمان خواهد شد.او با بیان اینکه از طرف 
دیگر می بایست تولید گازهای گلخانه ای کاهش یابد، اظهار کرد: ایران جزو 
۱۰ کشوری است که بیشــترین تولید گازهای گلخانه ای را دارد و این در 
شرایطی است که ۹ کشور دیگر تولید ناخالصی باالیی نیز دارند. در این راستا 

منطقی کردن قیمت مزایایی دارد که می توانیم به آن دست یابیم.

 هشدار! مصرف روزانه آب تهران
 همچنان باالست

بنا به اعالم شرکت آب و فاضالب استان تهران، در حالی که انتظار می رفت 
با شــروع فصل پاییز از حجم باالی مصرف آب در تهران کاسته شود، اما به 
عنوان نمونه میزان مصرف آب در روز نخســت مهرماه معادل ســه میلیارد 
و ۴۵۰ میلیون لیتر بــوده و در باقی روزهای هفته اول مهرماه نیز تغییری 
نداشته است.به گزارش ایســنا،  این حجم مصرف آب با میزان مصرف آب 
در روزهای اوج مصرف در تابستان گذشته تفاوتی ندارد و میزان مصرف آب 
در تهران در شــرایطی هم چنان باالست که بنا بر اعالم سازمان هواشناسی 
استان تهران میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت به 
میانگین بلندمدت دارد. همچنین میزان بارش های استان تهران در مقایسه 
با متوســط بلندمدت با کاهش ۲۶ درصدی مواجه بوده است. اکنون میزان 
ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران با کاهش ۱۶ درصدی نسبت 
به ســال آبی گذشته مواجه است و در آستانه فصل پاییز و شروع سال آبی 
جدید با ۴۱۱ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و کسری ۸۹ میلیون مترمکعبی 
نسبت به سال گذشته وارد سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می شویم.شرکت آب و 
فاضالب استان تهران در پایان اذعان کرده است: در چنین شرایطی درکنار 
تمامی اقدامات فنی و مهندســی برای تامین آب، تنها مشــارکت همدالنه 
شهروندان و رعایت شیوه های مدیریت مصرف است که تداوم تامین پایدار 

آب شرب پایتخت را تضمین می کند.

تشدید تدابیر امنیتی در بخش نفت و گاز نروژ
نروژ پس از عمدی اعالم شــدن آسیب دیدگی خطوط لوله روسیه و نشت گاز در دریای 
بالتیــک، امنیت بخش نفت و گاز خود را برای حمایت در برابر خرابکاری احتمالی تقویت 
کرد.به گزارش ایســنا، یک کارشناس نظامی هشدار داد امنیت بخش نفت نروژ که اکنون 
بزرگترین تامین کننده گاز اروپا و صادرکننده بزرگ نفت است، ممکن است بیش از حد 
سست و ضعیف باشد.نشت بزرگ گاز، در نتیجه خرابکاری مشکوک که روز سه شنبه در 
خطوط لوله نورد اســتریم شناسایی شد، بازارهای انرژی را ملتهب و نگرانیهای امنیتی را 
تشدید کرده است.ناتو و اتحادیه اروپا بر ضرورت حمایت از زیرساخت حساس تاکید کرده 
و هشدار دادند هر گونه حمالت بیشتر، با پاسخ محکم و متحد روبرو خواهد شد.تور ایوار 
اســترومن، مدرس ارشد آکادمی نیروی دریایی سلطنتی نروژ به رویترز گفت: دولت نروژ 
باید واقف شود که اکنون مهمترین هدف استراتژیک همه اروپا، واردات انرژی یا گاز از نروژ 
است. اگر عرضه انرژی از سوی نروژ قطع یا متوقف شود یا به میزان زیادی کاهش پیدا کند، 
یک بحران انرژی کامل در اروپا ایجاد خواهد کرد.نروژ بیش از ۹۰ میدان نفتی و گازی دارد 
که به شبکه خطوط لوله گازی به طور ۹۰۰۰ کیلومتر متصل هستند.این کشور اعالم کرد 
امنیت تاسیسات نفت و گاز را در پی نشت گاز در دریای بالتیک و گزارشهایی از فعالیتهای 

پهپادی در دریای شمال، تقویت خواهد کرد.

توسعه همکاری ایران و ژاپن در حوزه انرژی
روز گذشته مقام های ارشد ایران و ژاپن بر توسعه همکاری ها تأکید 
کردند، موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند تاثیرات مثبتی 
را برای هر دو کشور رقم بزند.به گزارش ایسنا، دیدار روز گذشته 
جواد اوجی - وزیر نفت کشورمان با یوشیماسا هایاشی، وزیر امور 
خارجه ژاپن منجر به تاکید بر توسعه روابط دو کشور شد، اوجی 
در این دیدار، با تاکید بر اینکه هم اکنون همکاری های نفتی میان 
ایران و برخی کشــورها در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد 
تا امکان همکاری با شــرکت های ژاپنی در بخش های نفت، گاز، 
پاالیشــگاه و پتروشیمی برقرار شــود.وی با بیان اینکه در دولت 
جدید برنامه جامعی برای توسعه صنعت نفت با پیش بینی جذب 
۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در هشت سال و رساندن سطح 
ظرفیت تولید نفــت به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه در روز و 
تولید گاز طبیعی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز 
طراحی شده اســت، گفت: ایران می تواند نقش مهمی در تأمین 
انرژی ژاپن ایفا کند، هم اکنون سطح همکاری های اقتصادی دو 
کشور در سطح شایسته نیست. شرکت های ژاپنی بسیار در ایران 
خوشنام هستند و این سرمایه ارزشمندی برای توسعه همکاری ها 

میان دو کشور است.

ایران می تواند نقش مهمی در تأمین انرژی مورد نیاز ژاپن 
ایفا کند

وزیر نفــت با اعالم آمادگی کامــل وزارت نفت برای همکاری با 
شــرکت های ژاپنی گفت: ایران می تواند نقش مهمی در تأمین 
انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند. مردم ایران خاطره شرکت پاالیش 
نفت ژاپن )Idemitsu( که در شــرایط تحریــم فروش نفت ایران 
به دلیل ملی شــدن صنعت نفت، از ایران نفت خریداری کرد را 

فراموش نخواهند کرد.

سطح پایین تجارت دو کشور ناشی از تحریم ها شایسته 
نیست

وی بــا بیــان اینکه افت بی ســابقه و ســطح پاییــن تجارت و 
همکاری های اقتصادی که ناشی از تحریم های یک جانبه و ظالمانه 
آمریکا است، شایسته دو کشور نیست، افزود: امکان همکاری ایران 
و ژاپن در حوزه بهینه ســازی و آموزش در شرایط تحریم وجود 
دارد، ظرفیت های بســیار باالیی برای شــرکت های ژاپنی برای 

همکاری با ایران از باالدست تا پایین دست وجود دارد.

معطل برجام نماندیم

وزیر نفت با اشاره به امضای ۱۰۰ میلیارد دالر قرارداد و تفاهم نامه 
با شــرکت های خارجی و داخلی در دولت ســیزدهم اظهار کرد: 
وزارت نفــت معطل برجام نمانده و مذاکــرات اولیه با طرف های 
خارجی را آغاز کرده است که این مذاکرات به خوبی پیش می رود. 
از همــکاری با شــرکت های ژاپنی دارای تجــارب و دانش فنی 
الزم در زمینه بهینه ســازی مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن، 
جمع آوری گازهای مشعل و... استقبال می کنیم، هر شرکتی که 
در این بخش ســرمایه گذاری کند می تواند نیمی از این ظرفیت 

آزادشده و صرفه جویی شده را به صورت محصول برداشت کند.

ایران و ژاپن برای همکاری مصمم هستند
یوشیماســا هایاشــی، وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این دیدار با 
یادآوری اینکه در اجالس نیویورک فومیو کیشــیدا، نخست وزیر 
این کشــور را همراهی کرد و در آنجا با ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهوری ایران، حســین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه 
دیدار داشتند، تأکید کرد: مقام های عالی رتبه دو کشور در زمینه 
توســعه همکاری مصمم هســتند. در ماه های اخیر قیمت نفت 

افزایش زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی کردن 
مذاکرات حداکثر بهره برداری را از این موقعیت به دســت آورد.به 
گفته وی ۴۰ ســال قبل در شرکت میتسویی فعالیت داشته و با 

ظرفیت های باال صنعت نفت ایران آشناست.

همکاری حتی در شرایط تحریم
نیشــیمورا یاسوتوشی، وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن نیز در 
این دیدار با اشاره به روابط حسنه دو کشور و سابقه باالی فرهنگی 
و تمدن ایران اظهار کرد: ایران کشــور مهمی در منطقه و جهان 
اســت و ژاپن عالقه مند به تقویت روابط با ایران اســت.   وی با 
ابراز تأســف از خروج این کشــور از پروژه توسعه میدان آزادگان 
گفت: دولت ژاپن از برجام همواره حمایت کرده و امیدوار اســت 
مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه برســد و ژاپن بتواند همکاری با 
ایران به ویژه در بخش نفت و گاز را از ســر بگیرد. ما شرکت های 
ژاپنی را به فعالیت در ایران تشــویق می کنیم، حتی در شرایط 
تحریــم فرصت های خوبی برای همــکاری به خصوص در بخش 
بهینه ســازی مصرف انرژی، جمع آوری گازهای همراه و ... وجود 

دارد.وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های ژاپنی دفاتر خود در 
تهــران را حفظ کردند و در ایران حضور دارند، گفت: این موضوع 

نشان دهنده اهمیت تعامل با ایران برای شرکت های ژاپنی است.

توسعه همکاری با ژاپن یک بازی دو سر برد
در این بین جهانبخش امینی - کارشناس ارشد حوزه انرژی - در 
خصوص اهمیت توسعه روابط ایران و ژاپن، به ایسنا گفت: رابطه 
این دو کشور در گذشته یک رابطه مسالمت آمیز و خارج از تنش 
بــوده و اراده ژاپــن نیز بر این بوده که در چالش های سیاســی 
هیچگاه پیش قدم در بحث تحریم ها نباشــد، ســوابق در زمان 
جنگ نیز نشــان می دهد که ما از تجهیزات ژاپن در آن مقطع 
زمانی اســتفاده کرده ایم و همکاری خوبی بین دو کشــور وجود 
داشــت.وی با تاکید بر سابقه گذشــته ایران و ژاپن، اظهار کرد: 
این مساله می تواند در آینده نیز موجب گسترش روابط دو کشور 
شــود و مراودات تجاری و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد 
و ایــن امکان را برای دولــت فراهم می کند که با یک اراده قوی 
وارد این مســاله شوند.این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان 
اینکه بی شک ژاپن نیز تمایل به همکاری با ایران را دارد، گفت: 
پیش بینی می شــود که هر دو کشــور از این مراودات تجاری و 
اقتصادی بهره ببرند و منفعت این مســاله برای هر دو کشور رقم 
بخورد، این ارتباط سیاســی و تجاری به نفع هر دو کشور خواهد 
بود.امینی افزود: توســعه این همکاری ها در صورت تحقق بیش 
از گذشــته خواهد بود و این مساله نیز نه تنها موجب استحکام 
رابطه بین ایران و ژاپن می شود بلکه باعث توسعه روابط با دیگر 
کشورهای آسیای شرقی نیز خواهد شد. از زمانی که اروپا و آمریکا 
اقدام به مبارزه جدی علیه توســعه ایران کردند، همکاری دیگر 
کشورها با ایران از بار فشار تحریم کاسته است و اراده آن ها را نیز 
بر تحمیل این فشــار کمتر می کند.به گفته وی البته باید توجه 
داشت که این کشورها نیز با دور شدن از ایران از منافع اقتصادی 
خودشــان محروم شده اند و کشورهای دیگر سود بردند، در این 
بین اگر با ژاپن و کشــورهای دیگر ارتباط بیشتری داشته باشیم 
هم تحریم ها را کمرنگ کرده ایم و هم دشــمنان ما نیز با توجه 
به اینکه نتوانستند سود اقتصادی در روابط تجاری ببرند ممکن 
است در تصمیم های خود تجدیدنظر کنند.وی با بیان اینکه این 
کشورها بیش از این نمی توانند بر ایران فشار وارد کنند چرا که اگر 
می توانستند قطعا این کار را انجام می دادند، گفت: هر چه روابط 
ایران با دیگر کشــورها توســعه پیدا کند قدرت آن ها را کاهش 

داده ایم و این به نفع ایران خواهد بود.

قیمت نفــت در معامالت روز جمعه 
تغییر چندانی نداشت اما تحت تاثیر 
ضعیــف شــدن ارزش دالر آمریکا 
و چشــم انداز کاهــش تولید اوپک 
پالس، در مسیر ثبت نخستین رشد 
هفتگی در پنج هفته گذشــته قرار 
دارد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت بــرای تحویل در نوامبر با 
۱۰ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، 
به ۸۸ دالر و ۳۹ ســنت در هر بشکه 
رســید. نفت برنت روز گذشــته ۸۳ 
سنت کاهش داشــت. بهای قرارداد 
دســامبر بدون تغییــر در ۸۷ دالر و 
ماند.بهای معامالت  ثابت  ۱۸ سنت، 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای 
تحویل در نوامبر، ۹ سنت معادل ۰.۱ 
درصد رشــد کرد و به ۸۱ دالر و ۳۲ 
سنت در هر بشــکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز پنج شنبه ۹۲ سنت 
کاهش داشــت.به گفته ادوارد مویا، 
 ،OANDA تحلیلگر ارشــد شــرکت
وخامت دورنمــای تقاضا برای نفت، 
تــا زمانی که معاملــه گران مطمئن 

نشــوند که اوپک پالس تولیدش را 
کاهش خواهــد داد، اجازه نمی دهد 
نفت صعود کند. با این حال، ضعیف 
شــدن ارزش دالر، رونــد کاهشــی 
قیمتهای نفت را محدود کرده است.

هر دو شــاخص نفت برنت و وســت 
اینترمدیت در مســیر ثبت  تگزاس 
حدود سه درصد رشد هفتگی هستند 
که نخستین رشد هفتگی آنها از اوت 
خواهد بود.افــت ارزش دالر و عقب 
نشینی این ارز از باالترین رکورد ۲۰ 

ســاله که اوایل هفته ثبت کرده بود، 
از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد.بهای 
نفت برنت در ســپتامبر ۸.۴ درصد 
کاهش داشــته که چهارمین کاهش 
ماهانه این شــاخص است. همچنین 
در سه ماهه سوم، ۲۳ درصد کاهش 
داشته که نخستین کاهش سه ماهه 
بهای نفت برنت از ســه ماهه چهارم 
ســال ۲۰۲۱ به شــمار مــی رود.

بهای وســت تگزاس اینترمدیت در 
ســپتامبر ۹.۳ درصد کاهش داشته 

که چهارمین کاهش ماهانه شاخص 
نفت آمریکاســت و در سه ماهه سوم 
۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین 
کاهش سه ماهه از سه ماهه منتهی به 
مارس ۲۰۲۰ است که شیوع کووید 
۱۹، باعث ریزش تقاضا شــده بود.به 
گفته تحلیلگران، به نظر می رسد بازار 
کف قیمت پیدا کرده است زیرا عرضه 
نفت با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا 
علیه صادرات نفت روســیه در پنجم 
دسامبر، محدودتر خواهد شد. با این 
حال، مسئله نامعلوم، میزان افت تقاضا 
در پــی کندی رشــد اقتصاد جهانی 
است.سه منبع آگاه به رویترز گفتند: 
اوپک و متحدانش شــامل روسیه در 
آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم 
مذاکره درباره کاهش تولید هستند.

بر اســاس گزارش رویترز، یک منبع 
نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته 
خبر داده بود روســیه ممکن اســت 
کاهــش یک میلیون بشــکه در روز 
تولید اوپک پالس را در جلسه بعدی 

وزیران این گروه پیشنهاد کند.

 افزایش دوباره قیمت نفت
 در راه است

یک نماینده مجلس با بیان اینکه زاینده رود فقط حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب 
پشت سد دارد، گفت: بحث انتقال آب از دریا را مطرح می کنند که مسلما آب انتقالی 
از دریا به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای کشــاورزی نــدارد و هر متر مکعبی آب به 
اصفهان برسد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تمام می شود.محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تداوم خشکســالی و وضعیت آب استان اصفهان اظهار 
داشت: حوضه آبریز زاینده رود مبتالبه مشکالت ساختاری و ریشه ای است که عمدتا به 
سوء مدیریت بازمی گردد چراکه نه مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم که بگوییم 
حقابه ما داده نمی شود و نه میزان بارش یک تفاوت فاحشی بین سال های اخیر و دهه 
گذشته داشته است، البته منکر کاسته شدن میزان بارش نیستم اما همه مشکل ناشی 

از کاهش بارش نیست بخشی از مسئله به سوء مدیریت و تصمیمات غلط بوده است.
وی افزود: اکنون حوضه آبریز زاینده رود و اســتان اصفهان و ۱۴ شهری که به نوعی 
مهمان ســفره زاینده رود هستند با چالش جدی مواجهند، امروز حدود ۱۸۰ میلیون 
متر مکعب آب پشت سد داریم و یقینا در سال آتی هم با چالش جدی مواجهیم. عضو 
هیات نمایندگان استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: بخشی از پروژه هایی که ۲۰ سال 
گذشته در سفر رهبری به اســتان مورد تاکید بوده همچنان روی زمین مانده است، 
بدتر از پروژه هایی که اجرا نشده بارگذاری های جدیدی است که اتفاق می افتاد، امروز 
باالدست زاینده رود یعنی در استان همجوار عالوه بر بارگذاری هایی که طی ۲۰ سال 
گذشته اتفاق افتاده است که حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را مصرف می کند هنوز 
هم طرح های توسعه کشــاورزی را داریم، طرح هایی که هیچگونه توجیه آبی ندارند.

وی با بیان اینکه برخی تصمیمیات زخم زاینده رود را مزمن تر و مسری تر کرده و دل 
مردم استان اصفهان را به درد آورده است، گفت: دولت برخی تصمیمات در حد گفتار 
را اتخاذ کرده اما تاکنون هیچکدام به منصه عمل نرســیده اســت. امروز نه منبع آبی 

جدیدی وارد شده حال آنکه در سنوات گذشته 
برخی بارگذاری های جدیدی صورت گرفته که 
بنا بر این بود محــل تامین این بارگذاری ها از 
منابعی غیر زاینده رود باشد، اما همچنان بهشت 
آباد و تونل سوم اجرایی نشده و بارگذاری ها از 
محل موجودی زاینده رود اتفاق افتاده اســت.

این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: طرح ها 
و پیشنهادات در مرحله گفتار است و حتی به 

نوشتار و ابالغ تصمیم کتبی هم نرسیده است، بحث انتقال آب از دریا را مطرح می کنند 
که مسلما آب انتقالی از دریا به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای کشاورزی ندارد و هر متر 
مکعبی آب به اصفهان برســد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تمام می شود. بنابراین هیچ وجه 
امکان کشــاورزی با این آب نیست، در بخش صنعت نیز قول هایی داده شده و برخی 

تخصیص ها اتفاق افتاده ولی هیچکدام از طرح ها به مرحله ابالغ و اجرا نرسیده است.

زاینده رود 180 میلیون متر مکعب آب پشت سد دارد

طرح ها فقط در حد حرف است

شرکت ملی نفت ابوظبی »ADNOC« در حال نهایی 
کردن توافق بــرای تحویل ۶ محمولــه گاز طبیعی 
مایع به آلمان در ســال آینده است.به گزارش ایلنا از 
بلومبرگ، پنجشــنبه اعالم کرد که شرکت ملی نفت 
ابوظبی »ADNOC« در حال نهایی کردن توافق برای 
تحویل ۶ محموله گاز طبیعی مایع به آلمان در سال 
آینده اســت.این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه -که 
نامشان فاش نشده است- اعالم کرد که محموله های 
جدید به اولین محمولــه گاز مایع از امارات به آلمان 
اضافه می شود که در دســامبر آینده تحویل خواهد 
شــد.به گفته این منابع، محموله ها بــرای راه اندازی 
ایستگاه تعویض شــناور RWE در نزدیکی هامبورگ 

در نظر گرفته شده اســت.پس از اینکه دولت آلمان 
پنج ایستگاه شــناور را برای واردات گاز طبیعی مایع 
تامیــن کرد، به دنبال منابع جدید گاز برای کمک به 
کاهش وابستگی به ســوخت روسیه و کاهش بحران 
بی ســابقه قیمت انرژی اســت.این قرارداد به تامین 
منابــع برای بزرگترین اقتصاد اروپا که در تالش برای 
جایگزینی جریان کم گاز روسیه است، کمک خواهد 
کرد. اوالف شــولز، صدراعظم آلمــان، در جریان تور 
خود که شامل امارات، عربســتان سعودی و قطر در 
هفته گذشــته بود، تنها یک محموله را تضمین کرد، 
اما قرارداد محموله های بیشــتری را امضا کرد تا سال 
آینده تحویل شود.قرار است اولین محموله ۱۳۷۰۰۰ 

متر مکعبی را در اواخر دســامبر یا اوایل سال ۲۰۲۳ 
به RWE Brunsbuetel تحویل دهد.ســخنگوی وزارت 
اقتصاد آلمان گفت: محموله های بیشتری برنامه ریزی 
شده است، اما تعداد دقیق آن هنوز مشخص نیست و 
 RWE گفتگوها ادامه دارد.ماه گذشته، دولت آلمان با
و یکی دیگر از تاسیســات Uniper برای عرضه موقت 
گاز طبیعی مایع، از طریق دو پایانه جدید، قراردادی 
 LNG منعقد کرد.امارات قصــد دارد ظرفیت صادرات
خود را بیش از دو برابر کند چون به دنبال ایجاد یک 
کارخانه تولید جدید تا ســال ۲۰۲۷ بوده، از همین 
روی ADNOC در حــال حاضر در حــال راه اندازی 

عملیات تجاری LNG خود است.

امارات برای ارسال ۶ محموله LNG به آلمان آماده می شود



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 9 مهر 1401  4 ربیع االول 1444  1 اکتبر 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5009 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

چند درصد متقاضیان تسهیالت تولیدی دریافت کردند؟
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پنج ماهه امسال ۲۰.۶ درصد متقاضیان تسهیالت 
رونق تولید و ۱۰ درصد متقاضیان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در پنج ماهه امسال بیش 
از ۷۳۰۰ میلیارد تومان در قالب ۱۲۰۶ فقره تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۷۵۵ فقره 
به استان های مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۵۸۴۰ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که ۱۹۷۳ مورد 
برای دریافت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان تســهیالت به بانک ها معرفی شــدند و در نهایت ۱۲۰۶ فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۷۳۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت شده است.  یعنی حدود ۲۰.۶ درصد از کل ثبت نام کنندگان در پنج ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیالت شدند.همچنین در پنج ماهه امسال ۷۵۴۱ مورد 
ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۸۹۴ مورد برای دریافت تسهیالت بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۷۵۵ 
مورد پرداخت تسهیالت به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۰ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که 
تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و 
بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.بر اساس تفاهم نامه ای که اخیرا بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکزی، درباره نحوه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ منعقد شده، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و 

معدن از سوی بانک ها در سال جاری هدف گذاری شده است.

گزیده خبر

معاون وزیر صمت خبر داد:
رشد ۵.۱ درصدی تولید در بخش صنعت

تهــران- ایرنا-  معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از رشد پنج و یک دهم درصدی بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته 
خبر داد و گفت: روند تولید امسال بسیار مطلوب است.به گزارش ایرنا از شاتا، سید 
مهدی نیازی با حضور در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی 
افتاده که تأمین مالی یک موضوع بســیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته 
شده است؛ اظهار داشت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش هایی 
که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است.وی افزود: بخش صنعت 
در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می دهد؛ ضمن 
اینکه رشد شاخص شرکت های بورســی در مرداد ماه شش و هفت دهم درصد 
رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای 
ارائه کاال در بازار ایجاد کرده اســت.نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید 
و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید است که پیگیری می شود، 
گفت: در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل 
بوده اســت.وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با 
هیئت وزیــران و رییس جمهور و تاکید رییس جمهور مبنی بر تحقق فرمایش 
مقام معظم رهبری، بالفاصله کمیته های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار تفاهم نامه ۲۲ بندی با امضای 
وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شــد.معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مســئله 
در این موضوع، کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با اســتفاده از ابزارهای 
اعتباری است؛ یعنی به جای این که در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که 
نقدینگی هــا افزایش یابد، آن ها را باید به ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که الزم 
است هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی و بعضاًَ در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مقرراتی در این حوزه اصالح شود که در این تفاهم نامه پیش بینی شده 
است.نیازی تاکید کرد:  از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیالتی که سال گذشته 
به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت اســت 
که حدود ۳۰ -تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می دهد. با رشد ۳۰ 
درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در ســال ۱۴۰۱، این عدد به ۹۲۳ همت 
برآورد شــد که قرار است از طریق شبکه بانکی با اســتفاده از ابزارهای هدایت 
اعتباری دنبال شــود.وی اضافه کرد: این اعداد به مفهوم این نیســت که فرآیند 
دولتی برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرآیند بانکی 
اســت متقاضیان براساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند، به بانک ها 
مراجعه و از حد اعتباری خود استفاده می کنند.نیازی گفت: در شرایط فعلی و با 
توجه به مفاد تفاهم نامه تالش می کنیم کارکرد و بهره وری این منابع را افزایش 
دهیم، شرایط پرداخت تسهیالت را ساده تر کنیم، سازو کارهایی که بنگاه ها برای 
ضمانت نامه و وثیقه در این تسهیالت نیاز دارند ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه ای 
که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که با توجه به کاهش نرخ تشکیل سرمایه در 
چند سال گذشته و اینکه برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات 
مهم در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد 
به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شــود و منابعی از کل منابع بانکی که به 
نوعی قابل پرداخت به بخش های مختلف اقتصاد اســت، سازماندهی شود.نیازی 
گفت: برای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری های تکمیلی به خصوص بحث 
بازســازی و نوسازی و احیای واحدهای راکد که همه در قالب طرح های مهم در 
وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می شود.

وی گفت: در روش های نوین، تاکید بر این است که نقدینگی خواهی کم می شود. 
اگر بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت که امسال 
برآورد شــده باید حداقل باالی هزار و ۵۰۰ همت تأمین شــود تا عطش نقدینه 
خواهی بخش تولید با توجه به رشدهایی که اتفاق افتاده و ظرفیت هایی که ایجاد 
شــده، بتواند پوشش دهد.معاون وزیر صمت افزود: اگر هدایت اعتباری و شفاف 
سازی در پرداخت تسهیالت عملیاتی شود، با همین ۹۲۳ همت، می توانیم نیاز 

هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.

رصدپذیری تأمین مالی 
نیازی با بیان اینکه رصدپذیری تأمین مالی در این حوزه بسیار مهم است، گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون یک پایه اساســی و یک رکن اساسی 
شفاف سازی است. فاکتورهایی که در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیک 
تولید می شود، می تواند در جای مختلف مبنای تصمیم گیری قرار گیرد؛ از جمله 
سیستم مالیاتی می تواند شفاف سازی و هدایت اعتباری را انجام دهد که در این 
منطق خریدار از فروشنده فاکتور مطالبه می کند و فروشنده به خریدار فاکتوری 
را در سامانه جامع تجارت اعالم می کند که در پایین فاکتور شماره حساب قرار 
دارد و بانک برای پرداخت تســهیالت به شماره حسابی که فروشنده در فاکتور 
اعــالم کرده پول را واریز می کند. پس در این معامله پول در اختیار طرفین قرار 
نمی گیرد و به صورت کامل و شــفاف رصد در نظام بانکی در فاکتورها می تواند 
امکان پذیر باشد.نیازی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی واحدها با وجود 
موجودی انبار اقدام به دریافت تســهیالت بــرای خرید مواد اولیه کنند؟ گفت: 
چنین تحلیلی نمی توانم داشته باشم. البته تحلیل های زیادی ممکن است برای 
این موضوع وجود داشته باشد. یکی پیش بینی پذیر نبودن شرایط آتی اقتصاد 
اســت، وقتی در نرخ ارز دچار نوسان می شویم، در تأمین مواد اولیه با نرخ های 
مختلف حتی تأمین مواد اولیه از خارج دچار نوسان می شویم.معاون وزیر صمت 
ادامه داد: قاعدتاً یک بنگاه اقتصادی مجبور می شــود در این شرایط پیش بینی 
بلندمدت کند؛ لذا ممکن اســت برای تأمین مواد اولیه آخر سال خود را از االن 
اقدام کند، نقدینگی می کند که این خود یک فشاری به نقدینگی می آورد و این 
اجتناب ناپذیر اســت.نیازی گفت: وقتی ممکن است در چند ماه آینده به علت 
شرایط مختلف تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شود مجبوریم به سمت ذخیره 
ســازی مواد اولیه برویم. همچنین در حوزه محصول ممکن اســت به هر دلیل 
چه در حوزه صادرات و چه در حوزه بازار، دچار کاهش تقاضا شــویم، ناچار در 
حوزه هایی ممکن اســت شرایط انباداری افزایش پیدا کند که البته در کاالهای 
مختلف قابل رصد است.وی افزود: اگر انبارداری به آن مفهوم احتکار شکل گیرد، 
حتماً وزارت صمت ورود و مبارزه با احتکار را دنبال می کند. در کاالهای اساسی 
و کاالی حســاس و کاالیی که باید به صورت مستمر در بازار وجود داشته باشد 
این حساسیت ها وجود دارد.نیازی ادامه داد: بحث انبارداری فقط بحث محصول 
است ممکن است در حوزه مواد اولیه هم باشد که این خود مقداری شرایط دوره 
زمانی نگهداری کاال را افزایش می دهد و این تنها الزاماً موضوع نرخ سود نیست، 
تحلیل های متعددی هم در بحث عرضه و هم در بحث تقاضا دارد.وی در پاسخ 
به این سوال که معموالً وقتی تسهیالتی در نظر گرفته می شود برای واحدهای 
تولیدی، بیشــتر واحدهای بزرگ می توانند از این بهره مند شــوند و واحدهای 
کوچک و متوســط به نوعی سرشــان بی کاله می ماند؛ آقای خادم موضوعی را 
مطرح کردند، بحث روابطی که بین واحدهای تولیدی و بانک ها بعضاً شاید وجود 
داشته باشد، برای این که سهم واحدهای کوچک به آن ها برسد آیا برنامه ای برای 
آن دارید، افزود: اگر اعتقاد ما بر این است که اگر بتوانیم هدایت اعتباری را دقیق 
انجام دهیم می توانیم بســیاری از محدودیت ها را که االن در شرایط فعلی برای 

تسهیالت وجود دارد، از بین ببریم.

در ۵ ماهه امسال
بیش از ۲۵۰۰ بنگاه جدید 

راه اندازی شد
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در پنج ماهه امسال 
بــرای ۲۵۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شــده که در 
نتیجه آن بیش از ۴۸ هزار و ۸۹۵ هزار اشــتغال صنعتی 
ایجاد شــده، اما آمارها در این زمینه نسبت به سال قبل 
کاهشــی بوده است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در 
پنج ماهه امســال برای ۹۱۷۹ بنگاه جواز تاسیس و برای 
۲۵۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۸.۶ و 
۱۲.۱ درصد کاهش داشته است.سرمایه پیش بینی شده 
در این مدت برای جوازهای تاســیس معادل بیش از ۵۲۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود ۵.۳ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه 
پروانه های بهره برداری صادر شده در پنج ماهه امسال نیز 
بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل ۴۷ درصد کاهش داشته است.همچنین 
بر اســاس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی 
که جواز تاســیس آن ها در پنج ماهه امســال صادر شده، 
برای ۲۴۴ هزار و ۷۲۹ نفر شــغل ایجاد شود که نسبت به 
این رقم در مدت مشــابه پارسال با کاهش ۳۳.۹ درصدی 
مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این 
مدت نیز زمینه اشتغال ۴۸ هزار و ۸۹۵ نفر را فراهم کرده 
که نسبت به پنج ماهه پارسال حدود ۳۵.۵ درصد کاهش 
داشته است.گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به 
نوعی نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در بخش تولید و پروانه های بهره برداری به معنی واحدهایی 
اســت که فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین بر اســاس 
آمارها هم ســرمایه گذاران و هم تعــداد واحدهای جدید 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

جوالن لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در انحصار قاچاق
با وجود اینکه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی برخورد 
بــا عرضه کنندگان کاالی قاچاق در فضای مجازی اســت، اما 
می توان با یک جســتجوی ساده صدها صفحه و سایت فروش 
لوازم خانگی قاچاق را مشــاهده کرد.به گــزارش خبرگزاری 
مهر، چندی پیش اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی در گفت وگو با رســانه ها مدعی شد که بسیاری 
از ســایت های فروش آنالین، کاالهای قاچاق عرضه می کنند.

پازوکی می گوید: »دولت بازار و صنعت لوازم خانگی را به امان 
خدا رها کرده است؛ ســایت های فروش آنالین، لوازم خانگی 
قاچاقی را می فروشــد که ورودش به کشــور پنج سال است 
ممنوع شده! سوال من این است که این سایت ها، محصوالت 
خود را از کجا تأمین می کنند؟«البته باید این نکته را باید در 
نظر گرفت که فروشگاه ها و مراکز عرضه غیرآنالین لوازم خانگی 
نیز از اتهام فروش کاالی قاچاق، اصاًل مبری نیستند و بر اساس 
مشاهدات، سهم قابل توجهی در این موضوع دارند؛ اما در این 
گزارش سعی داریم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که 
آیا واقعاً لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه های آنالین به راحتی 

به فروش می شود؟

فروشگاه های مشهور لوازم خانگی قاچاق می فروشند؟
با جستجو در یکی از وبسایت های معروف فروش آنالین، هیچ 
تلویزیونی با برندهای سامســونگ و ال جی یافت نمی شود؛ اما 
در دســته بندی یخچال و فریزر، برندهای کره  ای برای فروش 
موجود است. البته باید گفت که تمامی این کاالها دارای شناسه 
کاال بوده و می توان اصالت آن ها را در »سامانه جامع تجارت« 
استعالم کرد.سایر لوازم خانگی نظیر ماشین لباسشویی، ماشین 
ظرفشــویی، اجاق گاز، ســرخ کن ، جاروبرقی و … با برندهای 
»سامســونگ«، »ال جی« و »بوش« و سایر برندهای خارجی 
در این فروشــگاه ها نیز عموماً دارای شناسه کاال بوده و ظاهراً 
در دســته کاالهای قاچاق قرار نمی گیرد.گفتنی است در حال 
حاضر، شناسه کاال و استعالم آن در سامانه جامع تجارت، ابزار 
تفکیک کاالی اصیل از کاالی غیراصیل است؛ به عبارت دیگر 
در حــال حاضر می توان ادعا کرد که هر کاالیی که شناســه 
داشته باشد و مشخصات آن با نتیجه استعالم در سامانه جامع 
تجارت تطابق داشته باشــد، به صورت قانونی تولید و یا وارد 
کشــور شده است.اما چرا با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال از 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و همچنین ترک ایران توســط 
برندهــای کره ای بعد از خروج آمریــکا از برجام، لوازم خانگی 
خارجــی )اعم از کره ای و غیرکره ای(، همچنان شناســه کاال 
دریافت می کنند و در مشهورترین فروشگاه های کشور )آنالین 

و غیرآنالین( به فروش می رسند؟

پاسخ به یک معمای عجیب؛ چرا لوازم خانگی خارجی 
دارای شناسه کاال هستند؟

به طور کلی، در مورد علت موجود بودن کاالهای خارجی دارای 
شناسه کاال در این ســایت ها، ۳ فرض وجود دارد؛ فرض اول 
این است که این کاالها از طریق رویه های کوله بری و ته لنجی 
وارد کشور می شــود؛ از نظر قانونی، فروش این کاالها تنها در 
استان های مرزی بالمانع است و غالباً مجوزی مبنی بر خروج 
و عرضه آن ها در خارج از اســتان صادر نمی شود اما متأسفانه 
هرازگاهــی مجوزهایی از اداره صمت اســتان های مرزی اعطا 
می شــود که بر اساس آنها ارســال و توزیع این محصوالت در 
اســتان های مرکزی به صورت قانونی امکان پذیر می شود.اخذ 
شناســه کاال برای لوازم خانگی کــه از طریق این رویه ها وارد 
کشور می شود، میسر اســت و ممکن است این کاالها )چه با 
مجوز و چه بدون مجوز قانونی( به استان های مرکزی برسد. در 
این حالت شناســایی این کاالها به عنوان کاالی قاچاق دشوار 
اســت.البته باید به این موضوع اشاره شــود که از آذرماه سال 
گذشــته واردات هرگونه لوازم خانگی کره ای از طریق ته لنجی 
و کوله بری نیز ممنوع شده است و قاعدتاً از این تاریخ به بعد، 
نباید به این کاالها شناسه اختصاص داده شود اما ممکن است 
برخی از کاالهای موجود با شناسه پیش از این تاریخ، وارد کشور 
شده باشند؛ همچنین به احتمال زیاد لوازم خانگی خارجی غیر 

کره ای، از طریق همین رویه ها وارد کشور شده، شناسه دریافت 
کرده و در داخل کشــور توزیع می شوند!فرض دوم این است 
که محصوالت برای سال های گذشته و موجودی های قدیمی 
باشــند که به صورت قانونی وارد و یا در داخل کشــور تولید 
شــده اند؛ البته باید به این نکته اشاره کرد که با وجود گذشت 
بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات و همچنین خروج رسمی 
برندهای کره ای از کشور، چنین موضوعی بعید به نظر می رسد.

تقالی برندهای کره ای برای حفظ حضور در بازار ایران!
فرض سومی هم در این رابطه وجود دارد که البته بسیار عجیب 
و نگران کننده به نظر می رســد؛ از قرار معلوم قطعات منفصله 
مربوط به لوازم خارجی برندهای کره ای توســط عده ای وارد 
کشور می شــود و پس از مونتاژ به اسم همین برندها، شناسه 
کاال می گیرند و در داخل کشــور توزیع می شوند! بدین ترتیب 
صاحبان این برندها که هم صدا با تحری م های ظالمانه آمریکا، 
بــازار ایران را ترک کرده بودند، به صورت کاماًل مخفیانه اما به 
ظاهر قانونی در پی حفظ بازار خود در کشــور هستند؛ که در 
این صورت انتظار می رود وزارت صمت در این زمینه و ابهامات 

پیش آمده پاسخگو باشد!

جوالن لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

امــا فــارغ از مطالب گفتــه شــده، در حال حاضــر، با یک 
جســت وجوی ساده در گوگل، سایت های زیادی با اسم برخی 
از شهرهای مرزی کشور یافت می شود که لوازم خانگی ممنوع 
و قاچاق به راحتی در آن ها به فروش می رسد. در کمال تعجب 
حتی تعدادی از این سایت ها دارای نماد اعتماد الکترونیک یا 
»اینماد« هســتند.خبرنگار مهر برای روشن شدن موضوع در 
قالب یک خریدار تلویزیون به یکی از این سایت ها پیام می دهد 
و بعد از اعالم مشخصات و جزئیات تلویزیون توسط پشتیبانی 
سایت، فروشــنده در پاسخ به این سوال که »آیا این محصول 
شناســه کاال دارد؟«، می گوید: »خیر، ایــن مدل از تلویزیون 
قاچاق بوده و فاقد شناسه کاال است.«متأسفانه برخی از لوازم 
خانگی قاچاق در سایت هایی به فروش می رسد که به صورت 
قانونی تأسیس شده و مجوزهای فعالیت به عنوان یک فروشگاه 
اینترنتی را دارد و نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده است؛ 
بنابراین می توان گفت که یکی از معضالت اساسی در مورد بازار 
لوازم خانگی ایران، فعالیت قاچاقچیان در بستر فروشگاه های 
آنالین کشــور است.در مورد سایت های »خرید و فروش بدون 
واسطه آنالین« نیز بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد که 
محصوالت قاچاق به راحتی در این ســایت ها قابل شناسایی 
نیســت. اما ناگفته نماند که این ســایت ها پیــش از این، از 
قراردادن آگهی های مشکوک به کاالهای ممنوع، منع شده اند.

40 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان
جالب است بدانید ســهم کاالی قاچاق در حوزه لوازم خانگی 
چیزی حدود ۱.۷ میلیارد دالر بوده، یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار 
لوازم خانگی، کاالی قاچاق است. این درحالی است که آمارهای 
قاچاق به صورت تقریبی تخمین زده می شــود و احتمال دارد 
اعداد فوق بیشــتر هم باشــد.به گفته محمدمهدی برادران، 
معاون صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار لوازم خانگی 
در کشــور ۶ میلیارد دالر بوده و بر اساس بررسی های صورت 
گرفته، میــزان کاالی قاچاق در این بــازار ۱/۷ میلیارد دالر 
تخمین زده می شود.جوالن لوازم خانگی قاچاق در سایت های 
اینترنتی و شــبکه های اجتماعی، نشــان می دهد برخورد با 
عرضه کنندگان این محصوالت، آن چنان که باید جدی گرفته 
نمی شــود و صرفاً هر چند وقت یک بار به این سایت ها تذکر 
داده شده یا به صورت موقت مسدود می شوند که تجربه نشان 
داده اســت اینگونه اقدامات مقطعی چندان مؤثر نیست. البته 
همان طور که در ابتدا مطرح شد، فروش لوازم خانگی قاچاق 
تنها در فضای مجازی اتفاق نمی افتد و فروشگاه های معتبر و 
مراکز فروش لوازم خانگی نیز به صورت قابل توجهی نسبت به 

عرضه کاالی قاچاق اقدام می کنند.

تهران-ایرنــا- عضو هیــات عالی نظارت 
و نماینــده دیوان محاســبات کشــور در 
ســازمان اموال تملیکی گفــت: عده ای با 
فریب شرکت کنندگان وعده  برنده شدن 
در مزایــده خودروهای امــوال تملیکی را 
می دهند که این امر شیادی و دروغ است.

به گزارش ایرنا، علی بهاری فر روز پنجشنبه 
در گفــت و گوی اختصاصی بــا خبرنگار 
ایرنا گفت: عــده ای شــایعه کردند که با 
دریافت مبلغی، امکان برنده شدن شرکت 
کنندگان در مزایــده را تضمین می کنند 
در حالی که مزایده خودروهای ســازمان 
اموال تملیکی از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار می شود به شرکت 

کنندگان اطمینان می دهیم که رمزگشایی 
از مزایده ها با حضور مراجع و دستگاههای 
نظارتی اســت.  عضو هیات عالی نظارت و 
نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان 
اموال تملیکی افزود: افراد پیش از شرکت 
در مزایــده به صورت حضوری به انبارهای 
ســازمان اموال تملیکی مراجعه کنند و از 
نزدیک خودروها را مشاهده کنند.  بهادری 
فــر ادامه داد: قیمت هایی که در ســامانه 

سازمان اموال تملیکی یا سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت قرار داده شــده اســت 
کارشناسی است و شــرکت کننده ای که 
باالتر از قیمت پایه پیشــنهاد دهد، مورد 
بررسی قرار گرفته و برنده خواهد شد.  وی 
با بیان اینکه در ۱۶ مهرماه رمزگشــایی از 
پیشنهادهای مزایده صورت می گیرد گفت: 
هر چند خودروها صفر کیلومتر اســت اما 
از این خودروها از ســال ۱۳۹۶ تاکنون در 

انبارها و بنادر کشور نگهداری شده بودند 
که ممکن اســت باعث بروز ایراداتی شده 
باشــد.  بهاری فر تاکید کــرد: خودروها 
در ۹ اســتان شامل اســتان های بوشهر، 
خوزســتان، مازندران، هرمــزگان، تهران، 
گیالن، قم، آذربایجان شــرقی و فارس در 
انبارهای اسن سازمان قرار دارند که امکان 
بازدید حضوری فراهم است.  به گفته وی، 
بیش از ۹۰ درصد این خودروها در بوشهر 
اســت که عالقه منــدان می توانند قبل از 
شرکت در مزایده از خودروها بازدید کنند.  
عالقمنــدان برای شــرکت در این مزایده 
می توانند از امروز تا ۱۲ مهرماه به ســامانه 

تدارکات دولت مراجعه کنند.

توصیه ناظر سازمان اموال تملیکی 
به خریداران خودروهای خارجی

آمــار واردات زنجیــره فوالد از شــمش فوالد 
تــا انواع مقاطــع، محصوالت فــوالدی و آهن 
اسفنجی نشان می دهد که عالوه بر صفر شدن 
واردات آهن اســفنجی و اسلب به کشور، طی 
پنج ماهه نخســت امســال واردات انواع مقاطع و محصوالت فوالدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته سه تا ۱۸ درصد کمتر شده است.بر اساس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا، قرار گرفت، در پنج ماهه امســال میزان 
واردات مجموع مقاطع طویل فوالدی ســه درصد، محصوالت فــوالدی ۱۶ درصد و 
مجموع مقاطع تخت ۱۸ درصد نسبت به آمار واردات آن ها در مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشته اند؛ این در حالیست که واردات آهن اسفنجی و مجموع شمش فوالد )جز 
بیلت و بلوم به میزان ۱۰۰۰ تن( در این مدت صفر بوده است.بیشترین میزان واردات 
فوالدی در  مدت مذکور سال جاری مختص محصوالت فوالدی معادل ۲۸۳ هزار تن 
)۳۹ تن واردات در مرداد ماه( اســت که نســبت به میزان واردات آن در مدت مشابه 
سال گذشــته معادل ۳۲۸ هزار تن، ۱۶ درصد کمتر شده است.میزان واردات مقاطع 
تخت فوالدی نیز در پنج ماهه ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ 
درصد کمتر شده و از ۳۰۳ هزار تن در مجموع واردات طی پنج ماهه ۱۴۰۰ به ۲۴۹ 
هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده که ۲۸ تن آن در مرداد ماه وارد شده است. در 
نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده ظرف پنج ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین 

مدت در سال گذشته سه درصد کمتر شده و از ۳۵ هزار تن به ۳۴ هزار تن )۱۱ هزار 
تن در مرداد ماه( رســیده است.طبق آمار، واردات شمش فوالدی )فوالد میانی شامل 
اسلب، بیلت و بوم( و آهن اسفنجی در پنج ماهه نخست امسال صفر ثبت شده است.

البته گفتنی اســت که در پنج ماهه امسال، ۱۰۰۰ تن بیلت وبلوم وارد کشور شده که 
دقیقا برابر میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته است، اما چون واردات اسلب 
از ۲۰۰ تن طی پنج ماهه سال گذشته به صفر رسیده است، در مجموع میزان واردات 
شمش فوالد )مجموع بیلت وبلوم و اســلب( افت ۱۰۰ درصدی داشته است. در مورد 
آهن اسفنجی چند سالی اســت که وارداتی به کشور وجود ندارد، اما اغلب بیشترین 

درصد صادرات را به خود اختصاص می دهد.

آمار واردات 5 ماهه نشان می دهد

کاهش ٣ تا ١٨ درصدی واردات محصوالت فوالدی
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در بازارهای جهانی صورت گرفت
کاهش ۲۰ درصدی قیمت طال

قیمت طال امروز پنجشنبه کاهش یافت زیرا چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا و چشم انداز ضعیف رشد اقتصاد جهانی 
باعث تقویت دالر شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۴.۹ درصد کاهش 
به ۱۶۴۵ دالر و ۲۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۶۴۶ دالر و ۲۰ سنت رسید.

مایکل لنگفورد، مدیر شرکت مشاوره شرکت AirGuide گفت: دالر قوی ایاالت متحده فشار می آورد و بازار به دنبال اطمینان و 
ثباتی است که به نظر می رسد اخیراً با کمبود مواجه شده، البته انتظار است که طال به سمت ۱۶۸۰ دالر برود.شاخص دالر ۰.۲ 
درصد رشد کرد و به باالترین حد خود در ۲۰ سال اخیر رسید. بازدهی معیار ۱۰ ساله نیز به سمت اوج چند ساله اخیر خود 
پیش رفت.طال به طور سنتی به عنوان پوششی در برابر تورم و آشفتگی اقتصادی در نظر گرفته می شود اما قیمت آن از زمانی 
که در ماه مارس به باالتر از سطح کلیدی ۲۰۰۰ دالر در هر اونس رسید، ۲۰ درصد کاهش یافته است زیرا افزایش سریع نرخ 
بهره در ایاالت متحده جذابیت این فلز بدون بازده را کاهش داده است.تحلیلگران اظهار کردند که نرخ های باالتر باعث می شود 
سرمایه گذاران به جای طال به سمت دالر حرکت کنند.بر اساس گزارش رویترز، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا گفت 
که چشم انداز اصلی او این است که بانک مرکزی ایاالت متحده نرخ بهره را در نشست سیاست نوامبر خود سه چهارم درصد 
و در دســامبر نیم درصد افزایش دهد.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۸.۷۶ دالر 
رسید و پالتین با یک درصد کاهش به ۸۵۵.۱۰ دالر و پاالدیوم ۱.۲۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱۲۸ دالر و ۵۱ سنت رسید.

لیر رکورد زد
پس از آخرین کاهش نرخ بهره، لیر ترکیه در برابر 
دالر آمریکا به پایین ترین سطح خود رسید، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه معتقد اســت 
که کاهش نرخ بهره باعث کاهش تورم می شــود.به 
گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، رئیس جمهور ترکیه 
اظهار کرد: بانک مرکزی این کشــور به کاهش نرخ 
بهره ادامه خواهد داد، زیرا کاهش نرخ بهره موجب 
کاهش تورم خواهد شــد.این اظهــارات پس از آن 
بیان شــد که تورم در این کشور طی ماه آگوست 
به ۸۰.۱۰ درصد رسید.بانک مرکزی ترکیه به دلیل 
افزایش تورم وادار شــد تا با وجود عملکرد افزایش 
نرخ ها توســط بانک های مرکزی دیگر کشورها، در 
تالش برای کاهش تورم، نرخ رپو یک هفته ای خود 

را از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد کاهش دهد.

گزیده خبر

بورس در چه شرایطی مثبت می شود؟

یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی وضعیت این بازار پرداخت و شروط الزم 
برای صعودی شــدن این بازار را تشــریح کرد.روزبه شریعتی در گفت وگو با 
ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در شرایط پر ابهامی به سر میبرد، اظهار 
کرد: این بالتکلیفی بازار باعث شــده است روزهای بی رمقی را سپری کند. 
مثل همیشه حجم معامالت مهم ترین دماسنج بازار محسوب می شود. حجم 
معامالت طی این روزها اکثرا در محدوده کم تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. 
بررســی ارزش معامالت نشــان می دهد که حجم معامالت سه تا چهار هزار 
میلیارد تومان نشــان از دوران رکود بازار اســت. حجم معامالت بین چهار تا 
شــش هزار میلیارد تومان دوره متوســط رو به رونق بازار محسوب می شود. 
یعنــی در این دوره پول در برخــی صنایع پر قدرت می چرخد و بازار بی رمق 
نیست. زمانی که ارزش بازار بین پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان است دوره رونق 
بازار محسوب می شود.وی ادامه داد: در چند سال گذشته به جز سال ۱۳۹۹ 
که یک دوره خاصی بود، در انتهای تابستان سال ۱۴۰۰ و در دوره کوتاهی در 
اردیبهشت سال جاری شاهد دوره رونق در بازار سرمایه نبودیم. به طور مثال 
در اردیبهشت سال جاری در کنار شرایط خوبی کامودیتی ها، بحث واگذاری 
بلوک خودروســازها مطرح بود و این موضوع در آن زمان هنوز انقدر پرابهام 
نبود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه از نگاه بنیادی اصالح 
خود را تمام کرده است، توضیح داد: زیرا P/E TTM  بازار اکنون به زیر ۶ واحد 
رسیده است. عددی که در مرداد و بهمن ۱۳۹۷ تجربه کردیم. در چند سال 
گذشــته که بازار در دوره هایی بســیار زیر ارزش بوده است، P/S TTM  بازار 
یعنی نسبت قیمت به فروش شرکت ها در محدوده ۱.۴ واحد قرار داشته است 
که مجددا در همان دوره مرداد ۹۸ و بهمن ۹۷ آن را تجربه میکردیم.وی در 
ادامه با اشاره به شرایط جهانی، اظهار کرد: از طرف دیگر اقتصاد دنیا به شدت 
باال و پایین می شــود و در شرایط مبهمی به سر میبرد. تورم آمریکا علی رغم 
پیش بینی ها با یک دهم مثبت اتفاق افتاد و این منجر می شود در جلسه پیش 
روی فــدرال نرخ بهره به جای نیم درصــد، ۷۵ صدم افزایش یابد و به ۳.۲۵ 
درصد برســد. با این اتفاق شــاخص دالر مجدد تقویت شد و به کامودیتی ها 
فشــار آورد. از طرف دیگر پول پاشی های اروپا برای جلوگیری از رکود منجر 
به این شــده است که تقاضا در بحث انرژی افزایش یابد. از طرف دیگر چین 
به دلیل تورم پایین نرخ بهره را پایین نگه داشته است و این باعث شده است 
برخی صنایع به شــرایط ایده آل برگردد. به طور کلی نمی توان شرایط جهان 
را پیش بینی کرد.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط 
اقتصادی داخل کشــور با ابهاماتی مواجه اســت، عنوان کرد: مهم ترین ابهام 
بودجه کشور در سال آینده است. مشخص نیست که آیا قرار است نرخ خوراک 
مانند سال جاری سقف ۲۰ سنتی خود را داشته باشد یا خیر؟ نرخ گاز و برق 
چطور؟ وضعیت مالیات چگونه خواهد بود؟ اگر توافق صورت نگیرد و کسری 
بودجه شدید باشد، میزان انتشار اوراق تا چه حدی است؟شریعتی ادامه داد: 
درحال حاضرنرخ بهره در سیســتم بانکی به باالی ۲۳ درصد رسیده که این 
اتفاق منجر به رکود بازار شده است. از طرف دیگر نرخ دالر نیما به باالی ۲۷ 
هزار تومان رســیده که یک پالس مثبت برای شرکت های دالری است، اما به 
دلیل ابهامات مذکور بازار در شرایط سختی به سر میبرد.وی تاکید کرد: از نگاه 
تحلیل گران تکنیکالیست اگر شاخص کل بورس بتواند محدوده یک میلیون و 
۴۳۰ واحد را پس بگیرد، همراه با گزارش های ۶ ماهه برخی صنایع و همچنین 
اگر پالس های مثبتی در راستای کاهش ابهامات به بازار داده شود، بازار میتواند 

شرایط بهتری پیدا کند.

پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیات 
انتظامی بانک ها ارجاع شد

 پرونده ۵ بانک در حال بررسی 
است

تهــران- ایرنا- پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ ســود 
سپرده به هیات انتظامی بانک ها ارجاع شد و پرونده ۵ بانک و 
موسسه اعتباری متخلف دیگر همچنان در حال بررسی است.

به گــزارش ایرنا، با تخطی برخی بانک هــا از نرخ های مصوب 
شــورای پول و اعتبار برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، 
بانــک مرکزی از چند هفته قبل اقدام به بررســی پرونده این 
بانک ها کرده بود.پیش از این، معاون نظارت بانک مرکزی تعداد 
بانک های متخلف که پرونده آنها در حال بررسی است را ۶ بانک 
اعالم کرده و وعده داده بود که بانک های متخلف در زمینه عدم 
رعایت نرخ ســود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار، 
به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شــوند. در همین ارتباط، 
پرونده یک بانک بزرگ که از نرخ ســود سپرده ها تخطی کرده 
اســت به هیات انتظامی بانک ها ارجاع شد تا به آن رسیدگی 
شــود. پرونده ۵ بانک و موسســه اعتباری دیگر همچنان در 
حال بررســی است.ابوذر ســروش معاون نظارت بانک مرکزی 
روز دوشــنبه هفته جاری در این باره گفته بود:  با پایان مهلت 
دو هفته ای تعیین شــده از ســوی بانک مرکزی برای بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود 
علی الحساب سپرده مدت دار؛ این موسسات و بانک های متخلف 
به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.وی خاطرنشان کرد: 
در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک ها و 
موسســات اعتباری غیر بانکی ابالغ شد، آمده است که حسب 
بازرسی های انجام شــده و همچنین گزارش های واصله، برخی 
از بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به 
روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابالغی تخطی 
می کنند؛ لذا به این دســته از موسســات و بانک ها تذکر داده 
شد.معاون نظارت بانک مرکزی افزود:  ادامه روند نقض ضوابط 
ابالغی در خصوص نرخ های ســود علی الحساب یاد شده بدون 
توجه به پیامدهای آن توســط برخی از بانک ها و موسســات 
اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شــده پول در شبکه بانکی 
کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی نفعان و همچنین تهدید 
ثبات،  سالمت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری را 
فراهم کرده اســت.وی گفت:  در این بخشنامه بر لزوم رعایت 
دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شــد و مجدداً به بانک ها 
و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت 
مقررات یاد شــده؛ یادآوری شد که مســوولیت حسن اجرای 
ضوابــط و دســتورالعمل های ابالغی بر عهــده هیات مدیره و 

مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است

رویترز گزارش داد؛

انتقاد شدید صندوق بین المللی پول از سیاست های بودجه ای انگلیس
صندوق بین المللی پول روز ســه شــنبه پــس از افت دیگر در 
بازارهای اوراق قرضه که بانک مرکزی انگلســتان را وادار کرد تا 
پاســخی »قابل توجه« برای ایجاد ثبات در اقتصاد بدهد، آشکارا 
از اســتراتژی جدید اقتصادی بریتانیا انتقاد کرد.اقتصادآنالین – 
اکرم شــعبانی؛ به گزارش رویترز، فشار بر کواسی کوارتنگ وزیر 
جدید خزانه داری، برای بازبینی در سیاســت های خود که باعث 
آشفتگی در بازارهای مالی شده، ادامه دارد چرا که اقتصاددانان، 
ســرمایه گذاران و مدیــران برجســته بر این باورنــد که اعتماد 
ســرمایه گذاران تنها در صورت لغو این طــرح بهبود می یابد.لیز 
تراس نخست وزیر جدید بریتانیا از حزب محافظه کار، روز ششم 
ســپتامبر به قدرت رســید و اعالم کرد که می خواهد با کاهش 
عمیق مالیاتی و مقررات زدایی، اقتصاد را از سال ها رکود رها کند.

طرح کوارتنگ برای حمایت از خانوارها و مشاغل با قبوض انرژی 
در حالی که نرخ رشــد اقتصادی بلندمــدت را دو برابر می کند، 
طراحی شده است. تنها در سال مالی جاری به ۷۲ میلیارد پوند 
)۷۷.۱۷ میلیارد دالر( دیگر برای صدور بدهی دولت نیاز اســت، 
مساله ای که سرمایه گذاران را شوکه کرده و هزینه های وام گیری 
را حتی نسبت به قبل افزایش می دهد.صندوق بین المللی پول در 
این باره اعالم کرد که این پیشنهادها باعث شد پوند روز دوشنبه 
به پایین ترین ســطح تاریخی خود یعنی ۱.۰۳۲۷ دالر برســد و 
احتماال باعث افزایش نابرابری خواهد شــد و اساسا هر گونه ایده 
در رابطه با چنین سیاســت هایی را زیر سوال می برد.سخنگوی 
صندوق بین المللی پول عنوان کرد: با توجه به فشــارهای تورمی 
باال در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، ما بسته های بودجه ای 
بزرگ و غیرهدفمند را در این مقطع توصیه نمی کنیم، زیرا مهم 
اســت که اهداف سیاســت های بودجه ای با سیاست های پولی 
متقابل عمل نکند.ســخنگوی صندوق بین المللی پول همچنین 
تاکید کرد: ما از نزدیک تحوالت اقتصادی اخیر در بریتانیا را زیر 
نظر داریم و با مقامات در ارتباط هستیم.صندوق بین المللی پول 
اهمیت نمادینی در سیاست های بریتانیا دارد: نجات مالی بریتانیا 
در ســال ۱۹۷۶ پس از بحران تراز پرداخت ها، مدت ها به عنوان 

نقطه پایین تاریخ اقتصاد مدرن بریتانیا تلقی می شد.

بودجه
صندوق بین المللی پــول اعالم کرد بودجه ای که از کوارتنگ 
در ۲۳ نوامبر دریافت می شود، »فرصتی زودهنگام برای دولت 
بریتانیــا فراهم می کند تا راه هایی را بــرای ارائه حمایت های 
هدفمندتر و ارزیابی مجدد اقدامات مالیاتی، به ویژه اقداماتی 
کــه به نفع افراد با درآمد باال اســت، در نظر بگیرد.«هاو پیل 
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان نیز در این باره گفت: 
بانک مرکزی احتماال در نشســت بعدی در ماه نوامبر افزایش 
»قابــل توجه« در نرخ بهره را اعالم خواهــد کرد و افزود که 

تحوالت بازار مالی تاثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشــت و در 
پیش بینی های بعدی لحاظ خواهد شــد.اوراق قرضه دولتی 
بریتانیا از زمانی که برنامه های بودجه ای باعث بحران اعتماد 
در مدیریت اقتصاد توســط تراس شــد، با سرعت شدید به 
فروش رســید.پیل در ادامه افزود: سخت است به این نتیجه 
نرسیم که این امر مســتلزم یک واکنش مهم سیاست پولی 
اســت.در شرایطی که تحلیل گران هنوز در مورد جهت گیری 
بودجــه ای آینده بریتانیا گمانه زنی می کنند و بازارها بی ثبات 
هستند، تعداد فزاینده ای از ارائه دهندگان وام مسکن که قادر 
به قیمت گذاری وام نیســتند، فروش خود را به حالت تعلیق 

درآورده اند.

مسیر معکوس؟
لری سامرز اقتصاددان و وزیر سابق خزانه داری آمریکا نیز عنوان 
کرد: افزایش نرخ بهره در بدهی های طوالنی مدت بریتانیا نشانه 
از بین رفتن اعتبار است.شــای ویس رییس شرکت هواپیمایی 
ویرجین آتالنتیک از دولت خواســت تا بــه امور اقتصادی ثبات 
ببخشــد و بپذیرد که اقدام برای تامین مالی کاهش های بزرگ 
مالیات با اســتقراض گســترده دولت، بریتانیــا را در موقعیت 
ضعیف تری قرار داده است.وی در یک کنفرانس مطبوعاتی برای 
اعالم اتحاد با اســکا ی تیم گفت: همه مــا در این اتاق باید آنقدر 
متواضع باشــیم که بگوییم اگر چیزی گفته ایم که پاســخگوی 
وضعیت کنونی نیســت، شاید باید مسیر را بازگردانیم و این کار 
بدی نیســت.بر اساس نظرســنجی یوگاو برای روزنامه تایمز، دو 
سال قبل از برگزاری انتخابات سراسری، حزب کارگر رقیب حزب 
محافظه کار، نســبت به آنها ۱۷ امتیاز برتری دارد، ســطحی که 
در بیش از دو دهه پیش دیده نشــده است.بانک مرکزی انگلیس 
و وزارت خزانــه داری بعدازظهر دوشــنبه بیانیه هایی را به امید 
اطمینان بخشی به ســرمایه گذاران منتشر و بانک مرکزی اعالم 
کرد کــه در صورت نیاز، تردیدی در افزایــش نرخ بهره نخواهد 
داشــت.با این حال، از آنجایی که برخی از سرمایه گذاران بر روی 
افزایش نرخ اضطراری شرط بندی کرده بودند، این بالفاصله باعث 
ریزش ارزش پوند شد. ارزش پوند روز سه شنبه اندکی بهبود یافت 

و ۰.۴ درصد در یک روز افزایش یافت و به ۱.۰۷۲۶ دالر رسید.
کوارتنگ روز ســه شــنبه با بانک ها، بیمه گران و مدیران دارایی 
برجســته مالقات و تاکید کرد »اطمینان دارد« که اســتراتژی 
اقتصــادی او در صــورت ترکیب با اصالحات در ســمت عرضه، 
کارساز خواهد بود اما بسیاری از آنها متقاعد نشده اند.آلن مونک 
اقتصــاددان جی پی مورگان در این بــاره تصریح کرد: هنوز هیچ 
نشانه روشنی وجود ندارد که منبع مشکل – استراتژی بودجه ای 
دولت – معکوس یا بازنگری شود. به گفته وی این جریان در هر 
صورت باید تا پیش از ماه نوامبر اتفاق بیفتد تا از عواقب بســیار 

بدتری برای اقتصاد جلوگیری شود.

بیت کوین روز گذشته سطح مقاومت ۲۰ هزار دالری خود را بازیابی کرد اما نتوانست 
آن را حفظ کند، زیرا بازار گســترده تر در حال حرکت نزولی بود.به گزارش ایســنا به 
نقل از کوین، ارز دیجیتال پیشــرو در جهان، در چند ساعت گذشته عملکرد ضعیفی 
داشــت و با وجود شــروع مثبت در هفته طی ۲۴ ساعت، بیش از هفت درصد ارزش 
خود را از دست داد. عملکرد ضعیف بیت کوین با نزول بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال 
همزمان شد و کل بازار کریپتو نیز طی ۲۴ ساعت بیش از پنج درصد کاهش ثبت کرد.

بیت کوین در اوایل این هفته پس از عملکرد خوب به مرز ۲۰ هزار دالر رســید. با این 
حال، خرس ها دوباره کنترل بازار را به دســت گرفتند.اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ 

از نظــر ارزش بازار، در اوایل این هفته برای مدت کوتاهی از مرز مقاومتی ۱۳۰۰ دالر 
گذشــت. با این حال )در زمان نگارش این مطلب( بیش از هفت درصد در ۲۴ ساعت 
کاهش یافته اســت.نمودار چهار ساعته بیت کوین/دالر آمریکا در حال تبدیل شدن به 
روند نزولی است زیرا بیت کوین در حال کنار گذاشتن برخی از سودهایی است که در 
اوایل امسال انباشته کرده بود. شاخص های فنی نشان می دهد که بیت کوین در حال 
حاضر در برابر بازار گســترده تر عملکرد ضعیفی دارد.اندیکاتور مکدی )MACD( باالی 
منطقه خنثی باقی می ماند اما در صورت ادامه روند نزولی به زودی می تواند به منطقه 
منفی ســقوط کند.عالوه بر این، شــاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه ۴۱ را نشان می دهد 
که اگر خرس ها در راس کار باقی بمانند، بیت کوین می تواند وارد منطقه اشباع فروش 
شود.بیت کوین در هفته های اخیر توانسته باالی ۱۸ هزار دالر بماند و گاوها می توانند 
در کوتاه مدت باالتر از این قیمــت را حمایت کنند. گاوها همچنین می توانند قبل از 
پایان هفته، کنترل بازار را دوباره به دســت بگیرند و بیت کوین را بار دیگر به ســمت 
سطح روانی ۲۰ هزار دالری ســوق دهند.با این حال، اگر روند صعودی طوالنی مدت 

وجود نداشــته باشــد، بیت کوین در چند روز 
آینده از ســطح مقاومت ۲۰هزار و ۸۱۹ دالری 
دور می شود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۹۴۵.۴۵ میلیارد دالر 
برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 
۳.۲۶ درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر 
۳۹.۶۷ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیــار بیت کوین بوده کــه در یک روز ۰.۴۱ 

درصد افزایش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته 
۸۱.۵۹ میلیارد دالر اســت که ۱۱.۰۴ درصد کاهش داشــته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۷۶ میلیارد دالر است که ۵.۸۴ درصد از کل حجم 
۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۷۵.۳۹ 
میلیارد دالر است که ۹۲.۴۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین شکست خورد
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گزیده خبر

 آمریکا خواهان از سرگیری مذاکرات 
با چین است

پس از توقف گفتگوها با چین به دلیل سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نماینــدگان آمریکا به تایوان در اوایل ماه اوت، واشــنگتن از پکن 
خواســت تا گفتگوها را از سر بگیرد و همکاری در بخش های محیط زیست 
و بهداشت را ادامه دهد.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، نیکالس برنز، 
سفیر آمریکا در چین  در یک سخنرانی تلویزیونی در نشست آسیایی موسسه 
میلکن در ســنگاپور گفت: پیام ما به چینی ها این است که بیایید صحبت 
کنیم، باب گفتگوها را باز کنیم و به جلو برویم.بر اساس این گزارش، سفیر 
آمریکا گفت: چین باید در زمینه تغییرات آب و هوایی و مســائل بهداشتی 
همکاری کند. واشنگتن عالقه مند به حفظ رقابت موثر با پکن است.پلوسی 
در 2 اوت به تایوان ســفر کرد. این اولین ســفر یک رئیس مجلس ایاالت 
متحده به این جزیره از سال 1997 بود. عالوه بر این، پلوسی باالترین مقام 
آمریکایی بود که در 25 سال گذشته از تایوان بازدید کرد. چین سفر پلوسی 
را که به عنوان ژست حمایت از جدایی طلبی تلقی می شود، محکوم کرد و 
تمرینات نظامی گسترده ای را در مجاورت جزیره راه اندازی کرد.پکن تایوان 
را بخشی غیرقابل تفکیک از قلمرو مستقل خود می داند و با هرگونه تماس 
رسمی بین این جزیره و سایر کشورها مخالف است.ایاالت متحده از نیروهای 
طرفدار استقالل در تایوان حمایت می کند و به این جزیره سالح می فروشد. 
پکن بارها گفته است که اصل چین واحد پایه سیاسی روابط چین و ایاالت 
متحده اســت و نقض تعهدات توسط واشنگتن همکاری بین دو کشور را به 

خطر می اندازد و صلح و ثبات در تنگه تایوان را تهدید می کند.

 حکم سه سال زندان دیگر برای
 آنگ سان سوچی
یک مقام حقوقی گفت، دادگاه میانمار روز پنجشنبه 
آنگ ســان سوچی، رهبر سابق این کشور را در یک 
پرونده جنایی و شان ترنل، اقتصاددان استرالیایی و 
مشــاور سوچی را به دلیل نقض قانون اسرار رسمی 
میانمار به سه ســال زندان محکوم کرد.به گزارش 

ایســنا، به نقل از فیگارو، این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت که 
سوچی پس از محکوم شدن به همراه ترنل بر اساس قانون اسرار، به سه سال 
حبس محکوم شد.سه نفر از اعضای کابینه او نیز مجرم شناخته شدند و هر 
کدام به ســه سال محکومیت محکوم شدند.ترنل، 5۸ ساله، دانشیار اقتصاد 
در دانشگاه مک کواری سیدنی، به عنوان مشاور سوچی خدمت کرده بود.. او 
نزدیک به 2۰ ماه است که در بازداشت به سر می برد. هنوز مشخص نیست 

که آیا این مدت از مجازات وی کسر می شود یا خیر.

پاپ: 
جنگ اوکراین جنگ جهانی است

پاپ فرانسیس در سفر اخیر خود به قزاقستان گفته 
که اشتباه است درگیری در اوکراین را جنگ روسیه 
و اوکراین بنامیم، زیرا در واقع، این یک جنگ جهانی 
است.به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری 
های نزدیک به واتیکان اعالم کردند، پاپ فرانسیس 

، رهبر کاتولیک های جهان در ســفر خود به قزاقســتان در اواسط سپتامبر 
با برخی از کشیشــان یســوعی دیدار کرد.گزارش شده است که در جریان 
 La Civilta این دیدار، رهبر معنوی کاتولیک ها بیانیه ای را به نشریه یسوعی
Cattolica ارائــه کرد و در این دیدار درباره جنگ جاری روســیه و اوکراین 
صحبت کرد.وی گفت: جنگی در جریان اســت. فکر می کنم اشتباه است 
کــه آن را به عنوان یک فیلم کابوی در نظــر بگیریم که در آن افراد خوب 
و بد وجود دارند. همچنین این اشــتباه است که فکر کنیم این جنگ بین 
روسیه و اوکراین است. این جنگ جهانی است.«پاپ همچنین خاطرنشان 
کرد که ســفر به اوکراین که پیشتر اعالم کرده بود امکان پذیر است اما در 
این مرحله در دستور کار قرار ندارد.پاپ فرانسیس همچنین گفت که زمانی 
که در قزاقســتان بود، چند مهمان اوکراینی نزد او آمدند. یکی از آنها افسر 
نظامی مســئول مبادله زندانیان بین روسیه و اوکراین بود که توسط رئیس 
جمهور اوکراین ولودیمیر زلنســکی اعالم شد و او پرسید که آیا می توان با 
ارائه لیســتی از 3۰۰ زندانی کاری انجام داد. که شخص پاپ این موضوع را 

مستقیماً به سفیر روسیه منتقل کرد.

کاخ سفید:
 کمک نظامی ۱.۱ میلیارد دالری به اوکراین 

را اعالم می کنیم
کاخ ســفید روز چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که بسته جدید کمک 
نظامی 1.1 میلیارد دالری واشــنگتن به کی یف به تصویب رسیده است.

به گزارش ایســنا، در بیانیه کاخ سفید آمده که این کمک نظامی شامل 
»پرتابگرهای هیمارس و صدها خودروی زرهی و نظامی و پهپاد اســت«.

کاخ سفید افزود: »ما نگران حمالت به زیرساخت های حیاتی متحدانمان 
در اروپا و ناتو هســتیم و به هماهنگی با آنهــا ادامه خواهیم داد«.در این 
بیانیه همچنین تأکید شــده که »ما تهدیدات روســیه برای استفاده از 
ســالح های هســته ای را جدی می گیریم، اما دلیلی برای تغییر وضعیت 

هسته ای خود نمی بینیم«.

الحلبوسی: ثبات عراق در حال حاضر اولویت 
واشنگتن نیست

رئیس پارلمان عراق اعالم کرد که ثبات کشــورش دیگر اولویت آمریکا نیست.به 
گزارش ایسنا، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در مصاحبه ای با شبکه العربیه 
عربستان اعالم کرد: حمایت های واشنگتن از عراق طی مقطع اخیر بیشتر از آنکه 
واقعی باشد، رسانه ای بوده است. ثبات عراق در حال حاضر اولویت واشنگتن نیست.

وی گفت: با خروج مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از پارلمان، کار ائتالف سه گانه 
)متشــکل از ائتالف حاکمیت وابسته به الحلبوســی و فراکسیون حزب دموکرات 
کردســتان به رهبری مســعود بارزانی و جریان صدر( پایان گرفت.رئیس پارلمان 
عــراق با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند جریــان صدر را نادیده بگیرد، تاکید کرد 
که باید پارلمان به انجام فعالیت ها و ماموریت هایش بازگردد.وی با تاکید بر اینکه 
استعفایش یک تصمیم شخصی بود که قابل تاویل و تفسیر نیست، گفت که باید 
یک فراکســیون حاکم و یک فراکسیون اپوزیســیون در کشور وجود داشته باشد.

الحلبوسی عنوان داشــت که همگان باید گفتگو را بدون پیش شرط آغاز کنند و 
اختالفات سیاسی را به خارج از صحن پارلمان انتقال ندهند.

 آمریکا از کره جنوبی برای اوکراین 
تسلیحات می خرد

تهــران – ایرنــا – وزیر دفاع جمهوری چک، اعالم کرد، آمریــکا 2.9 میلیارد دالر 
تسلیحات پیشــرفته از کره جنوبی خریداری کرده تا از طریق کشور متبوعش به 
دست اوکراین برســاند.به گزارش ایرنا از تارنمای خبری وایر، روزنامه مالدا فرونتا 
چاپ چک، گزارش داده اســت کره جنوبی 2.9 میلیارد دالر تسلیحات به اوکراین 
تحویل می دهد.به نوشته این روزنامه، آمریکا این معامله را تامین مالی خواهد کرد 
و تســلیحات به یکی از شرکت های دفاعی چک تحویل داده می شود تا به صورت 
رایگان در اختیار اوکراین قرار گیرد.انتظار می رود به عنوان بخشــی از این قرارداد، 
اوکراین ســامانه های موشــکی ضدهوایی Chiron )KP-SAM( و مهمات مربوط را 
از کره جنوبی دریافت کند. این سیســتم های پدافنــد هوایی برای دفع حمالت 
هواپیماهای کم پرواز مورد اســتفاده قرار می گیرند.در همین باره، جانا چرنوچووا، 
وزیــر دفاع جمهوری چک اعالم کرد، کمک به اوکراین همچنان ادامه دارد، اما به 
دالیل امنیتی هیچ جزئیاتی ارائه نخواهد شد.جمهوری چک تاکنون 157 میلیون 

دالر کمک نظامی به اوکراین ارسال کرده است.

ده ها کشته و زخمی در حمله  انتحاری در کابل
در پی وقوع انفجار انتحاری که یک مرکز آموزشی را در 
غرب کابل، پایتخت افغانستان هدف قرار داد، دست کم 
2۰ تن کشــته و 35 تن دیگر زخمی شدند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی اعالم کردند 
که این انفجار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رخ 
داد.رسانه ها اعالم کردند که این انفجار توسط یک عامل انتحاری صورت گرفت.

خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان به نقل از یک مسئول دولتی اعالم کرد که ده ها 
دانش آموز در پی انفجار انتحاری که آنها را در هنگام برگزاری امتحانات در یکی 
از مدارس غرب پایتخت هدف قرار داد، زخمی شدند.یک منبع دولتی تاکید کرد 
که در پی این انفجار، 2۰ تن کشته و بیش از 35 تن زخمی شدند.از سوی دیگر، 
خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل وقوع این انفجار را تایید کرد و گفت که پلیس 

اطالعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.

جریان صدر:
 نه گفت وگو می کنیم نه مشارکت!

ســخنگوی جریان صدر عراق در واکنش به برگزاری 
جلســه امروز پارلمان عراق گفــت که ما برای تکمیل 
قرارداد فساد و بازگرداندن عراق به نقطه اول مشارکت و 
گفت وگو نخواهیم کرد.به گزارش ایسنا، »صالح محمد 
العراقی« منتشر کننده مواضع مقتدی صدر به برگزاری 
جلسه امروز پارلمان عراق واکنش نشان داد.وی در توئیتی گفت که »ما با شما 
برای تکمیل قرارداد فساد و بازگرداندن عراق به نقطه اول، مشارکت و گفت وگو 
نخواهیم کرد«.العراقی مدعی شد که »شما ملت را اذیت کرده و وطن را ویران و 
فساد را گسترش داده و شهرت مقاومت و الحشد و جهاد بلکه دین و همه مذاهب 
را بدنام کردید«.منتشــر کننده مواضع صدر گفت که »اگر به وضعیت گذشته 

بازگردید، آن زمان پایان عراق بلکه پایان شما نیز است«.

سرمایه گذاری ۲ میلیارد دالری بن سلمان در 
روسیه پیش از جنگ اوکراین

بر اساس گزارشی از وال اســتریت ژورنال، صندوق دارایی عمومی عربستان 
ســعودی قبل از حمله روســیه به اوکراین، 2 میلیــارد دالر در دارایی های 
روسیه سرمایه گذاری کرد.به گزارش ایسنا، »صندوق سرمایه گذاری عمومی« 
که از سوی محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی اداره می شود، بر دارایی های 
۶۰۰ میلیــارد دالری نظــارت دارد. در حالی که معمــوال جزئیات مربوط به 
سرمایه گذاری های این صندوق تحت پوشش قرار نمی گیرد، اطالعیه ای برای 
فروش اوراق قرضه برنامه ریزی شــده منتشر شده است.بر اساس اطالعیه ای 
که روزنامه وال اســتریت ژورنال مشاهده کرده است، صندوق  سرمایه گذاری 
عمومی موسوم به پی آی اف مبلغ 2 میلیارد دالر را در بخش های زیرساختی، 
تولید، لجستیک و خرده فروشی روسیه سرمایه گذاری کرده است. این بخشی 
از توافق قبلی با روســیه بود.در ســال 2۰15، پی آی اف اعــالم کرد که تا 5 
ســال آینده تا 1۰ میلیارد دالر در صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه 
ســرمایه گذاری خواهد کرد.با این حال، صندوق ثروت های دولتی عربستان 
اعــالم کرد که درآمد حاصــل از فروش اوراق قرضه برنامه ریزی شــده برای 
ســرمایه گذاری های بیشتر در روسیه استفاده نمی شود و دلیل آن »درگیری 
مداوم روسیه و اوکراین و اعمال تحریم های بین المللی علیه« صندوق روسیه 
است.بر اساس این اطالعیه، این بودجه در عوض برای انرژی های تجدیدپذیر و 
پروژه های به اصطالح سبز در نظر گرفته شده است.ماه گذشته، یک صندوق 
جداگانه ســعودی هم ســرمایه گذاری های تازه اش در روســیه را فاش کرد. 
پرونده های نظارتی نشان می دهد که هلدینگ پادشاهی عربستان سعودی که 

به دست شاهزاده میلیاردر ولید بن طالل کنترل می شود.

روسیه استقالل مناطق زاپوریژیا و خرسون اوکراین را به رسمیت شناخت
روسیه به دنبال امضای فرمانی از سوی والدیمیر پوتین، مناطق 
خرســون و زاپوریژیای اوکراین را به عنوان کشورهای مستقل به 
رسمیت شناخت.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه 
تی.آر.تی، رسانه ها گزارش دادند، فرمان هایی که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه در راستای به رسمیت شناختن استقالل 
این دو منطقه اوکراین امضا کرد، گامی در راستای الحاق رسمی 
این مناطق به روسیه محسوب می شود.پوتین در متن این احکام 
تصریح داشت: دستور به رسمیت شناختن حاکمیت و استقالل 
مناطق زاپوریژیا و خرســون در جنوب اوکراین به عنوان کشور را 
صادر می کنم.رســانه ها گزارش داده اند روسیه در تدارک است تا 
)جمعه( الحاق این دو منطقه به همراه جمهوری های دونتسک و 
لوهانســک اوکراین به خاک خود را رسمی کند.پوتین گفت که 
این احکام فورا اجرایی خواهد شد.دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت قرار اســت الحاق این چهار منطقه 
اوکراین به روســیه در مراســمی که در آن پوتین یک سخنرانی 
»مهم« ایراد می کند رسمیت یابد.پسکوف گفت، قرار است طی 
این مراســم، حاکمان این مناطق قراردادهای الحاق به روســیه 
را در تاالر ســنت جورج کرملین امضا کننــد.در واکنش به این 
اقدام، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین فراخوان برگزاری 
نشست اضطراری شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین طی )جمعه( 

را داده است.

بایدن: ادعای ارضی روسیه در اوکراین را هرگز به رسمیت 
نخواهیم شناخت

رییــس جمهوری آمریکا اعالم کرد که این کشــور هرگز ادعای 
مســکو بر قلمرو حاکمیتی اوکراین را به رسمیت نشناخته و در 
صورت الحاق مناطق جدیدی از اوکراین به خاک روسیه، واشنگتن 
تحریم های جدیدی وضع خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در نشستی 
با حضور نمایندگان کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام، همه پرسی 
را که توسط نیروهای طرفدار روسیه در مناطقی از اوکراین برگزار 
شــد، محکوم کرده و مدعی شــد: نتایج این همه پرسی توسط 
روسیه دستکاری شده است.بایدن گفت: می خواهم شفاف بگویم، 
آمریکا هرگز، هرگز، هرگز ادعای ارضی روسیه در قلمرو حاکمیتی 
اوکراین را به رســمیت نخواهد شناخت.پیشتر کاخ سفید در روز 
چهارشنبه اعالم کرد: انتظار می رود این تحریم ها افراد و نهادهایی 
درون و خارج از روسیه را هدف قرار دهد که از این الحاق حمایت 
می کنند.رئیس جمهوری آمریکا گفت: حمله روسیه به اوکراین با 
اهداف استعماری نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول اساسی 

»تمامیت ارضی« و »حق حاکمیت« است.

وزارت خزانــه داری آمریکا اعالم کرد 
1۰ شــرکت و یک کشتی را به دلیل 
مشــارکت در انتقال نفــت ایران در 

فهرست تحریم قرار داده است.
به گزارش فــارس، وزارت خزانه داری 
آمریــکا در بیانیه ای اعــالم کرد 1۰ 
شــرکت و یک کشــتی را بــه بهانه 
تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست 

تحریم قرار داده است.
اسامی شــرکت ها و نفت کشی که در 
فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته اند به 

شرح زیر است:
1- شرکت کشتی رانی کالرا، مستقر 

در امارات
2- شــرکت ســرمایه گذاری صنایع 

شیمیایی ایران، مستقر در ایران
3- شرکت پتروشیمی کیمیای پارس 

خاورمیانه، مستقر در ایران

۴- گروه هلدینگ ام ال، مســتقر در 
هنگ کنگ چین

5- شــرکت سی یرا ویستا، مستقر در 
هنگ کنگ چین

۶- شــرکت پتروشــیمی تیباالجی، 

مستقر در هند
7- شــرکت فیرگو مارین، مستقر در 

امارات
۸- شــرکت کشــتی رانی دبلیو.اس، 

مستقر در هنگ کنگ چین

9- شــرکت حمل و نقل و انبار ژانگو، 
مستقر در چین

1۰- نفت کش گاس الور، تحت پرچم 
پاناما

وب ســایت خزانــه داری آمریــکا در 
توضیح درباره این تحریم ها نوشــته 
است: »امروز دفتر کنترل دارایی های 
خارجــی وزارت خزانــه داری یــک 
شــبکه بین المللــی از شــرکت های 
دخیــل در فــروش صدهــا میلیون 
دالر نفت و محصوالت پتروشــیمی 
ایــران به مشــتری هایی در جنوب و 
شــرق آسیا را در فهرست تحریم قرار 
داد.«خزانــه داری آمریــکا اعالم کرد 
اقدام امروز برخی شرکت های واسطه 
ایرانی و چندین شــرکت صوری در 
امارات، هنگ کنگ و هند را هدف قرار 

داده است.

 اعمال تحریم  های جدید
 از سوی آمریکا

نخست وزیر عراق به نیروهای امنیتی این کشور دستور 
داد تا عامالن حمله موشــکی به منطقه سبز بغداد را 
تحــت تعقیب قرار داده و بازداشــت کنند. همزمان، 
منابع عراقی از مجروح شــدن دســتکم 122 نیروی 
امنیتی و 11 غیر نظامی در درگیری های بغداد خبر 
دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رسمی 
عــراق )واع(، مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق 
بــر لزوم پایبندی نیروهای امنیتی به وظایف خود در 
حفاظت از نهادهای کشور، اموال عمومی و خصوصی 
و تظاهرکننــدگان صلح جــو تاکید کــرد. الکاظمی 
تظاهرکنندگان را به پایبندی به صلح و دســتورات 
نیروهای امنیتی درباره مــکان تظاهرات فراخواند و 

گفت، اوضاع امنیتی کنونی بازتاب وضعیت سیاســی 
کشور اســت. وی بار دیگر گفت وگو میان گروه های 

سیاســی برای برون رفت از بحران، حمایت از کشور 
و نهادهــای آن بــرای ایفای وظایفشــان، دورکردن 
شهروندان از پیامدهای کشمکش های سیاسی و حفظ 
امنیت را خواستار شد. الکاظمی همچنین بر ضرورت 
همکاری میان قوا تاکید کرد.در همین راســتا، مرکز 
رســانه امنیتی وابســته به دفتر نخست وزیری عراق 
گزارش داد، در نتیجه درگیری های اسف بار در بغداد 
میان معترضــان و نیروهای امنیتی تعداد مجروحان 
بــه چهار افســر و 11۸ نیروی امنیتــی و همچنین 
11 شــهروند رســید.این مرکز در بیانیه ای همگان 
را به پایبندی به دســتور العمل های صادره از سوی 

سرویس های امنیتی ویژه فرا خواند.

دستور الکاظمی برای بازداشت عامالن حمله راکتی به منطقه سبز 

مجروح شدن ۱۳۳ تن در درگیری های بغداد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا پیشنهاد کرد که می تواند تیمی را برای میانجیگری صلح بین اوکراین و روسیه رهبری 
کند.به گزارش ایســنا، به نقل از وب سایت اینسایدر، ترامپ با انتشار چندین پست در رسانه اجتماعی »تروث سوشال« به نشت 
بی سابقه در خط لوله های نورد استریم اشاره و در عین حال ایده هایی را در مورد اینکه چه چیزی می تواند در این وضعیت نقش 
داشته باشد، ارائه کرد.ترامپ در اولین پست خود مدعی شد که علیه این خط لوله اقدام خرابکارانه انجام شده است، که »می تواند 
منجر به تشــدید شدید اوضاع یا جنگ شود.«رئیس جمهوری سابق آمریکا نوشت: »رهبری« ایاالت متحده باید در مساله »خرابکاری« در خطوط لوله نورد استریم 
»خونسرد، آرام و محتاط« بماند.این یک رویداد بزرگ است که نباید راه حل بزرگی به دنبال داشته باشد، حداقل فعال.ترامپ همچنین ادعای خود مبنی بر اینکه اگر 
او رئیس جمهور می شد هرگز جنگ اوکراین رخ نمی داد، تکرار کرده و راه حل هایی برای این وضعیت ارائه داد.دونالد ترامپ نوشت: موضوع را با انفجار خط لوله بدتر 
نکنید. استراتژیک باشید، باهوش )زیرک!(، یک توافق مذاکره شده را همین حاال انجام دهید. هر دو طرف به آن نیاز دارند و آن را می خواهند. کل جهان در خطر است. 
من باالی سر گروه خواهم بود؟یک نماینده در دفتر مطبوعاتی پسا ریاست جمهوری ترامپ، به درخواست اینسایدر برای اظهارنظر پاسخی نداد.پیشنهاد ترامپ مبنی 
بر هدایت تیمی برای تنش زدایی میان اوکراین و روسیه کاماًل در تضاد با برخی اظهارات او در روزهای اولیه جنگ اوکراین است.رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ماه 

مارس گفت که زیردریایی های هسته ای را می فرستد تا در سواحل روسیه »باال و پایین« بروند تا والدیمیر پوتین، رهبر روسیه را تحت فشار قرار دهند. 

تهران – ایرنا – رســانه های آلمانی گزارش دادند که دولت ائتالفی جدید آلمان قراردادهای تازه صادرات تسلیحات به عربستان سعودی 
را تصویب کرده است.به گزارش ایرنا از دویچه وله، گزارش ها در این خصوص پس از بازگشت اوالف شولتز، صدراعظم آلمان، از سفر به 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی و قطر از طریق برخی مطبوعات آلمانی به بیرون درز کرده است.برلین صادرات تسلیحات به ریاض 

را به دلیل دخالت در جنگ یمن و همچنین قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی، ممنوع کرده بود.اشپیگل و خبرگزاری dpa گزارش دادند که روبرت هابک وزیر 
اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان در نامه ای به بوندستاگ )مجلس آلمان( تأیید کرده که چندین قرارداد در زمینه صادرات تسلیحات توسط شولتز قبل از سفر وی به منطقه تایید 
شده است.بر اساس این نامه، مجوزهای صادراتی بخشی از برنامه مشترک با ایتالیا، اسپانیا و انگلیس خواهد بود.بر اساس گزارش اشپیگل، ریاض می تواند از این پس تجهیزات 
و مهمات جت های یوروفایتر و تورنادو را به ارزش 3۶ میلیون یورو خریداری کند. به گزارش dpa نیز، پروژه همکاری اروپا قطعات یدکی هواپیماهای ایرباس MRTT A33۰ را 
به ارزش 2.۸ میلیون یورو تامین خواهد کرد.فروش تســلیحات آلمان به عربســتان سعودی در سال 2۰12 به 1.2۴ میلیارد یورو رسید. اما در سال 2۰1۸، دولت حاکم آلمان 
متشکل از حزب محافظه کار CDU/CSU و سوسیال دموکرات ها )SPD( با ممنوعیت صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ یمن موافقت کردند.با این حال، توافق آنها 

دارای خالءهایی بود؛ زیرا چندین استثنا اجازه می داد برخی از مواد نظامی آلمان به این کشور صادر شود. 

ترامپ: 

 آلمان مخفیانه صادرات اسلحه به عربستانمذاکره صلح اوکراین - روسیه را به من بسپارید
 را از سر گرفت
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گروهی از محققان در یک مطالعه از توســعه حســگر زیستی که 
می توانــد تومورهای مغزی را با بررســی کمتــر از یک قطره خون 
تشخیص دهد، خبر داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، طبق 
گفته مؤسسه ملی سرطان با وجود پیشرفت های قابل توجه، مرگ 
و میر ناشــی از تومورهای مغزی همچنان باال است. تشخیص های 
دقیق تر ممکن اســت وضعیت را بهبود بخشــد، اما بافت برداری ها 
تهاجمی هســتند و ممکن اســت برخی اطالعات مهمی که باید 
پزشکان در مورد ساختار تومور بدانند را ارائه ندهند.در همین حال، 
روش های مبتنی بر تصویربرداری، حساسیت و وضوح کافی را ارائه 
نمی دهند. اکنون، گروهی از محققان انجمن شــیمی آمریکا، یک 
حسگر زیســتی ابداع کرده اند که می تواند به پزشکان در تشخیص 
دقیق ســرطان مغز از جزئی از نمونه خون کمک کند.برای درمان 
مؤثر سرطان مغز، پزشکان نه تنها باید وجود تومور بدخیم را تأیید 
کنند، بلکه باید تشــخیص دهند که آیا تومور از همان ناحیه نشأت 
گرفته است )تومور اولیه( یا از ســایر اندام ها )تومور ثانویه( به مغز 
منتقل شده است.پزشکان همچنین باید بدانند که تومور در کجای 
اندام قرار دارد. از آنجایی که هیچ روش تشخیصی موجود نمی تواند 
این کار را بدون جراحی یا ضربه دردناک به ستون فقرات انجام دهد، 
محققان می خواستند یک آزمایش غیرتهاجمی با استفاده از مقدار 
کمی ســرم خون ایجاد کنند.محققان در ایــن مطالعه از پرتوهای 
لیزری با شدت باال برای تشکیل نانوالیه های سه بعدی اکسید نیکل 
نیکل )nickel-nickel oxide( بر روی یک تراشه نیکل استفاده کردند. 

نتایج مطالعه جدید پژوهشگران مرکز سرطان بیتسون غرب اسکاتلند 
نشان می دهد، داروی کلسترول می تواند برای کمک به درمان سرطان 
پروستات استفاده شود.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای، پژوهشگران 
دریافتند داروهایی که برای درمان کلســترول خون استفاده می شود، 
می تواند برای درمان ســرطان پروســتات افرادی کــه دیگر به درمان 
هورمونی پاســخ نمی دهند، اســتفاده شــود. نتایج این پژوهش نشان 
داد، وقتی اســتاتین ها در کنار درمانی که باعث کاهش سطح هورمون 
می شــود، تجویز می شــوند، روند رشــد تومور را کند می کنند.در این 
 Beatson( پژوهش، دانشمندان مرکز سرطان بیتســون غرب اسکاتلند
West of Scotland Cancer Centre( در گالســکو ۱۲ شرکت کننده را در 
یک کارآزمایی بالینی مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که وقتی 
استاتین ها در کنار درمانی که باعث کاهش سطح هورمون می شود و به 
عنوان درمان محرومیت از آندروژن شناخته می شود، تجویز می شوند، 
روند رشــد تومور را کند می کنند. اگرچه قبل از تصمیم گیری در مورد 
اثربخشی بالینی به آزمایش بسیار بزرگ تری نیاز است.پروفسور »هینگ 
لئونگ« )Hing Leung( رهبر این تحقیق از موسســه تحقیقات سرطان 
بریتانیا در گالســکو، گفت: پژوهش ما اولین مطالعه در نوع خود است 
که اثر قابل تشخیص استاتین ها را بر رشد سرطان پروستات در بیماران 
نشــان می دهد. اگر آزمایش های بعدی و بزرگتر، موفقیت آمیز باشــد، 
می توان از داروهای تاییدشده برای ارائه سریع درمان به بیماران استفاده 
کرد.وی افزود: ما باید استاتین ها را در گروه بزرگتری از بیماران در مدت 
زمــان طوالنی تری آزمایش کنیم تا به طور کامل مزایا و خطرات آن را 

برای بیماران درک کنیم.

 تشخیص تومورهای مغزی
 با یک قطره خون

درمان سرطان پروستات با 
داروی کلسترول

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آماده شدن برای مقابله با توفان در ایالت فلوریدا آمریکا/ رویترز

انتشار اولین تصویر رسمی از نسخه قوی تر بی ام و XM لیبل رد
هرچند ب ام و کراس اوور کاماًل جدید XM را با قوای محرکهٔ ۶۵۳ اسب بخاری معرفی کرده است اما قصد دارد سال آینده نسخهٔ 
قوی تری از آن را هم با نام لیبل رد عرضه کند و حاال یک تصویر از این نسخه منتشر کرده است. لیبل رد نسخهٔ پرچم دار سوپر 
شاســی بلند ب ام و خواهد بود که از نسخه ای تقویت شــده از قوای محرکهٔ پالگین هیبریدی بهره می برد و قوی ترین شاسی بلند 

غیر الکتریکی بازار محسوب می شود. این نسخه مطابق با نامش، از تریم قرمزرنگی بهره می برد که در XM معمولی وجود ندارد.
این تریم دور جلوپنجرهٔ کلیوی شکل بزرگ خودرو و همین طور اطراف پنجره های جانبی کار شده است درحالی که این قسمت ها 
در نسخهٔ معمولی طالیی رنگ هستند و می توان با سفارش پکیج شادو الین آن ها را مشکی کرد. ب ام و همچنین برای نسخهٔ لیبل 
رد رینگ های منحصربه فردی به رنگ مشکی براق با تریم قرمزرنگ را هم در نظر گرفته و اگر کمی دقت کنیم می بینیم که نشان 
XM روی جلوپنجره هم حاال قرمزرنگ شــده است. از داخل این خودرو تصویری منتشر نشده ولی به گفتهٔ ب ام و، طرح دورنگ 
قرمز و مشــکی در اینجا هم ادامه خواهد داشت. هرچند باواریایی ها هنوز XM لیبل رد را به طور کامل معرفی نکرده اند اما اعالم 

شده که این نسخه قوی تر از XM معمولی خواهد بود.

کونته بازگشت به یوونتوس را رد کرد
سرمربی تاتنهام گمانه زنی ها درباره حضورش در یوونتوس را رد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از گاتزتادلواسپورت، پس از شروع ضعیف 
یوونتوس تورین در این فصل در ســری آ ایتالیا، ماسیمیلیانو آلگری مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است و صحبت هایی درباره بازگشت 
آنتونیو کونته به یوونتوس مطرح شده است که توانست با این تیم چندین قهرمانی به دست بیاورد.با این حال آنتونیو کونته، سرمربی 
تاتنهام از گمانه زنی ها در مورد احتمال همکاری با باشــگاه ایتالیایی انتقاد کرد. این مربی ۵۳ ســاله در کنفرانس مطبوعاتی پیش از 
داربی لندن مقابل آرسنال صدرنشین لیگ برتر انگلیس گفت: این اخبار در این مقطع از فصل باورنکردنی است. این اخبار بی احترامی 
به مربی ای است که برای یوونتوس کار می کند. من هم تیم دارم و اصال کار درست و اخالقی نیست که صحبت از حضور من در تورین 
مطرح شود. من از حضور در تاتنهام خیلی خوشحال هستم و دوست دارم کارم را در این تیم جلو ببرم. تازه ابتدای فصل است و هر اتفاقی 
می تواند در ادامه برای تیم ها رخ دهد.یوونتوس پس از هفت بازی با ده امتیاز در رده هشتم لیگ برتر ایتالیا قرار دارد و هم چنین در دو 
بازی اول گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری سن ژرمن و بنفیکا لیسبون شکست خورد. نام کونته، سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا که 
بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به عنوان سرمربی یوونتوس فعالیت می کرد به عنوان جدی ترین گزینه برای جانشینی آلگری مطرح است.
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چهره روز

زن در ریگ روان
کتاب زن در ریگ روان ایده ای ساده اما درخشان دارد 
و کوبو آبه بسیار سریع و هوشمندانه خط داستانی را 
پیــش می برد. او با انتخاب یک محیط بدوی و خالی 
از هر نشانه ای از تمدن و انتخاب دو شخصیت متضاد 
)زن و مرد(، به استعاره ای ترین شکِل ممکن داستان 
را تعریــف می کند. نگاه آبه در رمــان، نگاهی تماماََ 
فلسفی ســت. شن، کلبه، دره، مرد و زن صرفاََ برای او 
مصالحی هستند تا از طریق آن ها، هر چه شخصی تر 
و عمیق تر به خلقت انسان و جایگاهش در جهان نگاه 
کند. از نظر آبه، همه انسان ها ناخواسته اسیر زندگی 
شــده اند. همانطور که نیکی جومپی )شخصیت مرد( 
ناخواســته وارد دره ای شنی می شود که دیگر امکان 
خروج از آن نیســت. گویی خلقت انســان بیهوده ست. مهم نیست اهدافمان چقدر بزرگ و مهم 
باشند، آبه به ما نشان می دهد که در چرخه ای معیوب و تکراری به نام »زندگی« گرفتار آمده ایم و 
هر چه تالش می کنیم )یا فکر می کنیم که داریم تالش می کنیم( خروج از این چرخه امکان پذیر 
نیست.نویســنده کتاب، کوبو آبه در این کتاب به شن هویت و شخصیتی مستقل داده است. ذاتاً 
ریگ روان و شن طبیعتی بی ثمر و در عین حال جنبشی بی امان دارد. نمادی از حرکتی دائم و در 
عین حال بیهودگی دائم. اما مرد در تالشی دائم و خسته کننده برای بیرون آمدن از این گودال و 
این دور تکراری است. درحالی که زن این سرنوشت را پذیرفته و با آرامش مشغول تکرارِ موجودیِت 
خود در همین روزمرگی هاست.در صحنه ای از کتاب زن در ریگ روان نیکی ساعت ها شن را با بیل 
جا به جا می کند تا راه خروج خود را هموار کند، اما در نهایت متوجه می شود که از جایش تکان 
نخورده و فقط خود را خســته کرده است. این صحنه می تواند هسته اصلی رمان باشد: بیهودگی. 
تالش برای خروج از چرخه تکراری زندگی. تالش برای خروج از گوداِل شنِی زیستن. هرکسی که 

در این گودال بیفتد باید به طور پیش فرض و ماشین وار درگیر.....

اسکار وایلد
اســکار فینگل اُ. فاِلهرتی ویلز وایلد )به انگلیســی: 
 ۱۶(  )Oscar Fingal O›Flahertie Wills Wilde

اکتبــر ۱۸۵۴ - ۳۰ نوامبــر ۱۹۰۰( که به نام هنری 
اسکار وایلد شناخته می شود شــاعر، داستان نویس، 
نمایش نامه نویــس و نویســنده داســتان های کوتاه 
ایرلندی بود. اســکار وایلد در ۱۸۵۴ میالدی در شهر 
دوبلین ایرلند متولد شد. پدرش ِسر ویلیام وایلد مردی 
فرهنگ دوســت بود و به پیشه چشم پزشکی اشتغال 
داشت. او بعدها به مقام چشم پزشک مخصوص ملکه 
نیز نائل شــد. همچنین ویلیام یکی از عتیقه شناسان 
برجسته ایرلند بود. مادرش جین وایلد با نام مستعار 
اسپرانزا]۱[ شاعر سرشناسی و مترجم آثار الکساندر 
دوما و آلفونس دو المارتین بود.]۲[ وی شــاعری سرشــار از شــور ملی بود که در دهه ۱۸۴۰ از 
آرمان ایرلندی علیه انگلســتان حمایت می کرد. برادر اسکار »ویلیام وایلد« در ۱۸۵۳ به دنیا آمد 
و در سال ۱۸۹۹ در لندن درگذشت. اسکار وایلد تحصیالت ابتدایی را در دهکده اینسکیلن واقع 
در شمال ایرلند دنبال کرد و در کالج های ترینیتی و مگدالن آکسفورد به تحصیل پرداخت. وی در 
ســال ۱۸۸۴ با کنستانس لوید ازدواج کرد. این دو در سال های ۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ صاحب دو فرزند 

پسر شدند. وایلد مجموعه داستان شاهزاده خوشبخت و دیگر قصه ها را برای دو پسرش نوشت.
اسکار وایلد به زیبایی ظاهری و خوش پوشی بسیار اهمیت می داد؛ در حدی که سوراخ دکمه های 
کت و شــلوارش را با گل های میخک، زنبق و گل داوودی می آراست. به این ترتیب، شهرت او در 
محافل فرهنگی و اشــرافی لندن که از اولین شعرهای او )۱۸۸۱( با لذت استقبال کردند، بسیار 

زیاد شد.

فرهنگ

»کولیــو« خواننده معروف آمریکایی ســبک رپ که 
سابقه بازی در چند ســریال و فیلم سینمایی را نیز 
داشت در سن ۵۹ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا 
بــه نقل از ورایتی، او بیشــتر برای قطعه موســیقی 
»بهشت گانگسترها« به شهرت رسیدی، قطعه ای که 
در ســال ۱۹۹۵ به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد و 
جایزه بهترین تک آهنگ َرپ در جوایز گرمی را از آن 
خود کرد.موسیقی »بهشت گانگسترها« که »کولیو« 
بــرای فیلم »ذهن های خطرناک« با بازی »میشــل 
فایفر« ســاخت به سرعت به یکی از مشهورترین آثار 
موسیقی رپ در تمام ادوار تبدیل شد و سه هفته در 
صدر فهرســت ۱۰۰ آهنگ بیلبورد قرار داشت و در 
انتهای ســال در رتبه نخســت قرار گرفت.»کولیو« در ادامه دهه ۹۰ میالدی دو آلبوم دیگر پس 
از آلبوم موفق »بهشــت گانگسترها« منتشر کرد که به موفقیت اولین آلبوم تو دست نیافتند. در 
دهه نخســت قرن جدید هم ۵ آلبوم موسیقی دیگر روانه بازار کرد که آخرین آن به سال ۲۰۰۹ 
بازمی گردد.»کولیو« که یک بازیگر با استعداد نیز بود در طول دوران حرفه ای خود در ده ها فیلم 
و سریال تلویزیونی ظاهر شد. نخستین بار در نقش خودش در سریال »مارتین« )۱۹۹۵( حضور 
یافت و در ادامه در نســخه تلویزیونی »ذهن خطرناک« )۱۹۹۶( و فیلم های »ســابرینا جادوگر 
نوجوان« )۱۹۹۶(، »بتمن و رابین« )۱۹۹۷(، »دایه« )۱۹۹۸(، »تایرون« )۱۹۹۹(، »عشای نیمه 
شــب« )۱۹۹۹(، »جذاب« )۲۰۰۲(، »ستارگان« )۲۰۰۹(، »فوتوراما« )۲۰۰۱، ۲۰۱۰( و »آبشار 

جاذبه« )۲۰۱۲( ظاهر شد.

خواننده برنده جایزه ِگرمی درگذشت
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