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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هشدار به دشمنان مبنی بر اینکه با کسی تعارفی نداریم ،خطاب به جوانان گفت: به جوانانی که به خیابان می آیند 
و به این عده قلیل که جنگ روانی دشمن روی آنها اثر گذاشته است می گوییم شما عزیزان این کشور هستید حتی به آنها که ما را دوست ندارند می گوییم 
ما شما را دوست داریم. وقتی برای دفاع از ناموس آنها و عزت کشور می جنگیم، به شناسنامه کسی نگاه نمی کنیم برای همه جامعه است.به گزارش ایسنا، 
سرلشکر سید حسین سالمی در چهارمین دوره مراسم تجلیل از فرماندهان راوی تاریخ شفاهی و رونمایی از آثار اسنادی و پژوهشی در موزه انقالب اسالمی 

و دفاع مقدس اظهارکرد: ما در جمع مردان کهنسالی هستیم که دوران جوانی خود را در ترسیم...

www.sobh-eqtesad.ir

هشدار سردار سالمی به دشمنان :

با کسی تعارف نداریم
info@sobh-eqtesad.ir

اسالمی: 
در هسته ای با بهانه های واهی،تحریم 

علیه ما وضع کرده اند
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: در حوزه هسته ای با اتهامات ناروا 
و بهانه های واهی، تحریم های ظالمانه ای را علیه کشور وضع کرده اند 
و مستمر بر طبل تحریم ها هم می کوبند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
محمد اسالمی در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان درباره اهمیت فناورهای پیشرفته 
و لزوم حرکت شــتابان در مســیر علوم و فناوری نوین بیان کرد: بر 
این باوریم که پیشــرفت در حوزه های نوین و فناوری های نوظهور با 
مخالفت سرسختانه قدرت ها مواجه است و آنها به هیچ وجه برنمی تابند 
که ما کشوری مستقل در حوزه های فناوری های پیشرفته و صاحب نام 
باشیم.وی افزود: امروز قدرت شامل دارا بودن ذخایر زیرزمینی نیست؛ 
بلکه قدرت شامل علم و فناوری های پیشرفته بوده و این مهم عامل 
تعیین کننده اســت و به اصطالح برتری ساز است و پیشتازی در این 
زمینه ها نمادی از قدرت محســوب می شــود.رئیس سازمان انرژی 
اتمی که در جریان این بازدید از زیرســاخت های علمی و پژوهشــی 
دانشگاه دیدن کرد، ضمن اشاره به ظرفیت مهم دانشگاه ها در ایجاد 
قدرت نرم تاکید کرد: اگر در علوم و فناوری پیشــرفته پیشتاز باشید 
به حتم در میان سایر کشورها قدرتمند هستید که دشمنان قدرتمند 
شدن ایران را برنمی تابند.اسالمی تصریح کرد: به همین دلیل از بدو 
پیروزی انقالب تاکنون همیشــه سعی فراوانی شده تا مانع پیشرفت 
و حرکت ایران شــوند و به ویژه در حوزه هســته ای با اتهامات ناروا و 
بهانه های واهی، تحریم های ظالمانه ای را علیه کشــور وضع کرده اند 
و مســتمر بر طبل تحریم ها می کوبند و پافشاری می کنند.وی گفت: 
با هــر زبان، ادبیات و مکتب فکری که با طرف مقابل صحبت کنید، 
درمی یابید که در عمق وجود و نیت درونی آنها و نوشــته ها و مطالب 
منتشر شــده؛ اراده قاطعی برای ممانعت از دسترسی به فناوری های 
پیشــرفته وجود دارد.رئیس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: در کنار 
این موارد باید توجه ویژه ای به ظرفیت انســانی داشت زیرا ظرفیت 
انســانی کشور بسیار فاخر اســت و اگر برای آنها مشاغل تراز باال در 
حوزه های علوم و فنون پیشــرفته ایجاد نکنیم و فرصت های شغلی و 
پژوهشی به وجود نیاوریم، به سهولت انسان های فرهیخته و با استعداد 
کشــور را جذب می کنند و در نتیجه با استفاده و جذب سرمایه های 
ما، پله های ترقی را طی می کنند.اسالمی گفت: امروز با نگاه به مراکز 
علمی و صنعتی پیشرفته جهان مشاهده می کنید که تعداد بی شماری 
از فرزندان ایران و اســتعدادهای ایرانی در ایــن مراکز خدمات ارائه 
می دهند و مشــغول کارهای علمی، پژوهشی و مدیریتی هستند و 
از پرتو تالش این نیروهای مستعد است که آن کشورها و مراکز آنها 
به صورت تصاعدی رشد می کنند.وی تاکید کرد: با توجه به دو دلیل 
مهم ذکر شــده الزم است تا مطلقاً کوتاهی نکرده و زمینه های رشد 

این استعدادها را فراهم کنیم.

چرخش دنیا به سمت توسعه نیروگاه های هسته ای
رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در سازمان انرژی اتمی ایران، بر 
روی چهار محور اصلی و بنیادی متمرکز شــده ایم و با یاری خداوند، 
همکاران و تمام دســتگاه هایی که می توانند بــه ما کمک کنند این 
موارد را با جدیت کامل پیش خواهیم برد؛ نخســتین محور توســعه 
راکتورها و نیروگاه هاســت زیرا با وجود گذشتن چند دهه از پیروزی 
انقالب اسالمی باید حداقل نســبت به ساخت راکتورهای تحقیقاتی 
اقدام می کردیم اما در این مسیر کوتاهی کرده ایم چراکه ساخت راکتور 
مهمترین بخش در امور نیروگاه هاست و می توانسته در دستور کار قرار 
گیرد و در ادامه باید نســبت به ســاخت نیروگاه های برق اتمی اقدام 
می شده است زیرا امروز برق نیاز مبرم کشور است.اسالمی توضیح داد: 
با توجه به تجربه بحران انرژی، دریافتیم که چرخش قابل مالحظه ای 
در تمام دنیا نســبت به توســعه نیروگاه های اتمی رخ داده است.وی 
عنوان کرد: در ســال ۱۴۰۱ اعالم و ابــالغ کردیم که بدون توجه به 
تصمیمات قبلی، نســبت به ســاخت نیروگاه های تمام ایرانی اقدام 
خواهیم کرد؛ برای تحقق این مهم باید الزامات و ابزارها و … مورد نیاز 
فراهم شود و به یاری خداوند کشور تبدیل به سازنده نیروگاه های اتمی 
خواهد شــد؛ بنابراین اکنون به موازات، ساخت راکتور تحقیقاتی آغاز 
شــده و در آینده ساخت نیروگاه تمام ایرانی و بومی و تولید ۱۰ هزار 
مگاوات برق جدید با مشارکت بین المللی را در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: اگر مشارکت بین المللی صورت گیرد 
به همان نسبت تولید ۱۰ هزار مگاوات برق سرعت می گیرد و اگر این 
همکاری تحقق نیابد، جای نگرانی نیست و جریان خودکفایی ملی وارد 
عرصه خواهد شد و بومی سازی را به عنوان بستر توسعه به کار خواهیم 
گرفت.اسالمی گفت: در نظر داریم حداقل تا ۱۵ سال آینده ۳۰ هزار 
نیروی جدید در ســازمان انرژی اتمی ایران جذب شود و این افراد در 
بخش هایی نظیر ایجاد ظرفیت برق جدید، کارها و اقدامات پژوهشی و 
صنعتی به کار گرفته می شوند که گام بسیار بزرگی محسوب می شود.

ضرورت توسعه رادیوداروها و درمان بیماری سرطان
اســالمی خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از محورهای مورد توجه این 
ســازمان، توسعه رادیو داروهاســت که در این زمینه و به ویژه اقالم 
دوتره و داروهایی بر پایه آب ســنگین و داروهــای مورد نیاز درمان 
بیماری سرطان به سمتی گام برمی داریم که در بخش درمانی بتواند 
به صورت مســتقیم بر روی سلول ســرطانی اثر بگذارد و فاقد اثرات 
جانبی باشد که شرکت توسعه پالسما بر روی این موضوع کار کرده 
و در حال انجام تحقیقاتی مبنی بر درمان بیماری سرطان با پالسما 
تراپی هســتیم و اکنون تســت های بالینی آن در حال انجام است و 
شاهد نتایج بسیار خوبی در این زمینه هستیم.وی گفت: محور چهارم؛ 
تحقیق، توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و قابلیت سازی برای نظام تعیین 
صالحیت است و جزو موارد بسیار مهمی است که ما باید قابلیت های 
خود را برای ارتقای گرید هســته ای دنبال کرده و نســبت به ایجاد 
مرکز و همچنین پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای که قادر است کل 

سرفصل ها را پشتیبانی کرده و شتاب دهد را ایجاد کنیم.

سازمان هواشناسی هشدار داد
رگبار باران در ۹ استان

سازمان هواشناسی نسبت به ادامه فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران و وزش باد شدید در ۹ استان، وزش 
باد ونفود گردو غبار به ۸ استان و افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحل دریای خزر هشدار 
داد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از ادامه فعالیت سامانه بارشی و رشد ابرهای 
همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، در نقاط مستعد خیزش گردوخاک از روز یکشنبه تا 
دوشنبه ) ۱۰ تا ۱۱ مهرماه( خبر داد.این مخاطره جوی روز یکشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، 
ارتفاعات ســمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و جنوب 
شرق فارس و دوشنبه در مرکز و غرب و جنوب غرب کرمان، هرمزگان، جنوب شرق فارس و جنوب سیستان 
و بلوچستان مورد انتظار است.بر اثر این مخاطره جوی احتمال اختالل در تردد جاده ای، احتمال باال آمدن 
ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، احتمال آبگرفتگی معابر به شکل محلی و محدود، صاعقه، احتمال 
آسیب به سازه های موقت و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی پیش بینی می شود.سازمان هواشناسی برای 
جلوگیری از آسیب های ناشی ازاین مخاطره احتیاط در تردد جاده ای به ویژه در عبور از حاشیه مسیل ها، عدم 
توقف در اطراف رودخانه ها، انتقال محصوالت برداشــت شده به انبار یا مکان های مسقف، کنترل استحکام 
تاسیسات کشاورزی، گلخانه ها و سایر سازه های موقت در برابر باد شدید، پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به 
مکان های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق را توصیه می کند.سازمان هواشناسی در ادامه این هشدار از افزایش 
گرادیان فشاری و وزش باد در مناطق مستعد گردوخاک و نفوذ گرد و غبار از یکشنبه تا دوشنبه )۱۰ تا ۱۱ 
مهرماه( خبر داد.این مخاطره جوی روز یکشنبه در شمال سیستان و بلوچستان، نوار شرقی خراسان جنوبی 
و جنوب شــرق خراسان رضوی و دوشنبه در نوار شرقی خراســان جنوبی، غرب ایالم، خوزستان، لرستان، 
نیمه جنوبی همدان و شرق کردستان مورد انتظار است.بر اثر این مخاطره کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع 
دید، احتمال اختالل در تردد جاده ای، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه های موقت 
از جمله تابلوهای تبلیغاتی و گلخانه ها، احتمال شکســتن درختان کهنسال و احتمال آسیب به تاسیسات 
حساس به گرد و غبار پیش بینی می شود.به توصیه سازمان هواشناسی عدم پارک خودرو در اطراف درختان 
فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، استحکام سازه های موقت، پرهیز از حضور در فضای باز به ویژه گروه های 
حساس، پایش شاخص آلودگی توسط دستگاه های ذیربط و اتخاذ تصمیم مطابق با مقررات، احتیاط در انجام 
عملیات کشاورزی در باغات و مزارع در دستور کار قرار گیرد.سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از 
افزایش ســرعت باد و افزایش ارتفاع موج، میانگین ۱ تا ۱.۵ متر از دوشنبه تا سه شنبه ) ۱۱ تا ۱۲ مهرماه( 
در مناطق ساحلی و دور از ساحل دریای خزر خبر داد.بر اثر این مخاطره جوی احتمال آسیب به قایق های 
ماهیگیری و شناورهای سبک و تفریحی، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و احتمال آسیب به قفس های 
پرورش ماهی پیش بینی می شود.سازمان هواشناسی برای جلوگیری از آسیب های احتمالی احتیاط در تردد 
با شناورهای سبک و فعالیت های تفریحی و احتیاط در فعالیت های دریایی در ساحل و فراساحل را توصیه 

می کند.

همزمان با آزادسازی زندانیان ایران و آمریکا طبق رایزنی های انجام شده بناست 
۷میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده ایران نیز آزاد شود.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، طبق اخبار اعالمی و براســاس رایزنی هایی 
انجام شده در هفته های گذشته بناســت به زودی شاهد آزادسازی زندانیان 
ایران و آمریکا و همزمان آزادســازی منابع مسدودشــده ارزی کشورمان در 
کره جنوبی باشیم.اطالعات دریافتی خبرنگار تسنیم از یک مقام مطلع نشان 
می دهد که در پی این آزادســازی قرار اســت ۷ میلیارد دالر از منابع ارزی 
مسدودشده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.ایران هنوز حساب های اعالمی 
برای انتقال منابع مذکور را بنا بر مالحظات بانکی نپذیرفته و حســاب های 
جدیدی را به این منظور معرفی کرده اســت.طی هفته های اخیر مذاکرات 
فشــرده ای با وساطت یکی از کشــورهای منطقه درباره آزادسازی هم زمان 
زندانیان ایران و آمریکا انجام شــده اســت و میلیاردهــا دالر از منابع ارزی 

مسدودشده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.

تایید خبر آزادســازی منابع ارزی مســدودی ایران در رویترز و 
فایننشال تایمز

خبر آزادی زندانیان ایرانی - امریکایی و آزادســازی هفت میلیارد دالر منابع 
ارزی مســدود شــده ایران در کره جنوبی در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار 
گرفت .ساعتی پس از انتشار خبر ازادی باقرو سیامک نمازی در رسانه نزدیک 
به شورای امنیت ملی کشورمان، خبرگزاری های« رویترز« و« فاینشال تایمز« 
با انتشــار خبرهای اختصاصی خود به تایید خبر اولیه پرداختند.خبرگزاری 
رویترز با اشاره به خبر ازادی این دو فرد دو تابعیتی ایرانی - امریکایی به نقل 

از یک منبع آگاه نوشت :» به واسطه تبادل زندانیان و میانجی گری یکی از 
کشــورهای همسایه منابع بلوکه شده ایران به خاطر تحریم ها به زودی آزاد 
می شود.«در همین حال خبرگزاری فاینشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت  :» اقدام اخیر ایران مبنی بر  آزاد کردن زندانیان آمریکایی مانند آقای 
نمازی نشــان دهنده حسن نیت ایران برای تبادل بزرگ زندانیان است. این 
اقدام می تواند منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی را آزاد سازد. کشورهای 
قطر، سوییس و سازمان ملل در این امر درگیر هستند.«در همین حال برخی 
منابع خبری از آزادســازی هفت میلیاردها دالر از منابع ارزی مسدود شده 
جمهور اســالمی ایران در کره جنوبی خبر می دهند، این آزادسازی به دنبال  
مذاکرات فشــرده ای در حال انجام است که طی هفته های اخیر با وساطت 
یکی از کشــورهای منطقه درباره آزادسازی هم زمان زندانیان ایران و آمریکا 
و میلیاردها دالر از منابع ارزی مســدود شده کشورمان انجام می شود.شب 
گذشــته پایگاه خبری نور نیوز به نقل از سخنگوی سازمان ملل اعالم کرد 
:«باقر نمازی ایران را ترک کرد .همچنین جارد گنسر وکیل سیامک نمازی 
هم عصر شــنبه به خبرنگار رویترز گفت که سیامک نمازی با مرخصی یک 
هفته ای و قابل تمدید از زندان ایران خارج شــده است.اســتفان دوجاریک، 
سخنگوی سازمان ملل در حساب کاربری سازمان ملل اعالم کرد که »آنتونیو 
گوترش«، دبیرکل ســازمان ملل قدردان این اســت که پس از درخواست از 
رئیس جمهور ، جمهوری اســالمی ایران برای آزادی باقر نمازی، به او اجازه 
ترک ایران برای درمان داده شده است.سیامک و باقر نمازی چند سال پیش 
به اتهام جاسوســی و همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۱۰ ســال حبس 

محکوم شده بودند.

پیش بینی بازار طالی جهانی
طال در آستانه یک بازار صعودی جدید است؟

هیچ بحثی وجود ندارد که ســال ۲۰۲۲ یک ســال چالــش  برانگیز برای طال 
بوده اســت. این فلز گرانبها به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مداوم، تورم فزاینده و 
آشفتگی اقتصاد جهانی واکنشی نشان نداده است.به گزارش ایسنا، با وجود همه 
مشکالت اقتصادی، بازار طال در شش ماه گذشته متوالی افت کرده است. اقدام 
ناامیدکننده قیمت طال، سرمایه گذاران نزولی را با قدرت کامل بیرون آورده است 
زیرا احساسات منفی به باالترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده است.

این احساسات منفی را می توان در عناوین اخیر در بازار فلزات گرانبها مشاهده 
کــرد. این هفته تحلیلگران کاال اظهار کردنــد که طال از اوج خود در ماه مارس 
در بــازار نزولی فنی قرار دارد. در همان زمان، تحلیلگران در بازارهای ســرمایه 
نیز قیمت طال و نقره خود را برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۶ و ۱۱ درصد کاهش 
دادند. با این حال، قبل از اینکه از طال و نقره چشم پوشی کنید، مهم است که 
توجه داشته باشید که این احساسات منفی هرگز پایدار نبوده است.با پشت سر 
گذاشــتن ماه سپتامبر، طال شش ماه متوالی را از دست داده است. آخرین باری 
که بازار طال شاهد شش ماه کاهش بود، از آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۸ بود. پس از 
سپتامبر، این فلز گرانبها در حال ایجاد یک روند صعودی قوی بود که با افزایش 
قیمت هــا به رکورد جدیــد باالی ۲۰۰۰ دالر در هر اونس به اوج خود رســید.
سیاســت پولی تهاجمی بانک مرکزی ایاالت متحده، بازده واقعی اوراق قرضه را 
که در ابتدای سال حدود منفی یک درصد بود، به حدود یک درصد رساند. این 
به نوبه خود، دالر آمریکا را به باالترین سطح خود در دو دهه اخیر رسانده است 
و این دو باد مخالف قوی برای طال هستند.سیاســت پولی فدرال رزرو شروع به 
ایجاد فشار بر اقتصاد جهانی کرده است. تحلیلگران بازار خاطرنشان کرده اند که 
قدرت شــدید دالر باعث ایجاد عدم تعادل قابل توجهی در بازار ارز جهانی شده 
است.بر اساس کیتکو نیوز، طال هنوز با بادهای معکوس بسیاری مواجه است اما 
در این محیط، دیدگاه مخالف رو به رشدی وجود دارد که نگهداری مقداری طال 

به عنوان یک پناهگاه امن، منطقی است.

رکود اقتصادی دامن گیر بزرگترین 
اقتصاد جهان شد

آخرین آمــار تایید می کند که اقتصاد ایاالت متحده از نظر فنی در 
بهار وارد رکود شده است.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، تولید 
ناخالص داخلی آمریکا، ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم، پس از افت ۱.۶ 
درصدی در سه ماهه اول کاهش یافت.آمارهای رسمی نشان داد که 
اقتصاد ایاالت متحده از نظر فنی در بهار وارد رکود شــد و در ســه 
ماهه دوم ساالنه ۰.۶ درصد کاهش یافت که در پی افت ۱.۶ درصدی 
در ســه ماهه اول بود.اگر یک اقتصاد دو فصل متوالی کاهش تولید 
ناخالص داخلی )GDP( را تجربه کند، یک رکود فنی در نظر گرفته 
می شود.سومین تخمین تولید ناخالص داخلی دفتر تحلیل اقتصادی 
حاکی از یــک تجدید نظر رو به بــاال در هزینه های مصرف کننده 
بود کــه با تجدید نظر نزولی در صادرات جبران شــد در حالی که 
واردات کاهش یافت.در گزارش منتشــر شده آمده است: »کاهش 
تولید ناخالص داخلی واقعی منعکس کننده کاهش ســرمایه گذاری 
موجودی خصوصی، سرمایه گذاری ثابت مسکونی، هزینه های دولت 
فدرال و مخارج دولتی و محلی است که تا حدی با افزایش صادرات 
و هزینه های مصرف کننده جبران شــد«.تولید ناخالص داخلی دالر 
فعلی، با نرخ ســاالنه ۸.۵ درصد یا ۵۰۸ میلیارد دالر در ســه ماهه 
دوم افزایش یافت و به سطح ۲۵.۲۵ تریلیون دالر رسید.جروم پاول، 
رئیس فدرال رزرو پیشــتر گفته بود که پس از اینکه بانک مرکزی 
برای سومین بار متوالی نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد، اقتصاد 
آمریکا با مجموعــه ای از اختالالت غیرمعمول مواجه خواهد بود.در 
همین حال، تورم مصرف کننده در ماه آگوســت افزایش ساالنه ۸.۳ 
درصدی را نشان داد که باالتر از برآورد بازار ۸.۱ درصد بود، در حالی 

که در ژوئن به ۹.۱ درصد رسید.

معرفی سه فعالیت اقتصادی پرخطر

ناامن ترین حوزه های سرمایه گذاری  اعالم شد
با تفکیک حساب های تجاری از شخصی صورت می گیرد

خداحافظی با دوران کارت به کارت!

در نیمه دوم امسال

 عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز
 یا بورس کاال

پس از آنکه گام نخســت قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان برداشته و دستگاه های کارتخوان 
ساماندهی شــدند، بسیاری از فعاالن اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از 
طریق دســتگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی، زمان 
خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده )۱۱( این قانون اجرا شد.طبق 

ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری....

رایزن بازرگانی ایران در لبنان مطرح کرد:

سهم ۳ دهم درصدی ایران از بازار لبنان

خانوارهای هر کشور با چند سال پس انداز 
درآمدشان خانه دار می شوند؟

جزئیاتی از آزادسازی پول های بلوکه شده ایران

 ۷میلیارد دالر از منابع ارزی بلوکه شده ایران 
آزاد می شود
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کندی اینترنت و مشکالت درمانی بازنشستگان
نسخه الکترونیک غیر قابل دسترسی شده است

یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری از ناتوانی در دریافت نسخ الکترونیک انتقاد کرد.قطعی و کندی اینترنت، 
مشکالتی برای درمان بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان به وجود آورده است.در روزهای اخیر، بازنشستگان 
در تماس هایی از ناتوانی در دریافت نسخه الکترونیک در برخی شهرهای کشور خبر دادند؛ ظاهراً به دلیل کندی و 
اختالل اینترنت، در برخی مطب های پزشکان و کلینیک ها، نوشتن نسخه الکترونیک امکانپذیر نیست.محمدعلی 
براتی )فعال صنفی بازنشستگان قروه( در این رابطه می گوید: در روزهای گذشته، بازنشستگانی که به کلینیک ها و 
مطب های پزشکان مراجعه کردند، عموماً با این جمله مواجه شدند که »نت قطع است« یا »بسیار ضعیف است« 
و نمی توانیم از نســخه الکترونیک استفاده کنیم؛ بازنشستگانی که نیاز به داروهای خاص دارند یا از بیماری های 
مزمن رنج می برند، ناچار شــدند پول داروها را آزاد حســاب کنند که هزینه بسیار سنگینی است.به گفته براتی، 
بایستی امکانات برخورداری بازنشســتگان از خدمات درمان بیمه ای فراهم باشد. او تاکید می کند: بازنشستگان 
عموماً بیمه تکمیلی دارند که هزینه مازاد بابت آن می پردازند؛ در یک ماه اخیر، بسیاری از بازنشستگان علیرغم 
پرداخت هزینه بیمه تکمیلی، نتوانستند از خدمات آن بهره مند شوند.این فعال صنفی بازنشستگان کارگری اضافه 
می کند: پرداخت هزینه های دارو و درمان حتی فقط برای یک ماه، از عهده بازنشستگان خارج است؛ بازنشسته ای 
که نهایت ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، از کجای زندگی خود بزند که بتواند پول داروهای قلب یا دردهای 

کلیه و عروق را از جیب پرداخت کند؟
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گزیده خبر
سردار باقری:  

دانشجویان نباید دچار سیاست زدگی شوند
رئیس ســتادکل نیروهای مســلح در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت:  باید 
توجه داشت که سیاســت زدگی و حزب زدگی، آفتی هست که می تواند ما را 
از رسالت اصلی مان دور کند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار 
سرلشکر پاســدار محمد باقری در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاههای 
سراسر کشور، با اشــاره به نقش تعیین کننده دانشجویان در حوزه های علمی 
و فناوری های نوین،  اظهار داشت: بدون تردید دانشجویان موتور محرک کشور 
محسوب می شوند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر توجه به تهدیدات 
امنیتی و توطئه هایی که انقالب اسالمی با آن مواجه است، گفت: طبیعتاً قشر 
دانشجو مســئولیت و رسالت خطیر و سنگینی را در عرصه مقابله با تهدیدات 
پیِش رو بر عهده دارد.رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: از دانشجویان 
انتظار می رود که در ارتباط با مسائل مختلف روحیه پرسش گری و مطالبه گری 
داشــته باشند و نسبت به مسائل آگاه و توجیه باشند و مهمتر اینکه دیگران را 

نیز در مواجهه با مسائل توجیه کنند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی امروز 
به عنوان اصیل ترین و مهمترین تشکل ها محسوب می شوند و این مجموعه ها 
رســالت مهمی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی، خصوصا در تحقق گام دوم 
انقالب اســالمی عهده دار هستند.سرلشکر باقری در ادامه ، حرکت در مسیر 
توسعه علم، توسعه دانش، فناوری و پژوهش را اصلی ترین وظیفه قشر دانشجو، 
عنوان کرد و گفت: جایگاه علم و فناوری در تولید قدرت و ســربلندی کشور 
بســیار مهم است و امروز دانشــجویان ما باید با تالش در عرصه های علمی و 
پژوهشی جایگاه علمی کشور را متناسب با شأن و تراز ملت بزرگ ایران، ارتقاء 
بخشند. امروز یکی از مهم ترین اهداف جبهه علمی کشور باید دستیابی به این 
جایگاه رفیع باشــد.وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به جایگاه رفیع دانش و 
فناوری نیازمند پیشرفت در حوزه های مختلف علمی، بویژه فناوری های نوین 
هســتیم، عنوان کرد: به طور معمول دانشــگاه ها برای همین ماموریت ایجاد 
شــده اند و دانشجویان ما به ویژه دانشجویان انقالبی، متدین و حزب اللهی نیز 
باید در این زمینه هم الگو باشند و از درسخوان ترینها و محقق ترینها باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه درس آموزی و توسعه دانش،  
به عنوان فعالیت اصلی دانشجویان نباید کمرنگ و یا به فراموشی سپرده شود، 
گفت: بنده معتقدم رتبه های برتر علمی در سطوح بین المللی باید از میان شما 
عزیزان باشد که البته در بسیاری موارد این مهم محقق شده است.وی با بیان 
اینکه تشکل های دانشجویی ما نباید دچار سیاست زدگی حزب گرایی و جریان 
زدگی شوند، افزود: تشکل های دانشجویی به جهت انگیزه و اهداف، بسیار فراتر 
از جریان های سیاسی هستند؛ چرا که آنان به دنبال به دست گرفتن مناصب، 
پســت ها و قدرت هستند، اما تشکل دانشجویی به دنبال پیشبرد اهداف اصل 
نظام و انقالب و در نهایت ســربلندی کشور است.سرلشکر باقری داشتن فهم 
عمیق و درک ژرف سیاسی را از ملزومات دانشجویان عنوان کرد و افزود: باید 
توجه داشــت که سیاست زدگی و حزب زدگی، آفتی هست که می تواند ما را 
از رســالت اصلی مان دور کند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: دانشجو 
باید نماد ترویج این باور باشــد که در کشــور هیچ بن بستی وجود ندارد و در 
واقع با عملکرد صحیح خود، فعل توانستن را در کشور نهادینه کند و کارهای 
ســخت را با بهره گیری از ظرفیت های داخلی به منصه ظهور برســاند؛مانند 
کاری که دانشــجویان نســل اول انقالب در دوران دفاع مقدس انجام دادند.

وی با اشــاره به تجاوز دشمن بعثی به انقالب نوپای اسالمی ایران، گفت: ملت 
ایران در ســال 1357 در شرایطی کشــتی انقالب را به ساحل پیروزی رساند 
که از رژیم طاغوت به عنوان جزیره ثبات یاد می شــد و در واقع کمتر کســی 
باور داشــت که انقالب اسالمی در برابر آن حجم از ستمی که بر مردم، آزادی 
خواهان و فعاالن سیاســی وارد می شد بتواند در نهایت به پیروزی رسد. اما با 
لطف خدا این انقالب با موفقیت به پیروزی رسید.ســردار باقری گفت: پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، کشور به واسطه تغییرات بنیادین در حوزه ساختاری و 
کادرهای امنیتی با مشکالت اساسی مواجه شد؛ برخی سران ارتش در آن برهه 
زمانی فرار کردند یا دستگیر و یا کنار گذاشته شدند؛ همچنین در کردستان، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان گلستان نیز اتفاقات نامبارک و غائله 
هایی به پا شد.وی تصریح کرد: کشور در یک چنین فضایی قرار داشت که به 
ناگاه با یک تهاجم سراســری از سوی ارتش منسجم رژیم بعثی مواجه شد و 
بدین ترتیب بخش های وســیعی از استان های غربی کشور به تصرف دشمن 
درآمد.رئیس ســتادکل نیروهای مسلح افزود: به واقع در ماههای نخست دفاع 
مقدس با مشکالت عمده ای مواجه بودیم؛ اگرچه ارتش با تمام توان برای دفاع 
از کشــور وارد میدان شده بود اما به واسطه تغییرات اساسی ناشی از انقالب و 
از دست دادن پشتیبانی های لجستیکی و بازگشت مستشاران فنی از انسجام 
و قدرت کافی برخوردار نبود؛ از طرفی وحدت فرماندهی وجود نداشــت و بنی 
صدر در اداره جنگ با نیروهای مســلح و نیروهای انقالبی اختالف نظر داشت.

سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: افراد نظامی که در ارتش زمان انقالب  حضور 
داشــتند غالبا سابقه فرماندهی کالن نداشتند و کار فنی عمیقی نیز در حوزه 

تعمیر و نگهداری جنگنده ها، ناوها و بالگردها بلد نبودند.

سفر ایرانی ها به دو شهر عراق متوقف 
شد

سازمان حج و زیارت توقف سفر زائران ایرانی به دو شهر زیارتی عراق 
را تایید کرد.به دنبال پیگیری ایسنا، سازمان حج و زیارت اعالم کرد: 
»فعال« سفر زائران ایرانی به دو شهر زیارتی کاظمن و سامرا متوقف 
است.این تصمیم در پی ناآرامی های اخیر عراق گرفته شده است. با 
این وجود، ســفر زائران ایرانی به عراق همچنان برقرار است و اعزام 
به کربال و نجف متوقف نشــده اســت.بنا بر اعالم رسانه های عراق، 
همزمان با فرا رسیدن سومین سالروز اعتراضات اکتبر ۲۰1۹ در این 
کشور، شــهر بغداد شنبه،  نهم مهرماه 1۴۰1  شاهد حضور هزاران 
شــهروند معترض در میدان التحریر و پل »الجمهوریه« حد فاصل 
میان این میدان و منطقه حفاظتی موسوم به منطقه سبز بود.شهر 
سامرا و کاظمین که در نزدیکی بغداد واقع شده اند، آرامگاه امام دهم 
)محمد هادی( و امام یازدهم )حسن بن علی عسکری( و امام هفتم 

)موسی کاظم( و امام نهم شیعیان )محمد تقی( است.

مرندی: تحریم های جدید علیه ایران 
بی معنی است

مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان کرد، آمریکا در حال 
حاضر سیاســت فشــار حداکثری را علیه ایران اعمال کرده است، 
بنابرایــن وضع تحریم های جدید بی معنــی خواهد بود.به گزارش 
ایســنا، محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان در گفت وگو با شــبکه راشاتودی در پاســخ به سوالی 
دربــاره تحریم های جدید آمریکا علیه صــادرات ایران و اینکه »آیا 
این نشــان دهنده یک شــکاف جدید در روابط تهران و واشنگتن 
اســت؟« گفت: ایاالت متحده سیاست »فشــار حداکثری« را علیه 
ایران اعمال کرده است و در واقع رئیس جمهور بایدن در حال دنبال 
کردن سیاســت های دونالد ترامپ اســت. او تالش می کند تا فشار 
اقتصــادی را تا حد امکان افزایش دهــد، چیزی که به عموم مردم 
آســیب می زند.وی ادامه داد: این سیاســت آمریکا است و ایران به 
تحریم ها عادت کرده اســت. بنابراین، تحریم های جدید بی معنی 
هستند. این تحریم ها هیچ تاثیری بر صادرات ایرانی ها ندارند.مرندی 
افزود: اما آمریکا تمام تالش خــود را برای خفه کردن ایران به کار 
می گیرد. این کشور رسانه های فارسی زبان متعددی در اختیار دارد 
و به همراه متحدان اروپایی و عربستان سعودی پول زیادی را علیه 
ایران هزینه می کنند و در هفته های گذشــته آشکارا از مردم ایران 
می خواهند که دست به خشونت زده و به افسران پلیس حمله کنند.

هشدار سردار سالمی به دشمنان :

با کسی تعارف نداریم
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با هشدار به 
دشــمنان مبنی بر اینکه با کســی تعارفی نداریم ،خطاب به 
جوانــان گفت: بــه جوانانی که به خیابــان می آیند و به این 
عده قلیل که جنگ روانی دشــمن روی آنها اثر گذاشته است 
می گوییم شــما عزیزان این کشور هستید حتی به آنها که ما 
را دوست ندارند می گوییم ما شما را دوست داریم. وقتی برای 
دفاع از ناموس آنها و عزت کشــور می جنگیم، به شناسنامه 
کسی نگاه نمی کنیم برای همه جامعه است.به گزارش ایسنا، 
سرلشکر سید حسین سالمی در چهارمین دوره مراسم تجلیل 
از فرماندهان راوی تاریخ شــفاهی و رونمایی از آثار اسنادی و 
پژوهشی در موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس اظهارکرد: 
ما در جمع مردان کهنسالی هســتیم که دوران جوانی خود 
را در ترســیم مقطع تاریخ پر افتخاری از ایران و اسالم عزیز 
ســپری کردند. و االن  چروک صورت نشان از ایثار ، شجاعت 
و صبوری آنهاست، آنها هرگز در مقابل دشمن کرنش نکردند.

وی افزود: در آن دوران ســخت که شــرق و غرب به صحنه 
آمده بودند، دل سیاه شــب را می شکافتند و وجب به وجب 
نقشــه استقالل کشور را با ثبات قدم ها و قلب های مطمئن و 
ذهن های چابک گسترش می دادند. ترسی از هیبت شیطانی 
دشمن نداشتند. آنها با قامت برافراشته و با گامهایی ثابت  پیش 
می رفتند. این ها کسانی هستند که بیرق های زیبای هویت و 
فرهنگ و آیین ما را بر فراز بزرگترین قله های فتح بر افراشتند.

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
رزمندگان زخمی شــدند، اما اجازه ندادند سیمای استقالل 
کشور آسیب ببیند، گفت: آنها شکوه، عظمت و تمام فضیلت ها 
را معنا کردند. برخی از آنها رفته اند تا ما بمانیم. شــهیدان ما 
رفتند تا ایران و آبروی ما بماند تا نوامیس ما امنیت داشــته 
باشــد و حرمت، اعتبار و منزلت جهانی پیدا کنیم. رفتند تا 
اراده دشــمنان سلب شــود و این آزادی است، یعنی گریز از 
برده داری مدرن تا آزاد باشــیم. رفتند تا دشمن به ما نگوید 
تو به عنوان ایرانی باید این اندازه در علم پیشــروی کنی، آنها 
رفتند تا دشمن نتواند بگوید تو حق فرستادن ماهواره به فضا 
را نداری و نمی توانی در علم بیوتکنولوژی پیشرفت کنی و تو 
باید مدلی از تفکر ما باشی. رفتند تا کسی نتواند بگوید ناموسن 
را بدون پوشش در جامعه حرکت بده.وی با خاطرنشان کردن 
این مساله که این نبرد اصلی ما در دفاع مقدس بود، به طرح 

این سوال که  آیا می توان از این همه بزرگی که همانند آن در 
هیچ کجای عالم تکرار نمی شود، چشم پوشید؟ ، افزود: جاده 
استقالل برافراشته شد تا ایران جزو معدود سرزمین هایی باشد 
که هیچ بیگانه ســلطه طلبی بــر آن راه ندارد و این گنجینه 
و ذخیره تمام ناشــدنی دفاع مقدس اســت که به مردم روح 
و معنا می بخشــد. آرامش و صالبت و جــرات می دهد.وی با 
بیان اینکه دفاع مقدس نقطه آغازی برای نبرد مستمر جهانی 
بین مــا و آنهایی که نمی خواهند ایران مســتقل، آباد و آزاد 
باشد، است، افزود: دشمن به شکل های مختلف آمد و از تمام 
ابزارهای ســنتی و مدرن بهره برد اما، ملت عزیز ایران تحت 
هدایت های امام حکیم و آســمانی الهام یافته از منبع وحی،  
مطمئن، مستحکم، با ثبات و مقاوم ایستاد و از فراز تحریم ها 
گذشت، قرار بود تحریم ها نسخه تسلیم باشد، اما آیا این اتفاق 
صورت گرفت؟وی همچنین گفت: مشــکالت وجود دارد اما 
ربطی به اراده دشمن ندارد. دشمن از راه تهاجم فرهنگی برای 
تسخیر قلب ها و ذهن ها و سست کردن آسمان ها و پشیمان 

سازی ملت از انقالب شکوهمند خود آمد. از همه جا با همه 
ابزارها آمد و هنوز هم هست، اما از آن طرف آن رود خروشان 
بی انتهای اربعین را هم می بینید چه در کشور ما چه در عراق، 
اجتماع بی انتهای غدیر را هم می بینید و نونهاالن و نوجوانان 
ما را هم می بینید. این هم کارکرد عملیات روانی دشمن است 
که می خواستند دین گریزی، اسالم گریزی و نماز گریزی را 
در قلــب جوانان ما رواج دهند. ما می بینیم صف های جوانان 
را که برای دفاع از حرم از خود ســبقت می گیرند. جوانان ما 
عین نسل گذشته آگاه در این سرزمین حضور دارند.سالمی 
تاکید کرد: دشمن می خواهد صدای واقعیت را در ایران خفه 
کند. ما از دشمن جز شکست و ضعف چیزی ندیدیم. در ۴۴ 
سال گذشته در هر عرصه و زمینه ای او شکست خورده است. 
کدام پیروزی را به نام او ثبت می کنید؟ فقط گریخته است. آیا 
شمایل فعلی پیر، فرسوده و عاجز آمریکا با بیست سال پیش 
همانند است؟ به جرات می گویم شکست خورده اند. یک جنگ 
رسانه ای و سیاســی را آغاز کرد، آمد تا جبران شکست های 

سخت شان باشد. می خواهند اجازه ندهند منطق اسالم و نفوذ 
منطقه ای ما وجود داشته باشد.وی افزود: می گویند نفوذتان را 
قطع کنید و بعد به درون سرزمینتان نفوذ کنیم تا فقط دیکته 
بنویسید ما به آنها می گوییم هر درسی را بلدیم به جز دیکته 
در آن مردود شــده ایم. می خواهند جوانان ما را به خیابان ها 
بریزنــد با ترکیب همه چیزهایی که قباًل به کار گرفتند، این 
آخرین حربه دشــمن اســت.وی یادآور شد: نداشتن آگاهی 
و شناخت عامل شکست اســت. پیروزی در آگاهی و ایمان 
اســت. به جوانانی که به خیابان می آیند و به این عده قلیل 
که جنگ روانی دشمن روی آنها اثر گذاشته است می گوییم 
شــما عزیزان این کشور هستید حتی به آنها که ما را دوست 
ندارند می گوییم ما شــما را دوســت داریم. وقتی برای دفاع 
از ناموس آنها و عزت کشــور می جنگیم به شناسنامه کسی 
نگاه نمی کنیم برای همه جامعه اســت.  ما شــما را دوست 
دار خود می دانیم اجازه نمی دهیم دشمن شما را شکار کند.
وی افزود: توجه کنید پژواک صدای بیگانه نشــوید. موقعیت 
خود را نســبت به دوست و دشمن انتخاب کنید. آنهایی که 
از شکستن وحدت مردم و تا امنی در این مملکت خوشحال 
می شوند، دوستان شما نیستند دشمنان واقعی شما هستند 
همان کسانی هستند که در این کشور ثروت مادی و معنوی 
ما را غارت کردند و برای خود ثروت ساختند، اما راهی وجود 
ندارد. درود خدا بر ملت آگاه، بصیر و غنی که صحنه را پر کرد 
و آنها را تحویل نگرفت. دســت و پای آنها را می بوسیم. قسم 
می خورم بزرگترین آرزوی ما برای قطعه قطعه شــدن برای 
پیشرفت و امنیت کشور و خاموش کردن آتش دشمن است.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به آمریکا، 
انگلیس، سعودی ها و دشــمنان مان که از طریق رسانه های 
مخرب و ویرانگر خود عمل می کنند، هشدار می دهیم ما شما 
را می شکنیم، راهی به این سرزمین ندارید. ایران و جوانان ما 
آگاه هستند، حتی اجازه ورود یک نفر از شما را نخواهیم داد. 
این جوانان هم بر می گردند و در صف اول مبارزه با شما قرار 
خواهند گرفت. ما جوانان مان را می شناســیم. آرام و مطمئن 
حرکت می کنند. هنر ما شکســت دادن شما دشمنان است. 
اعتماد ما به خداســت و ایمانمان مســتحکم است، مردم ما 
بیگانه ستیز هستند، می دانند کجا، کی و چگونه عمل کنند. 
ما رهبری داریم که بارها شما را خلع سالح کرده است. راه بر 
شما بسته است و شکست متعلق به شماست، شکست برای 
ملت ایران بی معنا اســت. کسی معنایی از این واژه نمی داند 
و این راه را با قدرت مردم ادامه خواهیم داد.ســردار سالمی 
در پایان به دشمنان هشدار داد: با کسی تعارفی نداریم. این 
مسیری است که از شهادت حاج قاسم آغاز شده است. انتقام 
می گیریم بیرونتان می کنیم، آنقدر دور که تاثیری از شما در 

سرزمین مان دیده نشود.

دبیر ســتاد حقوق بشر با اشاره به فرایند درمان و معالجه 
باقر نمازی گفت: از وی به دالیل انسان دوستانه رفع ممنوع 
الخروجی شد.به گزارش ایسنا به نقل از مدیریت ارتباطات 
و اطالع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد 
حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه 
قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران در خصوص باقر و سیامک نمازی گفت: باقری 

نمازی بخاطر مسائل پزشــکی و درمانی نزدیک به چهار 
سال است که خارج از زندان و در منزل خود در تهران به 
سر می برد.معاون امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: با 
توجه به درخواست های مطرح برای ادامه معالجه در خارج 
از کشور، بنابر مالحظات انســان دوستانه روز چهارشنبه 
گذشته از باقر نمازی رفع ممنوع الخروجی به عمل آمد و 
هر زمانی که بخواهد، می تواند از کشور خارج شود.غریب 

آبــادی افزود: در همین چارچوب، یک هفته مرخصی نیز 
به سیامک، فرزند وی داده شده تا بتواند با والدینش دیدار 
کند.دبیر ستاد حقوق بشر ابراز امیدواری کرد که زندانیان 
ایرانی در بند آمریکا هرچه ســریع تر آزاد شوند.سیامک و 
باقر نمازی چند سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری 
با دولت آمریکا هرکدام به 1۰ ســال حبس محکوم شده 

بودند.

غریب آبادی: 

ممنوع الخروجی باقر نمازی به دالیل انسان دوستانه رفع شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای کیوان 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل 
می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت که 
رأس ســاعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/7/25 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلســتان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

 6- ســایر امــور کــه در صالحیت مجمــع عمومی عــادی بطور
فوق العاده است

به شماره ثبت 504105 و شناسه ملی 14006489156

هیأت مدیره
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نگـــاه
معرفی سه فعالیت اقتصادی پرخطر

ناامن ترین حوزه های سرمایه گذاری  اعالم شد
 مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعالم کرد :دام داری، مرغداری و شیالت 
نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری 
در زمســتان سال گذشــته داشــتند.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مرکز 
پژوهش های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت  سرمایه گذاری به تفکیک 
استان ها و حوزه های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش حاکی 
از آن اســت که بیشــترین نارضایتی فعاالن اقتصادی از امنیت سرمایه گذاری 
در این پیمایش، مربوط اســتان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی است.این 
گزارش نشان می دهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعاالن 
اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد مؤلفه »عمل مسئوالن ملی به وعده های 
داده شــده« بوده است.این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و 
در دسترس و نیز ارزیابی ۸۳۴۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعاالن اقتصادی 
همه اســتان های کشــور صورت گرفته که وضعیت امنیت  سرمایه گذاری در 
زمســتان ســال ۱۴۰۰ را با بررسی ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و 
۹ حوزه کسب وکار نشــان می دهد.در این گزارش آمده است که شاخص کل 
امنیت  سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی 
و آماری تهیه می شــود در زمســتان ۱۴۰۰ کمیــت ۵.۹۲ از ۱۰ )۱۰ بدترین 
حالت( ســنجیده شده اســت. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل 
)پاییــز ۱۴۰۰( برابر ۶.۲۶ بوده که نشــان می دهد امنیت  ســرمایه گذاری در 
زمســتان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در فصل زمستان، مناسب تر شده است.بررسی های صورت گرفته 
نشان می دهد که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعاالن اقتصادی 
را بیــش از همه آزار می دهد مؤلفه »عمل مســئوالن ملــی به وعده های داده 
شــده« بوده است و مؤلفه «میزان اختالل ایجاد شــده در اثر محدودیت های 
خارجی« با نامناســب تر ارزیابی شدن نســبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم 
نامناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته است. مؤلفه »اعمال نفوذ و تبانی در معامالت 
ادارات« نیز در در جایگاه سوم مولفه های نامناسب قرار گرفته است. همچنین 
»میزان اختالل ایجاد شــده در اثر محدودیت های خارجی« در پایش زمستان 
۱۴۰۰ با کمیت ۸.۰۱ به نسبت پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ نامناسب تر ارزیابی 
شده است.براســاس یافته های داده های پیمایشی این گزارش )بدون احتساب 
داده های آماری( در زمســتان ۱۴۰۰ فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پیمایش از استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب ترین ارزیابی و 
مشارکت کنندگان از استان های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب ترین 
ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشــی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه 
کرده انــد اما پس از تلفیــق داده های آماری و یافته های پیمایشــی به ترتیب 
استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب ترین و استان های خراسان 
جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص 
امنیت ســرمایه گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کســب کرده اند.براساس نتایج این 
گزارش در زمســتان ۱۴۰۰ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد ســنجش 
در ایــن پایش، فعــاالن اقتصادی در حوزه معدن )به  جــز نفت و گاز( همانند 
پایش گذشته مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعاالن اقتصادی 
در حوزه دام داری، مرغداری و شــیالت نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه 
حوزه ها از وضعیت امنیت ســرمایه گذاری ارائه کرده اند. این مطلب قابل توجه 
است که در پایش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب ترین 
وضعیت را نشان می دهد و نماگر اقتصاد کالن، جایگاه دوم نامناسب ترین ها را 
به خود اختصاص داده اســت.توجه به این نکته ضروری اســت که این سلسله 
مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با »امنیت ســرمایه گذاری« 
را می ســنجند و وضعیت »فــروش» یا »محیط کســب وکار« در این ارزیابی 
مورد بررســی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری 
را می سنجد بیشــتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سالمت اداری، تضمین 
حقــوق مالکیت و فرهنگ وفــای به عهد در بازارهــا و عوامل کلیدی مؤثر بر 
امنیت سرمایه گذاری است.مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از نتیجه گیری 
خود در این گزارش آورده اســت: تکرار تعداد دفعات نامناســب ارزیابی شدن 
مؤلفه »عمل مســئوالن ملی به وعده های داده شده« نشان دهنده حساسیت 
و توجه بسیار باالی فعاالن کسب وکار مشارکت کننده در این سلسله مطالعات 
نسبت به صحبت ها، قول ها و وعده های مسئوالن کشور و اثرگذاری بسیار باالی 
صحبت های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه گذاری است. قطعاً تداوم این روند 
و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران بالقوه، هزینه های سنگینی بر کل 

اقتصاد کشور تحمیل می کند.

متوسط قیمت خانه در تهران اعالم شد
در شهریور امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۳ میلیون و ۲۱۶ 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد 
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 
۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
۶۰۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ 
درصد کاهش را نشــان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
۲۸.۴ درصد بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده اند.این در حالی است که در میان 
مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در 
منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر 
یــک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه 
شده اند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع 
بنا در شهریور ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ 
تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون 

تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر، در شهریور ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر 
اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده را داشته اند.همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری 
در تهران حاکی از آن اســت که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معامالت، بیشــترین سهم 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص داده اســت.عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه 
مســکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور ماه امسال نشان دهنده 
رشــدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.الزم به توضیح 
اســت که رشد ماهانه شاخص مزبور در شــهریور ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری 

به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.

کاهش آمار مقرری بگیران »بیمه بیکاری« در کشور
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شمار مقرری بگیران بیمه 
بیکاری رو به کاهش است گفت: در حال حاضر ۱۷۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری در تامین 
اجتماعی داریم.مهدی شکوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مقرری بگیران 
بیمه بیکاری اظهار کرد: در ســال ۹۸،  ۲۲۶ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در 
ســال ۹۹ به ۲۰۰ هزار و در ســال ۱۴۰۰ به ۱۸۵ هزار و امروز به ۱۷۰ هزار نفر رسیده و 
روند کاهشی دارد.وی افزود: شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است. در سال 
گذشــته که هنوز با شیوع کرونا روبه رو بودیم، در یک مقطع زمانی ۲۲۰ هزار مقرری بگیر 
داشتیم که خوشبختانه با رونق کسب وکارها و برگشت به کار افراد، آمار مقرری بگیران بیمه 
بیکاری کاهش یافت و افراد جویای کار دوباره به حوزه های کاری برگشــتند.مدیرکل امور 
بیمه شــدگان سازمان تامین اجتماعی در پاســخ به پرسشی مبنی بر میزان بیمه شدگان 
جدید این سازمان نیز گفت: تا پایان خردادماه، ۴۳۰ هزار نفر به آمار بیمه شدگان اجباری 
افزوده شد.شکوری اضافه کرد: از محل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی یک هدف گذاری 
در ســال ۱۴۰۱ انجام دادیم که برمبنای آن یک میلیون بیمه شده جدید جذب شوند که 

خوشبختانه تا امروز حدود ۴۵۰ هزار بیمه شده در بیمه فراگیر جذب کرده ایم.

خانوارهایهرکشورباچندسالپساندازدرآمدشانخانهدارمیشوند؟
فردای اقتصاد نوشت:باال رفتن قیمت مسکن در ایران، قدرت 
خرید مســکن را هم تبدیل به رویا کرده اســت. این امر در 
شهرهای بزرگتر با ســختی های بیشتری همراه است.جالب 
است که توان قدرت خرید مســکن در کشورمان را با دیگر 
کشورها مقایسه کنیم.نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط 
درآمد خانوار، در کنار میزان فقر مسکن )جمعیت افرادی که 
بیش از ۳۰درصد درآمدشان را به مسکن اختصاص می دهند( 
یکی از مهم ترین شــاخص های سنجش دسترسی به مسکن 
هستند. در واقع این شاخص نشان می دهد که خانوارها باید 
چند سال درآمدشان را پس انداز کنند تا در کشور مورد نظر 
یک خانه فرضی ۹۰ متری با قیمت متوسط بخرند.بررسی ها 
نشان می دهد که طبق این شاخص، گران ترین قیمت مسکن 
نسبت به درآمد برای کشور سوریه است. نسبت قیمت مسکن 
به درآمد در سوریه به عدد عجیب ۸۸ رسیده است. یعنی یک 
خانــوار با فرض این که هیچ خرجی نکند و تمام درآمدش را 
پس انداز کند بعد از ۸۸ سال می تواند در این کشور جنگ زده 
خانــه ای بخرد.غنا و جامایکا دو کشــور بعدی هســتند که 
دارای بیشترین نسبت قیمت مسکن به درآمد هستند. نکته 
جالب اما حضور چین در رده ششم این فهرست است. چین 
ششمین مسکن گران در دنیا را دارد و خانوارهای این کشور 
باید درآمد حدود ۳۸ ســال خود را پس انداز کنند تا بتوانند 
خانه ای ۹۰ متری بخرند.هر چند شــاید در وهله اول به نظر 
برسد که به خاطر جمعیت فوق العاده زیاد، قیمت مسکن در 
این کشور در چنین سطوح باالیی قرار گرفته است. هر چند 

که جمعیت هم اثرگذار است اما به نظر می رسد سیاست های 
دولت ها برای ساماندهی بازار مسکن نقشی به مراتب بیشتر 
در قیمت این دارایی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط 
اســت، دارد.به عنوان مثال هند که دومین کشور پرجمعیت 
جهان است در این فهرست ۱۱۳ کشوری، در جایگاه ۹۶ قرار 
دارد و خانوارهای این کشور با وجود درآمد بسیار پایینی که 
دارند اگر درآمد خود را برای تنها ۷.۴ ســال پس انداز کنند 

می توانند یک خانه ۹۰ متری بخرند.

گرانی مسکن در ایران
روند صعــودی عجیب قیمت ملک در ایــران در کنار آب 
رفتن درآمد ســرانه ایرانیان طی سال های اخیر باعث شده 
تا ایران هم به جمع ۱۰ کشــور نخست با بیشترین نسبت 
قیمت مسکن به درآمد برســد.اگر خانوارهای ایرانی تمام 
درآمد خود را پس انداز کنند و هیچ خرجی نکنند تازه بعد 
از حدود ۲۹ ســال می توانند یک خانــه ۹۰ متری بخرند. 
البته این عدد را اگر برای شهرهای مختلف محاسبه کنیم 

می بینیم در کالنشهرها خرید خانه به مراتب سخت تر است 
و به زمان بیشــتری از ســه دهه نیاز دارد.در حالی قیمت 
مسکن به درآمد ســاالنه در ایران به عدد ۳۰ نزدیک شده 
اســت که متوسط این نسبت در کشورهای دنیا حدود ۱۵ 
است. به عبارتی قیمت مسکن نسبت به درآمد، در ایران دو 

برابر میانگین جهانی آن است.

حسرت ایرانی برای مسکن عربی
در سمت دیگر فهرست نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، 
شــاهد حضور برخی کشورهای همســایه هستیم. به طوری 
که دو کشــور عربســتان صعودی و امارات با داشتن نسبت 
قیمت به درآمد کمتر از ۳، دو کشوری هستند که مردمانش 
راحت ترین دسترسی به خرید مسکن را دارند.این نسبت در 
ایران تقریبا ۱۰ برابر این دو کشور حاشیه خلیج فارس است. 
این نسبت به مانند این می ماند که متوسط قیمت یک ملک 
مسکونی در تهران به جای حدود ۴میلیارد تومان حدود تنها 
۴۰۰میلیون تومان باشد. خرید مسکن در این دو کشور عربی 
به همین میزان ساده اســت.در حالی چین به عنوان دومین 
اقتصاد بزرگ دنیا در جایگاه ششمین کشور با نسبت قیمت 
به درآمد باال قرار گرفته اســت که بزرگ ترین اقتصاد دنیا در 
ســمت مقابل جدول و در جایگاه پنجمین کشــور با نسبت 
قیمت به درآمد پایین قرار گرفته اســت. متوسط قیمت یک 
واحــد ۹۰ متری در آمریکا حدود ۴.۵ برابر متوســط درآمد 

ساالنه خانوار است.

ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ و جهت گیری های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده در 
نشســتی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ســتادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی 
شد.به گزارش ایسنا، طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه 
بودجه افزایش حقوق در ســال ۱۴۰۲؛ جهت گیری های اصلی منابع و مصارف بودجه و تبصره های الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲، از سوی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و روسای امور این معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد.مطابق برنامه 
زمان بندی اعالم شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی ها و سیاست های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس جمهور 
ابالغ می شود و در ادامه با اعالم بودجه پیشنهادی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان ماه، 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر ماه در دولت نهایی شــده و الیحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شــورای اسالمی تقدیم خواهد شد.در ادامه نشست، 
تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه ها و نظرات کارشناسی خود در خصوص جهت گیری های اصلی منابع و مصارف بودجه 

۱۴۰۲ پرداختند.

یک کارشناس بازار کار با تشریح علل باال بودن ریسک کار در بخش های تولیدی بر لزوم رفع موانع از کارهای تولیدی تاکید کرد و گفت: هرچه بانک ها در 
خدمت اشتغال و تولید باشند و به سمت توسعه صادرات و گسترش تعامالت با کشورها برویم، اشتغال در بخشهای تولیدی افزایش می یابد.حمید حاج 
اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر فراهم کردن بستر انجام کارهای تولیدی در کشور، اظهار کرد: از گذشته های دور با ساختار بیمار اقتصادی و 
تورم روبه رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی باال برود لذا 
تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم نمی توانیم فعالیتهای تولیدی در کشور را گسترش دهیم.وی ادامه داد: در حال حاضر آمار اشتغال در 

بخش خدمات نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت باال است و بهترین بخشی که می تواند این تعادل را بین بخشها ایجاد کند، بخش تولید است لذا باید تالش کرد افزایش اشتغال بخشهای 
تولیدی در کشــور بیشــتر اتفاق بیفتد.این کارشــناس بازار کار تاکید کرد: هرچه بانکها در خدمت اشتغال و تولید باشند، تورم کاهش یابد، تعامالت با کشورها بیشتر شود و به سمت توسعه 
صادرات برویم، موجب رونق تولید و افزایش سطح اشتغال در این بخش خواهد شد.به گفته حاج اسماعیلی، وقتی تولید در کشور مزیت نسبی ندارد نباید انتظار داشت که اشتغال آن نسبت 
به بخشهای دیگر باال برود در نتیجه افراد در جست و جوی سود مطمئن به سمت بخشهای خدماتی، داللی و واسطه گری سوق می یابند.وی در عین حال بر لزوم کاهش اقتصاد دولتی تاکید 
و خاطرنشان کرد: مادامی که اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت باشد نمی توان رشد بخشهای خصوصی و تعاونی را شاهد بود. برای رشد و رونق بخش تولید نیاز به حضور مردم و مشارکت 

سرمایه گذاران و کارآفرینان داریم بنابر این هر زمان که اقتصاد دولتی به ۶۰ درصد کاهش یافت یعنی اینکه ۴۰ درصد اقتصاد به مردم واگذار شده و به سمت کارهای تولیدی رفته است. 

سازمان برنامه اعالم کرد

چرا ریسک کارهای تولیدی باال است؟آماده شدن الیحه بودجه تا ۲ ماه آینده

باهدف معرفی چهره های جوان و نخبه مازندران گفتگویی با دکتر یاسین اکبری ازمتخصصان حوزه عمران وتوسعه صورت داده 
ایم که مشروح آن را در ذیل مشاهده میکنید:

آقای دکتر اکبری ،لطفا خودتان را معرفی کنید.
بنده یاسین اکبری هستم متولد ۵مهر ۱۳۶۸ در رستم رود شهرستان نور در خانواده فرهنگی و اصیل چشم به جهان هستی گشودم.مدیرعامل 
شرکت انبوه سازان مدرن کاسپین شمال هستم که فعالیت گسترده در زمینه اجرای ساختمان در استان مازندران دارد.دانشجو دکتری مدیریت 
ســاخت از اصفهان.بیش از یک دهه در صنعت ســاختمان ســازی)اجرا( در قالب حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت می باشم.مهندسان در 
عرصه عمران کشــور همواره پیش قدم می باشند.کشور ایران جزء ۱۰ کشور نخست مستعد بالیای طبیعی می باشد،کیفیت ساخت و اجرای 
صحیح،بدون شک بزرگترین کمک به عرصه زندگانی بشر می باشد.نظارت بر روند اجرای یک پروژه صرفا آموختن چند واحد و کسب مدرک 

دانشگاهی نیست،بلکه مجموعه ای از مهارت ها و آموزش های الزم جهت موفقیت در امر صنعت ساختمان سازی می باشد.

درخصوص کتابی که تالیف نمودید
بامحوریت کاربردی بودن آن درجامعه هدف ،توضیح بفرمایید

: تجربیاتی که در سال های فعالیت به عنوان نکات اجرایی مهندسی کسب نموده ام در کنار پژوهش چندین ساله مجموعه ای به نگارش در آمده 
که در دو جلد می باشد به نام دستیار مهندس مجری نامگذاری شده است.: نکات قید شده در این کتاب بسیار کاربردی و آپدیت می باشد و 
از مهم ترین مسائل و مشکالت مبتالبِه در کارگاه های ساختمانی استان مازندران و بعضا کشور می باشد.به نحوی رعایت این نکات ریز موجب 
بهبود عملکرد فنی ساخت شده و نهایتا عمر مفید ساختمان افزایش می یابد.مهندسان و فارغ التحصیل رشته عمران و معماری می توانند از 
این کتاب بهره مند شوند،باشد که بتوانیم خدمات شایسته ای را به نظام ساختمانی استان مازندران و کشور ارائه دهیم.ضمناجلد دوم کتاب 

دستیار مهندس مجری در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد

معرفی جوان نخبه مازندرانی
دکتر یاسین اکبری ، مولف کتاب دستیارمهندس مجری
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موفقیت ایران در احراز سمت کلیدی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
محمدامین نادریان، کاندیدای معرفی شده از سوی وزارت نفت موفق به احراز سمت ریاست اداره اقتصاد و برآورد انرژی دبیرخانه مجمع صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( 
شد.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نمایندگان کشورهای عضو در هیئت اجرایی بیست وچهارمین اجالس مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( در سومین 
روز این نشست پس از مصاحبه با کاندیداهای واجد شرایط، محمدامین نادریان، کاندیدای کشورمان را برای این پست مهم با رأی باال انتخاب کردند.نادریان برای دو 
دوره سه ساله به مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه قطر اعزام می شود.وی دانش آموخته دکترای اقتصاد انرژی در دانشگاه عالمه طباطبایی است و تجربه عملی 
و درخشانی در مدل سازی با داده های کالن دارد.این موفقیت در دیپلماسی انرژی وزارت نفت مرهون کفایت علمی و تخصصی کاندیدای کشورمان، همچنین تدوین 
راهبرد مؤثر و رایزنی موفق و بهره برداری از ظرفیت های مختلف دیپلماسی کشور از سوی همکاران امور اوپک و روابط با مجامع انرژی است.بنا بر این گزارش، محمد 

حامل، دبیرکل جی ئی سی اف و اعضای هیئت اجرایی نیز این موفقیت را به نماینده جمهوری اسالمی ایران تبریک گفتند.

گزیده خبر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اطالعیه ای هشدار داد؛
مردم در مصرف صرفه جویی کنند

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در اطالعیه ای درباره تامین آب شرب 
اصفهان و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب به مردم هشدار داد.در این اطالعیه 
آمده است که با توجه به کاهش بارندگی ها و افت منابع تامین آب، از مردم همراه 
استان اصفهان تقاضا داریم با مدیریت بهینه مصرف، شرکت آبفای استان اصفهان 
را در تامین آب پایدار برای همگان، یاری کنند.ســقایان شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان همچون گذشــته با تالش شبانه روزی، تمام توان خود را به کار 
خواهند بست تا در تامین آب پایدار مردم خللی ایجاد نشود، اما با توجه به شرایط 
منابع ذخیره، به طور قطع این امر فقط با همکاری مردم در مدیریت مصرف آب 
محقق خواهد شد. هم اکنون ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۱۸۰ میلیون متر 
مکعب رســیده و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت سد خالی است و بر اساس گزارش 
هواشناسی استان، کم بارشی ها در پاییز ۱۴۰۱ به طور محسوس ادامه داشته و 
احتماالً بارندگی ها از اواســط آذرماه آغاز خواهد شد که در صورت تداوم مصرف 

فعلی، نگرانی هایی در تامین آب شرب استان به وجود خواهد آمد.

بین ایمیدرو، شرکت برق منطقه ای یزد و یک شرکت بخش خصوصی؛
 سرمایه گذاری 500 میلیارد ریالی ایمیدرو 

در طرح
تفاهمنامه مشــارکت مالی سه جانبه طرح تکمیل طرح انتقال برق »اسمالون-
مروست« بین ایمیدرو، شرکت برق منطقه ای یزد و شرکت آریا جنوب ایرانیان 
امضا شــد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، اجرای این طرح در راستای توسعه 
زیرساخت معادن توسط ایمیدرو انجام می شود. میزان سرمایه گذاری ایمیدرو 
در این طرح ۵۰۰ میلیارد ریال است.مشارکت مالی ایمیدرو در این طرح، مرتبط 
با بند چهارم مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد صورت می گیرد.همچنین 
مجموع ســرمایه گذاری )سه جانبه( این تفاهمنامه به ۱۵۰۰ میلیارد ریال می 
رســد.طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور)تحت 
پوشــش ایمیدرو( عهده دار برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح 

خواهد بود.

به میزبانی شرکت توزیع برق مازندران برگزار می گردد :
دومین دوره مسابقات مهارت شغلی شمال 

کشور در ساری
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران گفت: 
دومین دوره مسابقات مهارت شغلی شمال کشور 
با حضور شــرکتهای توزیع نیروی برق  تهران ، 
اســتان تهران ، البرز ، قزوین ، مازندران ، غرب 
مازندران ، گلستان  و گیالن  به میزبانی شرکت 
توزیع برق مازندران از 22 تا 2۵ مهر ماه سال جاری در ساری برگزار می گردد.
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی در نشست هماهنگی و برنامه ریزی دومین 
دوره مسابقات مهارت شغلی منطقه شمال کشور و رونمایی از پوستر مسابقات 
که با حضور مهندس حیدری تفرشــی مدیراجرایــی انجمن صنفی کارفرمایی 
شــرکت های توزیع برق کشور ، اعضای کمیته راهبردی و سرپرستان تیم های 
شرکت کننده و اعضای کمیته اجرایی مسابقات در ساری برگزار شد گفت : در 
راستای توسعه مهارت های فنی و شغلی نیروهای فعال در بخش های مختلف 
توزیع نیروی برق کشــور و ایجاد انگیزش و شکوفایی مهارت ها و تعیین افراد 
ماهر و نخبه در این صنعت ، در نظر است با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی 
شــرکت های توزیع  ،دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی شمال کشور به 

میزبانی شرکت توزیع برق مازندران برگزار گردد.

رئیس HSE شرکت گاز استان گلستان 7 
 مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی

 را تبریک گفت
مهدی ضمیری  رئیس HSE شــرکت گاز اســتان گلستان ضمن گرامیداشت 
،روز ایمنی و آتش نشــانی گفت: 7 مهرماه روز ایمنی و آتش نشــانی   یادآور 
رشــادت، ایثار و پایمردی آتش نشانان صنعت نفت در پاالیشگاه آبادان است  و 
این روز مهم را به همه آتش نشــانان و دســت اندرکاران و کارشناسان ایمنی و 
همه کارکنان شرکت که نقش بسیار مهم و بی بدیلی در پیشگیری بروز آتش و 
حوادث و رعایت اصول ایمنی دارند ، تبریک گفت.ایشــان   اظهار داشتند: وزیر 
نفت در پیام تبریک خود   به نکات مهم ارزشمندی همچون "اهمیت مدیریت 
مخاطرات و نهادینه شــدن اصل »پیشــگیری قبل از وقوع « در تضمین تولید 
پایدار و تداوم عملیات ایمن در صنعت نفت" ، "الزام به شناخت کامل مخاطرات 
فعالیت ها و پیش بینی اقدامهای کنترلی قبل از انجام آن و اجرای دقیق الزامات 
ایمنــی در کلیه فرآیندها"، "تاکید به ارتقــاء فرهنگ و افزایش دانش و مهارت 
ایمنی کلیه کارکنان و حاکم کردن فرهنگ ایمنی بعنوان یک ارزش بنیادین" 
و "توصیه مدیــران و کارکنان صنعت نفت به تعهد به اجرای الزامات ایمنی در 
جهت تحقق عملی شعار )روزهای بدون حادثه(" اشاره داشتند که نشان از مهم 

بودن رعایت الزامات ایمنی و HSE در انجام فعالیت ها است.

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از 
منطقه ویژه اقتصادی المرد 

دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در سفر یک روزه خود به المرد، ضمن بازدید از پروژه 
های بزرگ صنعتی مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد با قابلیت های ایــن کانون صنعتی و معدنی از 
نزدیک آشــنا گردید. به گزارش روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی المرد، رئیس مجلس شورای اسالمی که در صدر هیأتی عالی رتبه 
به شهرستان المرد سفر کرده بود از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد 
و صنایع مســتقر در آن نظیر مجتمع آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین و 
مدرن ترین کارخانه آلومینیوم ایران و نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی ســیکل ترکیبی 
غدیر انرژی، بازدید و از نزدیک با صنعتگران و متخصصین و کارگران شاغل در 
ایــن کانون اقتصادی و صنعتی گفتگو و از مجاهدت اقتصادی آنان تقدیر کرد.
رییس مجلس شورای اســالمی در ادامه از ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید به عمل آورد.الزم به ذکر اســت با تالش 
و درایت مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی المرد، شــاهد پویایی در این 
بستر مستعد اقتصادی و صنعتی هستیم.رشد و توسعه زیرساخت ها با اعتباری 
بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال نگاه های سرمایه گذاران را به این کانون نوظهور 

صنعتی معطوف ساخته است.

 آغاز فعالیت یک خط لوله غیرروسی 
جدید در اروپا

یونان و بلغارســتان فعالیت تجاری یک خط لولــه گازی را آغاز کردند که به 
کاهش وابستگی جنوب شرقی اروپا به گاز روسیه کمک کرده و امنیت انرژی 
این منطقه را تقویت می کند.به گزارش ایســنا، این خط لوله به طول ۱۸2 
کیلومتر، آسودگی خاطری برای بلغارستان فراهم می کند که از اواخر آوریل 
پــس از این که گازپروم فروش گاز را به دلیل امتناع این کشــور از پرداخت 
پول به روبل قطع کرد، به دنبال تامین گاز با قیمت مناسب بوده است.روسیه 
تحویل گاز به اروپا را پس از این که غرب، مســکو را بر سر جنگ در اوکراین 
هدف تحریمهای گســترده قرار داد، کاهش داده و کشورهای اتحادیه اروپا را 
برای تامین گاز کافی پیش از رســیدن زمستان، به تقال انداخته است.اورزوال 
فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا در مراسم افتتاح این خط لوله که با حضور 
مقامات کشورهای بلغارستان، یونان، جمهوری آذربایجان، رومانی، صربستان 
و مقدونیه شــمالی در صوفیه برگزار شد، گفت: این خط لوله، اوضاع را تغییر 
می دهد. این خط لوله اوضاع را برای بلغارســتان و امنیت انرژی اروپا تغییر 
می دهد. و به معنای آزادی است. به معنای آزادی از وابستگی به گاز روسیه 
است. در بلغارستان و سراسر اروپا، مردم پیامدهای جنگ روسیه را لمس می 
کنند اما به کمک پروژه هایی نظیر این خط لوله، اروپا گاز کافی برای زمستان 
خواهد داشــت.خط لوله یونان-بلغارستان )IGB( یک میلیارد متر مکعب گاز 
جمهوری آذربایجان را به بلغارستان منتقل خواهد کرد. ظرفیت اولیه این خط 
لوله سه میلیارد متر مکعب در سال است و می تواند به پنج میلیارد متر مکعب 
افزایش پیدا کند. این خط لوله گاز غیرروسی را به صربستان، مقدونیه شمالی، 
رومانی، مولداوی و اوکراین می رســاند.این خط لوله، گاز را از شهر کموتینی 
واقع در شــمال یونان به اســتارا زاگورا در بلغارستان منتقل خواهد کرد. این 
خط لوله به خط لوله دیگری متصل اســت که بخشی از کریدور گاز جنوبی 
است که گاز جمهوری آذربایجان را به اروپا منتقل می کند.اپراتورهای گاز در 
بلغارستان، رومانی، مجارستان و اسلواکی روز جمعه پیشنهاد کردند صادرات 
افزایش یافته گاز آذربایجان را از طریق شــبکه هایشان به مرکز اروپا منتقل 
کنند.این خط لوله 2۴۰ میلیون یورویی توســط جوینت ونچری بین شرکت 
انرژی دولتی BEH بلغارســتان، شــرکت گاز DEPA یونان و شرکت ادیسون 

ایتالیا، کنترل می شود.

از روز گذشته؛
 روسیه تحویل گاز به »انی« ایتالیا 

را متوقف کرد
شــرکت ایتالیایی انی اعالم کرد که گازپروم روســیه اطالع داده است که به 
دلیل » عدم امکان انتقال گاز« از طریق اتریش، نمی تواند روز شــنبه به این 
کشور گاز برساند.به گزارش ایلنا از راشاتودی، شرکت ایتالیایی انی اعالم کرد 
که گازپروم روســیه اطالع داده است که به دلیل » عدم امکان انتقال گاز« از 
طریق اتریش، نمی تواند روز شنبه به این کشور گاز برساند.گازپروم اعالم کرد 
که قادر به تایید حجم گاز درخواستی برای روز گذشته نیست و اعالم کرد که 
امکان تامین گاز از طریق اتریش وجود ندارد. در بیانیه انی آمده است که گاز 
 Eni. امروز روسیه به انی از طریق نقطه ورودی تارویسیو به صفر خواهد رسید
گفته است که اطالعات بیشتری را در صورت بازیابی منابع ارائه خواهد کرد.بر 
اساس بیانیه گازپروم در کانال تلگرامی این شرکت، جریان گاز از طریق اتریش 
به دلیل امتناع اپراتور اتریشی از تایید جایگزین های ترانزیت به دلیل تغییرات 
مقرراتی که در پایان ســپتامبر در اتریش اعمال شد، متوقف شده است.این 
شرکت اعالم کرد: » گازپروم به همراه خریداران ایتالیایی در حال کار بر روی 

راه حلی برای این مشکل است .

دالیل اهمیت مسیر ارمنستان برای انرژی ایران
یک کارشناس حوزه قفقاز اظهار داشت: تنها مسیر ما ارمنستان 
و مرز جلفا- نوردوز اســت که ترکیه و آذربایجان تالش می کند 
با باز کردن داالن زنگزور روابط ایران را با ارمنســتان قطع کنند.

میرقاســم  مومنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
نقش ارمنســتان و گرجســتان در تجارت انــرژی ایران با بیان 
اینکه اکنون به ارمنســتان گاز صادر و بــرق دریافت می کنیم، 
اظهار داشــت: اکنون آذربایجان از مسیر گرجستان و ترکیه به 
دنیا گاز صادر می کند، ایران هم می تواند از مســیر ارمنستان و 
آذربایجان نفت و گاز صادر کند اما مســئله این اســت که این 
مســیر صادراتی نیاز به موافقتنامه های ســه جانبه بین ایران، 
گرجستان و ارمنستان و مشــتریان دارد.وی افزود: صادرات گاز 
نیاز به ســرمایه گذاری های کالن و بلندمدت 2۰ یا ۳۰ ســاله 
دارد، اما مسئله این است که در پی مناقشات قفقاز جنوبی؛ ترکیه 
و آذربایجــان تالش می کنند داالن زنگزور را باز کنند و ایران را 
محاصره کرده و از مرز ارمنســتان محروم کنند.این کارشناس 
حوزه انرژی با اشــاره به مســیرهای ایران برای اتصال به دریای 
سیاه گفت: تنها مسیر ما ارمنستان و مرز جلفا- نوردوز است که 
ترکیه و آذربایجان تالش می کند با باز کردن داالن زنگزور روابط 
ایران را با ارمنستان قطع کنند.وی ادامه داد: عالوه بر تالش های 
آذربایجان و ترکیه برای جلوگیری از مســیرهای ارتباطی انرژی 
ایران مهم ترین مسئله ما تحریم است و با این شرایط خریداران 
قرارداد منعقد نمی کنند.مومنی بیان داشت: ما اکنون نفت را در 

بازار سیاه و خارج از شبکه رایج بین الملل می فروشیم و تا زمانی 
که تحریم لغو، سوئیفت باز نشود و مراودات مالی صورت نگیرد ما 

رسما نمی توانیم نفت و گاز صادر کنیم، حتی از مسیر ارمنستان 
هــم امکان راه اندازی خط لوله نداریم.وی تاکید کرد: باتوجه به 

موقعیت جغرافیایی و هزینه و امنیت گرجســتان و ارمنســتان 
مسیر خوبی برای صادرات است اما به شرطی که مشکالت بین 
المللی مان را حل کنیم، اما این موضوع را در نظر داشته باشیم که 
از مسیر خلیج فارس با هزینه کمتری می توانیم صادرات داشته 
باشــیم، رقابت در شمال تنگاتنگ است زیرا آذربایجان، ترکیه و 
روســیه هم به این مسیر چشم دارند.این کارشناس حوزه انرژی 
خاطرنشان کرد: داالن زنگزور پروژه ترکیه، آذری و اروپایی است 
که بر خالف منافع ایران اســت و قطعا ما را به لحاظ سیاســی 
واقتصادی متضرر خواهد کرد.وی ادامه داد: یکی از مشــتریان 
اصلی پروژه زنگزور رژیم صهیونیستی است، ۴۰ درصد نفت مورد 
نیاز اسرائیل را آذربایجان از طریق باکو-جیحان- تفلیس تامین 
می کند.مومنی با بیان اینکه شرایط ما اکنون به گونه ای است که 
در منطقه قفقاز حضور نداریم و ترکیه و روســیه بازیگران اصلی 
هستند، گفت: ما کشوری هستیم که با ترکیه، قره باغ، ارمنستان 
و آذربایجان هم مرز هســتیم و از نظر تاریخی نیز بخشی از این 
مناطق جز تاریخ و فرهنگ ما هســتند و ما ذی نفوذ هســتیم، 
به همین دلیل باید فعال تر باشــیم.وی ادامه داد: اگر در شرایط 
امروز منطقه فعال تر نباشیم معاهدات و پیمان نامه های اقتصادی 
امضا می شــود و ما همچنان در حاشیه خواهیم ماند و در آینده 
اگر هم بخواهیم نمی توانیم کاری از پیش ببریم و حتی به جای 
آذربایجان و ارمنســتان با چندین کشــور مواجه خواهیم بود. 

بنابراین باید تالش کنیم تا حقوقمان ضایع نشود.

قیمت نفت بین نگرانی ها نســبت به 
رکود و افــت تقاضا و ادامه محدودیت 
عرضه، گیر کرده اســت اما بســیاری 
در صنعت نفت نگران هستند کمبود 
عرضه با اجرای ممنوعیت اتحادیه اروپا 
برای واردات نفت روسیه در دسامبر و 
اجرای ممنوعیت مشــابه برای واردات 
فرآورده هــای نفتی روســیه در فوریه 
سال 2۰2۳، تشــدید شود.به گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، صنعت نفت 
 APPEC هفته گذشــته با کنفرانــس
2۰22 در آســیا، نخستین گردهمایی 
حضوری خود را برگزار کرد و ابهامات 
دربــاره چگونگی اجرایی شــدن این 
ممنوعیت و چگونگی تطبیق صنعت با 
آن، فراوان اســت. می توان با اطمینان 
گفت عده معــدودی در صنعت تصور 
می کنند که این ممنوعیت، ایده خوبی 
اســت؛ نه تنها از نظر ریســک عرضه 
بلکــه از نقطه نظر افزایش هزینه های 
اجرای تحریم هــا، کرایه و موارد دیگر 
و همیشــه، بعضی از بازیگــران بازار 
راههایــی را بــرای دور زدن آنچه در 
واقع یک مداخله دولتی در مهمترین 
بازار کاالیی جهان است، پیدا می کنند.

اروپــا در حال حاضر حدود دو میلیون 
بشــکه در روز نفت خام و حدود یک 
میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی 
از روسیه دریافت می کند.طبق برنامه 
فعلی، ایــن واردات به اروپا دیگر ادامه 
پیدا نخواهد کــرد اما می تواند در بازار 
جهانــی تحت مکانیزم ســقف قیمت 
کــه توســط اتحادیه اروپــا، آمریکا و 
هم پیمانانش تعیین می شــود، بماند. 
پاالیشــگاه ها، بیمه گران، کشتیرانان 

و معامله گران تنهــا در صورتی که به 
این ســقف قیمت و تدابیــر مرتبط با 
آن پایبنــد بمانند، می توانند معامالت 
نفــت و فرآورده های نفتی روســیه را 
انجام دهند.هــدف از این مکانیزم، در 
ابتدا حفظ جریان نفت و فرآورده های 
نفتی روسیه در بازار جهانی است اما در 
قیمت بسیار پایین تری که نوعی تنبیه 
برای مســکو بر ســر حمله نظامی به 
متعددی  ریسک  است.عوامل  اوکراین 
وجود دارنــد که در حال حاضر معلوم 
نیستند که اصلی ترین آنها این است که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
ســقف قیمت برای صــادرات نفت و 
فرآورده های نفتــی را می پذیرد یا آن 
طور که تهدید کرده، عرضه را متوقف 
می کند تا اقتصادهای غربی را فلج کرده 
و عزم آنها را تضعیف کند.با فرض این 
که پوتین با ادامه جریان صادرات تحت 
یک ســقف قیمت موافقــت می کند، 
مشــکل بعدی، پایبندی بــه مقررات 
تحریم و مســائل لجســتیکی است. 
سقف قیمت در نظر گرفته شده برای 
صادرات روسیه، هنوز اعالم نشده است 
اما احتماال قیمت مناسبی در مقایسه 
با تخفیف هایی خواهد بود که نســبت 

بــه بهای معامالت نفــت برنت عرضه 
می کند.نفــت برنت هفته گذشــته به 
پایین ترین رکورد ۹ ماه اخیر نزول کرد 
و از اوت، بــه دلیل واهمه از وقوع رکود 
اقتصاد جهانی، تقریبا 2۰ درصد کاهش 
قیمت داشته اســت. فرض بگیریم که 
قیمت نفت برنت تا دســامبر هنگامی 
که این ممنوعیت اجرایی می شود ۸۰ 
دالر و ســقف قیمت نفت روســیه ۶۰ 
دالر خواهد بود. با این تخفیف، احتماال 
کشورهایی در آسیا مانند چین و هند 
و همچنین واردکنندگان کوچک تر در 
آفریقا مانند آفریقای جنوبی عالقمند 
به خرید دو میلیون بشکه در روز نفت 
روســیه خواهند بود که دیگر جایی در 
بازار اروپا ندارد.اگر تقاضا برای این نفت 
ارزان، از عرضه فراتر رفته، مشکل تقلب 
یا دور زدن سقف قیمت، پیش خواهد 
امد. بازیگرانی در صنعت نفت هستند 
که به دور زدن تحریم ها کامال آشــنا 
هســتند. با این حال، آمریکا و اتحادیه 
اروپا ممکن اســت مشکلی با تقلب در 
خصوص ســقف قیمت با توجه به این 
که پول چطور تقسیم می شود، نداشته 
باشــند. یک مقام خزانــه داری آمریکا 
در کنفرانــس APPEC اظهار کرد: اگر 

دور  از  پاالیشــگاه ها  و  معامله گــران 
زدن سقف قیمت پول دربیاورند واقعا 
مشکلی نیســت. مشکل زمانی خواهد 
بود که بخشی از پول حاصل از قیمت 
باالتر از ســقف تعیین شده به روسیه 
برســد. اما حتی در این سناریو هم تا 
زمانی که مســکو قیمــت کامل نفت 
خود را دریافــت نکند، برنامه مجازات 
روسیه موثر واقع شــده است.ریسک 
اصلی طرح ســقف قیمــت برای نفت 
و فرآورده های نفتی روســیه و تغییر 
کریدورهای تجارت جهانی این اســت 
که لجستیک قادر به پاسخگویی نباشد. 
اگر قرار باشد نفت و فرآورده های نفتی 
روســیه به جای اروپا، به آسیا بروند، 
بــرای حمل  بیشــتری  نفتکش های 
آنهــا نیاز خواهد بود زیرا مدت ســفر 
این محموله ها طوالنی تر می شــود. در 
طرف دیگر این معادله، اروپا به واردات 
نفت بیشتر از مناطق دیگر نیاز خواهد 
داشــت و محموله های جایگزین نفت 
آفریقا، خاورمیانه  از  احتماال  روســیه 
و آمریکا می آینــد. تمام این موارد به 
هزینــه و پیچیدگی تجــارت جهانی 
اضافه می کننــد و احتماال به محدود 
شدن عرضه منجر می شوند حتی اگر 
عرضه ای وجود داشته باشد. بخشی از 
نفت روسیه که ســابق بر این به اروپا 
می رفت به دلیل محدودیتهای زنجیره 
تامیــن، قادر نخواهد بود جای دیگری 
ترجیح  احتمــاال  نفت  برود.صنعــت 
می دهد اروپا و آمریکا محدودیت روی 
نفت روســیه اعمال نکنند اما از نقطه 
نظر سیاســی، در حــال حاضر چنین 
گزینه ای وجــود ندارد. این که صنعت 
بتواند به وقتش خود را با این شــرایط 
تطبیــق دهــد و این کــه پوتین چه 
واکنشی نشان خواهد داد، ریسکهایی 
هستند که باعث می شوند نرخ پریمیوم 

ریسک روی قیمتهای نفت بماند.

با نزدیک شدن زمان تحریم های اروپا

روسیه نفت خود را کجا خواهد فروخت؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید اروپا 
همواره روی گاز ایــران به عنوان یکی از گزینه های خود 
برای تامین نیازهایش حســاب باز کرده و ما باید تصمیم 
بگیریم که بــا این تقاضا چطور رفتــار کنیم.حمیدرضا 
صالحــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: ذخایر گاز 
گســترده، یکی از مواهبی است که به کشور ما داده شده 
و استفاده از بهترین گزینه های موجود برای بهره برداری 
از آن بیشترین اهمیت را دارد. ما در سال های گذشته در 
کنار تامین نیاز داخلی، گزینه صادرات گاز را نیز روی میز 
داشــته ایم و قراردادهایی که اکثرا با کشورهای همسایه 

بسته شده نشان از ظرفیت باالی ایران برای صادرات گاز 
دارد.وی با اشــاره به جنگ اخیر میان روسیه و اوکراین، 
تصریح کرد: تحت تاثیر این جنگ، اتحادیه اروپا تحریم های 
اقتصادی را علیه روسیه وضع کرده که به صادرات گاز این 
کشور به اروپا نیز ســرایت می کند، از این رو کشورهای 
اروپایی برای فصل ســرد ســال و تامین نیازهایشان باید 
فکرهایی تازه داشــته باشند.عضو اتاق بازرگانی تهران در 
پاســخ به این سوال که آیا در کوتاه مدت زیرساخت های 
موجود در کشــور، امکان صادرات گاز بــه اروپا را فراهم 
می کند؟ بیان کرد: در حال حاضر امکان صادرات ما از دو 

محور به اروپا وجود دارد. نخســت از خط ترکیه و سپس 
خط انتقال گازی که در جمهوری آذربایجان وجود دارد. 
البته درباره ظرفیت موجود و اینکه تا چه ســقفی امکان 
صادرات وجود دارد، باید گزارش هایی دقیق نهایی شود، 
امــا در نهایت این امکان وجود دارد.صالحی با بیان اینکه 
اجــرای طرح های صادرات گاز وابســته به نحوه تصمیم 
گیری مســئوالن کشوری و دولتی اســت، گفت: وقتی 
مــا در چارچوب برجام با اتحادیــه اروپا مذاکره می کنیم 
امکان آن وجود دارد که به قرارداد انتقال گاز نیز بپردازیم. 
حتی این امکان وجود دارد که ایران در قالب فعالیت های 
بشردوستانه اعالم کند که حاضر است در شرایط سخت 
زمســتان به مردم اروپا کمک کند. البته تمام این مسائل 
بســته به نوع تصمیم گیری ها در کشــور خواهد بود.وی 
ادامه داد: در حال حاضر امکان صادرات روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ 

مکعب  متــر  میلیون 
گاز بــه اروپــا وجود 
ایــن  هرچنــد  دارد. 
عدد فاصلــه زیادی با 
این  نیازهای  تامیــن 
اتحادیه دارد اما به هر 
ایران  گاز  گزینه  حال 
را همچنــان مطــرح 

نگه می دارد. اینکه خبرهایی از توافق کشــورهای اروپایی 
با برخی کشــورهای حاشیه خلیج فارس برای انتقال گاز 
مطرح می شــود، این زنگ خطر را به صدا در می آورد که 
شاید ما بخشی از بازار بالقوه خود را از دست دهیم و از این 
رو باید دید که مسئوالن کشور، بر اساس مصلحت و منافع 
ملی در نهایت چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

اروپا همیشه خواهان گاز ایران بوده است
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گزیده خبر
مدیرعامل سایپا عنوان کرد

استفاده حداکثری از توان دانش بنیان ها 
در صنعت خودرو
تیمــوری، مدیرعامل ســایپا گفت: همــکاری با 
دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان برای ایجاد 
تحول در صنعت خودرو در گروه خودروسازی سایپا 
به طور جدی دنبال می شود،محمدعلی تیموری، با 
بیان اینکه دانشگاه ها بهترین مکان برای ایجاد تحول 

دانش بنیانی در کشــور به شمار می روند، گفت: تاکنون ارتباط بین صنعت 
و دانشــگاه، براساس اهداف تعیین شده، انجام نشده است و در دوره جدید 
تالش کرده ایم تا با همکاری دانشــگاه ها این ارتباط برای تحول در صنعت 
خودرو تقویت شــود.وی در ادامه افزود: بــا همکاری وزارت علوم تاکنون با 
۲۰ دانشگاه صنعتی کشــور برای ارائه نیازهای صنعت خودروسازی جلسه 
برگزار کرده و از آن ها خواسته ایم تا راه حل مشکالت صنعت خودروسازی 
را ارائه نمایند.مدیرعامل ســایپا اضافه کرد: عالوه بر آن، جلسات مستمر با 
شرکت های دانش بنیان نیز برنامه ریزی شده است تا از توان آن ها در ارتقای 
تولید و کیفیت خودرو اســتفاده کنیم.تیموری با اشاره به ظرفیت مناسب 
دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیان برای رفع نیاز صنعت خودروسازی 
کشــور، افزود: دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان، کانون اندیشه و فکر 
هستند و نقطه ضعف آن ها منابع مالی است که تاکنون نتوانسته اند ایده های 
خود را در صنعت پیاده ســازی کنند؛ بنابراین بایــد با حمایت مالی از آن 
هــا، ظرفیت دانش بنیانی کشــور را برای تحــول در صنعت خودرو به کار 
گرفت.وی گفت: به طور مثال در بازدید از دانشــگاه صنعتی بابل و جلسه با 
گروه های دانش بنیان آن دانشگاه، آن ها اعالم کردند که توان ساخت موتور 
هیبریدی را دارند و با توجه به آنکه یکی از نیازهای صنعت خودرو نیز تولید 
موتورهای هیبریدی، تفاهم نامه ای با آن ها امضا و امکانات الزم برای تولید 

موتور هیبریدی در اختیار آن ها قرار داده شد.

در نیمه دوم امسال

عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز یا بورس کاال 
معاون صنایع حمــل و نقل وزارت صنعت، معــدن و تجارت از 
تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای 
عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر 
داد.به گزارش ایلنا و به نقــل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»منوچهــر منطقی« با بیان این مطلب اظهار داشــت: باتوجه به 
این که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری 
کامل توسط دو خودروســاز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )۱۰۵ هزار دستگاه(، رشد 
بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می دهد، در عمل غیر از محصوالت 
یک خودروســاز در کشــور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی 
در ســامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.وی با اشاره به 
تجارب به دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه 
فروش خودرو بر مبنای قرعه کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه 
عرضه خودرو در بورس کاال بــا توجه به تأکید مراجع اقتصادی 
دولــت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب 
خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان 

واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.

عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز یا بورس کاال 
در نیمه دوم امسال

معاون صنایــع حمل و نقــل وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اضافه کــرد: با توجه به آن که برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم 
ســال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به طور منظم 
فروش ماهیانه یکصد هزار دســتگاه خــودرو در معرض فروش 

گذاشــته می شــود.منطقی ادامه داد: در نیمه دوم امسال، عرضه 
همه خودروهای شــرکت سایپا و دیگر شرکت های خودروساز با 
توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توســط خود شــرکت ها یا 
از طریق بورس کاال انجام می شــود.وی بیان داشت: شرکت ایران 
خودرو نیز در نیمه دوم امســال، فروش خودروهای تولیدی را در 
ســامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل 

و نقل وزارت صمت همچنین بــر رعایت الزامات قانونی مصوب 
مجلس شورای اسالمی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد 
ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این 
شرکت های خودروساز تأکید کرد.وی در ادامه با اعالم این که در 
نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه 

فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور 
نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد 
فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و 
همچنین اجرای مصوبات مجلس شــورای اسالمی بهره برداری 
خواهد شد.وی، اصالح و شفاف سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو 
و افزایــش تولید و عرضه خودرو را از جمله دســتاوردهای مهم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش 
رضایتمندی مردم در راستای ابالغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز 
امیــدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کســب 
آمادگی الزم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از 
سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت 
خودرو با هم افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین را طی کند.شایان ذکر است پیرو ابالغیه ۱۵ اسفند 
۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی 
کشور، ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف سازی 
فرآینــد عرضه و تخصیص خودرو به مــردم آغاز به کار کرد و تا 
شهریور سال جاری نســبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو 
در این سامانه اقدام شد.تخصیص عادالنه خودرو، افزایش امکان 
دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد 
در عرضه برای همه خودروســازان، همچنین افزایش تنوع و حق 
انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای 

رضایت مصرف کنندگان بوده است.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان خاطر نشان کرد: 
لبنان بــا اتحادیه اروپا و اتحادیــه عرب دارای 
موافقت نامه تجارت آزاد است و این موافقت نامه 
می تواند به توسعه صادرات ما به سایر کشورها 
کمک کند؛ به این معنا که ما با تولید مشترک در لبنان بتوانیم کاالها را به کشورهای 
دیگر از طریق لبنان صادر کنیم.ابراهیم محمد رضازاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره آمار واردات لبنان، گفت: بیشترین عدد واردات به لبنان حدود ۱9 تا ۲۰ 
میلیارد دالر بوده است که بعد از اپیدمی کرونا این عدد کاهش یافت. آخرین آمار ارائه 

شده از میزان واردات لبنان در سال ۲۰۲۰ میالدی منتشر شد که در این سال حدود 
۱۱.۳ میلیارد دالر واردات صورت گرفته اســت.وی با برشمردن دالیل افت واردات به 
لبنان، تصریح کرد: اپیدمی کرونا یکی از مهم ترین دالیل کاهش واردات به این کشور 
اســت اما از ســوی دیگر لبنان با مسائل اقتصادی جانبی از جمله باال رفتن قیمت ارز 
نیز دست به گریبان بوده است و همین مسئله باعث نصف شدن واردات لبنان شد.این 
کارشناس اقتصاد بین الملل با بررسی سهم کشورها در بازار لبنان در ۲۰ سال گذشته، 
افــزود: چین 9.۲ دهم درصد، آمریکا ۸.۳ درصد، ایتالیا ۸.۲ درصد، فرانســه و آلمان 
۶.۴ درصد، ترکیه ۴.۱ درصد، روسیه ۳.۸ درصد، یونان ۳.7 درصد از بازار لبنان را در 

انحصار خود قرار داده اند و در ۵ سال گذشته چین، ایتالیا، آمریکا، یونان، آلمان و ترکیه 
بیشــترین سهم از این بازار را تصاحب کردند.به گفته وی؛ سهم کشورها از بازار لبنان 
خرد اســت از این رو کشورهای زیادی در این بازار ورود کردند این در حالیست که در 
ســایر کشورها معموال سهم سایر کشور از بازار آن کشور باالی ۱۰ درصد است اما در 
لبنان ســهم باالی ۱۰ درصد در بازار وجود ندارد.رضازاده با بیان اینکه لبنان به لحاظ 
درصد بیشترین مهاجر را به سایر کشورها دارد، افزود: مطابق با آمار ارائه شده در این 
کشور ۴ برابر جمعیت مستقر در لبنان، لبنانی در خارج از این کشور زندگی می کنند. 
به عبارت دیگر یک چهارم لبنانی ها در این کشور زندگی می کنند و بقیه آنها خارج از 
کشور هستند. اکثر لبنانی های خارج از کشور یا تاجر هستند و یا به کارهای مرتبط با 
تجارت مبادرت می کنند و این مسئله باعث شده است که صادرکنندگان اصلی به لبنان 
خود لبنانی ها باشند.وی سال 9۵ را اوج صادرات ایران به لبنان دانست و افزود: در سال 
9۵ حدود 9۳ میلیون دالر کاال از ایران به لبنان صادر شد؛ در سال های گذشته به ویژه 

در حد فاصل 9۸ تا ۱۴۰۰ صادرات ایران به لبنان به شدت کاهش پیدا کرد و به یک 
ســوم حجم صادرات رسید تا جایی که در سال گذشته حجم صادرات ما به لبنان به 
عدد ۳۰ میلیون دالر رسید به عبارتی سهم ایران در بازار لبنان کمتر از سه دهم درصد 
اســت؛ که این حجم قابل توجه نیست.این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: تجارت 
ایران با لبنان ایده آل نیست چراکه ما از ابتدا در هیچ کشوری باهدف توسعه اقتصادی 
نفوذ ایجاد نکردیم تا اینگونه اقتصاد ما رشــد کند. ما با هدف حفظ نظام سیاسی آن 
کشورها بیشتر به آنها کمک کردیم و هدف ما هیچگاه اقتصادی نبود این در حالیست 
که برخی از کشــورها نفوذ یا جنگی را در کشــور دیگــر راه می اندازند برای این که 
اقتصادشان رشد کند.به گفته رضازاده؛ ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران هیچگاه ایجاد 
نفوذ با هدف توسعه اقتصادی خودش در کشورها نبوده است. در راه توسعه اقتصادی 
باید زیرســاخت فراهم شود از سوی دیگر کاالی تولیدی باید کیفیت و قیمت مناسب 

داشته باشد در یک کالم کاالی صادراتی باید قابل رقابت باشد.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان مطرح کرد:

سهم ۳ دهم درصدی ایران از بازار لبنان
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بیت کوین به مرحله آخر رسیده است؟
دارندگان بلندمدت بیت کوین ممکن اســت به دلیل کاهش مداوم قیمت، اعتقاد خود نســبت به ارز دیجیتال را از دســت بدهند همچنین احتماالً تصمیم به فروش 
بیت کوین با ضرر بگیرند.به گزارش ایسنا به نقل از بیت، گلسنود در آخرین گزارش خود دریافت که معیار ۹۰ روزه سکه نابود شده و به پایین ترین حد خود رسیده است 
به این معنی که بیت کوین قدیمی تر در شرایطی که هولدرز )دارندگان بیت کوین که نمی خواهند سرمایه های خود را بفروشند زیرا معتقدند ارز رمزپایه آینده مالی خوبی 
دارد( در مواجهه با شرایط رو به نزول بازار به حفظ خود ادامه می دهد، غیرفعال بوده است.به گفته ادریس، تحلیلگر کریپتو کوانت، نگاهی به معیار سنجه های سنی 
ورودی – خروجی مصرف شده در مبادالت نشان داد که سکه هایی که قباًل برای ۶ تا ۱۸ ماه نگهداری می شدند اخیراً به شدت توزیع شده اند.وی گفت که  اکثر این 
سکه ها در بازار گاوی ۲۰۲۱ و باالتر از قیمت ۳۰ هزار دالر خریداری شده اند. با این حال، با افزایش عدم اطمینان و تردیدها در مورد رشد قابل توجه قیمت بیت کوین 
در کوتاه مدت، برخی از دارندگان بلندمدت با زیان تقریبی ۵۰ درصد از بازار خارج شده اند.با این حال، خطی نقره ای برای همه این موارد وجود داشت. ادریس معتقد 

بود که این نوع فروش ها معموالً نشان دهنده این است که چرخه بازار نزولی به پایان خود نزدیک می شود.

گزیده خبر

قدردانی کمیته امداد از حمایت بانک 
صادرات ایران در کمک به اشتغالزایی 

مددجویان
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از بانک صادرات ایران به پاس حمایت 
و تالش چشــمگیر این بانک برای کمک به ایجاد اشتغال مددجویان و رفع 
محرومیــت از جامعه قدردانی کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، سید مرتضی بختیاری گفت: مساعدت های بانک صادرات ایران برای 
جذب مطلوب منابع قرض الحســنه نقش مهمی در ایجاد اشــتغال مولد و 
اســتقالل اقتصادی خانواده های نیازمند ایفا کرده و این تالش ها شایســته 
قدردانی است.وی افزود: توانمندسازی محرومین مورد حمایت کمیته امداد 
امــام خمینی )ره(، تقویت خودبــاوری در خانواده های نیازمند و همچنین 
توسعه اشــتغال برای جامعه هدف در اولویت برنامه های این نهاد است که 
مســاعدت بانک صادرات ایران و جذب مطلوب منابع قرض الحسنه موجب 
ایجاد اشــتغال مولد و اســتقالل اقتصادی خانواده های نیازمند شده است.

بختیــاری با بیان اینکه خدمت به محرومیــن و نیازمندان و احیای امید و 
شــوق زندگی در جان های رنجدیده، توفیق بزرگی از جانب خداوند رحمان 

به بندگان است.

با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد
عسکری به عنوان سرپرست جدید بانک 

مسکن معرفی شد
مراسم معارفه علی عســکری سرپرست بانک مسکن با حضور سید عباس 
حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی،اعضای هیات مدیره،هیات عامل و مدیران ستادی بانک مسکن در 
ساختمان مرکزی این بانک برگزار شدبه گزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
– هیبنا ، مراسم معارفه علی عسکری سرپرست بانک مسکن با حضور سید 
عباس حســینی معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی،اعضای هیات مدیره،هیات عامل و مدیران ســتادی بانک 
مسکن در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.در این مراسم، معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکر از 
زحمات محمود شایان مدیرعامل سابق بانک مسکن و اعضای هیات مدیره 
و عامل بانک گفت: از فرصتی که در اختیار ما قرارگرفته تا مشــکالتی را از 
ســر راه  مردم برداریم باید قدردان خداوند متعال باشیم و در این راه تالش 
مضاعفی از خود نشان دهیم. کار بزرگی در شبکه بانکی کشور در حال انجام 
است و شبکه بانکی کشــور علی رغم مشکالت و محدودیت هایی که وجود 
دارد در حال تالش اســت تا وظایف خود را مسووالنه به بهترین نحو انجام 
دهد.وی با قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان بانک مسکن اظهار داشت: 
ازمجموعه تالش هایی که انجام می دهید قدردانی می کنم و درخواست دارم 
که در دورانی که سرپرست جدید برای بانک تعیین شده است، بانک مسکن 
با همان درایت و انضباط مالی که خاص خودش است، مسوولیت های خود را 
به خوبی انجام دهد و با همدلی و همراهی که در تمامی ارکان بانک مسکن 

وجود دارد، اهداف به خوبی محقق شود.

 جشنواره نیک آفرین به ایستگاه
 پایانی رسید

نظر به اســتقبال گسترده هموطنان از قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز بانک کارآفرین، زمان قرعه کشی دومین دوره جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز ریالی )نیک آفرین( اعالم شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین ، مراســم قرعه کشی این دوره از حساب های قرض الحسنه 
پس انداز ریالی،۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱ با حضور هیات نظارت برگزار می شــود 
و پس از برگزاری مراســم، اســامی برندگان از طریق شعب سراسر کشور و 
www.karafarinbank.ir پایگاه های اینترنتی بانک کارآفرین به آدرس

اعالم خواهد شد.به مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس بانک کارآفرین 
و به پاس قدردانی از ســپرده گذاران نیک اندیش این بانک، به  قید قرعه ۲۳ 
جایزه یک میلیاردریالی،۲۳ جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی،۲۳جایزه ۱۰۰میلیون 
ریالی و ۲۲۳ جایزه ۱۰ میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز ارزنده ی نقدی 
دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.الزم به ذکر است امتیاز کسب شده توسط 
دارندگان حســاب های قرض الحسنه نیک آفرین از اول مهر ماه تا پایان ۳۱ 
شهریور ماه ۱۴۰۱ مبنای شرکت در قرعه کشی خواهد بود.عسکری بابیان 
اینکه نهایت تالش خود را صرف پیشــبرد اهــداف بانک به خدمت خواهد 
گرفــت، گفت: با هماهنگی های الزم و تقســیم وظایفی که میان همکاران 
مختلف بانک انجام می دهیم، امیدواریم بتوانیم فضای مناسبی را برای کار و 

فعالیت در بانک فراهم کنیم.

نمایش دستاوردها و نوآوری های بانک 
پارسیان در نمایشگاه صنعت تهران

بانک پارســیان باهدف همراهی، حمایت و نقش آفرینــی مؤثرتر در حوزه 
صنعت و تأمین نیازهای شــرکت های صنعتی، به صورت فعال در بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت حضور یافت.بانک پارسیان با برپایی غرفه 
در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها، خدمات و محصوالت خود را در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار می دهد و کارشناســان حوزه های مختلف بانک با 
اســتقرار در محل غرفه ) سالن ۳۸ غرفه شــماره ۵۰( آماده پاسخگویی به 
سؤاالت بازدیدکنندگان هســتند.همچنین گروه بازاریابی بانک متشکل از 
کارشناسان بانکداری شــرکتی، امور شعب، بازاریابی و توسعه کسب وکار و 
ارزی با هدف شناسایی بازارهای جدید جهت تأمین مالی شرکت های حاضر 
در نمایشگاه، توســعه برندینگ و معرفی خدمات در غرفه های شرکت های 
حاضر در نمایشــگاه حضورداشــته و ضمن مذاکره با مدیران و نمایندگان 
شرکت ها نسبت به نیازسنجی مشتریان جدید جهت ارائه خدمات متنوع به 
ایشــان اقدام و آخرین برنامه های این بانک در زمینه حمایت از بخش های 
مختلف حوزه صنعت را ارائه می کنند.گفتنی است؛ بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و خارجی از ۹ لغایت 
۱۲ مهرماه در محل دائمی نمایشــگاه های تهران در حال برگزاری است. در 
این نمایشــگاه تخصصی که به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای صنعتی 
در کشــورمان محســوب شــده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، انواع 
ماشین آالت صنعتی، تجهیزات ساخت و تولید، اتوماسیون یا خودکارسازی 
صنعتی، خدمات فنی و مهندســی، ابزارآالت تولیــدی و صنعتی، قطعات 
مصرفی، مواد اولیه صنعتی، دستگاه های ابزار دقیق، وسایل آزمایشگاهی و 
تســت محصول و … جهت بازدید و خرید عالقه مندان به نمایش گذاشته 

می شود.

تامین آتیه با طرح »آتیه ملی« بانک ملی ایران
با طرح »آتیه ملی« بانک ملی ایران و افتتاح حساب های کوتاه مدت و بلند مدت 
با امتیاز دریافت تســهیالت، می توانید از هم اکنون به فکر فردای فرزندان خود 
باشــید.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای حمایت 
از فرزندان ایران اســالمی و تأمین منابع مورد نیــاز جوانان این مرز و بوم برای 
تحصیل، ازدواج، مسکن و... در آینده، »طرح آتیه ملی« را طراحی کرده و جوانان 
باالی ۱۸سال و پدران و مادران می توانند برای آینده خود و فرزندانشان در این 
طرح مشــارکت و از مزایای آن بهره مند شوند.در این طرح، متقاضی می تواند 
نسبت به افتتاح حساب کوتاه مدت یا بلند مدت اقدام و از طریق اندوخته سپرده 
گذاری تدریجی، پس از مدت یک تا ۱۵ سال، از مزایای طرح شامل سود سپرده 
های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تســهیالت با مبلغ، مدت بازپرداخت 
و نرخ ویژه اســتفاده کند.حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده گذاری کوتاه 
مدت یک میلیون ریال و ســپرده گذاری بلند مدت۱۰ میلیون ریال اســت.در 
زمان ســپرده گذاری، ســودی مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مانده 
سپرده تعلق خواهد گرفت و دارنده حساب پس از گذشت ۵ سال می تواند برای 
اســتفاده از تسهیالت بانک اقدام کند.واریز و برداشت از حساب توسط مشتری 
بدون محدودیت امکانپذیر است و مشتری در هر زمان می تواند نسبت به بستن 
حســاب خود اقدام و سودهای متعلقه را دریافت کند.الزم به ذکر است، سپرده 
بلندمدت یکساله افتتاح و در پایان سال مجدداً تمدید می شود. همچنین سود 
ســپرده بلندمدت به طور ماهیانه واریز شــده و واریز و برداشت از حساب کوتاه 

مدت ویژه طرح بدون محدودیت توسط مشتری امکان پذیر است.

تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان، 
تحت پوشش بیمه تعاون

سی و پنجمین تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با پوشش بیمه تعاون 
در حال برگزاری اســت.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، ســی و پنجمین 
دوره تور دوچرخه ســواری آذربایجان پس از ۲ ســال وقفه با حضور هشت تیم 
خارجی و سه تیم داخلی به میزبانی سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی 
و اردبیل در پنج مرحله به مســافت کلی ۷۶۴ کیلومتر و با پوشش بیمه تعاون، 
در حال برگزاری اســت.این تور یکی از طوالنی ترین تور دوچرخه سواری کشور 
و قدیمی ترین تور قاره آســیا به شمار می رود که در سه استان آذربایجان غربی، 
اردبیل ، آذربایجان شــرقی زیر نظر فدراسیون دوچرخه سواری برگزار می شود.

ایــن تور برای اولین بار در ســال ۱۳۶۵ با حضور تیم هــای داخلی برگزار و از 
آن ســال تاکنون به طور مستمر برگزار شده اما طی ســال های اخیر به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا برگزار نشد و طی امسال باتوجه به فروکش کردن ویروس 
برگزار می شــود.گفتنی است که ۱۱۰ ورزشکار دراین تور حضور خواهند داشت 
که ۹۰ ورزشــکار این تور از کشــورهای خارجی، مانند آلمان، بلژیک، مالزی، 
اندونــزی، آفریقای جنوبی، عراق، تایلند، لیتوانــی، مراکش و مابقی از تیم های 
داخلی آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسالمی و مشهد هستند.شایان ذکر است 
که شرکت بیمه تعاون همواره توجه ویژه ای به ورزش داشته و تاکنون در رشته 
های گوناگون نیز اقدامات حمایتی داشته است. در همین خصوص، الزم به ذکر 
است که در اسفند ۱۴۰۰، مهرداد عباسی، نماینده شعبه کردستان بیمه تعاون 
به عنوان سرپرست هیأت دوچرخه سواری شهرستان سنندج انتخاب شده است.
همچنیــن، یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون در دیدار اخیر خود با رییس 
انجمن ورزش شــرکت های ایران اعالم کرد: این شرکت آمادگی ارائه بیمه ویژه 
بــه بازیکنان حرفه ای را همچون طرح های بیمه ای کشــور های اروپایی برای 

بازیکنان حرفه ای دارد.

با تفکیک حساب های تجاری از شخصی صورت می گیرد

خداحافظی با دوران کارت به کارت!
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان برداشته و دســتگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، 
بسیاری از فعاالن اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت 
را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می 
رسد با تفکیک حســاب های تجاری از حساب های شخصی، 
زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رســیده است.
به گزارش ایسنا، گام نخســت قانون پایانه های فروشگاهی و 
ســامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته 
برداشته و ماده )۱۱( این قانون اجرا شد.طبق ماده ۱۱ قانون 
مذکور، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران موظف بود 
با همکاری ســازمان ظرف مدت یک ســال پس از ابالغ این 
قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا 
درگاههای پرداخــت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر 
بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی 
به هر یک از پایانه های فروش، شناســه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناســه مذکور، کلیــه تراکنش های  های 
انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکــی و نیز درگاه های پرداخــت الکترونیکی به 
عنوان تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب 
حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران موظف اســت در چارچوب قانون و مقــررات مربوطه، 
اطالعات این تراکنش های  های بانکی شامل مانده اول دوره، 
وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب 
بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی 
و دارایی مودیان موضوع ماده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های 
مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.در راستای 
اجــرای این ماده، حــدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دســتگاه 
کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و 
۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی 
غیرفعال و مابقی نیز بــه پرونده های مالیاتی مربوطه متصل 
شد.در واقع حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، 
به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این 
حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر 
گرفته شــد. با این اتفاق، بســیاری از مودیانی که به صورت 
مستقیم با مشتری ســر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به 
کارت را به جای اســتفاده از کارتخوان پیشــنهاد می کنند. 
فرایندی که برخــی آن را ناعدالتی مالیاتــی می دانند، زیرا 
درحالی که مالیات برخی اقشــار از جمله کارمندان ماهانه از 

حقوق آن ها کسر می شود، اصناف دیگری که از درآمد باالیی 
هم برخوردار هســتند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز 
می زنند.بنابراین، تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار 
برخی از مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به 
کارت کردن، دور بزنند، سخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر 
فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان 
استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود.در 
این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش 
از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشــته باشد و ۳۵ میلیون تومان در 
تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.البته، 
بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در 
ماه فقط مالک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید 
به طور همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون 
تومان جابه جا شــود که صرفا تعداد واریزی به حساب مالک 

است نه هر تراکنش.

چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی شود؟  
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن اســت 
فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب 

وی تجاری محسوب نشــود، چراکه امکان دارد فردی روزانه 
صدها تراکنش خرید داشــته باشــد که ایــن قبیل موارد به 
هیچ وجه مشــمول مالیات نیست.  صالح آبادی در ادامه بیان 
کرده اســت که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه 
مشــمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعاالن بورس 
نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثال فردی 
اقدام به فروش خانه مســکونی می کند و پنج میلیارد تومان 
به حســاب وی واریز می شــود به هیچ وجه این فرد مشمول 
نیست.بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که 
بخش عمده تفکیک حســاب های تجاری و شخصی در زمان 
اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته 
اســت،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا ســه نفر را مشــمول 
مالیات حســاب تجاری می شــوند.  عالوه بر این، با توجه به 
اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند 
یا متحمل زیان می شــود و معامله انجــام می دهد؛ بنابراین، 
فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول 

حساب های تجاری نخواهد بود.  

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئوالن بانک مرکزی می گویند که مبنای 
تفکیک حســاب های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی 
افراد اســت، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته 
باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی 
حساب های فرد خواهد بود.بررســی ها نیز نشان می دهد که 
سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به 
تجــاری از معیارهای متنوعی چون تعــداد و حجم تراکنش 
در کنار داده کاوی اســتفاده می کند که بر این اساس یکسری 
تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حســاب به حساب 
دیگر متعلق به فرد، تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنش های 
مشکوک به تجاری محسوب نمی شــود.  بنابراین، زمانی که 
حســابی را ســازمان امور مالیاتی به عنوان حســاب تجاری 
شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب 
حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب 
تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود.  
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده 
مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی 
اداره مالیاتی اطالع رســانی می شود و او به عنوان مودی جدید 

در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 
در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری 
شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر 
مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را 
پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش 
گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر 
پرداخت نشــده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت 
تجاری آن فرد محاســبه و اخذ می شــود.  البته توجه به این 
نکته ضروری اســت که به گفته داوود منظور، رییس سازمان 
امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا 
بررســی شــده و ضابطه تغییر می کند.به گفته وی، سازمان 
امور مالیاتی در هر دوره بررســی کرده و جمع صورت حساب 
الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم 
و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد 
از فروش جریمه می شــود.بنابراین به نظر میرسد این قانون 
میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک 
به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شــناخته شــود، 
با صاحب حســاب جلسه ای برگزار شــده و شرایط سنجیده 

می شود.

صرافی های مجــاز از ۱۱ مهر موظفند 
نرخ هــای خرید و فــروش ارز را عالوه 
بر تابلــوی صرافــی در درگاه یکپارچه 
اعالم نرخ ارز نیز درج کنند و فهرســت 
نرخ ها را در وبگاه رســمی بازار متشکل 
ارز ایران منتشــر کنند.به گزارش ایلنا، 
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به کلیه 
صرافی هــای دارای مجوز فعالیت از این 
بانک اعالم کرد در راســتای شفافیت و 
ســاختارمند شــدن اعالم نرخ خرید و 
فروش ارز توســط شــبکه صرافی های 
کشور و رقابتی کردن نرخ ها و همچنین 
با هدف تســهیل دسترســی و مقایسه 
نرخ ها بــرای هموطنان و متقاضیان ارز 
از تاریــخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ نرخ های خرید 
و فــروش ارز خود را عــالوه بر درج در 

تابلــوی صرافــی، در درگاه یکپارچــه 
اعــالم نرخ ارز که حســاب کاربری آن 

توسط بازار متشکل ارز ایران در اختیار 
صرافی ها قــرار می گیــرد درج کنند.

فهرست نرخ های اعالمی به همراه سایر 
اطالعــات صرافی هــا از جمله آدرس و 
شــماره تماس در وب گاه رســمی بازار 
www.ice. متشکل ارز ایران به نشــانی

ir ارائه خواهد شــد.الزم به ذکر اســت 
شــرکت های صرافی موظفند نرخ های 
خریــد و فــروش خــود را در تابلوی 
صرافی و درگاه فوق به صورت یکســان 
ثبت کننــد. این نرخ ها قابلیت حذف یا 
ویرایش لحظه ای داشــته و تا زمانی که 
صرافی اقدام به تغییر آنها نکند در درگاه 
مذکور و همچنین وبگاه بازار متشــکل 
ارز ایران بدون تغییر باقی خواهند ماند.
بدیهی اســت نرخ های اعالمی به منزله 
نرخ خرید و فروش صرافی در هر لحظه 

خواهد بود.

الزام جدید بانک مرکزی برای 
صرافی ها

مدیر کل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: از ابتدای 
اجــرای طرح پرداخت وام خرد آســان )دی ماه۱۴۰۰ ( 
تا پایــان ۱۵ شــهریور ۱۴۰۱ جمعا به بیــش از ۷۹۳ 
هزار نفر بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شــد.به 
گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا، پرداخت وام آســان با 
هدف تسهیل فرآیند پرداخت یا به عبارتی هدف کاهش 
وثایق متعدد از اواخر ســال گذشــته مطرح و آغاز شد و 
قــرار بر این بود که افراد با اعتبار ســنجی بانکی و واجد 
شــرایط بدون ضامن بتواند با ســفته و فیش حقوقی و 
بدون ســپرده گذاری به وام بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان دسترســی داشته باشند . از دیگر اهداف پرداخت 
وام آسان دسترسی سریع متقاضیان واجد شرایط به آن 
و تقویت پرداخت های خرد بود تا نیازهای عمومی جامعه 
تامین شــود.اجرای این خواسته رییس جمهوری و طرح 
دولتی بر عهده بانک های دولتی است اما در همان ابتدای 
اجرای این طــرح، بانک ها به دلیل کمبود منابع تمایلی 

به پرداخت وام های خرد آســان نداشتند از این رو عدم 
تمکین بانک ها از این دستور، با اعتراض و شکایت مردمی 
مواجه شد. همین شکایت مردمی و پیگیری های وزارت 
اقتصاد منجر به برخورد با مدیران بانک های متخلف شد. 
عالوه بر فرایند پرداخت تسهیالت خرد آسان ، صف های 
طوالنی وام ازدواج شــکایت مردمی را در پی داشــته  از 
این رو اخیرا بســته تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج  
اخیرا به شــبکه بانکی ابالغ شد و قرار بر این شد از زمان 
تکمیــل مدارک متقاضیــان تا ۱۰ روز پــس از آن وام 
قرض الحسنه به حساب زوجین متقاضی واریز شود یعنی 
مدت انتظار دریافت وام ازدواج به طور قانونی باید به ۱۰ 
روز کاری کاهش پیدا می کرد.قربان اسکندری، مدیر کل 
دفتــر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصــاد در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره آخرین وضعیت پرداخت 
وام آســان و وام ازدواج به متقاضیان اظهار داشــت: آمار 
تســهیل در پرداخت تســهیالت خرد از ابتدای اجرای 

طرح)دی ماه۱۴۰۰ ( تا پایان ۱۵ شــهریور ۱۴۰۱ جمعا 
بیــش از ۷۹۳ هزار نفر بالغ بر ۲۷ هــزار میلیارد تومان 
توسط بانک های دولتی، قرض الحسنه و خصوصی شده 
بوده  اســت.وی با بیان اینکه میانگین هر فقره تسهیالت 
گفته شــده مبلغ ۳۴ میلیون تومان است، ادامه داد: در 
ایــن طرح وزارت اقتصاد برای اولیــن بار در نظام بانکی 
فرآیند پرداخت تسهیالت تا سقف یکصد میلیون تومان 
را تسهیل کرد. البته باید توجه داشت به آن معنی نیست 
که هر شخصی می تواند بدون داشتن شرایط الزم و کافی 
نســبت به اخذ تسهیالت اقدام کند. مدیر کل دفتر امور 
بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: همچنین از ابتدای سال 
جاری تا پایان شــهریور ماه بیش از ۴۸۵ هزار نفر فقره 
جمعا بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان تســهیالت ازدواج 
دریافت کرده اند . این درحالی اســت که در کل ســال 
۱۴۰۰ جمعا بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت 

ازدواج پرداخت شده است.

پرداخت 2٧ هزار میلیارد تومان وام آسان

 ۴٨۵ هزار نفر فقره وام ازدواج گرفتند
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گزیده خبر

زلزله در غرب؛ آیا ایتالیا به اروپا پشت 
خواهد کرد؟

تهران- ایرنا- نتایج انتخابات عمومی ایتالیا می تواند توازن قوا را در اتحادیه اروپا 
تغییر دهد. احزاب راســت گرای افراطی و متعصب به یورو احتماال دولت بعدی 
رم را هدایت خواهند کرد. به زعم آگاهان ماریو دراگی در دوران نخســت وزیری 
خویــش ایتالیا را به صف اول اروپا بازگرداند و نفوذ کشــورش را تقویت کرد.به 
گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانســه، دراگی در پایان آخرین کنفرانس مطبوعاتی 
خود، یک هفته قبل از انتخابات ایتالیا، هشــداری را به ائتالف دست راستی داد 
که آماده جانشینی او در راس سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بود.وی گفت: 
ما دیدگاه خاصی از اروپا داریم. متحدان ما آلمان، فرانســه و ســایر کشورهای 
اروپایی هســتند که از حاکمیت قانون حمایت می کنند. مجارســتان هم هنوز 
در حال کشــمکش با بروکسل بر ســر قوانین اتحادیه اروپا است.دراگی افزود: 
»انتخاب شرکای ما باید بر اساس منافع ایتالیایی ها باشد نه فقط بر اساس دالیل 
ایدئولوژیک. ســوالی که باید در نظر داشت این است که کدام یک از این شرکا 
می تواننــد بهتر به ما در حفاظت از این منافع کمک کنند.«پیش از این، دراگی 
در برابر کسانی که سقوط او را تسریع کردند، شمشیر را از رو بست و مخالفانش 
را به عنوان عروسک های اجیر شده ای توصیف کرد که می خواهند به برنامه های 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ایتالیا ادامه دهند. او از کسی نام نبرد، 
اما همه فهمیدند که منظور او ماتئو ســالوینی رهبر حزب لگا اســت که دیگر 
آشــکارا از پوتین تمجید نمی کند اما همچنان با تحریم های غرب علیه روسیه 
مخالف است.اکنون لگای سالوینی در آستانه بازگشت به قدرت پس از انتخابات 
عمومی یکشــنبه اســت البته این بار به عنوان یک شریک بسیار کوچک برای 
حزب برادران ایتالیای جورجیا ملونی، حزبی با ریشــه های نئوفاشیستی که ۲۶ 
درصد از آرای ملی را به خود اختصاص داد و رقبا و متحدانش را شکســت داد. 
این دو حزب راست افراطی اکثریت کرسی ها را در ائتالف با حزب فورزا ایتالیا به 
رهبری سیلویو برلوسکونی به دست آوردند.برلوسکونی در ۸۵ سالگی قول داده 
اســت که بر دولت تحت رهبری ملونی تأثیری تعدیل کننده داشته باشد. او در 
آستانه انتخابات در اظهار نظری حمله پوتین به اوکراین را به عنوان تالشی برای 
به قدرت رساندن افراد شایسته در کی یف توصیف کرد.دورنمای راست گراترین 
دولت ایتالیا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون واکنش های متفاوتی را در سرتاسر 
اروپا برانگیخته اســت؛ از جشن های  احزاب موافق تا زنگ خطری که برخی از 
رهبران اتحادیه اروپا به صدا درآورده اند.مارین لوپن رهبر حزب راســت افراطی 
تظاهرات ملی فرانســه، یکی از اولین کسانی بود که یکشنبه شب واکنش نشان 
داد و مدعی شد رای دهندگان ایتالیایی به اتحادیه اروپا درسی فروتنی داده اند. 
متحدان او در حزب Vox اســپانیا گفتند که پیروزی ملونی مسیر اروپای جدید 
کشــورهای آزاد و مستقل را نشــان می دهد اما اغلب دولت های اروپای غربی 
محتاط تر بودند.الیزابت بورن نخســت وزیر فرانسه تاکید کرد که اتحادیه اروپا 
بایــد از ارزش های خاصی حمایت کند از جمله حق زنان برای ســقط جنین - 
اشــاره ای به اقدامات دولت های منطقه ای راست افراطی در ایتالیا برای محدود 
کردن این حق. در اســپانیا، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه هشــدار داد 
که پوپولیســم همیشه به فاجعه ختم می شود. در هلند کشوری که در گذشته 
بارها با ایتالیا مناقشه داشته است، نخست وزیر این کشور، مارک روته گفت که 
نتیجه انتخابات ایتالیا دلیلی برای نگرانی اســت.ماری آن ماتارد بونوچی استاد 
تاریخ معاصر در دانشگاه پاریس هشتم که در جنبش های راست افراطی تخصص 
دارد، گفت: شرکای اروپایی ایتالیا دالیل خوبی برای نگرانی دارند.او با استفاده از 
کلمه فرانسوی souverainiste، که به احزابی اطالق می شود که نظارت فراملی را 
رد می کنند و به دنبال بازگرداندن قدرت به دولت های جداگانه هســتند، افزود: 
»پروژه اعالم شــده ملونی، فشار به سوی اروپای حاکمیتی است. ما به وضوح به 
معکوس شدن یک روند تاریخی که منجر به یکپارچگی بیشتر اروپایی شد، نگاه 
می کنیم.تــوازن قدرت در اتحادیه اروپا با پیامدهای جنگ روســیه و اوکراین و 
بدترین بحران انرژی قاره سبز و هزینه های زندگی در این قاره در دهه های اخیر 
همزمان شده است. پیروزی های راست های افراطی در سوئد و ایتالیا نگرانی هایی 
را در بروکسل، پاریس و برلین درباره یک جبهه پوپولیستی برانگیخته است که 
می تواند مانع از تصمیم گیری واحد اتحادیه اروپا شــود.دولت بعدی ایتالیا اولین 
دولتی نخواهد بود که یک حزب دســت راستی اروپایی تشکیل می دهد. لگای 
ایتالیا قباًل هم بر سر کار بود؛ ابتدا با برلوسکونی و به تازگی با جنبش ۵ ستاره 
ضد تشکیالت. پروفسور لیال ســیمونا تاالنی رئیس مرکز سیاست ایتالیایی در 
کینگز کالج لندن، گفت: اما دولت تحت رهبری ملونی اولین دولتی خواهد بود 
که دارای یک تمایل ایدئولوژیک واضح در مورد اروپا باشــد.او گفت: »دولت های 
راست گرای اروپایی در گذشته ایده روشنی از آنچه از اروپا می خواهند نداشتند، 
در حالی که این احزاب می دانند که چه می خواهند: اروپای ملت ها. آنها توســط 

یک ایدئولوژی روشن هدایت می شوند«

مشکالت داخلی ملونی
جورجیا ملونی در حالی که در فکر انتخاب اولین کابینه خود است، با یک مشکل 
منابع انسانی روبرو است: یافتن نامزدهای مناسب.ملونی خودش هم در داخل و 
هم در صحنه بین المللی با مشکل کمبود تجربه مواجه است زیرا تنها به عنوان 
وزیری جوان در آخرین دولت برلوســکونی در سال ۲۰۰۸ خدمت کرده است.

می توان تصور کرد که حداقل در ابتدا، بین ملونی و افرادی مانند مکرون و شولتز 
همدردی زیادی وجود نخواهد داشــت اما زمانی که ملونی به بروکسل برود، به 
سرعت متوجه خواهد شد که طرفداری از اوربان همیشه منطقی نیست.به گفته 
فدریگا بیندی اســتاد علوم سیاسی در دانشگاه تور ورگاتا رم، ملونی می تواند به 
تجربیات و شبکه هایی که در پارلمان اروپا پرورش داده و همچنین عمل گرایی 
که در مسیر مبارزات انتخاباتی از خود نشان داد تکیه کند.بیندی گفت: »او زن 
باهوشــی است، سیاســت را می داند، بنابراین به خوبی می داند که اگر بخواهد 
در دولت دوام بیاورد، نمی تواند ســر به ســر نهادهای اروپایی بگذارد.«بیندی 
همچنین خطر رویارویی با بروکســل بر ســر یکپارچگی اروپایی را نادیده نمی 
گیرد و خاطرنشــان می کند که اتحادیه اروپا در ماه ها و شاید سال های آینده، 
تحت تأثیر نگرانی های مبرم تر قرار خواهد گرفت.او توضیح داد: »در برهه کنونی، 
اتحادیه اروپا فقط باید زنده بماند.« وی افزود: »زمســتان بسیار سختی با ادامه 
رکــود اقتصادی، احتماالً ناآرامی های اجتماعــی و احتماالً حتی انرژی ناکافی 
برای گرمایش در پیش است. دوران سرگرم کننده ای نخواهد بود. بنابراین فکر 
نمی کنم فضای زیادی برای اتحادیــه اروپا برای اقدام به طرح های بزرگ وجود 

داشته باشد.«

بورل: اقدامات روسیه پایان یافتن جنگ را غیرممکن می کند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که الحاق چهار منطقه اوکراین به روسیه، پایان درگیری کنونی میان روسیه- اوکراین را »غیرممکن« می سازد.به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در مصاحبه ای با تلویزیون اسپانیایی آرتی وی ای الحاق جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا به روسیه را 
»تجاوزی کامال غیر قابل توجیه« خواند.وی در ادامه افزود: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پایان جنگ اوکراین را دشوارتر و حتی غیر ممکن می سازد.جوزپ بورل ضمن تاکید 
بر آنکه اتحادیه اروپا نسبت به ادامه حمایت های نظامی از اوکراین »متعهد« است، گفت: »این اتحادیه همچنین قصد دارد بسته تحریم دیگری علیه مسکو اعمال کند تا روسیه را به 
لحاظ بین المللی منزوی کند.«به گزارش راشا تودی، این در حالیست که روسیه دائما به غرب هشدار داده که ارسال تسلیحات به اوکراین صرفا درگیری میان مسکو-کی یف را طوالنی تر 
خواهد کرد.این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که الحاق این چهار منطقه به روسیه، »راهکار مسالمت آمیزی« که پیشتر توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل مطرح 

شد را »بیشتر به خطر« خواهد انداخت.

راشاتودی اعالم کرد؛
آمریکا اعضای خانواده مقامات 

روسی را تحریم کرد
دولت آمریکا رئیس کل بانک مرکزی روســیه را به همراه 
تعــدادی از زن و فرزندان مقامات این کشــور در لیســت 
تحریم هــای خود قرار داد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
راشاتودی، دولت آمریکا در واکنش به اقدام روسیه در جدا 
کردن بخشی از خاک اوکراین، تحریم های جدیدی را علیه 
صدها مقام دولتی این کشــور به همراه زن و فرزندانشــان 
اعمال کرده است.روسیه اخیراً بخش هایی از اوکراین را پس 
از برگزاری همه پرســی به خاک خود الحاق کرده است.بر 
اساس فهرســت به روز رسانی شده تحریم های آمریکا، نام 
الویــرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی، الکســاندر نواک، 
معاون نخست وزیر به همراه اعضای خانواده مقامات بلندپایه 
روس شــامل دمیتری مدودف، نخست وزیر سابق، سرگی 
شــویگو، وزیر دفاع، سرگی سوبیانین، شــهردار مسکو، و 
میخائیل میشوستین، نخست وزیر این کشور به این فهرست 
اضافه شده است.از سوی دیگر نام ۱۰۹ نفر از اعضای دوماً، 
و ۱۶۹ نفر از اعضای شــورای فدراسیون روسیه در فهرست 
تحریم هــای آمریکا قرار دارد.قرار اســت محدودیت صدور 
ویزا برای اعضای ارتش روســیه و مقامات نظامی بالروس و 
نیروهای نیابتی آنها نیز اعمال شود. وزارت بازرگانی آمریکا 
همچنین نام ۵۷ نهاد روســی را به لیست کنترل صادرات 
خود اضافه کرده اســت.به گزارش تاس، انگلیس هم رئیس 
کل بانک مرکزی روسیه را تحریم کرده و دسترسی روس ها 
به برخی خدمات شرکت های انگلیسی را ممنوع کرده است. 
انگلیس همچنین به دنبال آن اســت کــه صادرات برخی 

محصوالت به روسیه را هم تحریم کنند.

بولسونارو مقابل لوال:

 انتخابات مهم برزیل با گزینه هایی به شدت مخالف یکدیگر
شهروندان دارنده حق رای برزیل )یک شنبه( به پای صندوق های 
رای فراخوانده شده اند تا ریاســت جمهوری چهار سال آینده را 
انتخاب کنند. آزمونی بزرگ برای یکی از بزرگترین دموکراسی های 
جهان، انتخاب بین دو غول سیاســی.به گزارش ایسنا به نقل از 
نیویورک تایمز، برزیلی ها رای خود را برای انتخاب رئیس جمهور 
بعدی خود به صندوق خواهند انداخت، به این امید که بزرگترین 
کشــور آمریکای التین را به ســوی آینده ای باثبات تر و روشن تر 
سوق دهند - با تصمیم گیری بین دو مردی که عمیقاً با گذشته 
پر فراز و نشیب آن گره خورده اند.تاریخدانان برزیلی می گویند که 
انتخابات به طور گسترده به عنوان مهم ترین رای ملت در دهه های 
اخیر شــناخته می شــود، تا حدی به این دلیل که سالمت یکی 
از بزرگترین دموکراســی های جهان ممکن است در خطر باشد.

رئیس جمهور فعلی، ژایر بولسونارو، یک پوپولیست راست افراطی 
اســت که دوره اول او به دلیل آشــفتگی و حمالت مداومش به 
سیســتم انتخاباتی برجسته بوده است. او به خاطر سیاست هایی 
که جنگل زدایی در جنگل های آمازون را تسریع می کرد، به خاطر 
اســتقبال از داروهای اثبات نشده بر سر واکسن های کووید-۱۹ و 
حمالت شدیدش به رقبای سیاسی، قضات و متخصصان بهداشت، 
خشــم در داخل و خارج از کشــور را برانگیخت.رقیب او، رئیس 
جمهور سابق، لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا، یک آتش نشان چپ است 
که بر رونق برزیل در دهه اول این قرن نظارت داشت، اما سپس به 
اتهام فساد به زندان رفت. این اتهامات بعداً رد شد، و اکنون، پس 
از ماه ها پیشروی در نظرسنجی ها، مردی که به سادگی به عنوان 
»لوال« شــناخته می شود، آماده اســت تا یک رستاخیز سیاسی 
خیره کننده را تکمیل کند. آن ها شــاید دو چهره شناخته شده و 
قطبی کننده در این کشور ۲۱۷ میلیون نفری باشند و بیش از یک 
سال است که رای دهندگان را در دیدگاه های کاماًل متفاوت برای 
کشوری که اقتصاد آن تحت تأثیر همه گیری و تورم آسیب دیده 
است، قرار داده اند.بولســونارو، ۶۷ ساله، می خواهد شرکت نفت 
دولتی برزیل را بفروشد، آمازون را به روی استخراج بیشتر معادن 
بــاز کند، مقررات مربوط به اســلحه را کاهش دهد و ارزش های 
محافظه کارانه تری را ایجاد کند. داسیلوا، ۷۶ ساله، وعده افزایش 
مالیات بر ثروتمندان را برای گسترش خدمات برای فقرا، از جمله 
گســترش شــبکه ایمنی اجتماعی، افزایش حداقل دستمزد، و 
تغذیه و اسکان افراد بیشتر می دهد.شعار کمپین بولسونارو »خدا، 
خانواده، وطن و آزادی« اســت، در حالی که داسیلوا متعهد شده 
کاری کند که همه برزیلی ها بتوانند از ســه وعده غذایی در روز 
لذت ببرند، این رقابت حول گذشته هر نامزد می چرخد. برزیلی ها 
به جای حمایت از نامزدها، تا حد زیادی بر اساس مخالفت با یکی 
از نامزدها، در هر دو طرف صف کشیده اند. تمرکز امروز - زمانی 
که در مجموع نام ۱۱ نامزد ریاســت جمهوری در برگه های رای 
نوشــته شود - نه تنها بر روی آرا، بلکه بر روی آنچه پس از اعالم 
نتایج اتفاق خواهد افتاد نیز خواهد بود.بولســونارو ماه هاست که 
امنیت سیســتم رای گیری الکترونیکی برزیل را مورد تردید قرار 
داده اســت و بدون هیچ مدرکی ادعا می کند که این سیستم در 

برابر تقلب آســیب پذیر است و  طرفداران داسیلوا در حال برنامه 
ریزی برای تقلب در رای هســتند. بولسونارو در واقع گفته است 

که تنها راه شکستش این است که انتخابات از او دزدیده شود.
در اوایل سال جاری، ارتش با به چالش کشیدن سیستم انتخاباتی 
نگرانی هایی را مطرح کرد اما در هفته های اخیر، ارتش و مقامات 
انتخاباتی بر روی تغییر آزمایش های دســتگاه های رأی دهی به 
توافق رسیدند و رهبران ارتش می گویند اکنون از سیستم امنیتی 
راضی هستند.با این حال، بولسونارو هنوز راضی به نظر نمی رسد. 
روز چهارشنبه، حزب سیاسی او سندی دو صفحه ای منتشر کرد 
که بدون مدرک ادعا می کرد که برخی از کارمندان و پیمانکاران 
دولت »قدرت مطلق برای دستکاری در نتایج انتخابات بدون باقی 
گذاشتن ردی« دارند. مقامات انتخاباتی پاسخ دادند که این ادعاها 
»کاذب و غیرصادقانه« و »تالش آشکار برای جلوگیری و اخالل« 

در انتخابات است.

داسیلوا از سال گذشته در نظرسنجی ها پیشتاز بوده است.
اگر روز یکشــنبه هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آرا را کســب 
نکنــد، دو نفر برتــر در دور دوم در ۳۰ اکتبــر با یکدیگر رقابت 
خواهند کرد. به نظر می رســید که  بولســونارو و داسیلوا در آن 
زمان در یک مســابقه دیگر قرار خواهندگرفت ، اما افزایش اخیر 
در  اعداد نظرسنجی داســیلوا حاکی از آن است که او می تواند 
در روز یکشــنبه پیروز شود.پیروزی داسیلوا به تغییر سمت چپ 
در آمریکای التین ادامه خواهد داد و شــش کشور از هفت کشور 
بزرگ منطقه رهبران چپ را از سال ۲۰۱۸ انتخاب خواهند کرد. 
همچنین ضربه بزرگی به جنبش جهانی پوپولیسم جناح راست 

خواهد بود که در دهه گذشته گسترش یافته است. رئیس جمهور 
ســابق دونالد جی. ترامپ متحد کلیدی بولســونارو و از رئیس 
جمهور برزیل حمایت کرده اســت.اگر بولسونارو نتایج انتخابات 
را به چالش بکشــد، ملت خود را برای خشــونت آماده می کند. 
بولســونارو در مبارزات انتخاباتی خود قول داده است که مقررات 
زیست محیطی را به شــدت اجرا کند. در عین حال، او در مورد 
آمارهایی که نشان دهنده جنگل زدایی سرسام آور است، تردید 
کرده و گفته اســت که برزیل باید بتوانــد از منابع طبیعی خود 
استفاده کند.داسیلوا متعهد شده است که به استخراج غیرقانونی 
معادن و جنگل زدایی در آمازون پایان دهد و گفت که کشاورزان 
و دامداران را تشــویق می کند تا از زمین های اشغال نشده ای که 
قباًل جنگل زدایی شده اند استفاده کنند.دویچه وله نیز در گزارش 
خود از این انتخابات آورده اســت: از سوی دیگر سیالس ماالفایا، 
رهبر بزرگ ترین کلیســای انجیلی برزیل از پرنفوذترین حامیان 
رئیس جمهوری افراطی کنونی به شمار می رود و در سال ۲۰۱۸ 

هم پشتیبان بولسونارو بود.

نقش پیروان کلیسای انجیلی در انتخابات برزیل
برآورد می شــود در انتخابات دوره قبل بیش از ۷۰ درصد پیروان 
کلیسای انجیلی به بولسونارو رای داده اند. باورمندان این کلیسا به 
سرعت در حال رشد هستند و گمان می رود طی یک دهه آینده از 
جامعه مسیحیان کاتولیک برزیل پیشی بگیرند.ماالفایا در بسیاری 
از همایش های انتخاباتی راســت گرایان دوشادوش بولسونارو در 
صحنه حاضر شد و با حرارت به برنامه های چپ گرایان تاخت.این 
کشــیش پرنفوذ کلیسای انجیلی، برنامه های چپ گرایان را متاثر 

از »فرهنگ مارکسیســتی« عنوان کرده کــه به ادعای او »افکار 
عمومی، شــبکه های اجتماعی و همه چیز« را کنترل می کند و 
از دیکتاتوری بدتر است.کلیسای انجیلی برزیل به رهبری ماالفایا 
حدود ۱۵۰ معبد و پرستشــگاه در سراسر کشور دارد، مالک یک 
موسسه انتشاراتی و یک فرستنده تلویزیونی است و شمار پیروان 
آن ۱۲ میلیــون نفر برآورد می شود.ســیالس ماالفایا در یکی از 
تازه ترین موعظه های خود رئیس جمهوری کنونی برزیل را کنار 
خود داشــت و خطاب به پیروانش گفت: »در تاریخ برزیل هرگز 
رئیس جمهوری نداشته ایم که مانند بولسونارو به خلق مسیحی، 
کلیسای عیسی مسیح و خدا احترام بگذارد.«در برزیل که زمانی 
بزرگترین کشور کاتولیک جهان محسوب می شد اکنون نزدیک 
به ۷۰ میلیون نفر پیرو کلیســاهای مختلف انجیلی هســتند و 
حدود یک ســوم کل جمعیت را تشکیل می دهند.بر پایه آخرین 
نظرسنجی ها، در انتخابات روز یک شنبه اکثریت پیروان کلیسای 
انجیلی به نامزد مورد حمایت راست گرایان افراطی و پوپولیست 
رای خواهند داد.با این حال سیاست های دولت راست گرای برزیل 
در سال های اخیر، از جمله سهل انگاری در مقابله با پاندمی کرونا 
با انتقادهای زیادی روبرو شده و بارها ده ها هزار نفر علیه بولسونارو 

تظاهرات کردهو خواهان کنار رفتن او شده اند.

پشتیبانی جنجالی نیمار از بولسونارو
بولســونارو یک حامی دیگر با میلیون ها طرفدار در سراسر جهان 
نیز دارد؛ نیمار ســتاره برزیلی تیم پاری ســن ژرمن فرانسه که 
به خاطر ویدئویی که در حمایت از رئیس جمهوری راست گرای 
کنونی منتشــر کرده با انتقادهای زیادی روبرو شده است. نیمار 
که خود یک مسیحی معتقد است و سال ۲۰۱۸ هم به بولسونارو 
رای داد، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی به حمایت آشکار از 
نامزد راســت گرایان افراطی در انتخابات روز یک شنبه پرداخت.

بولســونارو ضمن بازنشر این ویدئو در حســاب کاربری خود در 
توئیتر از ســتاره تیم ملی فوتبال برزیــل قدردانی کرد.نیمار در 
توئیتر ۵۸ میلیون و در شــبکه اجتماعی اینستاگرام حدود ۱۸۰ 
میلیون دنبال کننده دارد. حمایت آشــکار نیمار از راست گرایان 
افراطــی با انتقادهای فراوانی روبرو شــده و او در پاســخ، حمله 
منتقدان را اقدامی ضد دموکراتیک توصیف کرد.با وجود این گونه 
حمایت ها، لوال داســیلوا در برخی نظرسنجی ها جلوتر از رقیب 
راســت گرای خود قرار دارد. ظاهرا همین مسئله باعث شده که 
بولسونارو و حامیانش پیشاپیش مدعی شوند که شکست احتمالی 
او فقط می تواند حاصل تقلب در انتخابات باشد.رئیس جمهوری 
افراطی کنونی برزیل از هفته ها پیش چنین ســخنانی را مطرح 
کــرده و به همین دلیل در مورد واکنش حامیانش به شکســت 
احتمالی او نگرانی های جــدی وجود دارد.برخی ناظران احتمال 
می دهند شکست بولسونارو در انتخابات می تواند پیامدهایی نظیر 
حمله حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا به 
ساختمان کنگره داشته باشد. بولسونارو زمانی گفته بود فقط خدا 

می تواند او را از منصب ریاست جمهوری خلع کند.

نیروهای اوکراینی اعالم کردند توانســته اند 
کنترل شهر اســتراتژیک »لیمان« در شرق 
این کشور را از نیروهای روسی پس بگیرند؛ 
امری کــه با واکنش رمضان قدیروف، متحد 
والدیمیر پوتین مواجه شــد که خواســتار 
اســتفاده احتمالی از ســالح های هسته ای 
کوچک شــده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، بازپسگیری کنترل این 
شهر درست یک روز پس از آن صورت گرفته 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
انضمام چهار منطقه از اوکراین به روسیه را 
اعالم کرد. کنتــرل لیمان از این نظر که در 
یکی از این مناطق )دونتســک( واقع شده، 
دارای اهمیــت قابل توجهی بــرای اوکراین 
است.  نیروهای اوکراینی ویدئویی ادعایی را 
منتشر کرده اند که در آن سربازان این کشور 
در حــال اهتزاز پرچم خود در این شــهر و 
ساختمان شورای شهر آن هستند که درست 

در مرکز لیمان واقع شده است.ساعاتی پیش 
از آنکه نیروهای اوکراینی کنترل این شــهر 
را در اختیــار بگیرند، وزارت دفاع روســیه 
اعالم کرد نیروهــای خود را به دلیل تهدید 
محاصره شــدن از این منطقه بیرون کشیده 
است.روســیه از لیمان بــه عنوان یک مرکز 
لجستیک و حمل و نقل برای عملیات هایش 
در منطقه دونتسک استفاده می کرد.هم زمان 
رمضان قدیروف، رهبر چچن و متحد مسکو، 
اظهــار نظر کرد که روســیه در برابر چنین 
شکســت هایی باید اســتفاده از سالح های 
اتمی کم انرژی را مد نظر قرار دهد.ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین هم قول 
داد تا رونــد موفقیت در منطقه دونباس که 
شامل دونتســک و لوهانسک است، تسریع 
شــود.پوتین روز جمعه انضمام چهار منطقه 
دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون در 

شرق اوکراین به روسیه را اعالم کرده بود.

روسیه عقب نشینی از »لیمان« را تایید کرد
 قدیروف: باید سالح های هسته ای 

کوچک به کار برد

وزیر امــور خارجه پیشــین آمریکا معتقد 
اســت که تالش های واشــنگتن برای وارد 
کردن اوکراین به ناتو پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی محتاطانه نبوده اســت.به 
گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، دیپلمات کهنه کار ۹۹ ساله آمریکایی در صحبت 
با اندیشکده شــورای روابط خارجی استدالل کرد که واشنگتن تالش کرد بدون 
تبعیض همه اعضای سابق بلوک شوروی را پس از فروپاشی دیوار برلین زیر چتر 
خود قرار دهد و اینکه کل منطقه بین مرکز اروپا و مرز روسیه برای تجدیدساختار 

باز شد.این وزیر خارجه اسبق آمریکا با بیان اینکه تحوالت مذکور اساسا »کمربند 
امنیتی« تاریخی روســیه را حذف کرد، گفت: از نقطه نظر روسیه، ایاالت متحده 
ســپس تقال کرد تا کل این منطقه را بدون اســتثنا در یک سیســتم راهبردی 
تحت رهبری آمریکا ادغام کند.در نتیجه کیسینجر تاکید کرد که »این سیاست 

عاقالنه ای از جانب آمریکا نیست که بخواهد اوکراین را به عضویت ناتو درآورد.«
با این حال، او معتقد اســت که این تالش های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه برای الحاق اوکراین به حوزه نفوذ مســکو با یک »حمله غافلگیرکننده« 
را توجیه نمی کند.کیســینجر گفت که نمی داند امکان صلح با رهبر روسیه وجود 

دارد یا خیر، اما تاکید کرد که غرب »باید به دنبال فرصتی برای تدابیری باشد که 
آزادی اوکراین را تضمین کند« و این کشور را بخشی از سیستم اروپایی نگه دارد.
عالوه بر این، کیسینجر عقیده دارد که به نوعی روسیه »جنگ را باخته است« زیرا 
ظرفیت آن برای تهدید اروپا با حمالت متعارف که برای دهه ها یا حتی قرن ها از 
آن بهره می برد، »اکنون آشکارا تحت کنترل درآمده است.«با وجود آن، وزیر امور 
خارجه پیشین آمریکا گفت که دیر یا زود غرب و روسیه باید وارد گفت وگو شوند. 
او با تأکید بر اینکه شاید برخی گفت وگوها در سطح غیررسمی و به صورت بررسی 
اولیه بسیار مهم باشد، افزود: در فضای هسته ای، چنین نتیجه ای بر تصمیم میدان 
جنگ ارجحیت دارد.در اوایل اوت کیسینجر هشدار داد که ایاالت متحده خود را 
»در آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی یافته است که ما تا حدی آنها 
را ایجاد کرده ایم.« او استدالل کرد که واشنگتن دیپلماسی سنتی را رد کرده زیرا 

» به جای نفوذ در افکار مخاطبانش به دنبال تغییر و یا محکوم کردن آنهاست.«

کیسینجر:

 عاقالنه نیست، اوکراین عضو ناتو شود
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محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس در مطالعه اخیرشان روش 
جدیدی را برای هوشــمندتر کردن ســاختار ارگانوئید مغز ابداع 
کردند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، اگر سلول های بنیادی 
انســانی را در یک ظرف آزمایشــگاهی با مواد مغذی مناسب قرار 
دهید، آنها یک مغز کوچک به نام ارگانوئید)organoid( را تشــکیل 
خواهند داد. ارگانوئید یک توده نیمه ســازمان یافته از ســلول ها 
است. اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس روش جدیدی 
برای ایجاد ارگانوئیدهای کوچک مغز از ســلول های بنیادی ارائه 
کرده انــد. این ارگانوئیدهای با ســاختار و کیفیت باال فقط یک تا 
پنج میلی متر قطر دارند. این مطالعه به دانشمندان کمک خواهد 
کرد تا اختالالت عصبی در انســان را بهتر درک کنند.مغز انسان 
عضوی ظریف اســت و مطالعه آن بدون ایجاد آسیب دشوار است. 
راه حلی این مشــکل در دست سلول های بنیادی است و می توان 
از سلول های بنیادی برای رشــد ارگانوئیدهای مغز در آزمایشگاه 
اســتفاده کرد. از آنجایی کــه این ارگانوئیدها رفتاری شــبیه به 
مغزهای واقعی دارند، می توان آنها را بدون درمان های آزمایشــی 
بر روی بیماران زنده مطالعه کرد.محققان چندین ســال است که 
ارگانوئیدهــای مغــزی را پرورش می دهند، اما همــه ارگانوئیدها 
یکسان ایجاد نمی شــوند. ارگانوئیدها می توانند از آزمایشگاهی به 
آزمایشگاه دیگر و حتی از دسته ای به دسته دیگر متفاوت باشد، به 
این معنی که نتایج یافته های یک ارگانوئید ممکن اســت در مورد 

دیگر ارگانوئید صادق نباشد.

بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشــان می دهد که هورمون 
معروف به »هورمون عشق« ممکن است تاثیر مفیدی بر ترمیم قلب 
آسیب دیده داشته باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، 
هورمون عصبی »اکسی توســین«)Oxytocin( برای تقویت پیوندهای 
اجتماعی و ایجاد احساسات لذت بخش، به خوبی شناخته شده است 
اما این هورمون عملکردهای دیگری نیز دارد؛ از جمله تنظیم شیردهی 
و انقباضات رحمی در زنان و تنظیم انتقال اسپرم و تولید تستوسترون 
در مردان.پژوهشگران »دانشگاه ایالتی میشیگان«)MSU( در پژوهش 
جدیدی نشان داده اند که اکسی توسین در گورخرماهی و کشت های 
سلولی انسان، عملکرد نامعلوم دیگری دارد. این هورومون، سلول های 
بنیادی به دست آمده از الیه بیرونی قلب را تحریک می کند تا به الیه 
cardiomyoc(»میانی آن انتقال یابند و در آنجا به »کاردیومیوسیت ها

ytes( تبدیل شوند که سلول های عضالنی ایجادکننده انقباضات قلب 
هستند. شاید این کشف را روزی بتوان برای ترویج ترمیم قلب انسان 
 Aitor(»پس از حمله قلبی مورد اســتفاده قرار داد.دکتر »آیتور آگیره
Aguirre(، استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه ایالتی میشیگان 
و پژوهشگر ارشــد این پروژه گفت: ما در این پژوهش نشان داده ایم 
که اکسی توسین، یک نوروپپتید که به »هورمون عشق« نیز معروف 
اســت، می تواند مکانیسم های ترمیم قلب را در قلب های آسیب دیده 
گورخرماهی و کشــت های ســلولی انســان فعال کند و راه را برای 
درمان های بالقوه جدید به منظور بازسازی قلب در انسان هموار سازد.

تعداد زیادی از کاردیومیوســیت ها معموال پس از حمله قلبی از بین 
می روند. از آنجا که آنها سلول های بسیار ویژه ای هستند.

ابداع روشی برای بهبود ساختار 
ارگانوئیدها

»هورمون عشق« می تواند قلب 
آسیب دیده را ترمیم کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مزرعه گل آفتابگردان در کره جنوبی/ رویترز

شارژ 67 جدید، یک موستانگ الکتریکی چهار چرخ محرک
با شارژ ۶۷ جدید آشنا شوید! اگر ایده ی تولید یک خودروی الکتریکی با ویژگی های جدید را دوست دارید اما ظاهر عجیب وغریب چنین 
خودروهایی فراری هستید شاید شارژ ۶۷ خودروی ایده آل شما باشد. در نگاه اول با یک فورد موستانگ فست بک ۱۹۶۷ طرف هستیم 
اما زیر بدنه رتروی این خودرو قوای محرکه الکتریکی و چهار چرخ محرک قرار دارد. همچنین در کابین نیز یکی از آن نمایشگرهای بزرگ 
دیده می شود.ما اولین بار در اوایل سال جاری میالدی بود که شارژ ۶۷ را دیدیم اما کمپانی سازنده در حال حاضر اطالعات بیشتری از آن 
را منتشر کرده است. باتری ۶۳ کیلووات ساعتی این خودرو با چهار پیشرانه الکتریکی مستقل همکاری دارد. قدرت مجموع این پیشرانه ها 
به ۵۳۶ اسب بخار و گشتاور آن ها به ۱۵۱۸ نیوتون متر می رسد. همچنین شارژ می گوید این موستانگ الکتریکی در عرض ۳.۹۹ ثانیه 
می تواند از سکون به سرعت ۹۶ کیلومتر در ساعت دست یابد. حداکثر سرعت خودروی موردبحث نیز به ۲۴۱ کیلومتر در ساعت محدود 
شــده اســت.به گزارش پدال و به نقل از اتوبالگ، شعاع حرکتی شارژ ۶۷ حدود ۳۲۲ کیلومتر خواهد بود اما این رقم می تواند بسته به 
فاکتورهایی همچون دما و سبک رانندگی فرد تغییر یابد. همچنین برای شارژ ۸۰ درصدی باتری نیز باید حدود یک ساعت صبر کنید. 

سیستم تعلیق این خودرو توسط خود شرکت شارژ طراحی و تولید شده و البته تأییدیه فورد را نیز به همراه داشته است. 

کلینزمن: مسی باید جام جهانی را به خانه ببرد
مهاجم ســابق آلمان از لیونل مســی تمجید کرد و اذعان کرد که می خواهد مسی جام جهانی را برنده شود.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میرور، یورگن کلینزمن مهاجم سابق تیم ملی فوتبال آلمان که سابقه هدایت این تیم را نیز دارد در صحبت هایی از لیونل مسی و 
آرژانتین حمایت کرد و گفت: او باید جام جهانی را با خود به خانه ببرد. من فکر می کنم تمام مردم جهان این تمایل را دارند که او همان 
کاری را که مارادونا انجام داد تکرار کند. او بیش از هر کسی سزاوار آن است؛ به خاطر کارهایی که در طول دوران حرفه ای خود انجام 
داده و به خاطر اینکه چگونه فوتبال را به خوبی به نمایش می گذارد. آرژانتینی ها زمان زیادی است که منتظرند تا قهرمان جام جهانی 
شوند. آنها بعد از سال ها کوپا آمه ریکا را بردند و االن وقت این است که جام جهانی را نیز به دست بیاورند.کلینزمن در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: آرژانتین و برزیل هر دو بسیار قوی به نظر می رسند. کشورهای اروپایی هم هستند که می توانند قهرمان جام 
جهانی شوند. تیم هایی مثل اسپانیا، فرانسه، آلمان و انگلیس مدعی قهرمانی در جام جهانی هستند. با این حال من فکر می کنم این بار 
جام جهانی برای مسی است. آخرین باری که در بوئنوس آیرس بودم به ورزشگاه بوکا رفتم و هرگز در زندگی ام چیزی شبیه آن ندیده ام؛ 

جو فوتبالی زیادی در این کشور بود که لذت بردم.

آن کس هک دلیش بوده باشد
و آن دل صنمی ربوده باشد

کایت؟ آن ساده هچ داند این ح
کو را ستمی نسوده باشد

دود دل ما کسی ببیند
کش آینٔه زدوده باشد

ای دمعی، از نکوهش ما
بگذر تو، هک انستوده باشد

آن روز بیا و دیده ردبند
کو رپده ز رخ گشوده باشد

آن یار هک رد وافش ات روز
بیدارم و او غنوده باشد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب درک یک پایان
 The Sense of کتاب درک یک پایان با عنــوان اصلی
an Ending رمانی از جولین بارنز اســت که در ســال 
۲۰۱۱ برنده جایزه بوکر شــد. بارنز قبال ســه بار، در 
ســال های ۱۹۸۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به لیســت نهایی 
نامزدهای جایــزه بوکر راه پیدا کرده بود اما موفق به 
دریافت آن نشد. این رمان که بر اساس آن یک فیلم 
نیز ساخته شده است ساختاری تقریبا پیچیده دارد. 
خواننده در ابتدای کتاب با ماجراهای ساده و کوچکی 
روبه رو می شــود که در نهایت به شکل حلقه ای تکرار 
شونده سرنوشــت رمان را در دست می گیرند. زمان 
شــروع داستان دهه شــصت میالدی و زمان روایت 
چهل ســال پس از آن، در نزدیکی پایان قرن بیستم 
است. تونی وبستر، داستان را با خاطراتی پراکنده از گذشته هایی دور و پرسش هایی در باره زمان و 
حافظه شروع می کند. کتاب درک یک پایان حکایتی است از گذشت روزگار، به پیروی از شیوه های 
داستان نویسی ویرجینیا وولف.بخش اول رمان خاطره هایی است از دهه شصت و رویدادهایی که 
برای راوی و ســه یارش در مدرســه روی داده است. با مرور این خاطرات، افکار خود و دو دوست 
دیگرش را بیان می کند و شرح می دهد که چگونه نفر چهارمی هم وارد جمع سه نفری آن ها شد. 
این نفر چهارم – ایدرئین فین – نسبتا اختالف زیادی با آن ها داشت.ایدریئن رفته رفته جذب گروه 
ما شد، بی آن که به روی خود بیاورد که این را می خواهد. شاید هم نمی خواست. عقایدش را هم 
برای هم خوانی با عقاید ما عوض نکرد. در نیایش صبحگاهی مدرسه او با دیگران هم صدا می شد و 
حال آن که من و الکس فقط ادای کلمات را در می آوریم و کالین به حقه هزل آمیز متعصب نماها 

متوسل می شد و نعره می کشید. )کتاب درک یک پایان اثر جولین بارنز – صفحه ۸(...

مارچلو ماسترویانی
مارچلو وینچنزو دومنیکو ماســترویانی )به ایتالیایی: 
)زاده   )Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni

۲۸ سپتامبر ۱۹۲۴ – درگذشته ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶( 
بازیگــر ایتالیایی بود. او در طول فعالیت ســینمایی 
خویــش در بیش از ۱۲۰ فیلــم نقش آفرینی کرد و 
توانست برنده جوایزی چون بهترین بازیگر جشنواره 
فیلم کن، بفتای بهترین بازیگر نقش اول مرد و گلدن 
گلوب شــود.مارچلو ماســترویانی با چهره ای جذاب 
و خلق و خویی دلنشــین توانست به شهرتی جهانی 
دست یابد، وی را می توان نماد سینمای اروپای مدرن 
نامید. ماســترویانی در ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۴ در فونتانا 
لیری روستای کوچکی در استان فروزینونه زاده شد. 
پــدرش نجار بود.او از اواخر ۱۹۴۰ شــروع به بازی در ســینما کرد. در اوایــل ۱۹۴۸ بود که به 
عضویت شرکت بازیگری لوچینو ویسکونتی کارگردان vive le foot ایتالیایی درآمد.در دهه ۱۹۵۰ 
در فیلم های مهمی چون شــب های سفید و معامله بزرگ در خیابان مدونا ایفای نقش کرد و در 
۱۹۶۰ در فیلم »زندگی شــیرین« ســاخته فدریکو فلینی ظاهر شد. در این فیلم او در نقش یک 
روزنامه نگار رومی تصویر نویی از یک قهرمان عصر جدید ارائه می کند.در فیلم شب با میکل آنجلو 
آنتونیونی همکاری می کند. اما ارتباط نزدیکش با فدریکو فلینی باعث می شود که در نقش بدلی 
از او در فیلم هشت ونیم بازی کند. استعداد ماسترویانی در کمدی باعث می شود که اولین جایزه 
بازیگری اش را جهت بازی در فیلم طالق به سبک ایتالیایی در ۱۹۶۲ کسب کند.در زمانه ای که 
ماســترویانی شــروع به بازیگری کرد و پس از بازی در چند فیلم مهم از کارگردانان معروف اروپا 
به شهرت و محبوبیت رســید به راحتی می توانست مانند آلن دلون، سیمون سینیوره، ژان لویی 
ترنتینیان، ژان پل بلموندو یا ســوفیا لورن جذب سینمای هالیوود شود و در با ایفای نقشی ثابت 

شبیه به آن نقش هایی که وی را ستاره کرده بود.

فرهنگ

یک خواننده جوان روس، به خاطر آنچه فرار از شــرکت 
در جنگ و کشــتن آدم ها عنوان کرده است، خودکشی 
کرد!به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره،  پتونین، خواننده 
۲۷ ســاله روس بود که روز گذشته با انتشار ویدیویی از 
خــود، از تصمیمیش برای پایــان دادن به زندگی گفت 
و بــه هوادارانش اعالم کرد، برای اجتناب از ســربازی و 
جنگیــدن، خودکشــی می کند.این خواننــده َرپ اهل 
کراسنودار در جنوب روسیه بود که با نام هنری »ووکی« 
شناخته می شد. بر اساس این گزارش، این ویدیو مدتی 
بعد از انتشــار، از کانال تلگرام او حذف شــده اســت.
جســد این خواننده در کنار یک ساختمان چند طبقه 
در کراســنودار پیدا شده است و در ویدئویی که پیش از 
خودکشی تهیه کرده، گفته بود که آماده کشتن انسان ها برای هیچ عقیده و تفکری نیست.او البته در 
این ویدیو به مشکالت روحی اش اشاره کرده و اینکه به همین دلیل از خدمت سربازی معاف شده است، 
اما گفته بود بیم آن دارد که فرمان مقامات روســیه برای بســیج محدود مردان در جنگ، شامل همه 
افراد در سنین مختلف شود.این خواننده چند روز قبل آلبوم جدیدش را منتشر کرده و از طرفدارانش 
خواست تا به این آلبوم و آهنگ های قبلی اش گوش دهند تا بهتر بتوانند او را درک کنند.بر اساس این 
گزارش، والدیمیر پوتینـ  رییس جمهور روسیهـ  ۲۱ سپتامبر فرمان بسیج  محدود نیروهای ذخیره را 

صادر کرده و ۳۰۰ هزار نفر از نیروهای ذخیره را فرا خوانده بود.

خودکشی خواننده جوان روس به خاطر 
ترس از جنگ
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