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تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم ها بود، گفت: از طریق 
واسطه ها پیام هایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امورخارجه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، درخصوص روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: 
براساس آماری که در منابع رسمی منتشر شده، رژیم صهیونیستی از آغاز انتفاضه دوم االقصی تاکنون، ۲ هزار و ۲۳۰ کودک فلسطینی را به شهادت رسانده  است 

و ۱۹ هزار کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال را بازداشت کرده  و از سال ۲۰۲۰ میالدی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کودک....

www.sobh-eqtesad.ir

در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم شد:

پیام هایی بین ایران و آمریکا در نیویورک منتقل شد
info@sobh-eqtesad.ir

نایب رییس انجمن داروسازان اعالم کرد
کمبود برخی آنتی بیوتیک ها در آستانه 

فصل سرد
نایب رییس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به وضعیت کمبودهای 
دارویی، در عین حال چرایی کمبود برخی آنتی بیوتیک ها را تشریح کرد.

دکتر ســید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار دارو 
بعد از اجرای طــرح دارویاری و همچنین وضعیت کمبودهای دارویی، 
گفت: علی رغم اینکه اعالم شده بود با اجرای طرح دارویاری، کمبودهای 
دارویی رفع می شــود، اما هنوز برخی کمبودهایــی در بازار دارو وجود 
دارد. باید توجه کرد که در طرح دارویاری باید پیش بینی هایی در زمینه 
قیمت گذاری دارو انجام می شد که انجام نشد و بر همین اساس برخی از 
تولیدکنندگان به قیمت گذاری که بعد از طرح دارویاری انجام شد، انتقاد 

دارند؛ به ویژه تولیدکنندگان آنتی بیوتیک.

چرایی کمبود آنتی بیوتیک ها
وی افــزود: در طرح دارویاری از یک فرمول اســتفاده کردند و نقش و 
تاثیر مواد اولیه ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، بر قیمت کل 
دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش قیمت داشتند. زیرا ارز 
۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی تبدیل شد )تبدیل ارز دولتی به ارز 
نیمایی( و این اختالف قیمت زیاد جایی خودش را نشان می دهد. حال 
در حوزه آنتی بیوتیک ها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت مواد 
اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای آنتی بیوتیک ها ۶۰ تا ۷۰ 
درصد قیمت نهایی شان، قیمت مواد اولیه است. یعنی با تغییر ارز دولتی 
به ارز نیمایی، اختالف عدد زیادی در خرید مواد اولیه شان اتفاق می افتد. 
از طرفی اقالم بســته بندی آنتی بیوتیک ها مانند شیشه هایی که برای 
شــربت استفاده می کنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. 
در نتیجه افزایش قیمتی که ســازمان غذا و دارو برای آنتی بیوتیک ها 
داده، مورد رضایت شان نبوده و باعث شده که تولیدکنندگان، تولیدشان 

را کاهش دهند.

کاهش تولید آنتی بیوتیک ها در آستانه فصل سرد سال
فاطمی ادامه داد: کاهش تولید در حالی که مواد اولیه در کارخانه ها وجود 
دارد، رخ داده است. به هر حال عاقبت قیمت دستوری همین است. اگر 
در حال حاضر به داروخانه ها مراجعه کنید، انواع مکمل ها را می بینید، 
انواع داروهای تقویتی و لوازم آرایش به وفور وجود دارد، اما دارویی مانند 
آنتی بیوتیک که جان مردم به آن بستگی دارد، به دلیل قیمت ها، کاهش 
تولید و در نتیجه کمبود داشته است. باید توجه کرد که علی رغم اجرای 
طرح دارویاری هنوز قیمت برخی داروها و مشخصا آنتی بیوتیک ها واقعی 
نشده است؛ بویژه آنتی بیوتیک هایی که سوسپانسیون هستند و به صورت 
شربت عرضه  می شوند. آنتی بیوتکی هایی که به صورت قرص و کپسول 
عرضه می شوند نسبتا وضعیت شان بهتر است، اما آنتی بیوتیک هایی که 
به صورت شربت هستند و برای کودکان هم مصرف دارند، بیشتر دچار 
کمبود شده اند.نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در حال 
حاضر که داریم به ســمت فصل ســرد و شیوع عفونت های سینوسی، 
ریوی و ... می رویم،  مصرف آنتی بیوتیک ها باال می رود و اگر بخواهیم با 
همین تولید کم ادامه دهیم، قطعا در زمســتان دچار مشکل می شویم. 
بنابراین باید برای قیمت گذاری آنتی بیوتیک ها فکری کنند تا کارخانه ها 
تا قبل از رسیدن به فصل سرما و بیماری های عفونی تولید را باال برند.

فاطمی با بیان اینکه جلساتی هم تولیدکنندگان آنتی بیوتیک  با سازمان 
غذا و دارو داشــته اند، گفت: باید توجه کرد کمبــود در برخی دیگر از 
داروها هم همیشه وجود دارد. به عنوان مثال با وجود اینکه چهار تا پنج 
میلیون سرم از خارج از کشور وارد شده، اما هنوز وضعیت عادی نشده 
و داروخانه ها به سختی می توانند سرم را تامین کنند. برای توزیع سرم 
عمدتــا داروخانه های منتخب و دولتی در اولویت اول قرار دارند. بعد از 
آن بیمارســتان ها، درمانگاه ها و داروخانه های نزدیک به مراکز جراحی 
محدود در اولویتند. داروخانه های سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه ای 

دریافت می کنند.

نامه نگاری با رییس جمهور دربــاره بدهی تامین اجتماعی به 
داروخانه ها در طرح دارویاری

وی دربــاره وضعیت بازار دارویی بعد از اجــرای طرح دارویاری، افزود: 
عمده شرکت های داروســازی از اجرای طرح دارویاری رضایت دارند؛ 
چراکه مشــقتی که برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی می کشیدند، دیگر 
وجود ندارد و بسیاری از داروهای تولید داخلی راحت تر وارد می شوند و 
عمده کارخانه ها هم با قیمت گذاری ها رضایت دارند و تولید می کنند. در 
عین حال نمی توان گفت که در کوتاه مدت می توان کمبودها را رفع کرد.

فاطمی با بیان اینکه چیزی که خیلی طرح دارویاری را تهدید می کند، 
رفتار سازمان تامین اجتماعی است، اضافه کرد: با وجود اینکه ماه سومی 
اســت که طرح دارویاری اجرا می شود، اما تامین اجتماعی هنوز ریالی 
به داروخانه ها بابت این تغییر یارانه نپرداخته اســت. بدهی های سال 
قبل را پرداختند و روی آن تاکیــد دارند، اما طرح دارویاری از تیرماه 
آغاز شد و اکنون ســه ماه است که تامین اجتماعی پرداختی نداشته 
اســت. این موضوع نگران کننده اســت و اگر قرار باشد این روند تداوم 
داشته باشد، باید فکری اساســی کرد.به گفته وی، داروخانه ها دارو را 
نقدا از شرکت های پخش خریده و بیمه ای به دست بیمار می دهند، اما 
پول آن را به آنها نمی پردازند. خوشبختانه پرداخت از جیب بیمار هم 
افزایش نیافت، اما عمال داروخانه ها هستند که کماکان دارو را با قیمت 
قبل به مردم می دهند. این فشــار زیادی بــه داروخانه ها وارد می کند. 
کجا ســراغ دارید که یارانه را بخش خصوصی به دولت بدهد و پولش 
را دریافت نکند. ســازمان تامین اجتماهی هزینه های باالیی دارد و در 
نتیجه پولی را که سازمان برنامه و بودجه به آن ها داده، احتماال صرف 
مسائل دیگر کرده است؛ چراکه اکنون بیمه سالمت به موقع مطالبات 
را پرداخت می کند، اما تامین اجتماعی پرداختی نداشــته و این نشان 
می دهد که احتماال اعتبار مربوط به دارویاری سرجای خودش مصرف 
نمی شــود.  فاطمی گفت: نامه نگاری با رییس جمهور و وزیر بهداشت 
داشتیم و اعالم کردیم که این موضوع نگران کننده است و باید فکری 

اساسی شود. 

اعالم زمان برگزاری آزمون معلمان مهرآفرین
پرداخت ۲۰ درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به مشکالت سرویس مدارس گفت: پیمانکاران تمکین نکردند، امروز 
هم جلســه ای داشتیم. شهر تهران این گونه است. تاکسیرانی ۴۰۰۰ تاکســی را در اختیار قرار داده 
اســت تا این مشکل سرویس رفع شود. نرخ گذاری سرویس مدارس را شورای شهر انجام می دهد و به 
ما ابالغ می شــود.به گزارش ایسنا، یوسف نوری در حاشیه یک گردهمایی در اردوگاه باهنر و در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی مبنی بر جزئیات و زمان برگزاری آزمونی برای معلمان مهرآفرین 
اظهار کرد: نماینده سازمان امور اداری و استخدامی امروز بازدیدی از وزارتخانه جهت سنجش آمادگی 
زیرساخت های برگزاری آزمون داشــت که اگر زیرساخت ها تایید شوند، قرار است آزمون ۲۲ مهرماه 
برگزار شــود.وی افزود: البته ممکن است که با دیرتر پاســخ دادن این سازمان، انجام آزمون به پایان 

مهرماه موکول شود. البته ما نظرمان این است هر زمان مجوز صادر کنند، انجام شود.

واریز بخشی از معوقات رتبه بندی معلمان مهرآفرین به خزانه
وزیر آموزش و پرورش درباره زمان واریز فوق العاده رتبه بندی برای معلمان مهر آفرین نیز گفت: برای 
پرداخت فوق العاده رتبه بندی مهرآفرینان، بخشی از مبلغ به خزانه رفته است و امروز صبح پیگیر این 

موضوع شدم که ان شاءاهلل پرداخت شود.

 20 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان به خزانه ارسال شد 
نوری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی نیز عنوان کرد: امروز پیگیر این موضوع 
نیز شــدم. روز گذشــته در هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم که پاداش ها یک دفعه برای این 
افراد واریز شود و در پاسخ عنوان شد که ۲۰ درصد مبلغ به خزانه فرستاده شده و بخشی دیگر را هم 

می خواهند بفرستند. 

دانش آموزانی که هنوز کتاب ندارند، اعالم کنند تا کتاب برایشان ارسال شود 
وی در ادامه پیرامون توزیع کتب درســی دانش آموزان گفت: هر دانش آموزی که کتاب به دســتش 
نرســیده، باید رسیدگی شود. هر دانش آموزی که کتاب ندارد، اعالم کند تا کتاب برایش ارسال شود. 
البته تعدادی از دانش آموزان در سامانه ثبت نام نکرده اند و احتمال دارد که بخواهند از کتاب های سال 
گذشته سایر دانش آموزان استفاده کنند یا هنوز انتخاب رشته نکرده باشند. با ثبت نام در سامانه، کتاب 
به مدرســه ارسال می شود.وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود معلم در آغاز سال تحصیلی نیز اظهار 
کرد: هر مدرسه ای که معلم ندارد، باید سریع معلم تخصیص داده شود و مشکلی در این زمینه نداریم.

نوری با اشاره به نیروهای خرید خدمات نیز گفت: باتوجه به اینکه در برخی استان ها تبدیل وضعیت 
مشموالن قانون تعیین تکلیف و ایثارگران انجام شد، تعداد نیروهای خرید خدمات در برخی استان ها 

مانند لرستان، مازاد شد. نیروی خرید خدمات در مواقع نیاز به کارگرفته می شود.

توضیحات نوری در خصوص پذیرفته شــدگان آزمون نهضت سوادآموزی که هنوز به کار 
گرفته نشده اند

وی درباره پذیرفته شدگان آزمون نهضت سوادآموزی در سال گذشته که دوره هم گذرانده اند اما هنوز 
به کار گرفته نشــده اند اظهار کرد: هرکدام جزو مشموالن قانون تعیین تکلیف باشند از اول مهر باید 
سرکالس حاضر شوند. تعیین تکلیف شدگان این قانون از اول مهر باید سرکالس باشند؛ مگر در جایی 
که مازاد باشــد. افراد مازاد هم اگر در نقاط و اســتان هایی دارای کمبود، حاضر شوند، در خدمت آنها 

هستیم.

نرخ گذاری سرویس مدارس با شورای شهر است
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشی درباره مشکالت سرویس مدارس عنوان کرد: پیمانکاران 
تمکین نکردند، دیروز هم جلسه ای داشتیم. شهر تهران این گونه است. طبق گزارش مدیرکل آموزش 
و پرورش شــهر تهران، تاکسیرانی ۴۰۰۰ تاکسی را در اختیار قرار داده است که این مشکل سرویس 
رفع شــود. نرخ گذاری سرویس مدارس را شورای شهر انجام می دهد و به ما ابالغ می شود. سرویس را 
هم گردن مدرسه می اندازند، مدرسه باید کار تعلیم و تربیت را انجام دهد و سرویس یکی از دغدغه های 
ما شده است. در شهرداری تهران، همکاری ها خوب بوده است و انتظار داریم پیمانکاران هم آنچه که 

منصفانه است از مردم بگیرند. 

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح گفتند: در این حادثه ای 
که پیش آمد، دختر جوانی درگذشــت که دل ما هم ســوخت. اگر قضیه این 
دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امســال در اول مهر، 
در کشــور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری 
فارس، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز )دوشنبه( 
در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای 
مســلح در سخنان مهمی با اشــاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت 
می گویــم این حوادث طراحی امریکا، رژیم صهیونیســتی و دنباله روهای آنها 
است. مشــکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت 
ایران در این حوادث کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم باشد، 
شجاعانه وارد میدان خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان 
با حضور بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان دفاع از 
اسالم و ایران درود فرستادند.فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان 
سان دیدند.رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان مهمی درباره حوادث 
اخیر کشــور گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و 
به بســیج و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون 
حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شــد و در آینــده هم به همین صورت خواهد 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: در آینده نیز هر جا که دشــمنان 
بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت 
شجاع و مؤمن ایران است.ایشــان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند: در 
این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشــت که دل ما هم سوخت اما 
واکنِش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلّمی وجود داشته 
باشــد، عده ای بیایند خیابانها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از ســر 
زن محجبه بکشــند، مسجد و حســینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، 
یک واکنش عادی و طبیعی نبود.رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه این 
اغتشــاش ها برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، 
بهانــه دیگری به وجود می آوردند تا امســال در اول مهر، در کشــور نا امنی و 
اغتشــاش ایجاد کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من به صراحت 
می گویم این اغتشــاش ها و ناامنی ها، طراحــی امریکا و رژیم غاصب و جعلی 
صهیونیســتی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج 
به آنها کمک کردند.ایشــان افزودند: برخی افراد نســبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشــمن بوده اســت، حساس هستند و سینه سپر 
می کنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا و صهیونیستها و انواع تحلیل ها 
و لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود 
می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش 
مفصلی به وجود می آید اما آیا تاکنون شده است که رئیس جمهور امریکا مجلس 
نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد 
که پیام بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به سرمایه داری امریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولت های منطقه و 
از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه 
دارد امریکایی ها اعالم کنند که ما فالن ســخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در 
اختیار اغتشاشــگران قرار می دهیم تا به راحتــی ارتباط برقرار کنند؟حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما چنیــن حمایت هایی در ایران بارها اتفاق افتاده 
است. پس چگونه است که برخی ها دست خارجی را نمی بینند و چگونه انسان 
هوشمند احساس نکند که در پشت این حوادث دستهای دیگری در کار است.

ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر 
دروغ است و آنها برخالف ظاهر، به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه 
آفرینی شادمان هستند، گفتند: در کشور،  مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند 
و قوه قضاییه قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشخص شود 

مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیســت؟ تحقیق یعنی همین. حال، 
چگونه می شود یک ســازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال 
اینکه خطایی ســر زده باشــد، مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشت سر 
این کار نیست و این، کار عاملی جز دستگاههای جاسوسی و سیاست گذاران 
عنود خارجی ندارد.رهبر انقالب اسالمی با طرح این سؤال که انگیزه دولتهای 
خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور چیست؟ افزودند: آنها احساس 
می کنند کشور در حال پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این موضوع 
را نمی توانند تحمل کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به شتاب گرفتن 
پیشرفت کشور در همه بخشها و تالشــها برای گشوده شدن برخی گره های 
قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی 
کردن تحریم ها تأکید کردند: آنها نمی خواهند این پیشــرفتها در کشور شکل 
بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاهها و ناامنی 
خیابانها و درگیر شــدن مسئوالن به مســائل جدید در شمال غرب و جنوب 
شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات 
خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است، گفتند: من در 
میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقاً به جمهوری اسالمی وفادار هستند. 
قوم ُکرد نیز یکی از پیشــرفته ترین اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اســالم و 
نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنها است. همان دشمنی 
که در اظهارات دیپلماسی می گوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد 
دشــمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشــاش،  نابود 
کردن امنیت کشــور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی 
هیجان ها تحریک شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امریکا فقط 
مخالف جمهوری اسالمی نیســت و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، 
افزودند: آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع 
اوامر آنها بود.ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای اخیر، این زورگویان قرار دارند 
و دعوا بر ســر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر ســر با حجاب و بدحجاب 
نیست. خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری 
اسالمی هســتند و در مراسم مختلف شــرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر 
استقالل و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.رهبر انقالب اسالمی 
در ادامه چند نکته را بیان کردند و افزودند: این کسانی که در خیابانها فساد و 
تخریب می کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که 
بر اثر هیجان ناشــی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین 
افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر اینکه در مجموع همه کســانی که به خیابان آمده اند در 
مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بســیار کمی هســتند، گفتند: 
البتــه برخی از این افرادی که به خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه 
خورده از جمهوری اســالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و 
خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت 
در تخریبها و ضربه به امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آنها را محاکمه کند.
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، مواضع برخی خواص 
در ابتــدای این ماجرا بود؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در اول کار برخی 
خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشــی از دلســوزی، اطالعیه و بیانیه دادند و 
اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به ســمت ســازمان انتظامی بردند و 
برخــی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیســت و 
نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی دشــمن چــه اتفاقاتی را در خیابانها رقم 
زده است، باید کار خود را جبران و صریحاً اعالم کنند با آنچه اتفاق افتاده و با 
برنامه دشمن خارجی، مخالفند.ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایی 
این قضایا را به دیوار برلین تشــبیه می کند باید بفهمید قضیه چیست و اگر 

نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً موضع گیری کنید.
ادامه در صفحه دوم

 فروش از طریق شرکت ها

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد
خاندوزی:

اهتمام دولت برای جبران خسارت های 
وارده به مردم

افزایش دو برابری تجارت ایران با شرق آفریقا

تهران - ایرنا - سخنگوی اقتصادی دولت از اهتمام دولت برای ترمیم خسارت به کسب و کارهای مردم در حوادث 
اخیر خبر داد وگفت: متاسفانه آشوب های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ در 
این ارتباط مصوباتی برای ترمیم لطمات به کســب و کار روی پلتفرم ها در حال نهایی شــدن است که به زودی 
اعالم می شود.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در نشست خبری با اعالم اینکه 
وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خســارت به کسب و کارها استفاده می کند، اظهار داشت: همه باید 
برای ترمیم لطمه هایی که در روزهای گذشــته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تالش کنیم.وی 

اظهار داشت: دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که ....

تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران-کره جنوبی

 کره ای ها مایل به تهاتر نیستند
رییس کل بانک مرکزی:

دالرهای آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است

رهبر انقالب در دانشگاه امام حسن)ع(: 

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند
 ایجاد ناامنی برنامه ریزی شده بود
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معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خبر داد
مخبربهمسکومیرود

معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور از حضور معــاون اول رییس جمهور 
در دومیــن مجمع اقتصادی خزر در پنج شــنبه این هفته مورخ ۱۴ مهر 
ماه در شــهر مسکو خبر داد.به گزارش ایســنا، محمد جمشیدی با بیان 
اینکه این مجمع به دعوت میخائیل والدیمیرویچ میشوستین نخست وزیر 
روسیه و با حضور نخست وزیران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار می 
شود، گفت: کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به 
عنوان پنج همســایه در موضوعات نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، علمی، 
محیط زیست و کشاورزی به طور دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر مذاکره 
و تعامل خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه ریاست هیات ایرانی در دومین 
مجمع اقتصادی خزر بر عهده معاون اول رییس جمهور است، خاطرنشان 
کرد: تعدادی از وزرا و مسئولین اجرایی دکتر مخبر را در این سفر همراهی 
می کنند و هیات همراه معاون اول رییس جمهور در این همایش به دنبال 
راهکارهایی برای گســترش همکاری های اقتصادی فیمابین و رفع موانع 
موجود خواهند بود.جمشــیدی با بیان اینکه در این اجالس ۱۲ میزگرد 
تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار می شود، 
افزود: تبــادل اطالعات اقتصادی و تجاری در راســتای تأمین نیازمندی 
های متقابل در شــرایط تحریم، جذب ســرمایه گذاری این کشورها ....و 
پاکســازی محیط زیست دریا و ســواحل پیرامون و توسعه گردشگری از 
جمله موضوعاتی هســتند که هیات عالی رتبه جمهوری اسالمی در این 

همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.

ادامه خبر
رهبر انقالب در دانشگاه امام حسن)ع(: 

درگذشتدخترجواندلماراهمسوزاند
ادامه از صفحه اول

رهبر انقالب اســالمی همچنین به موضع گیری های برخی چهره های ورزشی و 
هنری اشاره و خاطرنشــان کردند: از نظر من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی 
ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم 
نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.ایشان البته افزودند: تطبیق اینکه 
موضع گیــری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه اســت ولی از لحاظ 
عمومی، موضع گیری این افراد ارزشــی ندارد و جامعه هنری و ورزشــی با این 
مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد.رهبر انقالب اسالمی در پایان این بحث 
یاد و خاطره همه شهدای راه حق و شهدای انتظامی و نیروهای مسلح و شهدای 
مدافع امنیت و بویژه شــهدای اخیر را گرامی داشــتند.رهبر انقالب اسالمی در 
بخش دیگری از سخنانشان، ورود چند هزار جوان با نشاط و پر انگیزه دانشگاهی 
به مجموعه نیروهای مســلح در هر سال را قدرت و بشارتی بزرگ و حامل پیام 
نوســازی و اســتحکام برای کشــور خواندند و گفتند: حضور جوانان ایرانی در 
بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تبلیغات گمراه کننده بدخواهان در 
نشان دادن تصویری ناامید، بی مسئولیت و گسســته از ارزشها از جواِن ایرانی، 
خاطرنشــان کردند: واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات اســت و حرکت نسل 
جوان ما در همه عرصه ها یک حرکت درخشــنده است.ایشان در این زمینه به 
نقش آفرینی جوانان در دفاع از میهن و امنیت کشور، کمک به جبهه مقاومت و 
حرکت مقدس دفاع از حرم، خدمات اجتماعی، پیشرفتهای علمی، تولید و ابتکار، 
حضور میلیونی در آیین های مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین و راهپیمایی 
جاماندگان، مقابله با بیماری همه گیر، نهضت کمک های مؤمنانه، جهاد فرهنگی 
و امداد در حوادث طبیعی اشــاره کردند و افزودند: این جوانان خستگی ناپذیر و 
فعال در میانه میدان، هرگز ناامید و گسســته از ارزشها نیستند و البته پیشتاز 
همه این عرصه ها و حرکتها نیز جوانان با ایمان بوده اند.فرمانده کل قوا، نیروهای 
مسلح را از جمله ستونهای استحکام ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت 
این عامل استحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت نیروهای مسلح برای ایراِن ما 
که با دشمنان قلدر و زورگویی همچون آمریکا مواجه است، اهمیت مضاعف دارد 
و مســئوالن نظامی باید با بکارگیرهای راهکارهای نو و روزآمد، هوشمندسازی 
همه برنامه ها و ابزارها و تجهیزات، تقویت پژوهشــهای علمی و طراحی بازهای 
پیچیده جنگ ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشــمن، قدرت دفاعی کشور را 

افزایش دهند.
ایشان مســئولیت اصلی نیروهای مســلح را حراســت از امنیت ملی به مثابه 
زیرســاخت همه ابعاد زندگی اعم از امنیت در مســائل شــخصی و امنیت در 
مســائل عمومی خواندنــد و افزودند: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ عرصه ای 
امکان پذیر نیســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که ناامنی 
در کشــورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد و همواره شاهد حمله 
به مدرســه، فروشگاه و رستورانهای آن هستیم. رهبر انقالب، نیروهای مسلح را 
تأمین کنندگان امنیت کشور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای مسلح، 
تضعیف امنیت کشور اســت و کسی که به پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله 
می کند یا در سخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله 
می کند.ایشــان در این زمینه افزودند: پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم 
و تأمین امنیت جامعه اســت، بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین 
است و کسی به پلیس حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، 

سارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای »امنیــِت درون زا« را امتیازی بزرگ برای کشــور 
برشــمردند و گفتند: امنیت ما کاماًل درون زا و بدون اتکا به دیگران است و این 
امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشــور نگاه اســتفاده 
از گاو شیرده داشته باشند، کاماًل متفاوت است.ایشان، امنیت جمهوری اسالمی 
ایران را منبعث از اتکاء به قدرت پروردگار و پشــتیبانی حضرت ولی عصر)عج( و 
اندیشــه و ایستادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه 
متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد گذاشت چرا که 
نه می خواهد و نه می تواند از آن حراســت و حفاظت کند.در این مراسم سردار 
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحرکات عده ای 
از افــراد غافل یا وابســته در ایجاد ناامنی، تردیــدی در حرکت پر افتخار ملت 
سربلند ایران در جبهه حق نخواهد داشت، گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم با 
وحدت و یکپارچگی در اجرای فرمان پیشرو و راهبرد مقاومت فعال نقش آفرین 
خواهند بود.همچنین در این مراســم امیردریادار دوم شفقت فرمانده منتخب 
دانشگاههای ارتش، سردار سرتیپ غالمی فرمانده دانشگاه امام حسین و سردار 
ســرتیپ دوم آهی فرمانده دانشگاه امام حسن گزارشی از برنامه های اقدامات و 
برنامه های تحصیلی این دانشگاهها بیان کردند.اجرای سرود مشترک دانشجویی 

بخش دیگری از مراسم امروز بود.
مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مســلح که امسال بر اساس نوبت در 
دانشــگاه افسری و تربیت پلیس امام حســن برگزار شد، به صورت مستقیم و 
از طریق ارتباط تصویری در ۹ دانشــگاه دیگر نیروهای مسلح نیز دریافت شد و 

دانشجویان این دانشگاهها سخنان فرمانده کل قوا را استماع کردند.

در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم شد:

پیام هایی بین ایران و آمریکا در نیویورک منتقل شد
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان با بیان 
اینکه اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل فرصت خوبی برای 
مذاکرات رفع تحریم ها بود، گفت: از طریق واســطه ها پیام هایی 
در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و 
بدل شد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری با خبرنگاران که 
در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، درخصوص روز همبستگی 
و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: براساس آماری 
که در منابع رســمی منتشر شــده، رژیم صهیونیستی از آغاز 
انتفاضه دوم االقصی تاکنون، ۲ هزار و ۲۳۰ کودک فلسطینی را 
به شهادت رسانده  است و ۱۹ هزار کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ 
سال را بازداشت کرده  و از سال ۲۰۲۰ میالدی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ 
کودک فلســطینی را در دادگاه های رژیم صهیونیستی به دور از 
هرگونه عدالت مورد محاکمه قرار داده است.وی افزود: روز نیروی 
انتظامی را به همه عزیزان پرتالش و زحمتکش نیروی انتظامی 
تبریک می گویم که از ارکان امنیت ملی و امنیت مردم ایران و از 
ستون های استوار امنیت کشور هستند و به آنها خداقوت و خسته 
نباشید عرض می کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان 
کرد: همچنین یاد عزیزانی که این روزها جان خود را در راستای 

امنیت کشور و مردم از دست دادند، گرامی می داریم.

پیام هایی بین ایران و آمریکا در حاشــیه مجمع عمومی 
سازمان ملل منتقل شد

کنعانی در پاســخ به ســوالی در مورد گفت وگوی تلفنی وزرای 
خارجه ایــران و قطر گفت: از طریق کننــده اروپایی و برخی از 
واسطه ها از جمله وزرای خارجه کشورهای همسایه، تبادل پیام 
ها برای رســیدن به نقطه توافق همچون سابق در جریان است. 
در حاشــیه اجالس هفتادو هفتم مجمع عمومی ســازمان ملل، 
گفت وگوهای دو جانبه و چندجانبه ای برگزار و از طریق واسطه ها 
پیام هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد. همچنان تاکید میکنیم 
که برای دستیابی به یک توافق خوب، قوی و پایدار مصصم بوده 
و به روند گفت وگوها پایبند هســتیم.وی ادامه داد پاســخ ایران 
به متن جمع بندی نهایی پیشــنهاد شده از سوی مذاکره کننده 
اروپایی قبال داده شده و تالش ایران هم این بود که پاسخی شفاف 
داده شــود که به جمع بندی نهایی و شکل گیری توافق کمک 
کندو از تفسیرهایی که میتواند مخل توافق باشد، پیشگیری شود. 
از حسن نیت کشورهای همسایه استقبال میکنیم. همچنان در 
روند مذاکرات و تعامل و تبادل پیام حضور داریم.سخنگوی وزارت 
امورخارجه گفت: امکان و فرصت برای توافق و از سرگیری اجرای 
برجام وجود دارد و این امکان هســت کــه در صورتی که طرف 
مقابل مشــخصا دولت آمریکا، اراده سیاسی خود را بروز و ظهور 

دهد، این توافق در زمان کوتاهی شکل بگیرد.

وزارت خارجه طی تماس های تلفنی بر لزوم حفظ امنیت 
سفارتخانه ها تاکید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تعرض 
به ســفارتخانه های ایران در خارج از کشــور گفت: در جریان 
تحــوالت اخیر، در برخی از کشــورها به خصوص کشــورهای 
اروپایی، مهاجمان موفق شدند در نتیجه عدم وجود حفظت کافی 
و عدم توجه اولیه از سوی برخی از نیروهای تامین امنیت، بعضی 
از نمایندگی های ما مورد تعرض قرار دهند که این گروه ها و افراد 
منتسب به معاند و ضد انقالب و خشونت طلب قرار گرفته است.
کنعانی با بیان اینکه طبق کنوانســیون وین، کشــورها موظف 
هســتند تا امنیت ســفارت خانه های کشــورها را برقرار کنند، 
اظهار داشــت:  بر مبنای کنوانســیون وین، کشورهای پذیرنده 
موظف هســتند همه امکانات و تدابیر الزم را برای فعالیت امن 
نمایندگی هــای دیپلماتیک فراهم کنند و ایم جزو وظایف ذاتی  
کشــورهای پذیرنده اســت. تعدادی از نمایندگی های ما مورد 
تعــرض قرار گرفتند لذا وزارت خارجه طی تماس های تلفنی بر 
لزوم حفظ امنیت سفارتخانه ها تاکید کرد.وی ادامه داد: عده ای 
به بهانه اعتراض سیاسی به خشونت ها و روش های غیر اخالقی 
و تهدید دیپلمات ها دســت زدنــد و تالش کردند فعالیت های 
عادی سفارتخانه های ایران را در خارج از کشور، با مشکل مواجه 
سازند. در حوزه برخی سفارتخانه ها، مهاجمین که ادعای حقوق 
بشر و ادعای سیاسی دارند، به نمایندگی های ایران بی احترامی 
کردند و حتی موجب وحشــت و نگرانی ایرانی های مقیم خارج 
از کشــور شدند که این موارد به کشــورهای پذیرنده ابالغ شد 
و اقدامات الزم انجام شــده است.البته دیپلمات های ما به طور 
معمول در نمایندگی ها حاضر شــده و وظایف سیاسی خود را 

پیگیری کرده و ارائه خدمات کنسولی را با جدیت انجام دادند.

نباید از خاک عراق،اراضی ایران مورد تعرض قرار گیرد
کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد فعالیت های تروریستی در 
اقلیم کردســتان و اقدامات ایران گفت: سیاست اصولی ایران با 
عراق، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت این کشــور 
اســت، این سیاست رسمی جمهوری اســالمی ایران است، در 
سخت ترین شرایط زمانی که عراق در معرض هجوم گروههای 

تروریســتی از جمله داعش قرار گرفت، ایران اولین کشــور بود 
که به کمک عراق رفت تا از امنیت شــهروندان عراق دفاع کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اما ایران در خصوص 
ضرورت عدم تبدیل سرزمین های مجاور به تهدید برای خودش، 
همواره توجه دارد، متاسفانه سال های طوالنی است که گروهای 
تروریســتی پایگاه هایی را در جوار مرزهای ایران ایجاد کردند 
که امنیت کشــور را مورد خدشــه قرار داده است و در جریان 
این اقدامات بســیاری از نیروهای مسلح و شــهروندان خود را 
از دســت داده ایم.وی ادامه داد: ایران بــر لزوم گفت وگو های 
سیاسی در عراق و گفت و گو با مقامات محلی عراق،تاکید دارد 
و در این خصوص تذکرات الزم را داده اســت. پاکسازی عراق از 
وجود این گروهای تروریستی ضروری است، یادداشت رسمی به 
مسئوالن عراقی در این خصوص داده ایم. در مذاکرات سیاسی و 
غیر سیاسی همواره به دولت مرکزی عراق و مقامات محلی عراق 
در این خصوص تذکر داده شده است.کنعانی با بیان اینکه ایران 
اقدامات خود را در راستای حســن همجواری انجام داده است، 
اظهار داشت: در حوزه سیاسی با توجه به روابط خوبی که با دولت 
عراق داریم همواره این مطالبه مطرح شده است که نباید از خاک 

عراق،اراضی ایران مورد تعرض قرار گیرد.

منابع بلوکه شده ایران باید آزاد شود/ در حال مذاکره با 
کره جنوبی هستیم

کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد آزادسازی پول های بلوکه 
شــده در کره جنوبی گفت: موضوع آزادسازی منابع مالی بلوکه 
شده جمهوری اسالمی ایران در برخی از کشورها از جمله در کره 
جنوبی همواره یکی از موضوعات مورد مطالبه جمهوری اسالمی 
ایران بوده و ما این را در روش های دیپلماتیک در قالب مذاکرات 
سیاســی، مذاکرات اقتصادی و مذاکرات بانکی و تجاری همواره 
پیگیری کرده ایم و جزو هدف های مهم ما اســت.وی بیان کرد: 
معتقد هســتیم دولت هایی که سرمایه ملی ایران در آنجا وجود 
دارد بر مبنای مناســبات دوستانه و قوانین و مقررات بین المللی 
موظف هستند منابع مالی و دارایی های جمهوری اسالمی را آزاد 
کنند و در اختیار طرف ایرانی بدون هیچ قید و شرطی قرار دهند 
و آزادســازی منابع مالی ما را مشروط به هیچ رخداد و موضوع 
دیگری خارج از چارچوب مناســبات دوجانبه نکنند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: در ارتباط با کره جنوبی موضوع مصداق 
دارد مذاکرات جدی در سطوح مختلف صورت گرفت در حاشیه 
اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد گفت و گوی بسیار 
خوبی میان مقامات دو کشور در سطح وزرا امور خارجه صورت 
گرفت و این تالش ها در جریان است و پیشرفت های را داشتیم 
و انشــاءاهلل شاهد اتفاقات خوبی باشیم و اخبار تکمیلی را بعد از 
پیشرفت گفت وگوها در مقاطع بعدی اطالع رسانی خواهیم کرد.

رســانه های ضد انقالب خارج از کشور به کارخانه دروغ 
سازی و ترویج قتل و تهدید حمله به اماکن تبدیل شدند

کنعانی در مــورد اقدامات خارج از عرف برخی از شــبکه های 
فارسی زبان خارج از کشــور،گفت: ما در شرایط اخیر متاسفانه 
شاهد اقدامات خارج از عرف برخی از شبکه های بودیم که مدعی 

هستند رسانه هستند و وظیفه اطالع رسانی را انجام می دهند.
وی ادامــه داد: در کمال تاســف اینگونه رســانه های مدعی به 
کارخانه دروغ ســازی، اتاق عملیات تبدیل شده اند. البته نه فقط 
اتاق عملیات رسانه ای بلکه تبدیل به اتاق عملیات تحریک آمیز، 
تشــویق خشــونت، ترویج قتل، تحریک بــرای حمله به اماکن 
عمومی، مرکز آموزش درســت کردن کوکتــل مولوتوف، نحوه 

هجوم به اماکن دولتی، نحوه ایجاد آشوب و بی ثباتی شده اند.

ایران از ماموریت ســازمان ملل متحــد و تکمیل روند 
سیاسی در یمن حمایت می کنیم

وی در مــورد تحوالت اخیر یمن گفــت: در بحث یمن موضوع 
آتش بس و تحوالت مرتبط با بحر ان یمن موضوع حائز اهمیتی 

است که بارها مواضع جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بحران 
یمن به طور صریح و روشن و رسمی اعالم شده است و در همین 
تریبون بارها دیدگاه های جمهوری اســالمی بیان شــده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما معتقد هستیم که 
جنگ یمن یک جنگ غیر ضروری بود و این امکان وجود داشت 
که با حکمت و درایت شاهد شروع چنین جنگ خانمانسوزی در 
کشور یمن نباشــیم. ما همواره از ابتدای بحران تاکید کرده ایم 
که راهکار بحران یمن راهکار سیاســی است و راهکار نظامی به 
نتیجه مطلوب آغاز کنندگان جنگ نخواهد رسید.کنعانی افزود: 
در ارتبــاط با آتش بس ما جزو کشــورهایی بودیم که هم برای 
شــکل گیری روند مذاکرات سیاسی برای شکل گیری آتش بس 
کمک کننده بودیم. اساســا آتش بس یکــی از راهکارهای طرح 
چهارگانه جمهوری اســالمی ایران بــرای آغاز روند حل و فصل 
سیاســی بحران یمن بوده است و هم جزو حامیان شکل گیری 
آتش بس بوده ایم.وی بیان کرد: اما بعد از شکل گیری آتش بس 
در مقاطع مختلف همواره اعالم کردیم که آتش بس به عبارتی 
به عنوان موضوع ذاتی مدنظر نیست آتش بس باید مقدمه ای برای 
کمک به حل و فصل بحران سیاسی یمن و شکل گیری شرایط 
با ثبات و پایدار در این کشــور باشــد و معتقد بودیم آتش بس 
یک گام اســت اما آتش بس وجه دیگری هم دارد و آن هم رفع 
تحریم های ظالمانه علیه یمن است و گشایش بنادر، فرودگاه ها 
و زمینه ســازی برای ارسال کمک های انســان دوستانه به یمن 
و اینکه یمنی ها بتوانند مایحتاج و ملزومات غذایی، بهداشــتی 
و درمانــی خــود را منتقل کنند. نقش اول کــه آتش بس بود، 
انجام شــد اما بخش دوم به خوبی انجام نشدســخنگوی وزارت 
امور خارجه اظهار کرد: هشــداری که قبــال هم داده بودیم این 
بــود که پایداری آتش بس زمانی اتفــاق می افتد که وجه دیگر 
که همان رفع محاصره اســت انجام شود و نظر طرف های یمنی 
تامین شــود. آنچه که االن مربوط به وضعیت فعلی است ما به 
عنوان جمهوری اســالمی ایران حتما از تجدید دوره آتش بس 
حمایت می کنیم و دوستان طرف های مرتبط خودمان را به این 
مسیر تشویق می کنیم.کنعانی گفت: البته تصمیم گیر اساسی در 
زمینه تحــوالت مرتبط با یمن چه آتش بــس و چه هر تحول 
دیگری خود یمنی ها هستند و جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
کسی که عالقمند به صلح در یمن است دوستان خود را در این 
مســیر تشویق می کند.وی ادامه داد: ما از ماموریت سازمان ملل 
متحد و از ماموریت فرســتاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد 
در تکمیل روند سیاسی در یمن حمایت می کنیم. ارتباط بسیار 
خوبی داریم و در مقاطع زمانی مختلف گفت وگوهایی هم صورت 
گرفته اســت و این گفت و گوها همچنان ادامه دارد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه بیان کرد: امیدوار هستیم مجموعه تالش های 
دیپلماتیک و حسن نیت طرف های درگیر در یمن منجر به این 
 شــود که آتش بس در یمن مجدداً برقرار شود و عالوه بر آتش 
بــس، روند تکمیل گام بعدی، رفع محاصره ظالمانه، اجازه دادن 
به رسیدن به کمک های انسانی به یمن و همچنین اجازه دادن 
به شکل گیری روند سیاسی یمنی یمنی منجر به برقراری ثبات 

دائمی در یمن شود.

گفتگوی وزیرخارجه با مقامات ســوئد و بلژیک در مورد 
بازداشت غیر قانونی شهروندان ایرانی 

کنعانی خاطرنشان کرد: درخصوص گفت وگوهایی که در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت از مجموع بیش 
از ۴۰ مالقاتی که وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود در 
کشــورهای مختلف داشتند هم مذاکره با همتای سوئدی و هم 
مذاکره و گفت وگــو با همتای بلژیکی بود. ما موضوعات فراوان 
داریم اما موضوع دو شــهروند ما جزو مطالبات مستمر و دائمی 
است و در هر گفت وگو و تماس و هر نشستی این موضوع مطرح 
می شــود.ما همچنان تاکید داریم برای اینکه هر دو شهروند ما 
در یک روند غیرقانونی بازداشــت شده اند، روند محاکمه این ها 
غیر قانونی بوده است. در مورد آقای اسدی، وی دارای مصونیت 

دیپلماتیک بوده اند که این مصونیت باید رعایت می شد اما رعایت 
نشد. اقدام جبرانی باید صورت بگیرد که در اسرع وقت آزاد شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درخصوص آقای حمید نوری 
شهروند دربند ایرانی ما در سوئد که متاسفانه به رغم همه تالش 
و همچنان در آنجا در زندان هستند. تالش های ما هم در حوزه 
سیاســی و هم در حوزه کنســولی و هم در حوزه حقوقی ادامه 
دارد و برای ایشان تالش های زیادی صورت گرفته است وکالیی 
اخذ شده اند و این وکال در آنجا مورد موافقت طرف سوئدی قرار 

گرفتند و پرونده در اختیارشان قرار گرفت.

آمریکا باید اعتیاد به تحریم را کنار بگذارد و به رفتارهای 
سازنده روی بیاورد

کنعانی درباره گزارش دولت آقای بایدن درباره بن بست در روند 
مذاکرات وین گفت: این موضوع از دوگانگی رفتار دولت آمریکا 
اســت. من نمی توانم این واژه را تایید کنــم و نمی توانیم از بن 
بست در روند مذاکرات صحبت کنیم. با اینکه روند تبادل پیام ها 
ادامــه دارد و توافقاتی که قبال صــورت گرفت و جمع بندی آن 
از ســوی مذاکره کننده اروپایی به طرف های مذاکره داده شــد 
پاسخی که طرف ایرانی داد، پاسخ کمک کننده ای به این موضوع 
بود که روند مذاکرات ادامه پیدا کند و به جمع بندی مذاکرات و 
اجرای توافق منجر شود.وی تاکید کرد: ما در طرف مقابل شاهد 
وجود اراده سیاسی نیستیم. ما از یک سو شاهد ارسال پیام های 
مختلف از طریق واســطه های مختلف و از ســوی دیگر شاهد 
اعمال تحریم ها هســتیم و این رفتار ســازنده ای نیست و نشان 
می دهد دولت آمریکا دچار دوگانگی است و هنوز نتوانسته مسیر 
مورد نیاز خود را در روند مذاکرات پیدا کند و در ســایه تهدید 
و تحریم، توافقی شــکل نمی گیرد ما معتقدیم که دولت آمریکا 
بایــد این رفتار خود را اصالح کند و به روندهای ســازنده روی 
بیاورد.سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ما هم تحریم های 
آمریــکا را رد می کنیم و هم این رفتار را رفتار غیرمتناســب با 
روند مذاکره و در تعارض با ارســال پیام های سیاســی از طریق 
واســطه ها و این سیاست را سیاست شکســت خورده می دانیم. 
امیدوارم شــاهد اصالح رفتار دولت آمریکا و روی آوردن آنها به 
رفتار سازنده باشیم.کنعانی درباره واکنش وزارت خارجه نسبت 
به دریافت پیام هواپیمای ماهان مبنی بر بمب گذاری گفت: من 
این خبر را شنیده ام اما نمی توانم این خبر را تایید کنم یا در این 
خصوص توضیحی داشــته باشــم. در حال حاضر در این زمینه 

تفسیری ندارم.

گفت وگوهای میان ایران و عربستان
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دور بعدی مذاکرات ایران و 
عربســتان اظهار کرد: هنوز تصمیمی درباره دور بعدی مذاکرات 
بین ایران و عربســتان صورت نگرفته است. ما پنج دور گفت و 
گو داشــتیم که در نتیجه این پنج دور گفت وگو، توافقاتی بین 
طرفین صورت گرفت و توافق این بود که با اجرای توافقات زمینه 
برداشتن گام های بعدی فراهم شود. ایران کماکان آماده است و 

از پیشرفت در روند گفت وگوها استقبال می کند

آشوب طلبان به دنبال ایجاد شکاف های قومیتی  هستند
وی در مورد رویکرد کشورها به تحوالت اخیر داخل ایران گفت: 
همــه اطالع دارند کــه در عالی ترین مقامات کشــور از جمله 
شــخص آقای رییس جمهور ورود کردنــد و با خانواده مرحومه 
تماس گرفتند و قوه قضاییه و وزارت کشور هم اعالم کرد که به 
وظیفه خود عمل می کنند. جمهوری اســالمی در زمینه حقوق 
زنان و حقوق بشــر جزو مدعیان است و فرهنگ باستانی ایران 
در این زمینه پیشتاز اســت . بعد از انقالب اسالمی هم  حقوق 
زنان و حقوق بشر جزو موضوعات مهم بوده است و زنان در حوزه 
های سیاسی و رســانه ای و فرهنگی حضور پر رنگی داشته اند.

کنعانی ادامه داد: متاسفانه برخی قصد دارند شکاف های قومیتی  
ایجاد کنند، من ســوال می کنم زمانی که مردم غیور ُکرد، مورد 
حمله شــیمیایی قرار گرفتند، آن ها کجا بودند؟! حقوق بشر در 
کجای رفتار سیاست خارجی این ها قرار می گیرد؟! زمانیکه این 
اتفاق افتاد آقای رییس جمهور سمرقند بودند و بالفاصله زمانی 
که متوجه شدند، اعالم موضع کردند.وی افزود: زمانیکه خبرنگار 
الجزیره به شهادت رسید، این مدعیان حقوق بشر و طرف های 
غربــی کجا بودند و آیا این رفتار دوگانه نیســت؟! ما امیدواریم 

شاهد عقالنیت در این کشورها باشیم.

بوده است/موضوع  الخروج  نبوده، ممنوع  زندانی  نمازی 
زندانیان به مذاکرات پیوند نخورده است

ســخنگوی وزارت امورخارجه در مورد آزادی باقر نمازی گفت: 
شما را به گفته های آقای غریب آبادی ارجاع میدهم که ایشان 
داخل زندان نبوده است بلکه ممنوع الخروج بوده است و دو شب 
گذشــته هم از طریق کانال های دیپلماتیک از طریق یک کشور 
دوست به خارج از کشور انتقال داده شود.وی ادامه داد: موضوع 
زندانیان از ابتدا دستور کار ایران بوده است و این موضوع به بحث 

مذاکرات هسته ای پیونده نخورده است

رییس قوه قضاییه گفت: اگر اعتراض با فحاشــی، آتــش زدن اموال مردم، ایجاد 
ناامنی و کشــتار مردم همراه شــد، دیگر اعتراض نیســت و با چنین رفتارهایی 
هنجارشکنانه ای برخورد جدی خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضاییه ، حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای دوشنبه )۱۱ مهر( طی 
ســخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشــاپیش شهادت حضرت امام 
حسن عسکری و آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( را تسلیت و تبریک گفت ضمن 
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: فراجا با مجموعه ای از نیروهای جان 
برکف  در زمره دســتگاه هایی است که در طول شــبانه روز بیشترین ارتباط را با 

مردم دارد و بیشترین مأموریت های فراجا از مرزها تا عمق کشور، مأموریت هایی 
هستند که مرتبط با اقشار مختلف جامعه و در معرض دید مردم است.رئیس قوه 
قضاییه با بیان اینکه نیروی انتظامی در همه سنوات گذشته روبه ارتقاء و پیشرفت 
بوده اســت، گفت: فراجا از حیث جنبه های مختلف آموزشی، تربیتی و تجهیزاتی 
بــا هدف ارائه خدمــت به مردم و حفظ امنیت و آرامش آنها، نیرو و دســتگاهی 
ارتقاء یافته اســت؛ نیروهای فراجا در راســتای حفظ و تحکیم امنیت و آرامش 
شــهروندان، مجاهدت های فراوانی می کنند و متحمل صدماتی نیز می شوند؛ این 
جان برکفان شــهدا و جانبازان زیادی را تقدیم کشور کرده اند و از سویی دیگر از 

اعداء و دشمنان نیز شماتت هایی شنیده اند که این شماتت ها کوچکترین سستی 
و توقفی در مجاهدت آنها بوجود نیاورده اســت.رئیس دســتگاه قضا با تصریح بر 
اینکه مردم ایران اسالمی نیز قدردان مجاهدت های نیروهای فراجا هستند، گفت: 
بدیهی اســت فراجا باید کماکان بر نقاط قوت خود بیفزاید و چنانچه کمبودها و 
کاســتی هایی نیز دارد در جهت رفع آنها اقدام کند.رئیس قوه قضاییه در ادامه با 
تبریک و تسلیت شــهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت مردم در بخش های 
مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله 
با عناصر تروریست، تجزیه طلب، آشــوبگر و عوامل بیگانه اظهار کرد: این قول را 
می دهیم که تمام ســعی خود را به کار خواهیم بســت تا به پرونده های قاتلین، 
ضاربین و مســببین شــهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و 
بسیجی اغتشاشات اخیر هر چه زودتر رسیدگی کنیم و آنها را متناسب با قانون و 

شرع به سزای اعمال شان برسانیم. 

رییس قوه قضاییه:

پرونده دستگیرشده ها سریعتر به دادگاه ارسال شود
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ارزان ترین و گران ترین قیمت هر متر آپارتمان در 
تهران

طبق آمار بانک مرکزی، باالترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار 
تومان و پایین ترین قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهریور ماه ثبت شده که فاصله 
۶۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین منطقه را نشــان می دهد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به بررسی تغییرات 
قیمتی و تعداد معامالت انجام شده در آپارتمان و ساختمان  های مسکونی در مناطق ۲۲گانه 
تهران در شهریور ماه سال جاری پرداخته است.براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر 
خانه در تهران به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان رسیده که بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷ 
میلیــون و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
در منطقه ۱۹ بوده است؛ بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین 
منطقه تهران حدود ۶۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است.همچنین، مناطق سه و دو بعد از 
منطقه یک، جزو گران ترین مناطق تهران گزارش شــده  اند؛ به طوری که متوسط قیمت در 
منطقه ســه،  ۷۵ میلیون و ۹ هزار تومان و در منطقــه دو،  ۶۵ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان 
است.عالوه بر این، مناطق ۱۸ و ۲۰، پس از منطقه ۱۹ ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش 
شده اند و متوسط قیمت خانه در این مناطق به ترتیب ۲۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان و ۲۳ 
میلیون و ۶۶۹ هزار تومان اســت.از سوی دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت 
متوســط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه سال 
جاری بیانگر این است که ۱۲ منطقه تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه 
شده اند. بنابراین، قیمت خانه در ۱۰ منطقه از تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است 

که شامل مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۱ می شود.

چرایی افزایش اجاره مسکن
متوسط اجاره بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دالیل 
اصلی آن می توان به رکود در بخش فروش، افزایش ســطح عمومی قیمت کاالها و انتقال 
فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.به گزارش ایسنا، اگرچه بازار مسکن 
در بخش خرید و فروش به ثبات رسیده، ولی وضعیت حوزه رهن و اجاره متفاوت از بخش 
خرید و فروش اســت. تنها در یک ماه گذشته اجاره بها در شهر تهران ۴.۶ درصد افزایش 
داشــته که رشد بیش از چهار برابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت 
رساند. شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری 
کشور حدود ۴۷ درصد بود.این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق 
شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور )مطابق گزارش مرکز آمار( ۳۲.۶ درصد 
بود. تورم ماهیانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به 
ثبت رسید.با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین 
ماه از نیمه اول ســال به پایین ترین سطح خود از فرورین تا کنون رسید و افزایش ماهیانه 
۱.۱ درصد را به ثبت رســاند.با توجه به نوسانات قیمت در محله های مختلف و رشد اندک 
بازار در شهریورماه به نوعی می توان گفت که بازار در بخش خرید و فروش به ثبات کامل ر 
سیده است. طبق اعالم بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن 
در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.آمار و ارقام نشان می دهد که با وجود ثبات نسبی 
قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. 
عواملــی همچون تورم عمومی )۴۲ درصد(، میزان افزایش دســتمزد )۵۷ درصد(، جبران 
عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود معامالت،  
انتقــال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به ســمت بازار اجــاره و کاهش بازدهی 
بازارهای رقیب مسکن از دالیل رشد اجاره بها ارزیابی می شود.روند کاهشی معامالت شهر 
تهران که از تیرماه امسال آغاز شده در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. شهریور  امسال ۶۰۳۳ 
فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت 
به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد. تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار 

مسکن و ثبات قیمت ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود را جبران می کند.

خاندوزی:

اهتمام دولت برای جبران خسارت های وارده به مردم
تهران - ایرنا - سخنگوی اقتصادی دولت از اهتمام دولت برای ترمیم خسارت به کسب 
و کارهای مردم در حوادث اخیر خبر داد وگفت: متاسفانه آشوب های اخیر تاثیرات منفی 
روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ در این ارتباط مصوباتی برای ترمیم لطمات 
به کســب و کار روی پلتفرم ها در حال نهایی شــدن است که به زودی اعالم می شود.به 
گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در نشست خبری با 
اعالم اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده 
می کند، اظهار داشت: همه باید برای ترمیم لطمه هایی که در روزهای گذشته به کسب و 
کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تالش کنیم.وی اظهار داشت: دولت هم اهتمام دارد 
با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت های وارده به مردم اقدام کند؛ در 
این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت وگویی داشتم و اعالم کردم که وزارت اقتصاد 
آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشــوق های مالیاتی برای ترمیم این آسیب ها استفاده 
کند.خاندوزی خاطر نشان کرد: متاسفانه آشوب های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار 
و معیشت مردم داشته است؛ مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرم ها 

در حال نهایی شدن است که به زودی اعالم می شود.

کاهش استفاده از تنخواه دولت به 10 هزار میلیارد تومان
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم 
برای بهبود شاخص های کالن اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: در نیمه نخست 
امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در 
مدت مشــابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بهبود شــرایط کسب و کار را رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی 
برشمرد و اظهار داشت: در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ 

درصد آن جزو مجوزهای اعالنی است.

70 هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شد
خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی 
دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این 
رقم است.وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود 
که در ۶ ماهه نخســت امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت۱۰۴ هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشــر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است.خاندوزی تاکید کرد:  این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با 
استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سوء تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، 
درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز 

دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.

بهبود شاخص های اقتصادی و رشد 3.8 درصدی در بهار امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق 

گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشــد اقتصادی بهار امســال به ۳.۸ درصد رسید که این 
رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.وی اظهار داشت: در ماههای اخیر روند 
نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت 
و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شــده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده 
و طبق آمار پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رســیده است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و 
ماشین آالت با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آالت و تجهیزات با ۱۹ درصد، 
منســوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید 
صنایع بزرگ داشته اند.خاندوزی یکی از دالیل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ 
درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که 
کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشــد کمک کرده است.سخنگوی اقتصادی دولت 
به آمار مرکز آمار ایران اســتناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی 
به ثبت رســید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.وی با برشمردن اجزای رشد 
اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، 

معادن۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است.

تورم به صورت هفتگی پایش می شود
خاندوزی یادآور شــد: باید گفت که در بهار امســال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی 
نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبود نسبی یافته است.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخص 
های امیدوارکننده اقتصادی برشــمرد و گفت: در بهار امســال تورم تولید به ۴۹ درصد 
رسید در حالی که این شــاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص 
همچنان رضایت بخش نیســت و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد.

وی یادآور شــد: تورم تولیدکننده از شــاخص های مهمی اســت که اگر روند آن رو به 
افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده نشان می دهد.خاندوزی 
کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواســت مردم و فعاالن اقتصادی برشمرد و 
اظهار داشــت: پس از دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالاب اسالمی قرار 
شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی انضباطی های پولی 
جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به 
این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می شود.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در پاسخ به ایرنا که تسویه اوراق چگونه انجام شد، گفت: همگرایی کم 
سابقه ای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، که این 
همگرایی را پیشــتر کمتر شاهد بوده ایم و البته این همگرایی در همه بخش های دولت 
مشاهده می شود.خاندوزی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره صفر شدن سود بازپرداخت 
وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در برخی بانکها اظهار داشت: این اقدام برای 
وام های زیر ۱۰ میلیون تومان در دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی جزئیات 

آن را این هفته اعالم می کنند.

75 درصد از تعهد درآمد بودجه امسال محقق شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شــده بودجه امســال نیز گفت: 
۷۵ درصــد میزان تعهــد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شــد و هم اینکه دولت به 
دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت 
بودجه اســت به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه اســتفاده کرد.وی 
ادامه داد: البته تخصیص هایی از قبــل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت 
کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمســتان پرداخت شــود.خاندوزی بیان کرد: در چشم 
انداز نیمه دوم ســال ســهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تالش 
این اســت وزارتخانه هایی که می توانند کســب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد 

خود را محقق کنند.

پرداخت 7۹3 هزار فقره وام خرد تا 15 شهریور
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست اماسل 
گفت: تا نیمه شــهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا ســقف ۱۰۰ میلیون 
تومان بدون ضامن به افراد واجد شــرایط پرداخت شــده است و متقاضیان بسیاری هم 
هنوز نتوانســته اند وام دریافت کنند که به بانک های دولتــی تاکید کردیم پرداخت را 
سرعت ببخشند.وی بانک های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست 
پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه 
بانک ها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانک ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی،  
تالش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک های دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر 
شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.خاندوزی درباره زیان انباشته 
بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان 
داشت که در ۱۴۰۰ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.وی در عین حال خاطرنشان 
کرد: با وجود زیان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت شــد و در تالشــیم مشکل 

بانک های دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع تر بهبود ببخشیم.

عضویت در شانگهای ظرفیتی برای رشد تجاری ایجاد می کند
خاندوزی در پاســخ به این ابهام که کشورهای عضو شــانگهای خود از حیث اقتصادی 
مشکل دارند و عضویت در این سازمان نمی تواند آورده اقتصادی برای ایران داشته باشد، 
گفت: پیمان های بین المللی ظرفیتی برای رشــد تجاری و بهبود تعامل تجاری ایجاد 
می کنند این ظرفیت موجب بهبود درآمد سرانه می شود.وی با ابراز امیدواری از استفاده 
بهینه از ظرفیت ســازمان همکاری  شانگهای تاکید کرد: این را دستخوش سیاست ها و 
اختالفات داخلی نکنیم و در نهایت حتما شــاهد افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی 
خواهیم بود. چون بزرگترین بازیگران بازار انرژی بین المللی در شــانگهای نقش دارند و 
با استفاده بهینه می توان به اقتصاد ایران کمک کرد.وزیر اقتصاد اذعان کرد: این انگاره تا 
حدی غلط اما رایج است اما اشاره کنم حتی کشورهایی که اقتصاد خوبی ندارند می توانند 
برای دیگر اقتصادها فرصت باشند و شناسایی نیازهای اقتصادی آنها برای ما بازار ایجاد 

می کند و در هر حالت باید با نگاه فرصت به آن بنگریم.

آخرین وضعیت اعطای کاالبرگ الکترونیکی
ســخنگوی اقتصاد درباره آخریــن وضعیت کاالبرگ گفت: این موضوع از دســتور کار 
دولت خارج نشده است اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد.وی افزود: وزارت تعاون پیشنهاد داد مهرماه یک 
دوره آرمایشی دیگر داشته باشد تا مردم با مشکل عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم 

قبل از پایان سال این کار عملی شود.

توافق با چین برای فروش نفت
وزیر اقتصاد درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: در راهبرد دولت، اقتصادهای موثر 
مانند چین بسیار مهم بوده و در موارد مختلف همکاری های موثری درحال شکل گیری 
اســت که گزارش عملکرد آن بعد از اجرا ارائه خواهد شد.وی با بیان اینکه دولت مصمم 
است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد، افزود: در مورد فروش 
نفت هم توافقاتی با چین انجام شده که گزارش آن پس  از محقق شدن توافقات به مردم 
ارائه می شــود.خاندوزی درباره خصوصی سازی گفت: دولت در یک سال اخیر خصوصی 
ســازی های گذشــته را آسیب شناسی و بعد از ۱۴ ســال رئیس جمهور شخصاً در این 
جلســات حضور یافت و با حضور وی معضالت و راهکارهای خصوصی سازی بررسی و 
پیشرفت های خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است.وی با بیان اینکه در ماه های اخیر 
نیز اجالس بین المللی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی و فعاالن اقتصادی برگزار 
شــد، تأکید کرد:بازگرداندن اعتماد باید اصل واگذاری دولت به بخش خصوصی باشد و 

فسخ قرارداد باید آخرین مرحله اجرایی انجام گیرد.

ایرادات سازمان خصوصی سازی در مورد پاالیشگاه کرمانشاه
ســخنگوی اقتصادی دولت درباره واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه گفت: در بحث واگذاری 
پاالیشــگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و قرار 
است هیأت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی 
سازی اعالم کند.وی ادامه داد: اخیراً نیز قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بازنگری 

مجددا اصالح شد.
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گزیده خبر

با انجام پنج تعمیرات همزمان
کوره بلند شماره سه ذوب آهن اصفهان در 

مسیر افزایش تولید
به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در مدیریت های 
مهندسی نت مکانیک و کوره بلند،پس از ۱۳ سال و در 
پنج شیفت،پنج تعمیرات همزمان شامل : تعویض لنت 
نوار نقاله CC۳ ، تعویض لنتA۲-KD۳ ،تعویض لنت 
C۱، بازسازی بدنه بونکر و صفحات محافظ کوره بلند 
سه،به همراه تعویض شاسی،موتور گرZیبکس و محرک نوار نقاله K۲ باتری سه ، 
سی ام شهریورماه با موفقیت انجام گرفت.همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند 
ذوب آهن اصفهــان در این خصوص گفت: انتقال مواد آهن دار و کک در کوره 
بلند شماره ۳ توسط لنت CC۳ انجام می گیرد و در صورت توقف این لنت،کوره 
بلند شماره ۳ که بیش از ۴۰ درصد چدن کارخانه را تولید می کند متوقف می 
شــود بنابراین تعمیر و نگهداری لنت CC۳ برای کارخانه اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به اینکه کوره بلند شماره ۳ در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد و در ۱۳ 
سال گذشــته حدود ۱۶ میلیون تن تولید چدن داشته است،افزود : حدود ۳۷ 
میلیون تن مواد آهن دار و کک با لنت CC۳ به دهانه این کوره ارســال شده و 
با توجه به نیاز به بازسازی آن و بررسی کارشناسان کارخانه و برگزاری جلسات 
متعدد،تعویض لنت CC۳ در دستور کار قرار گرفت.  این مقام مسئول اضافه کرد 
: این تعمیرات با توجه به حساسیت و ابعاد لنت CC۳ تعمیرات سنگین و پیچیده 
ای بود که با همت و تالش شــبانه روزی پرسنل مهندسی نت مکانیک و دیگر 

همکاران به خوبی و در اسرع وقت انجام گرفت.  

تحقق ۱۰۹ درصدی برنامه های فوالد مبارکه
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت: ۱۰۹ درصد 
از اهداف شــرکت در تولید شــش ماهه نخست سال 
۱۴۰۱ محقق شــده و به موازات رشــد کمی، به رشد 
کیفی و تولید محصوالت خــاص نیز در فوالد مبارکه 
تاکید می شــود و این امر با افزایش کیفیت محصوالت 
و اضافه شــدن چندین محصول جدید به ســبد محصوالت شرکت اضافه شده  
اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ســخنان خود با اشاره به دستاوردهای 
شرکت توضیح داد: در ناحیه آهن سازی با همت کارکنان، تولید گندله در شش 
ماه نخست سال جاری با ۵.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳ 
میلیون و ۷۸۹ هزار تن و تولید آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا مستقیم 
فوالد مبارکه و فوالد ســبا نیز با ۱۹.۱ درصد رشد به ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار تن 
افزایش یافت.به گفته طیب نیا، مجموع تختال تولیدشده در شرکت فوالد مبارکه 
مجتمع فوالد سبا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با ۲۰.۱ درصد رشد به ۴ میلیون 
و ۵۵۱ هزار تن افزایش یافته و تحقق ۱۰۹ درصدی برنامه ها را به ثبت رسانده 
است.وی در ادامه این موفقیت ها، از محقق شدن ۱۰۶.۲ درصد برنامه ها به دست 
کارکنــان توانمند نورد گرم فوالد مبارکه و فوالد ســبا خبر داد و گفت: در بازه 
زمانی یادشده جمع محصوالت نورد شده در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
ســبا رشد ۱۴.۹ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته است؛ 
به نحوی که تولید ورق گرم این دو خط از ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تن نیمه نخست 
ســال قبل به ۳ میلیون ۳۵۱ هزار تن در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته 
است.طیب نیا خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه امروزه در همه حوزه ها، به ویژه 
صنعت فوالد که ازجمله صنایع مادر محســوب می گردد، بازار به شدت رقابتی 
است و نیاز به ورق های با کیفیت به شکل فزاینده ای رشد یافته، در فوالد مبارکه 
نیز تأکید شده است که به موازات رشد کمی، به رشد کیفی و تولید محصوالت 
خاص نیز توجه ویژه داشته باشیم و این امر با افزایش کیفیت محصوالت و اضافه 
شدن چندین محصول جدید به سبد محصوالت فوالد مبارکه ازجمله ورق های 

آجدار و ارتقای کیفیت ورق های قلع اندود محقق شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
احداث ۱8 کیلومتر شبکه 2۰ کیلوولت برای 
تأمین برق چاه ها و رفع مشکل آب همدان 

 همدان- شــهناز محمدی: مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان با اشاره به تأمین برق ۳۳ 
حلقه چاه و ســه ایســتگاه پمپاژ گفت: در این راستا 
۱۸ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت احداث و ۲۸ دستگاه 
ترانســفورماتور نصب شد.علی سهرابی بیدار در مراسم 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و تجلیل از کارکنان ایثارگر و خانواده شهدای 
شرکت توزیع برق استان همدان با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
اظهار کرد: هدف از برگزاری این مراسم ها برای یادآوری این است که بدانیم چه 
عزیزانی با از خودگذشتگی و فداکاری، امنیت امروز کشور را تامین کرده اند.وی با 
اشاره به اقدامات انجام شده برای برقرسانی به چاه های آب استان و رفع مشکل 
آب همدان گفت: در حوزه آبرسانی به شهر همدان کارکنان این شرکت با تالشی 
جهادی نسبت به تأمین برق مورد نیاز چاه های آب کشاورزی برای ورود آنها به 
شبکه آب استان اقدام کردند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشاره به تأمین برق ۳۳ حلقه چاه و سه ایستگاه پمپاژ افزود: در این راستا ۱۸ 
کیلومتر شــبکه ۲۰ کیلوولت احداث و ۲۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب شد.وی 
عنوان کرد: همچنین برای برق رسانی به ایستگاه شماره سه پروژه آبرسانی بلند 
مدت به همدان نیز ۲۳ کیلومتر از شــبکه برق این مسیر نیاز به اصالح دارد که 

طی عملیات جهادی با حضور ۴۰ گروه عملیاتی مهر ماه اجرا می شود.

مانور اطفاء حریق و امداد و نجات آتشنشانی 
شهرداری گرگان برگزار شد

رئیس سازمان آتش نشان و ایمنی شهرداری گرگان از برگزاری مانور اطفاء حریق و امداد 
و نجات خبر داد.موسی الرضا صفری اظهار داشت: به مناسبت ۷ مهرماه روز آتش نشانی 
و ایمنی، مانور »اطفاء حریق و امداد و نجات در ساختمان های بلند مسکونی« روز جمعه 
در محل ساختمان شــهرداری منطقه دو برگزار شد.صفری افزود: در این مانور جمعی از 
دســتگاه های امدادی، نیروی انتظامی، پلیس راهور، اورژانس و هالل احمر نیز همکاری 
داشتند.وی تصریح کرد: یکی از چالش های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور،  
ساختمان های بلند و مرتفع است که در این مانورها نیروها ارزیابی می شوند و هماهنگی 

بین دستگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برگزاری مراسم روز آتش نشان در شهر اندیشه با 
حضور خانواده شهید آتش نشان محسن لك

شــهریار – نرگس اصالنی -  به گــزارش واحد خبر اداره روابط 
عمومی و امور بین الملل شــورای اسالمی و شهرداری اندیشه، 
طی مراســمی با حضور خانواده شهید آتش نشان محسن لک ، 
آتش نشانان شهر اندیشه ، بهروز کاویانی شهردار ، رئیس واعضای 
شورای اســالمی شهر اندیشه ، فرمانده ســپاه امام هادی )ع( ،  
رئیس کالنتری ۱۶ و مدیران شــهری مجموعه شهرداری آئین 
تجلیل از آتش نشانان وگرامیداشت روز آتش نشان در شهر اندیشه برگزار گردید.در ابتدای 
این مراسم سعدالدین سرپرســت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اندیشه 
با اشــاره به عملکرد این سازمان در سال جاری و ارتقا آموزشهای تخصصی برای پرسنل 
خواســتار حمایت های بیشتر شورای اسالمی و شهرداری در افزایش تجهیزات به سازمان 
آتش نشانی شهرداری اندیشه شد.در این مراسم الهام افراشته رئیس شورای اسالمی شهر 
اندیشه ضمن تبریک روز آتش نشان یاد وخاطره شهید محسن لک و مرحوم آتش نشان 
مهرداد رضوی گفت :  شجاعت ، ایثار، درایت ، شهامت آتش نشانان برای انجام وظایف و 
حفظ جان مردم ســتودنی است واین انسان ها با انتخاب این وظیفه نزد پروردگار اجری 

بزرگ و جاودانه دارند.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد

ادامه محدودیت عرضه جهانی گاز در سال آینده
آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد بازارهای جهانی 
گاز سال میالدی آینده با کاهش عرضه گاز روسیه از طریق خط 
لولــه و کاهش تقاضا برای گاز در اروپــا در واکنش به قیمتهای 
باال، در وضعیت محدودیت عرضه باقی می مانند.به گزارش ایسنا، 
آژانس بین المللی انرژی در گزارش سه ماهه بازار گاز اعالم کرد: 
بازارهای جهانی گاز طبیعی از ســال ۲۰۲۱ با محدودیت عرضه 
روبرو شــده اند و انتظار می رود مصرف جهانی گاز، امســال در 
نتیجــه کاهش ۱۰ درصدی تقاضــا در اروپا و ثابت ماندن تقاضا 
در منطقه آسیا اقیانوسیه، به میزان ۰.۸ درصد کاهش پیدا کند. 
پیش بینی می شود مصرف جهانی گاز سال میالدی آینده تنها 
۰.۴ درصد رشــد کند.در اروپا، مصرف گاز در هشت ماه نخست 
سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال میالدی گذشته، ۱۰ 
درصد کاهش یافت که تحت تاثیر کاهش ۱۵ درصدی تقاضا در 
بخش صنعتی به دلیل کاهش تولید در واکنش به افزایش قیمت 
گاز بود.عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله، امسال کاهش 
پیدا کرده و پس از تعطیلی خط لوله نورد استریم ۱ از روسیه به 
آلمان در اوایل سپتامبر و نشت گاز از خطوط لوله نورد استریم در 
هفته گذشته، به مقدار ناچیزی رسیده است.اگر مسکو به تهدید 
خود برای تحریم کردن شــرکت انرژی »نفتوگاز« اوکراین عمل 
کند، یکی از آخرین مســیرهای عرضه گاز روسیه به اروپا ممکن 

است بسته شود و بحران انرژی این منطقه درست با فرا رسیدن 
فصل ســرما، تشدید خواهد شد. اروپا سعی کرده است با افزایش 
واردات گاز طبیعی مایع )ال ان جی(، شکاف ناشی از کاهش عرضه 
گاز روســیه را جبران کند.آژانــس بین المللی انرژی پیش بینی 
می کند که واردات ال ان جی به اروپا، امسال بیش از ۶۰ میلیارد 
متر مکعب افزایش پیدا می کند که بیش از دو برابر میزان رشــد 
ظرفیت صادرات ال ان جی جهانی است. این به معنای آن است که 
واردات ال ان جی به آسیا ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ به دلیل 
قیمتهای باالتر گاز در اروپا، پایین بماند و محموله های بیشتری 
به اروپا بروند.با این حال واردات ال ان جی به چین ممکن اســت 
سال آینده تحت مجموعه قراردادهایی که از سال ۲۰۲۱ منعقد 
شده اند، افزایش پیدا کند. همزمان زمستان سردتر از حد معمول 
ممکن اســت باعث افزایش تقاضا در شــمال شرقی آسیا شده و 
محدودیت عرضه در بازار را تشدید کند.آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرد اگر عرضه گاز روسیه به اروپا از اول نوامبر به طور کامل 
متوقف شود، در صورت قوی ماندن واردات ال ان جی، مخازن گاز 
اتحادیه اروپــا در فوریه، کمتر از ۲۰ درصد پر خواهد بود اما اگر 
عرضه ال ان جی کاهش پیــدا کند، مخازن گاز در فوریه کمتر از 
پنج درصد پر خواهند بود.بر اساس گزارش رویترز، سطح مخازن 

گاز اتحادیه اروپا در حال حاضر بیش از ۸۸ درصد پر است.

طی چهار ماه اخیر چهار میلیارد دالر وصول از 
صادرات گاز صورت گرفته که به طور تقریبی 
معادل کل وصولی های ایران از صادرات گاز 
در ســال ۱۴۰۰ بوده و آن طور که مسووالن 
اعــالم کرده اند صادرات گاز ایــران در نیمه 
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین 
کشــور دارنده این منبع انرژی ارزشمند  به شمار می آید. ذخایر گازی ایران حدود 
۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله ای ۵۰۰۰ میلیارد مترمکعبی با 
روسیه به عنوان اولین کشــور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران 
بعد از آمریکا با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال )۲۰۲۰( و روسیه با ۶۳۸ میلیارد 
مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به شمار 

می آید.صادرات گاز طبیعی ســال گذشــته ۱۷ میلیــارد مترمکعب بود و به طور 
میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شــده و اکنون نیز روزانه 
حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می شــود؛ مقدار صادرات به ترکیه نیز ســال 
۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد متر مکعب در روز اعالم شده است. ایران بارها اعالم کرده 
که با توجه به گســترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده 
است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به ویژه از شمال به جنوب و برعکس 
به کشــورهای همســایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث 
تأسیســات ال ان جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
زیرساخت های موجود می تواند مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشد.با توجه 
به روند افت طبیعی تولید گاز از میدان های قدیمی تر در کشــور از جمله میدان 
گازی پارس جنوبی و براساس نتایج مطالعه »نحوه بهره گیری حداکثری از ظرفیت 
پاالیشــگاه های منطقه عمومی غرب خلیج فارس« که از سوی شرکت ملی نفت 

ایران انجام شــده است، افزون بر تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز 
در حال توسعه در میدان گازی پارس جنوبی، احداث کمپرسورهای تقویت فشار 
سرچاهی و توسعه میدان های گازی جدید شامل پارس شمالی، کیش، بالل، یلدا، 
گلشــن، فردوسی، فرزاد A و B، الوان، ســلمان، فروز B و مدار با هدف تخصیص 
بهینه منابع گازی جدید پیش گفته به پاالیشــگاه های پارس جنوبی )به نحوی که 
انتقال، توزیع و فرآورش گاز در پاالیشگاه های فوق با حداقل هزینه انجام می شود(، 
در برنامه وزارت نفت است.تحقق برنامه های باال در کنار توسعه میدان های جدید 
اختصاص یافته به پاالیشگاه های پارس جنوبی، سبب حفظ و نگهداشت تولید گاز 
در منطقه پارس جنوبی و استفاده حداکثری از ظرفیت پاالیشی ایجاد شده در آن 
منطقه خواهد شد. در ضمن برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برای انجام اقدام های 
مزبور که سرانجام سبب افزایش تولید گاز در منطقه پارس جنوبی تا سقف ۸۳۰ 

میلیون مترمکعب در روز تا افق ۱۴۱۵ خواهد شد، حدود ۴۰ میلیارد دالر است.
در این بین میزان تولید نیز  ۴۵ میلیون مترمکعب در ســال ۱۴۰۱ به طور روزانه 
افزایش یافت که بهره مندی شهرهای ایران از گاز طبیعی به۹۹ و روستاها به ۸۹ 
می رســد.  تاکنون حدود ۱۰۲۲ شــهر با ۹۸.۴ درصد و ۳۵ هزار و ۵۷۵ روستا با 

۸۵.۴ درصد از گاز طبیعی بهره مند هستند؛ پروژه گازرسانی به ۲۹ شهر و ۲۹۵۲ 
روســتا هم در حال اجراســت. با بهره برداری از این پروژه ها بهره مندی شهرهای 
ایران از گاز طبیعی به ۹۹ درصد و روستاها به ۸۹ درصد می رسد.اکنون نیز ۲۴.۵ 
میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که معادل ۲۸.۵ میلیون خانوار در بخش 
خانگی، ۹۰ هزار واحد صنعتی، ۶۰ هزار واحد کشاورزی، ۲ هزار و ۲۸۰ واحد گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی(، ۳۳۰ واحد نیروگاهی بزرگ و مولد مقیاس کوچک، 
حدود ۲ میلیون واحد عمومی، دولتی، تجاری، ورزشگاهی و خیریه است. در سال 
۱۴۰۰ گازرســانی به ۶ شهر، حدود ۱۴۲۶ روستا و ۱۳۰۰ واحد صنعتی و۶۲۰۰ 
واحد جزء صنعتی انجام شد.اما جواد اوجی - وزیر نفت - به تازگی درباره وضعیت 
صادرات گاز اعالم کــرد: ما در طی همین چهار ماه نزدیک به چهار میلیارد دالر 
وصول از صادرات گاز را داشتیم که تقریباً می شود گفت معادل کل وصول صادرات 
گاز در سال ۱۴۰۰ بوده اســت. ما در موضوع قراردادهای توسعه میادین نفتی و 
گازی مصوبه ای در دولت داشــتیم و آن میادینی که ضریب بازیافتی شان زیر ۲۰ 
درصــد بود، افزایــش پیدا کرد تا ضریب ۳۳ - ۳۴ درصد دولــت اجازه داد که از 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده شود و این نوید خوبی است.

صادرات گاز در مدار افزایش

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه به آدرس: خیابان مدرس، خیابان حاج آخوند به شماره تماس: 
37274638 در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات پروژه ذیل را طبق مشــخصات ذکر شده با شرایط عمومی از 

طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.com( انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1401/7/11 

موضوع مناقصه: حمل مصالح شن و ماسه از محل خرید تا محل تخلیه در کارخانه آسفالت سازمان 
1- مدت پروژه: 5 ماه 

2- مبلغ برآورد پروژه: 33/600/000/000 ریال 
3- مهلت دریافت اسناد: 1401/7/20 

 )www.setadiran.ir( 4- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( 5- محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

6- محل گشایش پاکات: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
7- مدت اعتبار پیشنهادها: 2 ماه 

8- تاریخ و زمان گشایش پیشنهادها: 1401/8/4 
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجای کار: 1/680/000/000 ریال

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

قیمت پیشنهادی به فاصله حمل )کیلومتر(محل تخلیهمقدار )تن(موضوع
ازای هرتن )ریال(

قیمت کل 
پیشنهادی )ریال(

حمل مصالح 
از دپوی محل 
خرید کارخانه 
دانه بندی شن 

و ماسه

نزدیکترین کارخانه 15/000
تا مسافت 20 کیلومتراز محل خرید

15/000

دورترین کارخانه از 
محل خرید

تا مسافت 20 کیلومتر

از 20 کیلومتر تا 40 
کیلومتر مازاد بر 20 

کیلومتر اول به ازای هر 
کیلومتر

------*20

از 40 کیلومتر تا 50 
کیلومتر مازاد بر 40 

کیلومتر اول به ازای هر 
کیلومتر

------*10

جمع کل
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سقف حمایت از صنایع کوچک چقدر است؟
معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از امضای تفاهم نامه مشترک با بانک تجارت برای تامین وثایق صنایع خبر داد و گفت: در حال حاضر 
مبلغ ضمانت نامه های اعتباری، غیر اعتباری پنج میلیارد تومان و پیمانکاری ۱۰ میلیارد تومان است.  محبوب پناهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک با هدف تامین وثیقه برای صنایع کوچک تاسیس شده، تصریح کرد: بر اساس اساسنامه صنایع کوچک شامل واحدهایی تا ۵۰ نفر اشتغال است و بیشتر 
از آن جزو صنایع کوچک محسوب نمی شود.وی با بیان اینکه رویکرد بانک ها اقتصادی است، اظهار کرد: رویکرد صندوق سرمایه گذاری که زیر مجموعه وزارت صمت است، یک 
رویکرد حمایتی تعریف شده است. در اصل صندوق خالءهای بین متقاضی، یعنی تولیدکننده، با بانک در بحث تامین وثیقه را پر می کند. ۹۹ درصد بانک ها محل اجرای طرح 
و ماشین آالت را به عنوان وثیقه از صاحبان صنایع نمی پذیرند. بنابراین صندوق برای پر کردن این خال محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه می پذیرد و با صدور ضمانت نامه 
به ذی نفعی بانک ها و موسسات اعتباری این مشکل را رفع می کند.این مقام مسئول با بیان اینکه صنایع کوچک به دلیل داشتن سرمایه کمتر، تمام سرمایه خود را به عنوان 
سرمایه در گردش استفاده می کنند و برای ارائه وثیقه عموما مشکل دارند، تصریح کرد: صندوق ضمانت با اعتبارسنجی تولیدکنندگان، برای ضمانت از صندوق استفاده و ضمانت 
نامه صادر می کند. در این شرایط ریسک بانک به صفر می رسد و ضمانت نامه دولتی به جای متقاضی به ذی نفعی بانک صادر می شود.به گفته وی در حال حاضر مبلغ ضمانت 
نامه های اعتباری، غیر اعتباری پنج میلیارد تومان و پیمانکاری ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغ این ضمانت نامه ها قبال سه میلیارد تومان بود.پناهی با بیان اینکه ۹۲ درصد صنعت 
کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهد، گفت: صندوق ضمانت صنایع کوچک اخیراً با بانک تجارت تفاهم نامه برای تامین منابع مالی صنایع داشته است. این تفاهم نامه سقف 

ندارد، اما بر اساس آن، صندوق می تواند تا شش برابر سرمایه ثبتی خود، ضمانت نامه صادر کند.

گزیده خبر

تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران-کره جنوبی
 کره ای ها مایل به تهاتر نیستند

دبیر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی 
خاطر نشــان کرد: برای شکل گیری 
تهاتر نیازمند واســطه است که این 
سازوکار در شرایط فعلی وجود ندارد 
البته بخش خصوصی چندین بار این 
پیشــنهاد را به کره ای ها ارائه داد اما 
آنها مایل بودند از مســیری تجارت 

کنند که قوانین تحریمی را زیر پا نگذارند.پویا فیروزی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا٬ با بیان اینکه در ۵ ماه نخست سال جاری واردات از کره افزایشی 
و صادرات کاهش پیدا کرد٬ افزود: تجار توانســتند در سال جاری نوع همکاری 
متقابل را به مسیرهایی جدید هدایت کنند؛ در ۵ ماه نخست سال جاری ۳۲.۵ 
میلیون دالر به کره جنوبی صادرات داشتیم این در حالیست که ۲۷۷ میلیون 
دالر از این کشــور واردات انجام دادیم.وی در پاســخ به این پرسش که وزارت 
صمت اعالم کرده است که زمینه ها را برای واردات خودرو از کره  جنوبی هموار 
کرده اســت آیا این احتمال وجود دارد که ما موفق بــه واردات خودرو از این 
کشــور با قیمت های مد نظر این وزارتخانه شویم؟ گفت: اگر شرایط مبادالت 
تجاری مبادله کاال و انتقال پول فراهم شود به طور قطع احتمال آن وجود دارد 
تــا آنجا که من اطالع دارم صحبت هایی در این زمینه در وزارت صمت صورت 
گرفته است و باید منتظر باشیم چه خودروهایی وارد می کند.این فعال اقتصادی 
ادامــه داد: قیمت مد نظر خودروهایی وارداتی از کره به توافق بین شــرکت ها 
باز می گردد.دبیر اتاق مشــترک ایران و کره  جنوبی با اشــاره به پایبندی این 
کشــور به اعمال تحریم ها٬ خاطر نشــان کرد: کره جنوبی زمانی شریک پنجم 
تجاری ایران محســوب می شــد اما بعد از اعمال تحریم ها مبادالت تجاری ما 
با این کشــور افت کرد و در حوزه واردات رتبه ما سیزدهم و در حوزه صادرات 
رتبه تجاری ما ســی و هشتم شد. این مســئله به سازوکار شرکت های کره ای 
در تبعیــت از تحریم ها باز می گردد و محدودیت ها کــه در انتقال پول و کاال 
با آنها مواجه هســتیم.وی با بیان اینکه تجار دو کشــور موفق به تهاتر کاالیی 
نشــدند، اذعان کرد: بخش عمده صادرات ما به کره جنوبی در حوزه میعانات 
گازی، محصوالت مشتقات نفتی و مواد خام معدنی مانند کنسانتره مس بود با 
توجه به این مسائل امکان تهاتر وجود نداشت. برای شکل گیری تهاتر نیازمند 
واسطه است که این سازوکار در شرایط فعلی وجود ندارد البته بخش خصوصی 
چندین بار این پیشــنهاد را به کره ای ها ارائه داد اما آنها مایل بودند از مسیری 
تجارت کنند کــه قوانین تحریمی را زیر پا نگذارند.فیروزی در پاســخ به این 
پرســش که یکی از اقالم مهم وارداتی ما از کره جنوبی لوازم خانگی است این 
در حالیست که وزارت صمت چند سالی است با هدف حمایت از تولید داخلی 
واردات این اقالم را محدود و یا ممنوع کرده اســت آیا این مســئله تاثیری در 
حجم مبادالت تجاری ما با این کشور گذاشته است؟ گفت: حجم عمده واردات 
کاالیی ما از این کشور در دو بخش خالصه می شد؛ نخست٬ خودرو و دوم، لوازم 
خانگی. با توجه به تغییر سیاست های اتخاذ شده در سال های آخر دولت پیشین 
واردات این کاالها متوقف شــد.دبیر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی ادامه داد: 
واردات از کره جنوبی محدود به قطعات شد چه در حوزه خودرو و چه در لوازم 
خانگی. هر چند واردات قطعات به تدریج نیز کمرنگ شــد به دلیل جایگزینی 
که در بازار ایجاد شد چراکه در تامین و مسیر واردات از کره با دشواری مواجه 
شــدیم در نتیجه بخش عمده ای از بازار را کره ای ها از دست دادند و کشورهای 
دیگر جایگزین آن شــدند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه ســازوکار مبادالت 
تجــاری بین دو کشــور پیش از تحریم ها در بخش غذا و دارو از مســیر واحد 
پولی کره انجام می شد افزود: واحدهای پولی این دو کشور نتوانست جایگزین 
مبادالت تجاری شود و بیشتر بر اساس همان دالر و یورو انجام می شود.وی در 
پایان تصریح کرد: ایران یکی از بزرگترین تامین کننده های میعانات گازی کره 
محسوب می شد برای بازگشت این بازار نیاز به بازارسازی داریم و انتظار می رود 
اگر در دوره جدید تجارت )اگر مسائل تحریم ها حل شود( برای بازار کاالیی هم 
اقدام شــود چراکه یکسری از محصوالت ایرانی قابلیت صادراتی خوبی دارند و 
طرف کره  هم تمایل زیادی دارد که آنها را وارد کند باید تالش شــود در بحث 

حجم مبادالت کاالیی به اندازه حجم مبادالت میعانات گازی شود.

کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی فروش لپ تاپ
 آغاز سال تحصیلی هم تلنگری به بازار نزد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران یارانه خاطر نشــان کرد: از ابتدای ســال 
جاریــی تا به امروز تقاضای قابــل توجهی برای خرید اقالم آی تی از جمله 
لپ تاب و تبلت در بازار وجود ندارد٬ حتی بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها 
نتوانســت تلنگری به این بازار وارد کند.جالل بهنیا در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا٬ از رکود حاکم بر بازار آی تی خبر داد و افزود: برخی واحدهای 
صنفی بنا به درخواســت اماکن مجبورند زودتر از وقت مقرر تعطیل کنند 
همین مســاله باعث کاهش فروش واحدهای صنفی در حوزه آی تی شده 
اســت.وی با بیان اینکه این روزها خرید اقالم غذایی به اولویت مردم تبدیل 
شده اســت٬ تصریح کرد:  از ابتدای ســال جاریی تا به امروز تقاضای قابل 
توجهــی برای خرید اقالم آی تی از جمله لپ تــاب و تبلت در بازار وجود 
ندارد٬ حتی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نتوانست تلنگری به این بازار وارد 
کند. همچنین اتفاقات اخیر در داخل کشور رکود حاکم بر این بازار را تشدید 
کرده به گونه ای که فروش لپ تاپ و تبلت به طور قابل توجهی کاهش داشته 
اســت.این فعال صنفی ادامه داد: قیمت لپ تاپ و تبلت به عواملی از جمله 
قیمت ارز٬ عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی بســتگی دارد. کاهش شدید 
تقاضا باعث شــده است که برخی شرکت های و واحدهای صنفی حوزه آی 
تی اقالم خود را با ضرر هنگفت و یا ســود کم بفروش برســانند. به عنوان 
مثال سال گذشته یک کارت گرافیک را با دالر ۲۵ هزار تومانی ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان خریداری کردیم که با افزایش قیمت دالر قیمت این قطعه 
به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رســیده است.بهنیا با تایید بر این نکته که 
دیگر خرید قطعات الکترونیکی و کامپیوتری دیگر در اولویت مردم نیست٬ 
گفت: شــواهد بازار حاکی از این مهم است که قیمت لپ تاپ یک میلیونی 
به دلیل کاهش شــدید تقاضا نسبت به ماه گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون تومان ارزان تر شــده است.به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه 
فناوران یارانه٬ فروش لپ تاپ بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشــته است.این 
فعال صنفی با اشــاره به کاهش توانایی مردم برای خرید لب تاپ های نو و 
به روز٬ گفت: مردم ترجیح می دهند همان تبلت و لپ تاپی که دارد را مدت 
زمان بیشتری حفظ و در صورت خرابی آن را تعمیر کنند.وی با بیان اینکه 
تقاضا برای تعمیر لپ تاپ افزایش پیدا کرده اســت٬ خاطر نشان کرد: هزینه 
تعمیر تبلت و لپ تاپ نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کرده است و 
به دلیل این مهم را می توان در افزایش قیمت قطعات جست وجو کنیم.بهنیا 
در پاســخ به این پرسش که آیا رکود حاکم در این بازار باعث شده است که 
واحد صنفی خود را تعطیل کنند؟ گفت: تا به امروز گزارشــی در این زمینه 

به اتحادیه داده نشده است.

روسیه ترانزیت کاال از کشورهای غیردوست 
را ممنوع کرد

مســکو حمل و نقل کاال از طریق جاده را برای شــرکت هایی از کشورهایی که 
محدودیت های مشــابهی را برای روســیه اعمال کرده اند ممنوع کرده اســت.

به گزارش ایلنا از راشــاتودی، روســیه حمل و نقل کاال از طریق جاده را برای 
شــرکت هایی از کشورهایی که محدودیت های مشــابهی را برای روسیه اعمال 
کرده اند ممنوع کرده است. این دستور توسط نخست وزیر میخائیل میشوستین 
امضا شد.بر اساس این سند، شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ، اوکراین 
و بریتانیا دیگر نمی توانند کاالها را از طریق روســیه حمل کنند. در این ســند 
آمده اســت که این ممنوعیت در پاســخ به محدودیت های اعمال شده توسط 
این کشــورها برای کامیون داران روســی به عنوان بخشی از تحریم های مسکو 
در اوایل ســال جاری اســت.این فرمان از ۱۰ اکتبر الزم االجرا می شود و تا ۳۱ 
دسامبر ۲۰۲۲ معتبر خواهد بود. این سند بیان می کند که این ممنوعیت برای 
حمل و نقل کاالهای دوجانبه و ترانزیتی و همچنین حمل و نقل محموله به یا 
از قلمرو کشور ثالث اعمال می شــود.تحویل کاال از طریق جاده از » کشورهای 
غیردوســت« به گیرندگان نهایی در خاک روســیه همچنان انجام خواهد شد. 
برای این منظور، کاالهــای کامیون های خارجی در مجتمع های پایانه گمرکی 
در مناطق مرزی در مناطق Pskov، کالینینگراد، لنینگراد و مورمانســک، مجدداً 
بارگیری می شــوند.این فرمان برخی کاالها از جمله انواع مواد غذایی، کاالهای 
تولیدی و برخی اقالم غیرخوراکی را معاف می کند. به عنوان مثال، این ممنوعیت 
در مورد گوشت، ماهی، شیر، برخی از انواع سبزیجات و شیرینی، کاکائو، برخی از 
محصوالت غالت، الکل، تنباکو، کودها، محصوالت دارویی، داروهای ضد بارداری، 
کاغذ و مقوا اعمال نخواهد شد. عالوه بر این، حیوانات و گیاهان زنده، ساعت ها، 
آالت موســیقی، راکتورهای هســته ای و تجهیزات ضبط ویدئو و صدا مشمول 
این ممنوعیت نمی شوند.تحویل محموله به/از منطقه کالینینگراد روسیه نیز از 

محدودیت ها معاف خواهد بود.

واکنش شیائومی به توقیف اموالش در هند
شیائومی ضمن ابراز تاسف از حکم توقیف ۶۸۲ میلیون دالر از داراییهای این 
شــرکت چینی در هند، بر ادامه حمایت از منافع خود تاکید کرد.به گزارش 
ایسنا، یک مرجع استیناف هندی، روز جمعه دستوری که در آوریل از سوی 
ســازمان مبارزه با جرایم مالی فدرال هند برای توقیف ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه 
دارایی این شرکت سازنده تلفن هوشمند صادر شده بود را تایید و اعالم کرد 
تحقیقات نشان داده است شــیائومی به صورت غیرقانونی در پوشش هزینه 
حق امتیاز، به نهادهای خارجی پول ارسال کرده است.شیائومی در بیانیه ای 
اعالم کرد بیش از ۸۴ درصد از ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه که اوایل امســال توسط 
مقامات هندی توقیف شــد، پول حق امتیاز به شرکت آمریکایی کوالکام بود.

این شرکت تاکید کرد ما از همه امکانات برای حمایت از شهرت و منافع این 
شرکت و سهامدارانش استفاده خواهیم کرد. »شیائومی ایندیا«، زیرمجموعه 
و یکی از شــرکتهای گروه شیائومی است که برای دریافت مجوز آی پی برای 
تولید تلفنهای هوشمند، با شرکت کوالکام توافق حقوقی داشته است. هر دو 
شــرکت شــیائومی و کوالکام بر این باورند که این یک توافق تجاری مشروع 
برای »شــیائومی ایندیا«، برای پرداخت حق امتیاز کوالکام بوده اســت.طبق 
آمار موسسه تحقیقاتی کانترپوینت ریسرچ، هر کدام از شرکتهای شیائومی و 
سامسونگ، ۱۸ درصد سهم در بازار تلفن هوشمند هند دارند که دومین بازار 
بزرگ جهان پس از چین است.بسیاری از شرکتهای چینی به دلیل تنشهای 
سیاســی که پس از درگیری مرزی سال ۲۰۲۰ بین دهلی نو و پکن به وجود 

آمد، برای فعالیت در هند با مشکالتی روبرو شده اند.

افزایش دو برابری تجارت ایران با شرق آفریقا
معاون ارتقای کســب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت 
اعــالم کرد که تجارت ایران با شــرق قــاره آفریقا در پنج ماه 
نخســت ســال ۱۴۰۱ برابر با حجم تجارت انجام شده در این 
منطقه قاره آفریقا، در تمام ســال گذشته بوده است.به گزارش 
ایسنا، سیداحمدرضا عالئی طباطبایی در پاسخ به این پرسش 
که دیپلماسی اقتصادی تا چه میزان نقش راهبردی در توسعه 
تجارت خارجی ایران داشــته است؟ اظهار کرد: اقدامات انجام 
شــده در حوزه تجارت خارجی، در واقــع مجموعه تالش ها، 
برنامه ها و اقداماتی اســت که تاثیر کوتاه مدتی نداشــته و در 
بهترین حالت، در میان مدت و بلندمدت نتیجه بخش خواهد بود 
که در حوزه کاری مان، میان مدت زمانی بین یک تا دو سال بوده 
و بلندمدت زمان سه سال یا بیشتر از آن است.وی افزود: در این 
مدت، برای توسعه تجارت با کشورهای اولویت همکاری شماره 
یک تجاری با ایران، اقداماتی در خصوص رفع مشــکالت زیر 
ساختی مانند ایجاد یا تقویت خطوط لجیستیکی صورت گرفته 
است. به طور مثال، در گذشته کانال لجستیک دریایی بین ایران 
و عمان وجود نداشته که در این مدت ایجاد شده است. مطمئنا 
در نگاه آماری نتایج این اقدام، نمی تواند در یکی دوماه خودش 
را نشــان دهد و واقع بینانه این اســت که نیاز به زمان یکساله 
بوده که نتایج آن مشخص شود.معاون ارتقای کسب و کارهای 
تجاری سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه پس از یک سال، 
اگر جهت گیری این اقدامات مثبت باشد و این مثبت ادامه دار 

باشــد، می توان گفت کــه این تاثیر معنادار بوده اســت و اگر 
نوسانی باشد، یک زمان کم و یک زمان زیاد باشد، ممکن است 

تحت تاثیر عوامل دیگر قرار گرفته باشــد، تاکید کرد: بحث مان 
عملکرد حوزه تجارت خارجه در یکســال گذشــته اســت که 

می توان اعالم کرد در کشورهای هدف مان، شاهد رشد معنادار 
به لحاظ آماری بوده ایم.وی با بیان اینکه رشد معنادار به لحاظ 
آماری یعنی رشــدی که به دالیل عوامــل تصادفی و غیرقابل 
تفسیر بوجود نیامده بلکه رشدی است که می توان آن را تفسیر 
و به عواملی که باعث رشد شده اند، مرتبط دانست، خاطرنشان 
کرد: امروز می توان مدعی شــد که در کشورهای حوزه اولویت 
یک، در یک سال شاهد رشد معنادار بوده ایم و امیدوارم این رشد 
در دوره زمانی میان مدت یعنی در سال آینده و در دوره زمانی 
بلندمدت یعنی تا پایان دولت سیزدهم و بعد از آن، تداوم داشته 
باشد.عالئی طباطبایی در پاسخ به این پرسش که رشد تجارت 
با عراق تا چه میزان بوده است؟، تاکید کرد: از نگاه کالن، شاید 
به صورت فصلی در تجارت با عراق دچار کاهش شده باشیم اما 
باید عملکرد را به شکل گسترده تر و در محدوده وسیع تر مورد 
بررســی قرار داد تا مشخص شود در یکسال گذشته، این روند 
و عملکرد افزایشــی بوده است یا کاهشــی؛ اتفاقی که باید در 
حوزه همکاری با کشورهای اوراسیا هم مورد توجه قرار بگیرد.

بر اساس گزارش سایت سازمان توسعه تجارت، وی تاکید کرد: 
برای مثال وقتی در خصوص تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه 
اوراسیا صحبت می کنیم، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا 
تجارت آزاد توانســته تجارت کلی مان با این کشورها را تحث 
تاثیر قرار دهد؟ که باید قطع به یقین اعالم کرد، بله، این تاثیر 

بسیار مثبت بوده است.

مدیر کل ترانزیت ســازمان راهداری و 
حمل ونقــل جاده ای گفــت: جمهوری 
آذربایجــان بــه دنبال این اســت که 
کریدوری خارج از مدیریت و حاکمیت 
ارمنستان به سمت نخجوان داشته باشد 
و با هماهنگــی متحدان خود ، کریدور 
انــرژی و تجاری و مســیر همه جانبه 
به صورت مســتقیم از خزر تا ترکیه را 
برقرار کند.جــواد هدایتی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه 
تحوالت در منطقه قفقاز می تواند چهره 
ترانزیت شــمال به غرب را تغییر دهد، 
اظهار داشت: مسیری را که آذربایجان 
در کریدور زنگزور ادعا و دنبال می کند 
در زمان شــوروی سابق، یک مسیر در 
کشــور یکپارچه بود، در واقع مسیری 
بود که در داخل اتحاد جماهیر شوروی 
به صورت ریلی و جاده ای وجود داشت 
و شــوروی را به مقاصد مختلف متصل 
می کرد. اما پس از فروپاشــی جماهیر 
شوروی و ایجاد کشورهای مستقل، این 
خط کشی ها شکل گرفت.وی ادامه داد: 
پس از اولین جنگ قره باغ در سه دهه 
گذشته، عمال نتیجه درگیری آذربایجان 
و ارمنستان این شد که مسیرهایی در 
قالب یک کشور یکپارچه وجود داشت، 
قطع شدند و با قطع شدن ارتباط بین 
نخجــوان و جمهــوری آذربایجان به 
دلیل عــدم یکپارچگی ها و قرارگرفتن 
ارمنستان بین دو کشور، از همان زمان 

ارتباط نخجوان و جمهوری آذربایجان 
از طریق ایران برقرار شد.مدیرکل دفتر 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی گفت: 
پس از جنــگ اول قره بــاغ  ترانزیت 
نخجوان و جمهوری آذربایجان از مسیر 
ایران و از مرزهای بیله سوار و جلفا انجام 
شد، ارتباط تجاری و مسافری بین این 
دو منطقه از قلمرو ایران شکل گرفت و 
ایران هم سعی کرده که در هر شرایطی 
براساس حسن همجواری این ترددها را 
برای دو کشــور تسهیل کند.هدایتی با 
اشــاره به اقدامات آذربایجان در بحث 
کریدور زنگــزور افزود: پروژه جمهوری 
آذربایجان در کریدور زنگزور این است 
که از اســتان ســیونیک ارمنستان به 
نخجــوان که در غرب ارمنســتان قرار 
دارد، وصل شــود.وی گفت: جمهوری 
آذربایجان به دنبال این است که اتصال 
به خاک نخجوان از داخل ارمنســتان 
به صورت یک کریدور انجام شــود که 
البتــه مقامات دولت ارمنســتان بارها 

اعــالم کرده اند که اجــازه مالکیت این 
کریدور را به هیچ کشــوری نمی دهند 
و هر چند احتمال باز شــدن این مسیر 
وجود دارد اما صرفا یک مسیر ترانزیتی 
خواهد بود و در حاکمیت خود کشــور 
ارمنستان خواهد بود.هدایتی تاکید کرد: 
اما ظاهرا جمهوری آذربایجان به دنبال 
این است که کریدوری خارج از مدیریت 
و حاکمیت ارمنستان به سمت نخجوان 
داشته باشــد که بدون هیچ ممانعتی 
و با تضمیــن بلندمــدت ارتباطش را 
با نخجوان برقرار کنــد و با هماهنگی 
متحدان خود اعم ترکیه، کریدور انرژی 
و تجاری و مسیر همه جانبه به صورت 
مستقیم از خزر تا ترکیه را برقرار کند.  
این مقام مســئول با اشــاره به مواضع 
ایــران در تنش های منطقــه ای اظهار 
داشــت: به هر حال دعواها و مناقشات 
امنیتــی به ویژه این نــوع از آن که در 
منطقه قفقاز در حال رخ دادن اســت، 
فقط دو کشــور آذربایجان و ارمنستان 

را درگیر نمی  کند، بازیگران کف میدان 
کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان 
هســتند اما پشت این اتفاقات کشورها 
و قدرت های فرامنطقه ای حضور دارند 
و کشورها از این تحوالت منطقه قفقاز 
به دنبــال منافع خود هســتند و این 
کشــورها را با طرق مختلف سیاســی 
و نظامی حمایــت می کنند.وی تاکید 
کرد: معتقدم شاهد تحوالتی در منطقه 
هســیتم که در این تحــوالت  منافع 
کشورهای فرامنطقه ای درگیر آن است 
و نکته مهم این اســت که ما بتوانیم با 
تحلیل درســت از این اتفاقات به دنبال 
افزایش تامین منافع ملی باشیم که باید 
برای هر اتفاقی سناریویی داشته باشیم 
که منافع ملی کشورمان را تامین کند. 
باید توجه داشــته باشــیم که احتماال 
وضعیت موجود حفظ نشود و ادامه پیدا 
نکند، از این رو بایــد آمادگی برای هر 
شرایطی را داشته باشیم و براساس آن 
سناریو منافع کشورمان را تعریف کنیم.

مدیرکل امور ترانزیــت و حمل و نقل 
بین المللی گفت: نباید این طور باشــد 
فرامنطقه ای در بحث  که کشــورهای 
منطقه قفقاز با هم به یک توافقی برسند 
و به ما به دلیل تاکید بر حفظ شــرایط 
موجود، نتوانیم منافع ملی را در منطقه 
تامین کنیم بنابراین به دنبال آن باشیم 
که در شــرایط جدید  برای هر حالتی 

سناریویی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر ترانزیت:

آذربایجان به دنبال راه اندازی کریدور انرژی -تجاری از خزر تا ترکیه است

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عنوان کرد که قرعه کشــی برای جز تعدادی 
از محصوالت ایران خــودرو )که آن ها نیز تا 
پایان سال خارج خواهند شد( حذف شده و 
این تعداد محصوالت توســط خود شــرکت عرضه خواهند شد. در حقیقت دیگر 
فروشی در قالب ســامانه یکپارچه نخواهیم داشت و شــرکت های خودروساز از 
طریق سایت های فروش خود برای عرضه محصوالت اقدام می کنند.امید قالیباف 
در گفت وگو با ایســنا، ضمن اشاره به خروج اکثریت محصوالت خودروسازان اعم 
از دولتی و خصوصی بر حذف ســامانه یکپارچه فروش خودرو به جهت قرعه کشی 
تاکیــد و اظهار کرد: پیش از این که ســامانه فروش یکپارچــه خودرو با فرآیند 
قرعه کشی داشــتیم، حدود ۱۰ خودروساز، محصوالت خود را در آن قالب عرضه 
می کردند، اما اکنون اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و متعادل شــدن 

عرضه و تقاضا از شمول قرعه کشی خارج شده اند و در حال حاضر تنها ایران خودرو 
باقی مانده اســت که تعدادی از محصوالت خود را با فروش بصورت قرعه کشــی 
عرضه می کند.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر این اساس 
دیگر ســامانه یکپارچه »موضوعیت« خود را از دســت داده  اســت و دیگر به آن 
معنا وجود ندارد و با ســازوکار قبلی فعال نخواهد بود و بدین ترتیب با توجه به 
اینکه ایران خودرو تنها عرضه کننده تعدادی از محصوالت خود در قالب قرعه کشی 
است، از مهر ماه توسط خود ایران خودرو انجام خواهد شد.وی افزود: البته که طی 
چند گام با افزایش تولید محصوالت، خودروهای مشمول باقی مانده نیز از شمول 
قرعه کشــی خارج خواهند شد. در گام نخســت خودرو تارا از فرآیند قرعه کشی 
خارج خواهد شد و در گام ها بعدی، همانطور که اشاره شد با افزایش تولید، بدون 
قرعه کشی عرضه صورت می گیرد.قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا فروش های 
خارج از قرعه کشی در قالب »طرح های فروش بدون قرعه کشی« از طریق سامانه 

یکپارچه خواهد بود یا هر ســری خودروســاز خود اقدام به فروش بصورت مجزا 
می کند؟ تصریح کرد: هر شــرکت خودروساز خود از طریق سایت های خود اقدام 
به فروش خواهند کرد. مجدد تاکید می شود که ایران خودرو نیز برای همین تعداد 
محصول باقی مانده در فرآیند قرعه کشــی، از طریق سایت فروش شرکت، اقدام 
می کند.ســخنگوی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: همانطور که پیشــتر وعده 
داده شده بود، به زودی و تا پایان سال همین تعداد محصول باقی مانده در فرآیند 
قرعه کشی نیز با افزایش تولید، از شمول قرعه کشی خارج می شوند.گفتنی است 
که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت نیز در این رابطه ضمن تاکید بر اینکه 
رعایت الزامات قانونی مصوب همچون 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 بر قوت خود باقی 
خواهند ماند، خاطرنشــان کرده است: در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای 
ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهیم داشت و از این پس )از مهرماه( 
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 مصوبه های مجلس شورای اسالمی بهره برداری خواهد شد.

 فروش از طریق شرکت ها

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد
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گزیده خبر

جزئیات واریز مبالغ جدید به بورس
آخرین اخبار حاکی از آن اســت که 
صبح دیروز مبالغ جدیدی توســط 
صنــدوق توســعه ملی به حســاب 
صندوق  تثبیت بازار ســرمایه واریز 
شده اســت.به گزارش ایسنا، صبح 
امــروز و در راســتای تزریــق یک 
درصــدی از منابع صندوق توســعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه، ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق 
تثبیت واریز شده است.با این حساب تا کنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و طبق قرارداد باید ۵۵۰۰ میلیارد 
تومان دیگر نیز واریز شود.براســاس این گزارش، جریان این پرداخت به حدود 
دو ســال پیش برمی گردد که با توجه به تالطمی که در بازار سرمایه ایجاد و 
بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق 
محاســبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل 
ریالی ۵۱۰ میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود 
که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد 
تومان است.آخرین واریزی در ۱۵ مردادماه و به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران برای تقویت 

ظرفیت های اقتصادی استان همدان همکاری 
خواهد کرد

مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با فعاالن اقتصادی استان همدان گفت: 
ظرفیت های کشاورزی، صنعتی، جاذبه های گردشگری و واقع شدن در مسیر 
ترانزیتی غرب کشــور، قابلیت های فراوانی برای افزایش ســهم استان همدان 
از تولیــد ناخالص ایجــاد کرده و بانک صادرات ایران با اســتفاده از طرح ها و 
محصوالت نوین و توانمندی های بالقوه خود، از برنامه های توسعه ای واحدهای 
تولیدی و اقتصادی این اســتان بیش از پیش حمایت خواهد کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در این سفر که با همراهی 
ایرج نیک اختر، مشــاور مدیرعامل و معاون اعتبارات و ســیدکاظم مرتضوی 
اسکویی، معاون شــعب بانک صادرات ایران انجام شــد، رویکرد جدی بانک 
مبتنی بر طراحی محصوالت و خدمات متناسب با نیاز مشتریان را خاطرنشان 
کرد و افزود: بانک صادرات ایران بر پاسخگویی حداکثری به نیازهای مشتریان 
تاکیــد دارد و به همین منظور محصوالت و خدمات متنوعی را با هدف ایجاد 
ارزش افزوده حداکثری برای متقاضیان طراحی و روانه بازار کرده است.ایمانی 
در دیدار با فعاالن اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدیی با اشاره به همجواری 
این استان با استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین، مرکزی و زنجان 
و زیرساخت های فرهنگی و گردشگری و همچنین صنایع دستی، برای افزایش 
توان خدمت رسانی بانک صادرات ایران به اقتصاد و رونق بیشتر کسب و کار در 

این استان اعالم آمادگی کرد.

معاون شعب بانک شهر:
کشف نیازهای نهفته مشتریان اساس تحول 

در بانک هاست
عضو هیأت مدیره و معاون شعب بانک شهر داشتن تفکر راهبردی، حرکت 
در مسیر بانکداری حرفه ای و توجه به اصول مشتری مداری را کلید موفقیت 
های این روزهای این بانک عنوان کرد و گفت: کشف نیازهای نهفته مشتریان 
اساس تحول در بانک هاست.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر رحیم 
طاهری در همایش بررســی عملکرد شعب تهران و البرز بانک شهر از رشد 
نقدینگی و ارتقای جایگاه این بانک در شبکه بانکی خبر داد و افزود: بخشی 
از تمرکز فعالیت های شعب بر افزایش درآمدهای عملیاتی و کاهش قیمت 
بهره ای پول بوده اســت که خوشــبختانه طی ۶ ماه نخست امسال در این 
خصوص موفق عمل کرده ایم و امیدواریم این روند طی ماه های آینده ادامه 
پیدا کند.طاهری با اشاره به افزایش تعامالت بانک شهر با واحدهای تولیدی 
و توجه ویژه به رفع نیازهای بانکی اقشار مختلف جامعه، گفت: خوشحالیم 
که به انتخاب هموطنان؛ بانک شــهر به عنوان دومین بانک محبوب کشور 
در میان بانک های دولتی و خصوصی معرفی شــده است؛ این مهم نشان از 
حرکت درســت و اصولی این بانک در شبکه بانکی است.عضو هیات مدیره 
بانک شــهر با بیان اینکه توانسته ایم با عزم و همت جدی همکاران صف و 
ســتاد در NPL به رکورد عدد ۶ دست بیابیم، تصریح کرد: قطعا دستاوردها 
و پیشــرفت های بانک شــهر در ۶ ماه دوم سال نیز تداوم خواهد یافت.وی 
شــناخت نیازهای مشتریان را ضروری ترین وظیفه شعب بانک شهر عنوان 
کرد و افزود: معتقدیم تعامل گسترده با شهروندان و شناسایی نیازهای نهفته 
مشــتریان، همچنین داشتن ایده های نوآورانه موجب می شود تا این بانک 

همواره در تحقق اهداف خود موفق عمل کند.

سربه زیری دالر، طال را سربلند کرد

قیمت طال امروز دوشــنبه به دلیل کاهــش ارزش دالر افزایش 
یافت، اگر چه بانک های مرکزی در سراســر جهان سیاست های 
پولی تهاجمی خود را بــرای مقابله با تورم فزاینده حفظ کردند 
و سود شــمش های امن را محدود کردند.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال تا ســاعت ۶ و ۳۵ دقیقه صبح به وقت شــرقی با 
چهار درصد افزایش به ۱۶۶۵ دالر و ۱۰ ســنت رسید و قیمت 
طال در بازار آمریکا نیز بــا ۰.۲۴ درصد افزایش به ۱۶۶۶ دالر و 
۱۰ سنت رسید.شــاخص دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و طالی 
دالری را برای خریداران خارجی ارزان تر کرد. سیاســت گذاران 
فدرال رزرو با وجود آشفتگی در بازارهای مالی جهانی در افزایش 
نرخ بهره مصمم بوده اند.الئل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو روز 
جمعه تأیید کامل خود را از برنامه بازی طوالنی تر بانک مرکزی 
ایاالت متحده برای نرخ های بهره و مهار تورم اعالم کرد. افزایش 
نرخ بهره جذابیت شــمش را کمرنگ می کند زیرا هزینه فرصت 
نگهداری دارایی غیر بازده را افزایش می دهد.تورم منطقه یورو از 
پیش بینی ها گذشته و به ۱۰ درصد در ماه سپتامبر رسیده است، 
رکورد جدیدی که انتظــارات بانک مرکزی اروپا را برای افزایش 
مجدد نرخ بهره در ماه آینده تقویت می کند.هند، دومین مصرف 
کننده بزرگ طال در جهان، قیمت پایه واردات این فلز را در روز 
جمعه کاهش داد.بر اساس رویترز، دارایی های اس پی دی آر گلد 
تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در 
جهــان، روز جمعه با ۰.۱۵ درصد کاهش به ۹۳۹.۷ تن رســید.

در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد 
افزایش به ۱۹.۱۲ دالر رسید، پالتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و 
به ۸۶۱.۵ دالر رســید و پاالدیوم با ۰.۵ درصد افزایش به ۲۱۶۷ 

دالر و ۷۵ سنت رسید.

رییس کل بانک مرکزی:

دالرهای آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است
رییس کل بانــک مرکزی اظهار داشــت: بانک مرکزی حضور 
فعالی در بازار دارد و صادرکنندگان هم با بانک مرکزی همکاری 
می کنند و تالش ما این است که دربازار ارز تعادل ایجاد کنیم.

بــه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علــی صالح آبادی در جمع 
خبرنــگاران از درگاه یکپارچه اعالم نــرخ ارز صرافی ها درباره 
دالرهای آزاد شده اظهارداشت: خوشبختانه همکاری های خوبی 
با وزارت امورخارجه در این باره داریم و پیشــرفت هایی حاصل 
شــده اما امکان ارایه جزییات آن را نداریم اما به زودی در عمل 
شاهد اتفاقات خوبی در این باره خواهیم بود. وی ادامه داد : این 
منابع متعلق به بانک مرکزی اســت و برای دولت نیست البته 
بخشــی از آن صندوق توسعه ملی بوده، اما در نهایت این منابع 
در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و می تواند در بازار مصرف 
کند.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به هر دوره ای 
پیشــرفت های خوبی برای آزادسازی پول های بلوکه شده انجام 
شده افزود: توافقات خوبی درباره دالرهای آزاد شده انجام شده و 
حساب  ویژه را برای انتقال پول های آزاد شده معرفی کردیم و در 
روزهای آینده اخبار خوبی در اینباره منتشر خواهیم کرد.صالح 
آبــادی تاکید کرد:  منابع ارزی، جزیی از دارایی های ملت ایران 
اســت و باید در راستای منافع کشور مورد استفاده قرار بگیرد. 
درهمین راستا هم بانک مرکزی با همکاری دستگاه دیپلماسی 
از ابتدای اســتقرار دولت، پیگیری این موضوع را به طور جدی 
در دســتور کارقرار داد که در یک مرحله، خوشبختانه منجر به 
آزادسازی بخشی از منابع مسدودی در انگلیس پس از بیش از 
۴۰ سال شد که رسما هم در این خصوص اطالع رسانی شد.وی 

ادامه داد: درخصوص سایر منابع مسدودی هم مذاکرات فشرده 
و مستمری در راستای استیفای حقوق قانونی ملت ایران انجام و 
طی هفته های اخیر هم پیشرفت خوبی در این خصوص حاصل 
شده، البته برخی مالحظات بانکی در این زمینه باقی است که 

به طرف های مقابل اعالم شــده و نمایندگان طرفین در حال 
پیگیری این موضوع هستند.رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به 
سوال ایلنا درباره افزایش نرخ دالر از روز گذشته و اقدامات بانک 
مرکــزی برای کاهش نرخ دالر تاکید کرد: بانک مرکزی حضور 

فعالی در بازار دارد و صادرکنندگان هم با بانک مرکزی همکاری 
می کنند و تالش ما این است که دربازار ارز تعادل ایجاد کنیم.

وی از آغاز مرحله آزمایش گسترده تر رمزریال در ماه جاری خبر 
داد و گفت: رمز ریال پیش از این وارد تست و آزمایش شده بود 
که البته مبلغ آن یک میلیارد تومان بود و دو بانک ملت و ملی 
و دو فروشــگاه به صورت آزمایشی در حال استفاده از رمز ریال 
هســتند.رییس کل بانک مرکزی افزود: بــا پایان این مرحله از 
تست، وارد آزمایش های گسترده تر خواهیم شد که امیدوارم در 
مهر ماه وارد مرحله آزمایشی گسترده تر شویم.رییس کل بانک 
مرکزی درباره سختگیری بانک ها برای پرداخت وام فرزندآوری 
تاکید کرد : از نظر بانک مرکزی هیچ نیازی به ارایه کارت پایان 
خدمت برای دریافت وام فرزندآوری نیســت و بانک ها نباید از 
متقاضیان درخواست ارایه کارت پایان خدمت کنند.صالح آبادی 
همچنین درباره تغییر ضوابط مربوط به تفکیک حســاب های 
تجاری و غیر تجاری اظهار داشــت: با ســاماندهی کارت های 
کارتخوان بخش عمــده ای از کار را انجام داده ایم و امروز تمام 
کارت خوان ها به پرونده مالیاتی متصل هستند و حساب تجاری 
محســوب می شــوند از این رو با توافق در جلسه شورای پول و 
اعتبار قرار براین شــد که امسال مبنای تشخیص حساب های 
تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد.وی ادامه داد: از این 
رو هر فردی که متقاضی استفاده از مزایای حساب های تجاری 
است می تواند تجاری بودن حساب خود را اعالم کنند به هر حال 
امســال تعداد تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری 

بودن حساب نخواهد بود.

بازار ســهام آسیا روز دوشنبه ســقوط کرد و شروع ضعیفی برای سه ماهه چهارم رقم زد؛ زیرا نگرانی ها در 
مورد افزایش نرخ بهره و کندی رشــد اقتصادی در سراسر جهان اشــتها را برای دارایی های ریسک محور 
کاهش داده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از اینوســت، حجم معامالت در آسیا نیز با شروع تعطیالت یک 
هفته ای بازارهای چین کاهش یافت و بازارهای کره جنوبی نیز تعطیل شدند.به دلیل اینکه سرمایه گذاران 
ســودهای آتی را در مقابل افزایش بازده اوراق قرضه و نرخ بهره کاهش دادند، عملکرد ضعیف شاخص های 
فناوری سنگین نیز ادامه یافت؛ شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ ۱.۶ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در ۱۱ سال اخیر و شاخص 
تایوان ۰.۷ درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد در دو ســال اخیر رســید.ترس از تشدید سیاست پولی ایاالت متحده در این هفته قبل از 
انتشار داده های کلیدی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایاالت متحده که روز جمعه منتشر می شود، کاماًل مورد توجه قرار گرفت. انتظار می رود 
این ارقام به برنامه های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کمک کند زیرا نتایج منتشرشــده از بازار کار ایاالت متحده به بانک مرکزی فضای 
بیشــتری برای افزایش نرخ می دهد.شاخص دالر در روز دوشنبه ۰.۱ درصد افزایش یافت که پس از زیان های اخیر روند بهبودی طی می کند 
و بیان کرد که همچنان پناهگاه امن قوی است.نرخ های بهره منطقه ای نیز روند باالتری در پیش دارند؛ شاخص ASX ۲۰۰ استرالیا در آستانه 
افزایش گسترده نرخ بهره توسط بانک مرکزی در روز سه شنبه، ۰.۳ درصد کاهش یافت.انتظار می رود این بانک نرخ ها را ۵۰ واحد پایه افزایش 
دهد زیرا به دنبال مهار تورمی است که به سمت باالترین حد در ۲۰ سال اخیر می رود.سهام ژاپن از این روند مستثنی بود؛ شاخص نیکی ۲۲۵ 
علیرغم اینکه اطالعات نشان می دهد که احساسات تجاری در کشور در سه ماهه سوم بدتر شده است، یک درصد جهش کرد اما این شاخص 
نیز نزدیک به پایین ترین سطح سه ماهه خود معامله می شود.اکثر بازارهای سهام آسیایی در سپتامبر بدترین ماه خود را از زمان شوک کووید 
۲۰۲۰ تجربه کردند.افزایش نرخ های بهره در سراســر جهان به شــدت بازارهای سهام را در سال جاری تحت فشار قرار داده است، به طوری که 
بورس های آســیایی با ریسک سنگین بار فروش را متحمل می شوند و انتظار می رود این روند با تشدید بیشتر سیاست های پولی جهانی ادامه 
یابد.تمایل به دارایی های ریسک محور در آخر هفته و در بحبوحه نگرانی های فزاینده در مورد بانک سوئیس بدتر شد. این وام دهنده که یکی 

از بزرگترین بانک های جهان است، با بررسی های فزاینده ای در مورد وضعیت مالی خود مواجه است.

رابرت بریدالو، موســس شرکت ســرمایه گذاری ارز دیجیتال Parallax معتقد است که بیت کوین )BTC( شانس زیادی برای ثبت جهش قابل توجه 
در آینده دارد که عمدتاً ناشی از کاهش قدرت خرید دالر خواهد بود.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، طبق گفته بریدالو، مدل وی حاکی از این 
اســت که بیت کوین  تا ســال ۲۰۳۱ معادل ۱۲.۵ میلیون دالر معامله خواهد شد که ارزشی معادل یک میلیون دالر بر اساس قدرت خرید امروز 
است.وی اظهار کرد: اخیراً شاخص قیمت دالر بسیار باال رفته است اما من به نوعی انتظار دارم که این مورد قبل از شکسته شدن، بی ثبات شود و 

اگر اینطور باشد پیش بینی می کنم قیمت بیت کوین ۱۲.۵ میلیون دالر آمریکا تا سال ۲۰۳۱ شود.بریدالو خاطرنشان کرد که دالر با تورم بسیار باالیی روبرو شده است و به طور بالقوه 
تا سال ۲۰۳۵ به صفر خواهد رسید.عالوه بر این، بریدالو تاکید کرد که وقتی دالر به صفر برسد، دیگر نیازی به قیمت گذاری بیت کوین نخواهد بود.جالب اینجاست که اظهارات مدیر 
سابق صندوق تامینی در دوره ای رخ می دهد که دالر در برابر اکثر ارزهای فیات جهانی بیداد می کند. نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد این وضعیت به نفع بیت کوین عمل 
می کند زیرا سرمایه گذاران بیشتری ارزهای محلی خود را صرف سرمایه گذاری در بیت کوین می کنند. در نتیجه، بیت کوین افزایشی را در حجم معامالت به ثبت رسانده است که تا ۲۹ 

سپتامبر به ۴۲.۶۸ میلیارد دالر رسیده است.

سایر تهدیدات پیش روی بیت کوین
علیرغم اینکه بریدالو موضع صعودی در بیت کوین داشت، پیش تر پیش بینی کرده بود که این دارایی با خطر نابودی چندین رویداد قوی سیاه مواجه است.وی اشاره کرد که جدا کردن 
یک رویداد خاص چالش برانگیز است، اما هر حادثه ای که به طور اساسی نرخ هش را کاهش دهد به طور بالقوه منجر به حذف بیت کوین خواهد شد.عالوه بر این جنبه نظارتی در آینده 
بیت کوین کلیدی است و اگر بیت کوین موجودیت بخش مالی سنتی را تهدید کند، ممکن است تنظیم کننده ها وارد عمل شوند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۲۷.۶۳ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۸۸ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۶۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵.۷۴ میلیارد دالر است که ۲۶.۰۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل 
در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۸۸ میلیارد دالر است که ۸.۴۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۴۳.۲۲ میلیارد 

دالر است که ۹۴.۴۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهانبازار سهام  آسیا قرمز شد

بیت کوین از ۱۲ میلیون دالر عبور می کند!
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گزیده خبر

ادعای رسانه های هندی درباره دریافت 
گزارش تهدید به بمب گذاری در پرواز 

هواپیمای ایرانی
برخی رســانه های هندی از دریافت گزارش تهدید به بمب گذاری در پرواز 
یکی از خطوط هوایی ایران خبر دادند.به گزارش ایلنا، رویترز مدعی شــد: 
نیروی هوایی هند -دوشنبه- اعالم کرد که پس از دریافت اطالعاتی از تهدید 
به بمب گذاری در پرواز یکی از خطــوط هوایی ایران جنگنده ها را به پرواز 
درآورده است.نیروی هوایی هند در بیانیه ای مدعی شد که بعداً اطالعاتی را 
از تهران، پایتخت ایران دریافت کرده است تا این گزارش تهدیدآمیز را نادیده 
بگیرد و پرواز به ســفر خود ادامه داده اســت.پیش از این برخی رسانه های 
هندی به نقل از مقامات هواپیمایی این کشور اعالم کردند که ساعاتی پیش 
یک هواپیمای خطوط هواپیمایی ماهان ایران وارد آسمان این کشور شده و 
به علت »تهدید به بمب گذاری« خواستار فرود اضطراری در فرودگاه دهلی 
نو شده است.بر اساس گزارش های اولیه، این هواپیما از ایران عازم چین بوده 
است. پس از اطالع از این موضوع، نیروی هوایی هند جنگنده های »سوخو-

۳۰« خود را برای اسکورت کردن این هواپیما به پرواز در آورد و این هواپیما 
هم اکنون به سمت چین در حال پرواز است.این هواپیما که به سمت چین 
در حال پرواز بوده اســت، پس از ورود به حریم هوایی هند توســط سامانه 
کنترل هوایی این کشور از این تهدید مطلع شده است.پس از اطالع از این 
تهدید، این هواپیما خواستار فرود اضطراری در فرودگاه دهلی نو شده بود ولی 
به دلیــل تهدید بمب گذاری، مقام های هند با فرود این هواپیما در دهلی نو 
مخالفت کردند و از این هواپیما خواسته شد تا در فرودگاه دیگری در هند به 
زمین بنشیند ولی خلبان این هواپیما با تقاضای کنترل هوایی هند مخالفت 

کرده و به پرواز خود به سمت چین ادامه داده است.

آمریکا آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده 
ایران را رد کرد

شورای امنیت ملی آمریکا گزارش های اخیر رسانه ها درباره آزادسازی منابع 
ارزی بلوکه شــده ایــران در ازای آزادی و مرخصی »نمازی ها« را رد کرد.به 
گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، دولت آمریــکا گزارش های ایران درباره 
مرخصی و آزادی سیامک و باقر نمازی، دو زندانی ایرانی-آمریکایی بازداشت 
شــده در ایران در ازای آزادسازی منابع ارزی بلوکه  شــده ایران را رد کرد.

حساب کاربری شورای امنیت ملی آمریکا در توئیتر رسما این خبر را تکذیب 
کرد. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز در پیامی 
به صدای آمریــکا گزارش های منابع ایرانی مبنی بر انتقال وجوه مرتبط به 
آزادی باقر نمازی و مرخصی سیامک نمازی را رد کرد.به گزارش تی آر تی، 
باقر و ســیامک نمازی پدر و پسری که چند سال پیش به اتهام جاسوسی 
و همکاری با دولت آمریکا هرکدام به ۱۰ ســال حبس محکوم شده بودند، 

اکنون آزاد شدند.

جوزف بورل: 
الحاق اوکراین به ناتو در اولویت قرار 

ندارد
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد 
که درخواست اوکراین برای الحاق به ناتو در شرایط 
فعلی در درجه نخست اولویت قرار ندارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، »جوزف بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که 

الحاق اوکراین به ناتو در حال حاضر اولویت ندارد.بر اساس این گزارش، بورل 
روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسپانیا )RTVE( گفت: درخواست 
اوکراین برای پیوســتن به ناتو در حال حاضر موضوع مهم و اساسی نیست. 
نکتــه مهم، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و همچنین ادامه تحریم ها علیه 
روسیه است که تاکنون انجام داده ایم.وی خاطرنشان کرد: جنگ در اوکراین 
اولین موردی بود که اتحادیه اروپا از منابع مالی خود برای خرید ســالح و 
تحویل آن به یک کشور در حال جنگ استفاده کرد.این مقام ارشد اروپایی 
رئیس جمهور روســیه را به »از بین بردن احتماالت و فرصت ها برای پایان 
جنگ« متهم کرد و افزود: تهدیدهای پوتین از جمله جنگ هســته ای باید 
جدی گرفته شود.این اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از 
درخواســت اوکراین برای تسریع در روند الحاق این کشور به ناتو، در روزی 
که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه از الحاق چهار استان اوکراین به 

روسیه خبر داد، مطرح شده است.

یونان:
 چنانچه اقدامات تحریک آمیز ترکیه پایان 

یابد، آماده مذاکره ایم
وزیر امــور خارجه یونان تاکید کرد، آتن می خواهــد با ترکیه گفت وگویی 
»سازنده« بر مبنای قوانین بین المللی داشته باشد اما آنکارا باید ابتدا اقدامات 
»تحریک آمیز شدید و بی ســابقه« خود را متوقف کند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، یونان و ترکیه که هر دو جز متحدان ناتو هستند 
اما دشــمنان تاریخی یکدیگر نیز محسوب می شوند، دهه ها بر سر طیفی از 
مسائل از جمله نقطه شروع و پایان فالت قاره شان، پروازها بر فراز دریای اژه 
و قبرس با یکدیگر اختالف داشته اند.نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه یونان 
در مصاحبه ای با روزنامه »پروتو تما« گفت: این به ترکیه بســتگی دارد که 
برقراری چنین گفت وگویی را انتخاب کند یا خیر اما اساس چنین مذاکره ای 
باید یک تنش زدایی باشد.اتحادیه اروپا ماه گذشته نسبت به اظهارات رجب 
طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کــه در آن یونان، یکی از اعضای این 
بلوک را به اشغال جزایر غیرنظامی شده در دریای اژه متهم می کرد و تاکید 
داشــت که ترکیه زمانش که برســد برای انجام تمامی اقدامات الزم آماده 
اســت، ابراز نگرانی کرد.دندیاس گفت: کسی که مسئول تنش زدایی است، 
همان طرفی است که باعث تنش شده است و این کسی نیست جز ترکیه.

وی آنکارا را به خاطر لفاظی هایش درباره ادعاهای نادرســت و از نظر قانونی 
بی اساس، »حتی توهین های شخصی« مقصر اقدامات تحریک آمیز روزافزون 
دانست.دندیاس تصریح کرد: ترکیه شدیدا نقض حریم هوایی یونان و پرواز 
بر فراز آن را افزایش داده اســت. به نظر می رسد که رفتار ترکیه در راستای 
یک »روایت تجدیدنظرطلبانه« است که دائما آن را ترویج می دهد.وی گفت: 
ادعاهای ترکیه دال بر اینکه یونان نمی تواند از نظر دیپلماتیکی، سیاســی و 
نظامی یک طرف صحبت برابر باشــد، نقض قانون اساسی روابط خارجی و 
اصل برابری در بین کشورهاست.دندیاس افزود: این یک رویکرد توهین آمیز 

است که کشورهای مختلف را کم و بیش برابر می داند.

فراخوان پاپ برای پوتین و زلنسکی
پاپ فرانسیس در فراخوانی به رهبران روسیه 
و اوکرایــن گفت: زلنســکی، رئیس جمهور 
اوکرایــن و والدیمیر پوتین، همتای روس او 
باید آتش بس اعــالم کنند و به میز مذاکره 
بازگردند. او هشــدار داد که تشــدید بیشتر 
تنش می تواند به اســتقرار سالح های هســته ای منجر شود و عواقب 
فاجعه باری به همراه داشــته باشــد.به گزارش ایسنا به نقل از آرتی، 
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان درگیری اوکراین را »زخمی 
وحشتناک و غیرقابل تصور برای بشریت« توصیف کرد که هیچ پایان 
ظاهری برای آن وجود ندارد.او گفــت »بعضی از اقدامات هرگز قابل 
توجیه نیســتند، هرگز. پاپ فرانســیس با این اســتدالل که »جنگ 
هرگز راه حل نیست«، خواستار »آتش بس فوری« شد و از طرف های 
متخاصم خواســت تا » روی راه حل هایی که با زور تحمیل نمی شوند، 
بلکه توافقی، عادالنه و باثبات« هستند، مذاکره کنند.وی همچنین بر 
اهمیــت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشــور و همچنین 
حقوق اقلیت ها تاکید کرد.به گفته پاپ، ادامه درگیری می تواند منجر 
به »تشدید هسته ای« شود که احتماالً پیامدهای فاجعه باری را نه تنها 
برای طرف های درگیر بلکه برای کل جهان به همراه خواهد داشت.پاپ 
فرانســیس خطاب به پوتین از او خواست که »این مارپیچ خشونت و 
مرگ را متوقف کند« و در عین حال از رئیس جمهور اوکراین خواست 

که »برای پیشنهادهای جدی برای صلح آماده باشد«.

نگران از نفوذ چین؛ وزیرخارجه آمریکا 
راهی آمریکای التین شد

وزیر خارجه آمریکا )دوشــنبه( عازم آمریکای التین شــد تا بر تعهد 
آمریــکا در این منطقه تاکید کرده و با ســه رهبرچپگرای جدید در 
بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکــه بی توجهی به این نیمکره به چین 
اجــازه نفوذ اقتصــادی داده، دیدار کند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ســفر 
چند روزه اش به کلمبیا، شــیلی و پرو همچنین در نشســت وزارتی 
شــرکت کــرده و مذاکراتی دربــاره چالش های منطقــه ای از جمله 
مهاجرت، قاچاق موادمخدر، بهبودی پســا پاندمی، تغییرات اقلیمی و 
بحران ونزوئال خواهد داشت.مقام های آمریکایی در خفا، بر لزوم نشان 
دادن اینکه همسایگان جنوبی ایاالت متحده همچنان اولویت هستند، 
اذعان دارند؛ آن هم با وجود تمرکز بر مسائل ژئوپولیتیکی بزرگ نظیر 
جنــگ روســیه در اوکراین و آنچه تهدید چین علیــه تایوان خوانده 

می شود.مقامات ایاالت متحده امید دارند.

پنتاگون:

 خطر حمله چین به تایوان قریب الوقوع نیست
وزیــر دفاع آمریکا ضمــن کم  اهمیت جلــوه دادن خطر حمله 
چین به تایوان گفت، علی رغــم تنش ها در منطقه، حمله چین 
به جزیره تایوان را قریب الوقوع نمی بیند؛ همچنین خاطرنشــان 
کرد که هیچ تهدید قریب الوقوعی نســبت به استفاده روسیه از 
تسلیحات هســته ای وجود ندارد.به گزارش ایسنا، به نقل از راشا 
تودی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه طی مصاحبه ای 
با تلویزیون ســی ان ان عنوان داشــت: »من حمله قریب الوقوعی 
نمی بینم. چیزی که ما شاهد آن هستیم حرکت چین به سمت 
تاسیس آنچه ما فعالیت جدید عادی و افزایشی می خوانیم، است. 
ما مشــاهده کردیم که تعــدادی از هواپیماهای آن ها از خطوط 
مرکــزی تنگه تایوان عبور کرده اند و تعــداد آن ها به مرور زمان 
افزایش یافته اند. ما شاهد فعالیت های بیشتری توسط کشتی های 
سطحی آن ها در داخل و اطراف تایوان بوده ایم.«وی در ادامه این 
مصاحبه ضمن تاکید بر اینکه ایاالت متحده در تالش اســت تا 
کانال های ارتباطی نظامی با چین را بازگشایی کند، تصریح کرد: 
واشــنگتن به همکاری با متحدانش ادامه خواهد داد تا نسبت به 
حفظ پاسیفیک آزاد و باز اطمینان حاصل کند.مصاحبه تلویزیون 
ســی ان ان یک روز پس از آن پخش شــد که آستین، چین را به 
دلیل »رفتــار تهدیدآمیز« در منطقه به بــاد انتقاد گرفت. این 
وزیر دفاع آمریکا روز شــنبه در هونولولــو – جایی که قرار بود با 
همتایان ژاپنی و استرالیایی خود دیدار کند – به خبرنگاران گفت: 
»ما به شــدت نگران تهاجم فزاینده و رفتار تهدیدآمیز چین در 
تنگه تایوان و ســایر نقاط در منطقه هستیم.«پس از سفر نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه اوت، 

تنش ها میان چین و آمریکا افزایش یافت و در همین راستا پکن 
رزمایش های نظامی متعــددی را در اطراف جزیره تایوان برگزار 
کرد. مقامات چینی این ســفر را محکوم و خاطرنشان کردند که 
چنین اقداماتی حاکمیت چین را »نقض« می کند. چین متعهد 

شــده اســت که در صورت نیاز با »زور و اجبار« کنترل تایوان را 
به دســت خواهد گرفت.این رئیس پنتاگون همچنین گفت که 
هیچ تهدید قریب الوقوعی نسبت به استفاده روسیه از تسلیحات 
هسته ای را نمی بیند. لوید آستین در عین حال از والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهوری روســیه به دلیل آنکــه گفته بود »اگر حاکمیت 
ارضی مســکو به خطر بیفتد، چنین تسلیحاتی می تواند استفاده 
شــود« انتقاد کرد و افزود: انتظار نداریم که از رهبران کشورهای 
بزرگ چنین چیزهایی بشــنویم و یا آن ها درخصوص مســئله 
هسته ای خط و نشان بکشند.فرید زکریا، مجری شبکه سی ان ان 
اظهار کرد: از آنجایی که مسکو چهار منطقه سابق اوکراینی را به 
روسیه الحاق کرد، تسلیحاتی که از جانب ایاالت متحده به کی یف 
ارسال می شــوند قادرند تا مناطقی که پوتین آن ها را قسمتی از 
روسیه می داند، هدف قرار بدهند. درنتیجه آیا پنتاگون مشتاق تر 
اســت تا تســلیحات دوربردی که اوکراین درخواست کرده را به 
آن ها ارائه دهد یا خیر؟وزیر دفاع آمریکا در پاسخ هرگونه ارتباط 
میان الحاق مناطق اوکراینی به روسیه و برنامه های کمکی آمریکا 
را رد کرد و افزود: واشنگتن هرگز رفراندوم هایی که توسط روسیه 
برگزار شد را به رسمیت نمی شناسد. تسلیحات آمریکایی از جمله 
سامانه های راکتی هیمارس که اوکراین از پیش در حال استفاده 
از آن ها است، قادرند تا تقریبا هر وجب از مناطق اوکراین )مناطق 
الحاق شــده به روسیه( را هدف قرار دهند.لوید آستین در پاسخ 
به سوال دیگری درخصوص اینکه آیا اوکراین می تواند به سرعت 
ســرزمین های بیشــتری را از نیروهای روسی پس بگیرد، گفت: 
»پیش بینی چنین چیزی دشوار است. به هر حال تا زمانی که این 
درگیری ادامه یابــد، ما به ارائه کمک های امنیتی به اوکراینی ها 
ادامه خواهیم داد.«ایاالت متحده به طور خصوصی به مسکو گفته 
است که »اگر از تسلیحات هسته ای تاکتیکی در اوکراین استفاده 

کند، با پیامدهای فاجعه باری مواجه خواهد شد.«

ناظران انتخاباتی برزیل گفتند که انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شده است.به گزارش 
ایسنا به نقل از رویترز، با ۹۹.۷ درصد شمارش آرا، لوال داسیلوا با ۴۸.۴ درصد آرا  از بولسونارو با ۴۳.۳ درصد 
پیش است. اما از آنجایی که هیچکدام از کاندیداها حمایت اکثریت )۵۰ درصد( را به دست نیاورده، این رقابت 
در دور دوم رای گیری در ۳۰ اکتبر برگزار می شود.چندین نظرسنجی نشان داده بود که »لوال«ی چپ گرا، که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهور 
برزیل بود، پیش از رای گیری روز یکشنبه، ۱۰ تا ۱۵ درصد از حزب راست افراطی بولسونارو پیشی گرفته است.با این نتایج انتخاباتی امیدها برای 
یک راه حل ســریع برای یک انتخابات عمیقاً قطبی شده در چهارمین دموکراسی بزرگ جهان از بین رفت.بولسونارو نظرسنجی هایی را که نشان 
می داد او در دور اول مقابل لوال شکست می خورد، زیر سوال برده بود. بولسونارو همچنین به یکپارچگی سیستم رای گیری الکترونیکی برزیل، بدون 
دلیل و مدرک حمله کرده و گفته بود در صورت باخت ممکن است تسلیم نشود. لوال به نتیجه ابراز خوش بینی کرده و گفته که فقط پیروزی او به 
تعویق افتاده و مشتاقانه منتظر است تا در یک مناظره با بولسونارو رودررو شود. او به خبرنگاران گفت: ما می توانیم برزیلی را که او ساخته است با 
برزیلی که ساخته ایم، مقایسه کنیم.بولسونارو هم در اظهارات پس از انتخابات خود آرام و مطمئن بود و شرکت های نظرسنجی را به دلیل ناکامی 
در سنجش حمایت از او تحقیر کرد. او با اشاره به پیشرفت های قابل توجهی که حزبش در کنگره در انتخابات سراسری روز یکشنبه به دست آورد، 
گفت: »من قصد دارم ائتالف های سیاســی مناســبی برای پیروزی در این انتخابات ایجاد کنم.«در رقابت در مجلس سنای ۸۱ عضوی بر سر یک 
سوم کرسی ها نیز متحدان راست گرای بولسونارو ۱۹ کرسی از ۲۷ کرسی مجلس سنا را به دست آوردند. در مجلس سفلی )پارلمان( نیز آمارهای 
اولیه حاکی از نمایش قوی پایگاه او است.لوال ۱۲ سال پیش ریاست جمهوری را ترک کرد، او پس از محکوم شدن به دریافت رشوه و زندانی شدن، 
مورد بی مهری بسیاری از برزیلی ها قرار گرفت، با این حال محکومیت او بعداً توسط دادگاه عالی لغو و به او اجازه داده شد تا امسال مجدداً به همراه 
۹ نامزد دیگر از مجموعه ای از احزاب کوچکتر نامزد ریاست جمهوری شود.بولسونارو، در سال ۲۰۱۸ با واکنش شدید علیه حزب کارگران لوال به 
پیروزی رسید و شاخه های راست برزیل، از مسیحیان انجیلی گرفته تا مدافعان کشاورزی و حامیان اسلحه را متحد کرد. اما محبوبیت او از زمان 

همه گیری ویروس کرونا که آن را کوچک شمارد، آسیب دیده است.

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در جریان سفر به ترکیه به دیدار مشاور 
ارشــد رئیس جمهور ترکیه در شهر استانبول رفته و با او در خصوص 
مسائل مربوط به اوکراین و ناتو گفتگو کرد.به گزارش ایسنا، کاخ سفید 
در بیانیه ای اعالم کرد، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا 

در شــهر استانبول با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده و 
با او در خصوص »پیشرفت فنالند و سوئد در مسیر پیوستن به ناتو« به بحث و گفتگو پرداخت.به گزارش 
رویترز، این دو که نشستشان از قبل به رسانه ها اعالم نشد، همچنین درباره اقدام ترکیه در محکوم کردن 
الحاق مناطق اوکراین به روسیه بحث کردند.ترکیه که از اعضای ائتالف ناتو است از زمانی که روسیه در 
۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد، تالش داشــته رویکرد دیپلماتیک متعادلی را در واکنش به این رخداد 
در پیش بگیرد. آنکارا در ضمن اینکه با تحریم های غرب علیه روســیه مخالفت کرده، با مسکو و کی یف، 
همســایگانش در حوزه دریای سیاه، روابطی نزدیک دارد. آنکارا در عین حال از حمله روسیه به اوکراین 
انتقاد کرده و پهپادهای مسلح برای اوکراین فرستاده است.سوئد و فنالند پس از حمله روسیه به اوکراین، 
نامزد پیوستن به ائتالف نظامی ناتو شدند اما ترکیه با طرح نگرانی هایی، با نامزدی آنها مخالفت کرد.هر سه 
کشور در حاشیه نشست ناتو در ماه ژوئن در مادرید به توافق مهمی دست یافتند که بر اساس آن ترکیه 
وتوی خود علیه نامزدی سوئد و فنالند برای عضویت در ناتو را در قبال توافق دو کشور برای دست زدن 
به مجموعه اقداماتی برای رفع نگرانی های ترکیه لغو کرد.در بیانیه کاخ سفید تصریح شد، سالیوان و کالین 
در دیدارشان همچنین درباره »حمایتشان از مذاکرات صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اهمیت 
گفتگو و دیپلماســی برای حل هر گونه اختالف در شرق دریای مدیترانه و محکومیت تالش برای الحاق 

غیرقانونی اراضی اوکراین به روسیه« گفتگو کردند.

انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور 
دوم کشیده شد

مساله »اوکراین و گسترش ناتو«

 مشاور بایدن راهی ترکیه



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 12 مهر 1401  7 ربیع االول 1444  4 اکتبر 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  5012

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه کمبریج می تواند بینش جدیدی 
را در مورد متاســتاز در بیماری ســرطان ارائه کند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیو اطلس، توانایی ســرطان برای انتشــار و پخش شدن در بدن 
یکی از مخرب ترین ترفندهای این بیماری مهلک است. اکنون دانشمندان 
در دانشگاه کمبریج پروتئینی را شناسایی کرده اند که نقش کلیدی در 
متاستاز دارد و نه تنها به یک درمان بالقوه جدید اشاره می کند، بلکه برای 
اولین بار نشــان می دهد که این فرآیند منحصر به سرطان نیست.مهم 
نیست که سرطان از کجا منشاء بگیرد، این بیماری در نهایت می تواند از 
طریق فرآیندی به نام متاستاز)فراگستری( شروع به استعمار سایر اندام ها 
و بافت ها کند که درمان آن را بســیار ســخت تر می کند.متاستاز انتشار 
یــک عامل بیماری زا از یک محل اولیــه یا آغازین به یک محل دیگر یا 
ثانویه در بدن میزبان اســت. این اصطالح معموال برای اشاره به متاستاز 
توسط تومور ســرطانی استفاده می شود. متاستاز به  طور کلی از تهاجم 
سرطان که گسترش مســتقیم و نفوذ سلول های سرطانی به بافت های 
مجاور است، متمایز است.ســرطان پس از تغییر ژنتیکی سلول ها برای 
تکثیر ســریع و نامحدود ایجاد می شود. سلول هایی که تومور را تشکیل 
می دهند در نهایت منجر به شکل گیری یک فنوتیپ بدخیم می شوند. این 
بدخیمی امکان تهاجم به گردش خون و به دنبال آن حمله به محل دوم 
برای سرطان زایی را فراهم می کند.برخی از سلول های سرطانی معروف به 
سلول های تومور در گردش، توانایی نفوذ به دیواره های لنفاوی یا رگ های 
خونی را پیدا می کنند و پس از آن می توانند از طریق جریان خون به سایر 

نقاط و بافت های بدن گردش کنند.

ستاره شناسان با اســتفاده از تلسکوپ »جمنای« سعی دارند شواهدی 
را در مورد نخســتین ستارگانی که در جهان وجود داشته اند، به دست 
آورند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیجیتال ترندز، با پیر شدن جهان، 
نوع ستارگان موجود در آن تغییر کرده است. عناصر سنگینی مانند آهن 
در اثر واکنش هایی که درون ستارگان اتفاق می افتند، ایجاد می شوند و 
نهایتا زمانی که سوخت آن ستاره ها تمام می شود و به  عنوان ابرنواختر 
منفجر می شوند، عناصر سنگین تر در اطراف پخش می شوند و در نسل 
بعدی ســتاره ها جای می گیرند. بنابراین با گذشــت زمان، ستارگان به 
تدریج ســطوح باالتری از این عناصر ســنگین تر را به دست آوردند که 
ستاره شناســان از آن به عنوان سطح فلزی بودن آنها یاد می کنند.این 
بدان معناست که اگر می توانستید نخستین ستاره هایی را که در زمان 
جوانی جهان متولد شــده اند، ببینید، متوجه می شدید که آنها کامال با 
ســتاره های امروزی متفاوت هستند. این ســتارگان اولیه که به عنوان 
»جمعیت ســتاره ای ااا«)Population III stars( شناخته می شوند، زمانی 
که کیهان کمتر از ۱۰۰ میلیون ســال داشــته است، شکل گرفته اند و 
جستجوی آنها یکی از اهداف اصلی تحقیقات نجومی بوده است.اکنون، 
ستاره شناسان با استفاده از تلســکوپ »جمنای«)Gemini( در هاوایی 
ممکن است برای نخســتین بار بقایای این ستارگان اولیه را شناسایی 
کرده باشند. آنها یک اختروش بسیار دور، مرکز درخشان یک کهکشان 
را مورد بررســی قرار دادند و ترکیب شــیمیایی ابرهــای اطراف آن را 
مشاهده کردند. ستاره شناسان دریافتند که این ترکیب غیرعادی است و 
نسبت آهن به منیزیم بسیار باالیی دارد. این موضوع نشان می دهد که 

این ماده می تواند از یک ستاره اولیه تشکیل شده باشد.

تجدید نظر در مورد متاستاز 
سرطان با کشف یک پروتئین جدید

کشف شواهدی در مورد 
نخستین ستارگان جهان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تلف شدن حیوانات در صحرای کنیا به دلیل خشکسالی و کم آبی

سیتروئن Oli می تواند ژیاِن عصر خودروهای الکتریکی باشد؟
کانسپت جدید سیتروئن Oli به عنوان یک خودروی الکتریکی و سبک وزن پیش نمایشی از محصوالت آتی این خودروساز فرانسوی محسوب 
می شود. یکی از مدیران سیتروئن می گوید کانسپت های معدودی در سال های اخیر می توانند فلسفه ای به قوت سیتروئن Oli داشته باشند. 
هم اکنون قیمت متوسط یک خودرو در بریتانیا برابر با ۴۲۰۵۴ پوند است که با توجه به هزینه های زندگی و رکورد اقتصادی پیش رو می تواند 
برای بسیاری از خریداران دور از دسترس باشد. همچنین افزایش کلی قیمت خودروها به ویژه محصوالت الکتریکی باعث شده این خودروها 
در دســترس خریداران نباشــند.به همین خاطر سیتروئن با دید خود به یک خودروی الکتریکی پایدار، جذاب و نسبتاً ساده به استقبال از 
چنین افرادی رفته است. قیمت این خودرو را می توان در محدوده ای دانست که اکثر خریداران توانایی انتخابش را خواهند داشت. البته باید 
دانست جذابیت های کنونی Oli را نباید قطعی بدانید چراکه این کانسپت مستقیماً راهی خط تولید نمی شود. سیتروئن می گوید کانسپت یاد 
شده یک آزمایشگاه سیار برای ایده ها و تکنولوژی آینده خواهد بود یعنی چیزی شبیه کاری که داچیا با کانسپت مانیفستو انجام می دهد.به 
گزارش پدال و به نقل از اتوکار، جدای از نقطه نظر پرفورمنس، سیتروئن Oli احتماالً رکورد خاصی را ثبت نخواهد کرد زیرا حداکثر سرعت 

این خودرو به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت محدود بوده و بهتر است درباره صفر تا ۱۰۰ آن نیز سؤالی نپرسید!

»هیوال« همه را متعجب کرد
درخشش ارلینگ هالند باعث تعجب و شگفتی سرمربی و هم تیمی سابقش شده ولی خود مهاجم نروژی چندان تحت تاثیر عملکرد 
خوب خودش نیست.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، سه هت تریک در سه بازی اخیر خانگی، ۱۷ گل در یازده بازی. این آمارهای 
فوق العاده ارلینگ  هالند در منچسترسیتی است. ارلینگ هالند یکی پس از دیگری حریفان خود را در لیگ برتر قربانی می کند. پس از 
پیروزی ۶ بر ۳ مقابل یونایتد پپ گواردیوال از عملکرد این بازیکن ابراز شگفتی کرد.پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی پس از پیروزی 
چشمگیر تیمش مقابل منچستریونایتد گفت: احساس باورنکردنی داریم، هالند همیشه تشنه گلزنی به نظر می رسد و بسیار هوشیار است. 
اعداد و آمار این مهاجم ترســناک اســت.هالند مانند فیل فودن هت تریک کرد. این بازیکن ۲۳ ساله نروژی موفق شد در سومین بازی 
خانگی خود باز هم هت تریک کند و به اولین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شود که در ۳ بازی خانگی اول خود هت تریک می کند. هالند 
به بی بی سی گفت: »من هرگز در سه بازی خانگی سه بار پشت سر هم هت تریک نکرده بودم. این آمار فوق العاده است. بد نبود. ما شش 
گل زدیم، چه می توان گفت؟ این باورنکردنی است که در خانه پیروز شویم و شش گل بزنیم.متس هوملس هم تیمی پیشین او نیز در 
واکنش به درخشش هالند نوشت: هالند یک »هیوال« است و خوشحال کننده است که او در بازی های بزرگ نیز خودش را نشان می دهد.

عشق را اپ و رس پدید نشد
زین بیابان خبر پدید نشد

زج دل رددمند مسکینان
انوکت را سپر پدید نشد

همه چیز از تو بود و رد همه چیز
زج تو چیزی درگ پدید نشد

خبری شد عیان من از فکر
وز عنایت خبر پدید نشد

ره هک پیش تو جان نکرد ایثار
از وجودش ارث پدید نشد

ات تو منظور بیدالن نشدی
چیه صاحب نظر پدید نشد

پیشنهاد

چهره روز

تسلی ناپذیر
وقتی رمان تســلی ناپذیر را می خوانیــد نباید توقع 
داشته باشید که به انتظار همیشگی از رمان پاسخی 
داده شــود. دنیایی خیلی متفاوت و ساختار شکن در 
انتظار شماست. به نظر می رســد بین نویسنده های 
خــوب همیشــه این تمایل بوده اســت کــه یکبار 
تمرکزشان را بگذارند روی فرم و توانمندی، تخیل و 
خالقیت خود را آنجا به بازی بگیرند. راوی، آقای رایدر 
مشهورترین پیانیست حال حاضر است که به شهری 
اروپایی برای اجرای کنسرت و سخنرانی دعوت شده 
است. هدف این کنسرت زنده کردن موسیقی شهر و 
برگرداندن اعتبار گذشته ها به رهبر ارکستر شهر است 
که اکنون معتاد به الکل و فاقد هر ارزشی شده است.

توانایی های رایدر در روایت داســتان فراتر از توانایی اول شخص است. رایدر می داند در سر آدم ها 
چه می گذرد، گذشته شــان چه بوده اســت، نگاه رایدر گویی کش می آید و می تواند همراه آدم ها 
برود، رایدر هرجا که می رود می داند قبل از او چه اتفاقی افتاده اســت، آدم ها پشــت ســرش چه 
می گویند و…اما این توانایی ها چنان عادیســت که در تمام صفحات کتاب رایدر هیچ گاه با میل 
خاصی از توانش اســتفاده نمی کند و باعث تغییری در رفتارش نیست. در جاهایی هم محدویت 
رایدر به شکل های خاصی به ما نشان داده می شود برای همین نمی توانیم بگوییم روای اول شخص 

و خداگونه است . راوی چیزی شناور بین تمام توانایی هاست و هرجا به گونه ای ظاهر می شود.
مکان داستان تسلی ناپذیر برای من عجیب ترین بخش آن بود. اولین ورود ما به داستان با هتلی 
اســت که رایدر در آنجا مهمان است، مسئول هتل مدیر اصلی برنامه ایست که رایدر قرار است در 

آن نقش بازی کند هم به عنوان نوازنده هم ناجی موسیقی شهر.....

 ری چارلز رابینسون
ری چارلز رابینســون )Ray Charles Robinson( نوازنده 
مشــهور آمریکایی پیانو و کیبــورد الکتریک و خواننده 
ســبک های جاز و ریتم اند بلوز بود.او آهنگسازی است 
که از بزرگترین های قرن بیســتم به حساب می آید و 
بسیاری از موسیقیدانان، خود را در سبک و شیوهٔ اجرا، 
وامدارش می دانند. بنابر این بد نیســت مروری کوتاه بر 
زندگی این خواننده، ترانه ساز و نوازندهٔ نابینای آمریکایی 
بیندازیم.ری چارلز رابینسون با نام هنرمندی ری چارلز 
پسر بیلی رابینسون، کارگر و آرتا ویلیامز در ۲۳ سپتامبر 
۱۹۳۰ در آلبانی ایالت جورجیا متولد شد.او از پیشگامان 
موســیقی ســول و پیانو بود که به شکل دهی به صدای 
ریتم اند بلوز پرداخت و به همه سبک ها صوتی سول وار 
بخشید از موزیک کانتری گرفته تا استانداردهای پاپ. فرانک سیناترا او را »تنها نابغه واقعی در حرفه ما« 
نامید. وی در هفت سالگی بینایی خود را از دست داد.می توان گفت که وی موسیقی را از هیچ آغاز کرد، 
در دهه ۱۹۶۰ به اوج رسید ولی هیچگاه بی فروغ نشد.ری چارلز رابینسون در ۶ سالگی به دلیل ابتال 
به آب سیاه، بینایی خود را از دست داد. در کودکی در مدرسه سنت اگوستین که مخصوص نابینایان و 
ناشنوایان بود با موسیقی آشنا شد و سازهای زیادی را آموخت و در ۱۵ سالگی والدین خود را از دست 
داد.در اواسط ۱۹۴۰ در فلوریدا در زمینه موسیقی مشغول به کار شد و با پس اندازهایی که جمع کرد، 
 Baby let me در ۱۹۴۷ به فلوریدا رفت و در آنجا شروع به ساخت موسیقی نمود.در سال ۱۹۵۱ آهنگ
hold your hand او برای اولین بار جزء Top Ten »۱۰ آهنگ برتر« شد. در سالهای ابتدای دهه ۵۰ وی 

با تلفیق Gospel و R&B سبک Soul را پایه گذاری نمود و در کنار آهنگسازانی چون Sam Cook با ترانه 
هایی چون I got a woman، The little girl و Lonely Avenure به ترویج آن پرداخت.

سینما

»ساشــین لیتل فدر« فعال حقوق مدنی سرخپوســتی 
که جایزه اســکار را بــه نیابت از »مارلــون براندو« رد 
کرد، درگذشــت.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، 
»ساشــین لیتل فدر« فعال حقوق مدنی سرخپوست که 
بیشــتر برای حضور در صحنه مراسم اسکار و رد جایزه 
بهترین بازیگر مرد جوایز اســکار بــه نیابت از »مارلون 
براندو« شناخته می شود، در سن ۷۵سالگی درگذشت.
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار این خبر را با 
انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد، »لیتل فدر« به سرطان 
ســینه مبتال بود.»براندو« در اســکار ۱۹۷۳ برای بازی 
در فیلم »پدرخوانده« به عنوان برگزیده جایزه اســکار 
بهترین بازیگر مرد انتخاب شد، اما در حمایت از حقوق 
سرخپوستان در مراسم حضور نیافت و »لیتل فدر« به نیابت »براندو« در مراسم شرکت کرد. او جایزه را 
رد کرد و در سخنرانی کوتاهی علت تصمیم »براندو« را برای رد جایزه اسکار، اعتراض به نحوه نمایش 
بومیان آمریکا در صنعت سینما و تلویزیون عنوان کرد.حضور این چهره ۲۶ساله روی صحنه اسکار با هو 
کردن حضار و رفتارهای توهین آمیز همراه بود. »لیتل فدر« پس از مراسم اسکار در  لیست سیاه هالیوود 
قرار گرفت.آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار در ماه اوت سال میالدی جاری به دلیل اتفاقات 
پیرامون اعطای جایزه اسکار سال  ۱۹۷۳ به طور رسمی از »ساشین لیتل فدر« عذرخواهی کرد.»لیتل 
فدر« نخســتین زن بومی بود که در سال ۱۹۷۳ در مراسم جوایز اسکار روی صحنه ایستاد. سخنرانی 
معروف ۶۰ ثانیه ای او در گالری تاریخ جوایز اســکار موزه آکادمی همراه با دیگر لحظات تاریخی مانند 
تبدیل شدن »هلی بری« به عنوان نخستین سیاهپوست برنده بهترین بازیگر زن و اعطای جایزه اسکار 

بهترین فیلم به فیلم ُکره ای »انگل« نمایش داده می شود.

نماینده سرخپوست »براندو« در اسکار 
درگذشت
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