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www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان عنوان کرد؛
تاکید بر ضرورت بسته شدن پرونده های اتهامی آژانس علیه ایران

info@sobh-eqtesad.ir

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد
میزان مهاجرت نخبگان کشور

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد: ۵۷ درصد نخبگان برگزیدگان 
المپیادهای علمی هستند که ۳۹ درصد آنها مهاجرت کردند. ۶۹ درصد 
نخبگان نفرات ۱ تا ۱۰۰ کنکور هســتند که ۲۷ درصد آنها مهاجرت 
کردند.به گزارش ایسنا، دکتر ناصر باقری مقدم در نشست خبری دیروز 
شــنبه در خصوص برگزاری دوازدهمین همایش ملی نخبگان با بیان 
این که این همایش با شعار »حکمرانی نخبگان سرآمدی ایران« برگزار 
می شــود، افزود: ما به دنبال این هستیم که چگونه نخبگان، مدیریت 
تحوالت کشور را به دست بگیرند.وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین 
آمارهای پایگاه های اطالعاتی بنیاد، ۵۰ هزار نفر مشمول جوایز نخبگی 
بنیاد هستند و از جوایز بنیاد بهره مند شدند و این در حالی است که بر 
اساس آمارهای جهانی به طور متوسط یک تا ۱.۲ درصد از هر جامعه ای، 
مستعدان و نخبگان آن جامعه را تشکیل می دهند که این میزان برای 
کشــور به عدد یک میلیون نفر می رســد.باقری مقدم ادامه داد: شرط 
حکمرانی نخبگان، در دسترس بودن میزان کافی از نخبگان است و ما 
با ۵۰ هزار نخبه در کشــور نمی توانیم این هدف را محقق کنیم؛ از این 
رو اولین رویکرد ما استفاده از روش هایی برای افزایش تعداد نخبگان در 
کشــور است. البته این گفته به معنای کاهش استانداردهای شناسایی 
نخبگان نیست.قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: در این راستا ما چند 
رویکرد و برنامه را در زمینه شناســایی نخبگان دستور کار قرار دادیم 
که اولین آن »پایه نخبگی« اســت، به این معنا که تعدادی از نخبگان 
و مستعدان در حوزه های علمی، صنعتی، هنری و کارآفرینی در کشور 
داریم که تمایلی برای شناســایی ندارند و ما به دنبال معرفی این افراد 
هســتیم.وی تنوع بخشی به شناســایی نخبگان را از دیگر رویکردهای 
شناســایی نخبگان عنوان کرد و یادآور شــد: در حــال حاضر بر روی 
شناســایی نخبگان علمی و دارندگان مقاالت علمی متمرکز هستیم و 
ما در حال شناسایی، نخبگان حتی در حوزه های رسانه هستیم.به گفته 
وی بر این اســاس بنیاد ملی نخبگان به دنبال سرآمدان و نخبگان در 

حوزه های مدیریت، کارآفرینی، صنعتی و قرآنی است .

افزایش اثربخشی نخبگان در کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان توجه به ظرفیت ها را از دیگر رویکردهای 
بنیاد برای شناســایی نخبگان دانســت و افزود: در بنیــاد ما عالوه بر 
شناسایی نخبگان، به دنبال افزایش اثربخشی نخبگان در کشور هستیم 
و رویکرد ما این اســت که زمینه اثربخشی این افراد را فراهم کنیم که 
این زمینه ها شــامل اشتغال نخبگان در دستگاه های اجرایی، مشارکت 
آنها در کانون های حل مشــکالت و نقش آفرینی آنها در شــرکت های 
دانش بنیان می شــود.باقری مقدم توجه ویژه به نخبگان علوم انسانی و 
علوم پایه را از دیگر رویکردهای این نهاد برای شناسایی نخبگان عنوان 
کرد و گفت: نخبگان علم و فناوری در قالب شــرکت های دانش بنیان 
فعال شده اند، ولی در حوزه های علوم انسانی و علوم پایه نیازمند مکانیزم 
جدیدی هستیم تا نخبگان این حوزه مشکالت پایه ای کشور را مرتفع 
کنند.وی خاطر نشان کرد: بستر فعالیت نخبگان علوم انسانی و علوم پایه 
شرکت های دانش بنیان نیست، بلکه نیازمند بسترهای دیگری است تا 

اثربخشی این افراد در حل مشکالت کشور افزایش یابد.

بازگشت نخبگان به کشور
قائــم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشــاره به برنامه هــای این نهاد برای 
بازگشــت نخبگان به کشور، توجه ویژه به بازگشت نخبگان به کشور را 
از دیگر رویکردهای این نهاد نام برد و ادامه داد: ایران همانند بســیاری 
از کشــورهای دنیا با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه است. ما اعتقاد به 
گردش نخبــگان داریم، چرا که یک امر طبیعی اســت و حتی اعتقاد 
داریم که نخبگان آخریــن یافته های علمی را بیاموزند و آنها را در این 
زمینه تشــویق می کنیم.وی با اشاره به اینکه ولی الزم است بسترهایی 
را برای بازگشــت موقت و یا دائم نخبگان به کشور فراهم کنیم، گفت: 
بر اســاس آمارها مهاجرت در سه دسته برگزیدگان المپیادهای علمی،  
نفــرات ۱ تا ۱۰۰ کنکور و یک تا هزار کنکور می شــود.وی اضافه کرد: 
۵۷ درصد نخبگان برگزیدگان المپیادهای علمی هستند که ۳۹ درصد 
آنها مهاجرت کردند. ۶۹ درصد نخبگان نفرات ۱ تا ۱۰۰ هستند که ۲۷ 
درصد آنها مهاجرت کردند و ۷۸ درصد نخبگان از میان دارندگان رتبه 
۱ تا هزار کنکور هســتند که ۱۶.۷ درصد آنها مهاجرت کرده اند.باقری 
مقدم اظهار کرد: مهاجرت نخبگان در ســال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ بوده 
است و با اجرای برنامه بازگشت نخبگان به کشور ۲۷۰۰ نفر از نخبگان 

به کشور بازگشتند.

اجرای 4 برنامه هزار در بنیاد
باقری مقدم با اشــاره به برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان، گفت: 
در این راستا ما برنامه »طرح هزار« را در دستور کار داریم که بنا داریم 
با کمک دولت اجرایی کنیم.وی »جذب ساالنه هزار نخبه«، »بازگشت  
ســاالنه هزار نخبه به کشور«، »ساخت هزار دستگاه مسکن نخبگانی« 
و »تربیت و آموزش هزار نخبه« را از جمله این برنامه ها دانســت.باقری 
مقدم، شفاف ســازی در حوزه نخبگان را از رویکردهای دیگر این نهاد 
نام برد و گفت: در این راســتا سعی کردیم تعامل سازنده ای با رسانه ها 
داشــته باشیم و سعی کنیم مسائل مربوط به بنیاد را از طریق رسانه ها 

به مردم اعالم کنیم.

مشارکت نخبگان در رفع مشکالت کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگام با تاکید بر اینکه سند راهبردی امور نخبگان 
تکلیف همه دســتگاه ها و مجریان امور نخبگان را روشــن کرده است، 
گفت: بر این اســاس استعداد برتر به فردی اطالق می شود که با توجه 
به ویژگی های ذاتی خود، امکان رسیدن به مرحله نخبگی را دارا است، 
ولی هنوز زمینه های الزم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه 
در او فراهم نشــده است.به گفته وی، نخبه به فردی برجسته و کارآمد 
اطالق می شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ 
و مدیریت کشــور در چارچوب ارزش های اسالمی اثرگذاری بارز داشته 

باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران:
 آمادگی تهرانی ها برای مواجهه با مخاطرات 

فقط ۱۰ درصد است
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان تهران در افتتاحیه پویش آموزش همگانی »شــهر آماده« گفت: 
براساس آخرین تحقیقات انجام شده، آمادگی شهروندان تهرانی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی کمتر از 
۱۰ درصد است.به گزارش ایسنا شاهین فتحی دیروز در افتتاحیه »پویش آموزش همگانی شهر آماده« که 
با هدف افزایش آمادگی شهروندان تهرانی در مواجهه با سوانح طبیعی در همکاری سه جانبه جمعیت هالل 
احمر استان تهران؛ سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش نشانی تهران، برگزار 
شــد اظهار کرد: حوادث پیرامون ما نشان داد، اگر مردم آمادگی داشته باشند، بزرگترین اقدامات را انجام 
می دهند. در ســیل های تابســتان تهران، اگر مردم به پناه گیری صحیح در مواجهه با سیالب آشنا بودند، 
تلفات جانی اتفاق نمی افتاد.وی ادامه داد: در دهه ۹۰ پژوهشــی به سفارش فدراسیون جمعیت های ملی 
صلیب سرخ و هالل احمر انجام دادیم و متاسفانه نشان داد که شهروندان تهرانی مخاطرات پیرامون خود 
را نمی شناسند و آماده مواجهه با مخاطرات نیستند. تهران بیش از ۸ میلیون جمعیت ساکن ثابت دارد و 
آموزش همگی آن ها کار بســیار سنگینی است. بنابرین سیاستگذاری بر این شد که در هر خانوار حداقل 
یک نفر آموزش ببیند و شعار »هر خانواده یک امدادگر« شکل گرفت.فتحی با تشکر از سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش نشانی گفت: آموزش همگانی مواجهه با بالیای طبیعی بر عهده 
هالل احمر است اما طبق تقسیم کار و و همکاری مدیریت بحران، دیگران نیز باید سهم خود را ادا کنند. 
از میزبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای اجرای این طرح قدردانی می کنیم و منتظر 
حضور دیگر ســازمان ها و دستگاه ها هســتیم.در پویش آموزش همگانی شهر آماده، قرار است با محوریت 
فرهنگسرا و ســرای محله های مختلف شهر تهران، آموزش کمک های اولیه، مواجهه با مخاطرات طبیعی 
و آشــنایی با آتش سوزی و مقابله با آن به شهروندان تهرانی آموزش داده شود.در این برنامه علی نصیری 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز گفت: سازمان ما در آموزش همگانی همکار هالل 
احمر است و از حضور دیگر دستگاه ها چون آتش نشانی تشکر می کنیم اما بعد از قدردانی از سازمان های 
مســئول باید به نقش ویژه رســانه ها توجه کرد. از زحمات آن ها تشکر کرد و تقاضا کرد همکاری خود را 
برای فرهنگ ســازی اصول ایمنی و مواجهه با مخاطرات افزایش دهند.او »شهر آماده« را ضروری دانست 
اما گفت: آنچه الزم و کافی اســت »شهر ایمن« است. این مهم تنها با همکاری تنگاتنگ گروه های مرجع 
اجتماعی، بدنه مردم و سازمان های مسئول چشم انداز تحقق پیدا می کند.نصیری بر ارائه آموزش ها در زمان 
و شــرایط مناسب اقشار و گروه های مردمی تاکید کرد و گفت: آموزش ها باید در روزهای تعطیل یا زمان 
فراغت هریک از گروه های مردمی هدف، برنامه ریزی شود. آمادگی کالبد شهر هم متکی به آمادگی مردم 
و مطالبه گری شهروندان استدر ادامه جلســه مهدی امیری مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران 
نیز گفت: در تهیه و تولید محتواهای آموزشــی مشــکل خاصی نداریم. چون خانه های سالمت در سال ها 
قبل تشکیل شده بود و اکنون خانه های دوام این وظیفه را دنبال می کنند. بر اساس اعالم جمعیت هالل 
احمر او افزود: اکنون ۲۲هزار نفر در خانه های دوام عضو هســتند و شهرداری سال هاست که فعالیت های 
خود را برای فرهنگ ســازی آغاز کرده است.او تاکید کرد: در عملیات های بحران شهری، رنگ های مختلف 
دستگاه های امدادی نباید نشان دهنده جدایی ما نباشد، بلکه نشان از تقسیم کار مناسب در چارچوب یک 

وحدت عمل باشد.

شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونا در کشور
 ۶ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشــته ۳۹۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه در این بازه زمانی شش بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۳ مهرماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 
۱۲۳ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۶ نفر رسید.

متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۶ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۲۸ 
هزار و ۹۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.۱۱۳ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۴ میلیون و ۲۳۳ 

هزار و ۵۶۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

رئیس جمهور گفت: مسائل فرهنگی اقتضا می کند همراه با اقناع سازی باشد 
و باید به سواالت و شبهات هم پاسخ داده شود.به گزارش خبرنگار مهر، حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز در همایش ملی منطق 
بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی که در سالن همایش های صداوسیما برگزار 
شد با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره مسائل فرهنگی، گفت: حقیقتاً 
هویت، اقتدار ملی را شکل می دهد. سرچشمه اقتدار ملت همین هویت است. 
این هویت که از دین و فرهنگ غنی ما برخواسته، همواره مورد هجوم دشمنان 
قرار گرفته است.وی افزود: این هویت، برای ملت، جوانان و فرهیختگان کشور 
همواره اقتدار ســاز اســت. روشــنفکران و رصد کنندگان مسائل فرهنگی و 
اجتماعی که در جایگاه دیده بانی نشسته اند به تهاجمات فرهنگی قبل از اینکه 
دیگران متوجه شــوند، هشــدار دهندرئیس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه 
روشــنفکران، تاکید کرد: جایگاه روشنفکران این مسئولیت را دارند که آنچه 
اتفاق می افتد را درک کنند و بدانند چه آســیب هایی فرهنگ کشور را تهدید 
می کند. پیش بینی ها، پیشگیری ها و درمان های به موقع کار روشنفکرها است.

رئیسی بیان کرد: اگر روشنفکر به موقع متوجه آسیب نشوند و به موقع آسیب ها 
را هشدار ندهد و به موقع در جهت رفع آنها اقدام نکند و آسیب زدایی نکنند، 
جایگاه روشــن فکری را مورد ســوال قرار می دهند. بزرگان ما در طول تاریخ 
اینگونه بودند و همواره متوجه می شدند و جوامع بشری را نسبت به آسیب ها 
متوجه می کردند. شاخص برای عملکرد یک فرهیخته و نخبه اجتماعی و یک 
چهره فرهنگی همین اســت که آیا درست متوجه شده و زمان خود را خوب 
شناخته و آســیب را خوب فهمیده است یا خیر؟وی اضافه کرد: این شاخصه 
برای آن اســت که ببینیم آیا فرهیختگان، مسائل و مؤلفه های قدرت را خوب 
شــناخته اند؟ از مهمترین مؤلفه های قــدرت فرهنگ و هویت ملی یک ملت 
است که به او اقتدار می دهد و اگر این نقطه یعنی هویت فرهنگی و ملی یک 
ملت آســیب ببیند، نقش مهم فرهیختگان و دانش پژوهان و نخبگان علمی 
بسیاری اهمیت پیدا می کند.رئیس جمهور بیان کرد: بدانیم انقالب اسالمی ذاتاً 
یک انقالب فرهنگی است و در ذات خود از فرهنگ برخوردار است و توسعه و 
پیشرفت فرهنگی را به همراه دارد و همواره پیام فرهنگی دارد و بدانیم پویایی 
و تحول در همه حوزه ها منوط به تحول و توســعه در حوزه فرهنگ است. اگر 
می خواهیم اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی در جامعه پیشرفت پیدا کند، 
باید پیشــرفت فرهنگی صورت گیرد.رئیسی ادامه داد: اگر پیشرفت فرهنگی 
حاصل شــد در حوزه رشد اقتصادی، در مســائل اجتماعی و رفع آسیب های 
اجتماعی و مسائل سیاسی گام هایی برداشته می شود. توسعه بسیاری از حوزه ها 
منوط به توسعه و تحول در حوزه فرهنگ است و اینجا نقش مسائل فرهنگی 
به عنوان یک ضرورت مطرح می شــود.وی تصریح کرد: رهبری معظم انقالب 
ساختارها، آموزش و پرورش، آموزش عالی، مدرسه، دانشگاه، حوزه های علمیه 
و.. را خوب می شناسند و این خواسته را از بنده به عنوان یک طلبه و خدمتگزار 
مطرح کردند. اینجا یک ضرورت اجتماعی اســت و همگان باید نسبت به آن 
حس پیدا کنند و به دنبال این احســاس مسئولیت، حرکتی متفاوت از قبل 
داشته باشــند.رئیس جمهور بیان کرد: این حرکت باید انقالبی باشد و همراه 
بــا خود نگاه عقالنی، خردورزی، پیش بینی های الزم و مطالعات دقیق و تدبیر 
در مسائل داشته باشد و بدانیم چه باید انجام دهیم. این نگاه باید نگاه انقالبی 
تحول خواه مبتنی بر اصول و مبانی باشــد. امام و رهبری و شهدای عالی قدر 
مــا بر این اصول تاکید و با خون خود پایبندی به این اصول را تثبیت کردند.

رئیســی خاطرنشــان کرد: تحول ضرورت دارد و این تحول کاماًل باید آسیب 
شناسانه و با نگاه به آینده و آینده پژوهی همراه باشد و این آسیب شناسی باید 

هم نسبت به ساختارها، رفتارها، فرآیندها، سیاست های اجرایی و منابع انسانی 
کارآمد باشــد زیرا منابع انسانی سرمایه است.وی با تاکید بر اینکه ما نیازمند 
بازنگاه به فرآیندها هســتیم، گفت: وقتی فرآیندها مورد بازنگری قرار گیرند 
ما می توانیم تحول در فرآیندها، ســاختارها و منابع انســانی داشته باشیم. ما 
مجموعه ها و پژوهشگاه ها و دانشگاه های بسیاری داریم که روی این موضوعات 
کار کردند. ما نباید به آن پیشــینه بی توجه باشیم. برای شکل دادن پیشینه 
الزم اســت آن پیشینه به خوبی دیده شود. در نشست های علمی، تحقیقی و 
پژوهشی حتماً کارهای گذشــته باید محاسبه سود و کارها از آنجا ادامه پیدا 
کند.رئیس جمهور با بیان اینکه یعنی همه کارهای انجام شده قبلی باید مورد 
توجــه قرار گیرد، افزود: در حوزه های علمیه و مراکز مختلف علمی و فرهنگی 
کارهای بسیاری انجام شده است. باید همه آنها بررسی تا کسری ها شناسایی 
شــود. قباًل کارها انجام شده و به بخش های مختلف منتقل شده است.رئیسی 
با بیان اینکه دیدن وضعیت موجود به صورت کامل و ترسیم وضعیت مطلوب 
باید با نگاه های ژرف فرهنگی صورت گیرد، اظهار کرد: همه بخش ها باید تالش 
کنند تا این کارها تحقق عینی و عملی پیدا کنند. اگر این گام ها برداشته شود 
طبیعی اســت که بتوانیم چالش های وضع موجــود را به خوبی بیابیم و وضع 
مطلوب را ترســیم کنیم. نگاه به همه ابعاد مطرح شده می تواند ما و مسئوالن 
فرهنگی را نســبت به وضع موجود و مطلــوب و فاصله میان آنها واقف کند و 
تالش شود فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کمتر شود.وی با اشاره به 
ناهماهنگی ها، تداخل ها و بعضاً تعارض های موجود در حوزه فرهنگی، تصریح 
کرد: در بررسی وضعیت موجود همه اینها می تواند دیده و رفع شود به نحوی 
که بتوانیم به بسیاری از ناهماهنگی ها در بحث های فرهنگی خاتمه دهیم. ما 
در عصر فضای مجازی هستیم که باید شناخته شود و اقتضائات آن موارد توجه 
قرار گیرد. کار باید با توجه به فناوری ها و پدیده های نو در این عرصه باشــد و 
حتمــاً باید به این فضای جدید توجه شــود تا آینده پژوهی در این فضا مورد 
توجه قرار گیرد.رئیس جمهور افزود: در اصالح ساختارها و به دنبال آن اصالح 
رفتارها، نگاه به مردم و نقش دادن به جوانان و نوجوانان بســیار اهمیت دارد 
به نحوی که آنها احســاس کنند ما می خواهیم یک حرکت، نیاز و ضرورت را 
با هم آغاز کنیم نه اینکه ما برای آنها نسخه بنویسیم. مردمی کردن کار اقتضا 
می کند ما نگاه به مردم را در تصمیم سازی ها، اجرا و نظارت حتماً سهیم کنیم 
و احساس کنند به حساب آمدند. تنوع قومی در ایران اسالمی یک فرصت است 
و باید از آن بهره برد.رئیسی با تاکید بر اینکه مردمی کردن کار در نگاه آسیب 
شناسانه به ساختارها اثر دارد، خاطرنشان کرد: مسائل فرهنگی اقتضا می کند 
که با اقناع سازی همراه باشد. مسائل فرهنگی فقط بخشنامه ای نیست و افکار 
عمومی باید اقناع شود و ســواالت و شبهات موجود در این زمینه پاسخ داده 
شود؛ تصمیمات فرهنگی باید با اقناع سازی همراه باشد. این می تواند مسائل 
فرهنگی را در جامعــه نهادینه کند و اجرای آن ضمانــت اجرا پیدا کند.وی 
اضافه کرد: تصمیمات فرهنگی باید همراه خود پیوست های اقناعی، رسانه ای و 
فرهنگی داشته باشد. رهبر معظم انقالب به ما تاکید دارند تصمیمات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی پیوست فرهنگی و اقناعی داشته باشد که موجب بسیاری از 

اتفاقات در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد.
رئیس جمهــور با بیان اینکه در نگاه به ســاختارهای فرهنگی توجه به چابک 
سازی و ساختارهای عریض و طویل کارساز نیست، تصریح کرد: آنها خودشان 
گرفتار خودشان هستند. چابک سازی دستگاه های فرهنگی به نحوی که مسأله 
محور و نقش آفرین باشــد با نگاه به حل مســأله و با نگاه به مخاطب ها، باید 

کامل مشخص شود.

رئیسی در همایش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی:

ضروتتوسعهسوادرسانهای

معاون وزیر نفت خبر داد

مذاکرات تهران و مسکو برای همکاری در صادرات گاز
مدیرعامل راه آهن:

رکورد ترانزیت ریلی در ایران 
شکسته شد

جزییاتی از ادغام کارت های بانکی

 هر ایرانی یک حساب و یک کارت!

تهران - ایرنا - مدیرعامل راه آهن با اشــاره به این مطلب که در دولت ســیزدهم به دیپلماسی حمل و نقل بویژه 
حوزه ریلی توجه ویژه ای شده است، اظهار کرد: در سال گذشته به لطف الهی رکورد ترانزیت ریلی، رکورد صادرات 
از مرزهای ریلی و مجموع حمل و نقل بین المللی در طول تاریخ راه آهن را شکســتیم.به گزارش ایرنا ار شرکت 
راه آهن، »سید میعاد صالحی« در مراسم صبحگاه پلیس راه آهن کشور که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در 
ستاد فرماندهی پلیس راه آهن کشور برگزار شد، گفت: حضور در این مراسم، ناظر به حمایت مدیران راه آهن از 
پلیس راه آهن است که در طول این سال ها همواره برای حفظ امنیت و سیر ایمن مردم عزیز و حمل بار تالش 

کرده اند.وی افزود: پلیس راه آهن یکی....

توزیع کاالبرگ منتفی شد؟
تاکیدجریانصدربرعدممشارکت

جدیدترینلیستکاالهایممنوعهوارداتیمنتشرشددردولتآینده
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گزیده خبر
بورل در گفتگو با امیرعبداللهیان: 

قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه کشــورمان ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا اظهار کرد: ما 
قصــد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم.به گزارش گروه سیاســت خارجی 
خبرگزاری تســنیم؛ در این گفتگو در مورد آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات 
لغو تحریم و روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا و مســائل اخیر در ایران تبادل نظر 
به عمل آمد.امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از تالش های سازنده جوزف بورل برای 
کمک به بازگشت همه طرف ها به تعهدات خود در توافق، گفت: علی رغم برخی 
اظهارات متعارض رســانه ای طرف آمریکایی، اکنون گام های رسیدن به توافق 
در مسیر درســتی قرار دارد و در همین راستا، ما از همکاری آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مسیر فنی استقبال کردیم.امیرعبداللهیان در خصوص تحوالت 
جاری کشــور گفت: مرگ مرحوم مهسا امینی مایه تأسف همه ماست، در این 
خصوص گزارش دقیق و علمی پزشــکی قانونی از ســوی تعداد قابل توجهی از 
پزشــکان فوق تخصص و افراد خبره ارائه شده است، همچنین اقدامات قضایی 
نیز در جریان اســت، البته این موضوع برای برخی مقامات غربی فقط یک بهانه 
است. پرسش این است؛ غرب در خصوص صدها پرونده قتل عمد زنان و کودکان 
در کانادا و آمریکا به ویژه به دســت پلیس چه کرده اســت؟! نمی شــود در اروپا 
خشــن ترین مقابله با اغتشاش، عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار  در 
چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود!وزیر امور خارجه کشورمان افزود: 
مطالبات مســالمت آمیز موضوعی جدای از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات 
تروریستی است. وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد جمهوری اسالمی ایران از 
پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اینجا سرزمین کودتای 
مخملی یا رنگین نیست، ایران لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است.رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: البته ما به چارچوب بزرگ تری برای همکاری 
اتحادیه اروپا و جمهوری اســالمی ایران نگاه می کنیم، بنابراین توصیه می کنیم 
اروپایی ها با رویکردی واقع بینانه به موضــوع بنگرند.امیرعبداللهیان درادامه به 
نقش جمهوری اســالمی ایران و سردار سلیمانی در مقابله با داعش در عراق و 
سوریه و در نتیجه انتفاع اروپا از امنیت در قاره خود اشاره کرد.وزیر امور خارجه 
در ادامه یادآور شــد: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال 
جنگ اوکراین، عدم ارسال سالح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به 
آوارگی مردم است.جوزف بورل نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی 
از پیشــرفت های حاصله در مسیر احیای برجام و اهمیت همکاری میان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با ایران، گفــت: توافق ایران و آمریکا در تبادل زندانیان 
موضوع مهمی اســت و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی به توافق می دانیم.
بورل در ادامه به پیشرفت های خوب به دست آمده در نیویورک و وین اشاره نمود.

نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: ما قصد دخالت در امور داخلی 
ایران را نداریم. وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا، بر ضرورت 
همکاری هرچه بیشتر اتحادیه اروپا و ایران تأکید کرد.بورل در پایان به توضیحات 
ایران در خصوص تأکید بر عدم ارسال سالح و پهپاد برای به کارگیری در جنگ 

اوکراین اشاره کرد و آن  را در خور توجه دانست.

امیرعبداللهیان عنوان کرد؛

تاکید بر ضرورت بسته شدن پرونده های اتهامی آژانس علیه ایران
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه 
پرتغال، بر ضرورت بسته شــدن پرونده های اتهامی آژانس علیه 
جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، ظهر روز 
جمعه در گفتگوی تلفنی با ژوائو گومز کراوینیو وزیر امور خارجه 
پرتغال، در خصوص برخی موضوعات مرتبط با مناسبات دوجانبه 
و همچنین مســائل بین المللی مورد اهتمام مشــترک گفتگو و 
تبــادل نظر کرد.طرفین در این تماس، با اشــاره به بیش از پنج 
قرن روابط خوب میان دو کشــور، بر گسترش هر چه بیشتر این 
روابط تاکید کردند.وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگوی 
تلفنی با تشریح مذاکرات صورت گرفته در نیویورک و گفتگوهای 
ســازنده رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با مدیر کل آژانس 
بیــن المللی انرژی اتمی، بر ضرورت بســته شــدن پرونده های 
اتهامی آژانس علیه جمهوری اســالمی ایــران تاکید کرد.دکتر 
امیرعبداللهیان در موضوع اوکراین نیــز بار دیگر تاکید کرد که 
جمهوری اســالمی ایران به هیچ عنوان سالح برای بکارگیری در 
جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد.رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: ما باور داریم تسلیح هر یک از 
طرفین بحران، باعث طوالنی تر شدن جنگ خواهد شد، بنابراین 

به هیچ وجه جنگ را راه مناسبی نه در اوکراین و نه در افغانستان، 
سوریه و یمن ندانسته و نمی دانیم.دکتر امیرعبداللهیان گفت: ما 
کشوری هستیم که در غرب و شرق با گروه های تروریستی مانند 
القاعده، جیش العدل و داعش مواجهیم. همچنین در هفته های 
اخیر شاهد ورود اسلحه از مرزهای غربی و شرقی کشور بوده ایم. 
این در حالی است که برخی کشورها در اظهاراتی مداخله جویانه 
موضوع اغتشاشات و فعالیت های تروریستی را به عنوان اعتراض 
تلقی کرده و در عمل باعث تحریک اغتشاش گران و تروریست ها 
می شــوند و حتی موضوع صدور قطعنامه یــا تحریم هایی را در 
نشست آتی شورای وزیران اتحادیه اروپا در دستور کار خود قرار 
داده اند که در صورت انجام این اقدام، جمهوری اســالمی ایران 
اقدام متقابل خواهد کرد.وزیر امور خارجه پرتغال نیز ضمن تاکید 
بر پیشینه طوالنی روابط خوب میان دو کشور، از مواضع و اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران در تداوم مذاکرات هسته ای و به خصوص 
تعامل گسترده تر با آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کرد.

ژوائو گومز کراوینیو همچنین خواستار تداوم همکاری های ایران 
در راســتای کاهش بحران در اوکراین شــد و در پایان با خانواده 
تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر از جمله نیروهای انتظامی و 

امنیتی جمهوری اسالمی ایران ابراز همدردی کرد.

امیر ســرتیپ آشــتیانی با حضور در مجموعه صنایع قطعه 
ســازی سازمان الکترونیک وزارت دفاع از بخش های مختلف 
این صنعت و همچنین خط تولید سیستم کنترل الکترونیک 
خــودرو » »ECU « بازدیــد کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر ســرتیپ آشتیانی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای  در این بازدید با تبریک میالد با سعادت 
پیامبر اعظم )ص( و آغاز هفته وحدت و تقدیر از متخصصان 
صنعــت دفاعی در مجموعه صنایع الکترونیــک وزارت دفاع 
گفت: وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح مسیر پیش 
روندگی خود را طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به سرعت طی کرده و امروز جایگاه وزارت دفاع و نقش آفرینی 
نیروهای مســلح در شناسایی، رصد، مواجهه و پاسخ به موقع 
و موثر به تهدیدات، بر همگان آشــکار و مبرهن اســت و این 
امــر مرهون تفکر جهادی و عمل انقالبی و مجاهدت خالصانه 

متخصصان دفاعی کشور است.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح با بیان اینکه دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی 
در این سال ها توانســته اند با تکیه بر استعدادها، توانمندی 
داخلی و همت بلند به دســتاوردهای چشمگیری در عرصه 
های زمینی، دریایی، هوایی، هوافضا و الکترونیک دست یابند 
تصریح کرد: ســرریز دانش و انتقال فنــاوری های دفاعی به 
صنایع کشور از اولویت های مجموعه نیروهای مسلح و وزارت 
دفاع بــا رعایت همه مالحظات بخش های دولتی وخصوصی 
اســت.وی افزود: صنایع دفاعی به عنوان عامل پیش برنده و 
پیــش رو در لبه ی فناوری حرکتی چند وجهی و چند بُعدی 
دارد و طراحی، تولید و ســاخت محصوالت پیچیده دفاعی به 
لحاظ ضرورت و گذراندن استانداردهای سخت دفاعی  در بُعد 
امنیت، پیشــرفتی چند ضلعی در حوزه های علوم زیســتی، 
پزشکی، هسته ای، شــیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی، 

هوایی، ســایبری، الکترونیک و … داشــته و بر همین اساس 
قادر است به روند پرشــتاب پیشرفت کشور در ابعاد مختلف 
کمک شایان کند.وزیر دفاع با بیان تحریم های ظالمانه نظام 
سلطه علیه جمهوری اسالمی ایران  گفت: با تدبیر مقام معظم 
رهبری نهضت قطعه ســازی در نیروهای مسلح  شکل گرفت 
و امــروز وزارت دفاع هزاران قطعــه مورد نیاز صنایع مختلف 
کشور از جمله حمل نقل زمینی، دریایی و هوایی،صنایع نفت، 
پتروشــیمی و پاالیشگاهی ، پزشــکی و داروئی و ... را تولید 
می کند.وی در بازدید از بخش سیســتم کنترل موتور یورو ۵ 
دریچه گاز برقی »ECU« گفت: با خروج شرکت های خارجی 
و همچنین عدم تأمین این  قطعه ی حساس خودرو، شرکت 
های خودروســاز در تولید محصوالت خود با چالش اساسی 
مواجه شــدند؛ اما در نهایت همــکاری دو  وزارتخانه صمت و 
دفاع در تولید سیستم کنترل موتور و حتی نسل های پیشرفته 

تر این محصول، فرصتی 
بــرای تقویت و تکیه بر 
ابتکارات   و  بومی  دانش 
سرتیپ  کرد.امیر  ایجاد 
آشــتیانی تأکیدکــرد: 
وزارت دفاع خود را ملزم 
می داند کــه با رعایت 
تمــام ویژگی های فنی 

و اســتانداردهای صنعتی، متناسب با نیاز بخش های مختلف 
کشــور، نیازمندی بخش های راهبردی و زیرساختی کشور از 
جمله شــرکت های خودرو ساز را تأمین کند. وی با اشاره به 
اینکه صنایع دفاعی ما از جمله صنعت حســاس و پیچیده ی 
الکترونیک وزارت دفاع؛ صنعتی در سطح جهانی است گفت: 
همکاری های رو به رشــد و مؤثری با مجموعه هایی همچون 
خودرو سازی، پتروشــیمی، نفت وگاز و امنیت غذایی وجود 
دارد و این ارتباط و تعامل دو سویه باید روز به روز با پیشرفت 
همراه باشد و ان شــاءاهلل  این روند با تدبیر دولت مردمی در 

سایر بخش های کشور نیز رقم خواهد خورد.

وزیر دفاع: 

وزارتدفاعهزارانقطعهموردنیازصنایعمختلفراتولیدمیکند
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گزیده خبر

جزییات تازه درباره نحوه و میزان افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت

برخــی نمایندگان مجلس عنــوان می کننــد؛ احتمال دارد بــا توجه به 
پیشــنهادهایی که نمایندگان مجلس در صحــن می دهند، افزایش حقوق 
کارکنــان دولت به ۲.۵ میلیون تومان هم برســد.به گزارش خبرآنالین، در 
حالی دو فوریت »الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشــکری« هفته گذشــته در صحن علنی مجلس بررسی و در 
نهایت تصویب شــد که براساس آنچه اعالم شــده، در صورت تصویب این 
الیحه، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی انجام می شود.آن طور که علی رضا 
ســلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفته، الیحه متناسب 
ســازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشــوری و لشکری در هفته 
جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.به گفته او، کمیسیون 
برنامه و بودجه تا روز یک شــنبه آینده )۲۴ مهر( بــرای ارائه گزارش خود 
درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری 
و لشــکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این الیحه در دســتور صحن 

علنی قرار می گیرد.

حقوق چقدر باال می رود؟
اما در رابطه با میزان و چگونگی افزایش حقوق کارمندانوبازنشستگان دولت، 
بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: برای افزایش حقوق 
کارکنــان برای هر کارمند ۳هزار امتیاز مبنا بود و ما هم بر همان اســاس 
پیش رفتیم. البته اعضای کمیسیون نظرات دیگری هم داشتند؛ اما ما نظر 
دولت را مدنظر قرار دادیــم. بنابراین حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 
به طور میانگین یک میلیون تومان اســت.وی افــزوده، احتمال دارد با توجه 
به پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس در صحن می دهند، افزایش حقوق 
کارکنان دولت به ۲.۵ میلیون تومان هم برســد.بهروزی فر متذکر شده؛ از 
سوی دیگر بحث افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت هم مطرح است. یعنی 
کسانی که کف حقوقشان پایین است، حقوقشان بیشتر افزایش پیدا کند و 
کســانی که حقوق باالتری می گیرند درصد افزایش حقوقشان کمتر باشد. 
هدف و انگیزه این است که فاصله ها را کم کنند که متناسب با ریسک پذیری 
و خطری باشد که در پست ها وجود دارد.همچنین حسن لطفی، نماینده رزن 
و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم افزایش حقوق افراد تحت 
پوشش کمیته امداد، گفته است؛ حقوق و مزایای افراد تحت پوشش کمیته 
امداد باید حداقل ۵۰درصد افزایش داشته باشد و این موضوع در کمیسیون 
اجتماعی به تصویب رسید.او عنوان کرده؛ براساس بند ۴ الیحه دولت حقوق 
شاغالن باید تا ۳۵درصد افزایش داشته باشند و کمیسیون هم همین نظر را 
داشت. نظر کمیسیون اجتماعی درخصوص فوق العاده ویژه کارکنان نظامی 
و انتظامی این اســت که با توجه به اینکه سقف اعتبارات ابالغی با دستگاه 

اجرایی است پس تا ۵۰درصد افزایش داشته باشد.

زمان افزایش حقوق اعالم شد
در این میان، محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفته، به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، 
بازنشستگان و مددجویان تحت پوشــش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه 
دوم امســال اعمال می شود.محسن زنگنه افزوده اســت؛ بر اساس الیحه 
پیشنهادی دولت با عنوان الیحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت 
و بازنشستگان کشوری و لشــکری، از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی 
کارکنان دولتی که مشــمول قانون خدمات کشوری و لشکری هستند در 
حقوق پایه حدود ســه هزار امتیاز که معادل بیــش از یک میلیون تومان 
اســت اعمال خواهد شد.وی با بیان این که حق عائله مندی ۲ برابر و تقریبا 
بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق های مختلف افزایش خواهد یافت، عنوان کرده؛ 
در حوزه اقشــار آسیب پذیر که از طرف بهزیســتی و کمیته امداد حمایت 
می شــوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.نایب 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به فقدان عدالت در 
پرداختی سازمان ها و دستگاه های مختلف اشاره کرده و افزوده؛ بر این اساس 
فوق العاده ویژه همه دستگاه ها تا ۳۵ درصد افزایش می یابد.زنگنه در ارتباط 
با میزان افزایش دریافتی حقوق بازنشســتگان نیز گفته؛ حداقل ۹۰۰ هزار 
تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.وی در خصوص منابع مالی 
ایــن میزان افزایش اظهار کرده؛ به همین منظور افزون بر ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در بودجه امســال دولت پیش بینی شده  است.علی بهادری جهرمی, 
سخنگوی دولت در عین حال در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق 
کارمندان از چه زمان اجرایی می شــود، گفته، آنچه در الیحه قید شده این 
اســت که در صورت تصویب توسط مجلس پیشنهاد دولت این است که از 

ابتدای شهریورماه اجرایی می شود.

جزییاتی از ادغام کارت های بانکی
 هر ایرانی یک حساب و یک کارت!

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی از 
طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حســاب ها و کارت های 
بانکی افراد خبر داد.ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری تســنیم، از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام 
حســاب ها و کارت های بانکی افراد خبر داد.وی گفت: اکنون ۵۰۰ 
میلیون کارت بانکی در کشــور موجود اســت که میانگین آن هر 
ایرانی دارای 7 کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت 
بانکی برای کشور به نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل 
اقتصادی کشور می کند.عضو کمیسیون شوراها افزود: مثاًل افرادی 
که بر اثر محکومیت حساب های بانکی شان  مسدود شده است یا 
قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت 
دارند به راحتــی می توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن 
اســتفاده کنند.ابوترابی تصریح کرد: هدف از این کار این است که 
تمام حساب ها و کارت های بانکی جمع آوری و تبدیل به یک کارت 
با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب ها 
در جهت اهداف خودشــان استفاده کنند، چون یک کارت است و 
افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی توانند کارت بانکی خود را به سایر 
افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور 
الزم اســت.این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: حتی می توان این اقدام را برای کودکان ۱۰ ســال به باال نیز 
اعمال کرد، یعنی کارت بانکی برای کودکان و نوجوانان تعبیه شود 
که فقط مخصوص خرید و مسائل روزمره آن ها شود تا با این اقدام 
هم مانع از سوءاستفاده از کارت های بانکی بچه ها در کشور شویم.

رئیس کانون انبوه سازان:
بانک ها از بخش مسکن گریزانند

رئیس کانون انبوه ســازان گفت: متقاضیــان طرح نهضت ملی 
مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک هایی که باید به 
این پروژه وام بدهند از بخش مســکن گریزانند؛ در این شرایط 
انبوه سازان پیشنهاد تامین منابع این طرح را دادند که از سوی 
وزارت راه و شهرسازی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.سید 
محمد مرتضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری 
رکود و کاهش تمایل به ســرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
فراتر از پیش بینی ها بود. انبوه ســازان در ســال گذشته انتظار 
کاهش تا ۳۰ درصدی صدور پروانه را برای امســال داشــتند 
امــا این افت به حدود ۵۰ درصد رســید.وی با اشــاره به آمار 
بهار امســال درخصوص کاهش ۴۶ درصــدی صدور پروانه در 
تهران و ۱۳ درصدی در کل کشــور گفــت: آمار پروژه نهضت 
ملی مســکن به کمک آمار کشور آمده است. اما در شهر تهران 
که مســکن حمایتی وجود ندارد تصویر بهتری از رکود را به ما 

نشان می دهد.

توزیع کاالبرگ منتفی شد؟
عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: مجلس در قانون دولت را 
به دادن کاالبرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون آمده است که 
دولت از طریق کاالبرگ یا به هرطریق دیگر اختالف قیمت سبد 
کاال های اساسی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، جبران کند.

به گزارش تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا به 
مردم کاالبرگ الکترونیکی داده می شــود یا پرداخت یارانه نقدی 
ادامه خواهد داشــت، گفت: قطعاً کاالبرگ نسبت به یارانه نقدی 
مزایایی دارد منتها زمان دادن کاالبرگ به مردم مهم است، زمانی 
که ما از کاالبرگ صحبت می کردیم دولت می خواســت به خاطر 
تورم حمایتی از برخی از اقشار انجام بدهد.وی افزود: در آن زمان 
پیشــنهاد شــد که دولت به جای اینکه پول نقد بدهد به صورت 
هدفمند برای حمایت از اقشار کم درآمد به مردم کاالبرگ بدهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اما 
اآلن ارز ۴۲۰۰ حذف شــده و یک تورم ۵۰درصدی به کشــور 
تحمیل شده است، همه کاال های اساسی و سایر کاالها گران شده 
است، لذا در زمان حاضر کاالبرگ دیگر موضوعیتی ندارد.وی ادامه 

داد: ضمن اینکه همین رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک 
خانواده ۴نفره حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می شــود و 
خانواده ها روی این رقم حساب کرده اند؛ اگر اآلن به جای این رقم 
یارانه نقدی، کاالبرگ ارائه شود قطعاً مشکالتی را به وجود خواهد 
آورد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجلس در 
قانون دولت را به دادن کاالبرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون 
آمده است که دولت از طریق کاالبرگ یا به هرطریق دیگر اختالف 
قیمت سبد کاال های اساسی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، 
جبران کند.زنگنه با تأکید بر اینکه در قانون از کاالبرگ اسم برده 
شــده است اما این که حتماً تأکید شــود که کاالبرگ داده شود، 
این طور نیست، گفت: دولت هم اگر بخواهد به سراغ کاالبرگ برود، 
نه زیرساخت هایش فراهم است و نه دیگر آن تأثیرات را دارد.وی 
در پاسخ به این پرسش که »پرداخت یارانه نقدی تورم زا است؟« 
گفت: این که گفته شود که به مردم یارانه نقدی بدهیم تورم ایجاد 
می شود اما اگر به همین میزان کاالبرگ در اختیارشان قرار گیرد 
تورم ایجاد نمی شــود، حرف غلطی است، چطور اگر این پول نقد 
را به مردم دهیم تورم ایجاد می شود اما اگر دولت به تولیدکننده 
پــول دهد و همین کاال را بخرد تورم ایجاد نمی شــود، آیا دولت 
کاال را مجانــی تهیه می کند؟ پس دولت پول را پرداخت می کند 
چــه بخواهد آن را به مردم بدهد و چه بــه تولیدکننده.نماینده 
تربت  حیدریــه در مجلس تأکید کرد: لذا معتقدم در زمان حاضر 
زمان حذف یارانه نقدی و دادن کاالبرگ نیست و ارائه کاالبرگ به 

مردم هیچ تأثیر به روی تورم ندارد.

در حالی که ســرمایه گذاران انتظارات خود را از یک فدرال رزرو بسیار تهاجمی در پایان 
سال تکرار می کنند، بازار طال هفته را با کاهش نزدیک به ۹۰ دالر نسبت به باالترین رقم 
ماه اکتبر خود به پایان می رساند.به گزارش ایسنا، بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا در 
روز جمعه از چهار درصد گذشت، در حالی که شاخص دالر آمریکا پس از آن که داده های 
کالن این هفته، دیدگاه افزایش بیشــتر نرخ بهره را به جای تغییر از ســوی فدرال رزرو 
تقویت کرد، به باالترین حد در ۲۰ سال اخیر نزدیک شد. در پاسخ، طال هم به زیر سطح ۱۶۵۰ دالر در هر اونس سقوط کرد، 
در حالی که معامالت آتی طالی Comex در ماه دسامبر با ۱.7۴ درصد کاهش در روز گذشته به ۱۶۴7 دالر و ۸۰ سنت رسید.
اما این موضوع برای طال خطرناک می شــود و بازار با تقویت دالر تسکین نمی یابد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA در 
این باره به کیتکو نیوز گفت: آنچه این موضوع را بسیار سخت می کند، دیدن ین ژاپن در سطوح پایین تر از بحران آسیایی و پوند 
انگلیس در بحبوحه مقابله با ریسک های ثبات مالی بازار است. بعید است که مقامات ایاالت متحده به زودی مداخله کنند و اجازه 
دهند روند صعودی دالر به نتیجه برسد. این هفته، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده با اشاره به افزایش ارزش دالر، طال 
را فعال در وضعیتی نامطمئن نگه داشــت.چیزی که اوضاع را بدتر می کند، تغییر چشــم انداز فدرال رزرو است. مویا افزود: ثابت 
شــده اســت که تورم ماندگار است. بازارها به آرامی انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش خواهند داد و به 
نظر من این یک تغییر برای چشم انداز طالست.بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کاالیی TD Securities عنوان کرد که اقدامات 
تهاجمی تر فدرال رزرو، نوسانات بیشتری را برای طال در آینده قابل پیش بینی نشان خواهد داد. فرانک چولی، استراتژیست ارشد 
بازار RJO Futures هشــدار داد که پیامی که از ســوی فدرال رزرو می آید، به طال اجازه نخواهد داد که هر گونه افزایشی را که به 
دست می آورد، حفظ کند و این واقعیت که طال در هفته گذشته نتوانست به باالی ۱7۴۰ دالر برسد، نشانه منفی دیگری برای 
اقدامات آتی قیمت است. چولی به کیتکو نیوز گفت: فدرال رزرو جا برای افزایش بیشتر نرخ بهره دارد. طال نمی تواند در مقابل 
این حرکات تهاجمی افزایش یابد.اما ملک در این باره معتقد است که سطح حمایتی بعدی طال ۱۶۱۵ دالر و پس از آن ۱۵۸۰ 
دالر در هر اونس است. مقاومت در حدود ۱7۰۰ دالر، ۱7۰7 دالر و ۱7۱۱ دالر است. طال از سال ۲۰۱۹ زمان زیادی را به زیر 

۱۶۰۰ دالر در هر اونس سپری نکرده است که برخی از تحلیلگران را نگران می کند

بر اساس اعالم معاونت روابط کار وزارت کار، ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع 
تشکیل شــده و بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشــور فعالیت دارند.به گزارش 
ایســنا، نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط های کارگری 

و پیشــگیری از وقوع حوادث و آســیب های شــغلی حیاتی و ضروری است.بحث پیشــگیری از حوادث کار و پیروی از 
آیین نامه های قانونی از جمله اهداف بازرســان کار به شمار می رود که در کاهش هزینه های اضافی ناشی از حوادث موثر 
است. بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه 
مستقیم به کارگاه های مشمول قانون کار و بازرسی از آن در حفظ و صیانت از نیروی کار و محیط های کار تاثیرگذارند.در 
همین راستا، علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۸۰۰ بازرس 
کار در سطح کشور خبر داده و گفته است: »حفظ و صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و موضوع ایمنی قبل و 
حین کار از اهمیت باالیی برخوردار است لذا باید ایمنی را سرلوحه کار قرار دهیم، چراکه با ارتقای حوزه ایمنی، بهره وری 
نیز افزایش می یابد.«وی با اشــاره به تشکیل ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع کشور، معتقد است: با بهره مندی از 
ظرفیت این کمیته ها، می توان به اهداف کالن حوزه روابط کار در صیانت از نیروی کار بیش از گذشته دست یافت؛ هرچند 
که بروز حوادث کار، کاهش آسیب های شغلی را تحت تاثیر قرار داده است.رئیس شورای عالی حفاظت فنی از تالش برای 
اســتفاده از تجربیات جهانی برای بروز کردن حوزه ایمنی و بهداشــت کار خبر داده و می افزاید: در حال حاضر بیشترین 
حوادث ناشــی از فوت به میزان ۴۸ درصد متعلق به کارگاه های ســاختمانی است.به موجب گزارش مرکز برنامه ریزی و 
اطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد آســیب های شغلی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است؛ به 
نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.7 درصد و تنها 
۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سالمت 
شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کالن ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت. در صد و هفتاد و هفتمین 

نشست شورای عالی حفاظت فنی نیز، موضوع تدوین آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته در دستور کار قرار گرفت.

کاهش آسیب های شغلی با حضور پیش بینی بازارهای جهانی طال
بازرسان کار
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نائب رییس شورای شهر کرج خبر داد :
تصویب الیحه تفویض اختیار به شهردار 

منتخب کرج
نائب رییس و ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر کرج گفت: الیحه ۲ فوریتی 
تفویض اختیار به سرپرســت جدید شهرداری کرج در هفتاد و چهارمین جلسه 
رسمی شورای شهر به تصویب رســید.عمار ایزدیار در پایان هفتاد و چهارمین 
جلســه رسمی شورای شــهر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این جلسه با 
حضور سرپرســت جدید و شــهردار منتخب کالنشــهر کرج برگزار شد ضمن 
آنکه طی الیحه ۲ فوریتی موضوع تفویض اختیار به سرپرســت شهرداری داده 
شد.ســخنگوی شورای اسالمی شــهر کرج افزود: تصویب این الیحه به منظور 
پیشــبرد و تسریع در  اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی ،عمرانی، 
خدماتی و ... اختیارات به مهرداد کیانی به عنوان سرپرست شهرداری کرج ابتدا 
دوفوریت به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید، سپس اصل الیحه با قید اینکه 
بند یک انجام و تصویب معامالت و نظارت بر آنها به استناد بند ۱ ماده ۳۱ اعم 
از خرید فروش، مناقصه، مزایده، اجاره و استیجاره اموال منقول و غیر منقول تا 
سقف بودجه مصوب شهرداری و همچنین اختیارات قانونی آئین نامه معامالتی 
مالک کالنشــهرها پیرامون ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا سقف حد نصاب 
اعالمــی اصالح و  بــه اتفاق آراء حاضرین تصویب و به تفویض شــد.ایزدیار در 
بخش دیگری از ســخنانش به تصویب الیحه خوش حسابی اشاره و خاطرنشان 
کرد: در راستای تسهیل و رونق صنعت ساختمان و قانون جهش مسکن الیحه 
خوش حسابی به تصویب شورای اسالمی شهر رسید و در این راستا شهروندان 
در صورت اخذ پروانه ســاختمانی و تســویه نقدی قبل از صدور پروانه مشمول 
۳۱ درصد تخفیف خواهند شــد و شــهروندان تا پایان آذر ماه می توانند از این 
تسهیالت بهره مند شوند.نائب رئیس شــورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: 
همچنین مودیانی که عوارض بعد از کمیســیون را پس از تعیین تکلیف جرائم 
ماده صد بر اســاس مصوبه دستورالعمل تقسیط ظرف مدت یکماه پس از ابالغ 
پرداخت نمایند  و مطابق با آئین نامه تقسیط نسبت به تعیین تکلیف جرائم ماده 
صد اقدام نمایند  مشمول ۴۰ درصد تخفیف عوارض بعد از کمیسیون و چنانچه 
در ماه دوم نسبت به تعیین تکلیف جرائم ماده صد بر اساس مصوبه تقسیط اقدام 

نمایند صرفا عوارض بعد از کمیسیون مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهند شد.

افزایش ۴۰ درصدی صادرات گاز آذربایجان به اروپا
پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ کل صادرات گاز طبیعی آذربایجان به ۲۲ میلیارد مترمکعب برسد و کشورهای اتحادیه اروپا ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب از آن را دریافت خواهند 
کرد. به گزارش ایلنا از کاسپین نیوز، تورال حاجیلی، مشاور رئیس اداره توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان- آذپرومو، هدف نهایی را افزایش گردش مالی تجارت غیرنفتی 
با اتحادیه اروپا دانست.حاجیلی گفت: آذربایجان قصد دارد صادرات خود را به این بازار افزایش دهد. در همین راستا، کشور سند مربوطه را تهیه کرد که انتظار می رود در پایان 
ماه جاری تصویب شود. در چارچوب این استراتژی، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ گردش مالی تجاری با رشد ۸۶ درصدی به ۵ میلیارد دالر برسد.این بیانیه روز دوشنبه 
در مراسم ارائه پلتفرم تجارت دیجیتال اتحادیه اروپا برای کشورهای مشارکت شرقی شرکت کننده در باکو بیان شد. حاجیلی معتقد است که پلتفرم جدید معرفی شده با ارائه 
ابزاری اضافی و مؤثر به صادرکنندگان آذربایجانی برای تحقق پتانسیل های صادراتی بکر آنها، بر تالش های مربوطه آذربایجان تأثیر خواهد گذاشت. به گفته وی، همچنین اولین 
گام در اجرای اقدامات شناسایی شده در »راهبرد توسعه اقتصادی اجتماعی ۲۰۲۲-۲۰۲۶« و »استراتژی صادرات محصوالت غیرنفتی ۲۰۲۲-۲۰۲۶« خواهد بود.اتحادیه اروپا 
همچنان شریک تجاری اصلی آذربایجان است و حدود ۳۶.۷ درصد از کل تجارت این کشور دریای خزر را به خود اختصاص داده است. اتحادیه اروپا خود را به عنوان بزرگترین 
بازار صادراتی و دومین تامین کننده بزرگ آذربایجان معرفی می کند، به این معنی که ۵۱ درصد از صادرات آذربایجان و ۱۶ درصد از واردات آذربایجان را در اختیار دارد.عمده 

واردات اتحادیه اروپا از آذربایجان شامل مواد سوختی، معدنی و مواد مرتبط است.

گزیده خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:

تحویل بیش از 126 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی به جایگاههای سوخت CNG استان 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل از تحویل 
بیــش از ۱۲۶ میلیون متر مکعــب گاز طبیعی به 
جایگاههای ســوخت CNG اســتان در شش ماهه 
نخست سالجاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز اســتان اردبیل، میر سعید سید متین 
مدیر عامل این شــرکت با اشاره به اینکه جایگزینی  گاز طبیعی با سوخت 
های فسیلی علی الخصوص در صنعت حمل و نقل یکی از راهکارهای برون 
رفت از بحران های زیســت محیطی در شــهرهای پرجمعیت می باشد ؛ 
توضیح داد: اتومبیل ها منبع اصلی آلودگی در شهرهای پرجمعیت هستند 
و سهم بخش حمل و نقل در انتشار آالینده ها در شهرها حدود ۷۰ درصد 
هست که این سهم نیز عمدتاً ناشی از مصرف سوخت های فسیلی می باشد.
وی در ادامه جایگزینی گاز طبیعی در استان را یکی از رویکردهای صنعت 
گاز عنوان نموده و می افزاید: رویکرد دولت در جایگزینی گاز طبیعی به جای 
سوختهای فسیلی در صنعت حمل و نقل قطعاً عالوه بر کاهش آلودگی های 
زیست محیطی فواید متعددی را برای کشور به همراه داشته است که کاهش 
واردات بنزین، کاهش هزینه های دولت در بخش حمل و نقل و ... نمونه ای 

از این فواید این طرح می باشد.

با هدف افزایش آمادگی نیروهای توزیع برق زنجان:
رزمایش مدیریت بحران برگزار شد

رزمایــش مدیریت بحران در حوزه امور برق گلشــهر زنجان جهت افزایش 
کارآیی و آمادگی اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق در شهرستان 
زنجان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان، عادل کاظمی، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ این شرکت با اعالم 
این که این رزمایش  باهدف آمادگی در برابر رویدادهای واقعی و شناســایی 
نقاط ضعف و قوت نیروهای عملیاتی برای پشتیبانی از زیرساخت های توزیع 
برق در سطح شهرستان زنجان برگزار شد گفت: در این رزمایش ۸دستگاه 
ترانــس هوایی کم بار با توان ۲۴۵۵کیلوولت آمپر و با مشــارکت اکیپ های 
عملیاتی از امور برق گلشهر و فرهنگ تعویض و ساماندهی شد.عادل کاظمی 
عنوان کرد: با توجه به تلفات باالی انرژی در ترانس های کم بار در قالب این 
رزمایش و دو مرحله ۷ ترانس هوایی۲۰۰ کیلوولت آمپر جایگزین ترانس های 
۳۱۵ کیلوولت آمپر  و همچنین یک دستگاه ترانس ۲۰۰کیلوولت آمپر نیز به 

جای ترانس ۲۵۰ کیلوولت آمپر نصب شد.

به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران آغاز شد؛
دومین دوره مسابقات مهارت شغلی  منطقه 

شمال کشور در ساری
مهندس حسینی کارنامی، مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اســتان امروز در آیین افتتاحیــه دومین دوره 
مسابقات مهارت شغلی  منطقه شمال کشور با اشاره 
به این که دومین دوره از مسابقات مهارت شغلی از 
۲۲ تا ۲۵ مهر به میزبانی شرکت توزیع برق مازندران 
برگزار می شــود، تصریح کرد: در این دوره از مسابقات هفت شرکت توزیع 
تهران، قزوین، البرز، گیالن، گلستان و غرب مازندران حضور دارند.وی افزود: 
این دوره از مسابقات در راستای توسعه مهارت های فنی و شغلی نیروهای 
فعــال در بخش های مختلف توزیع نیروی برق کشــور و ایجاد انگیزش و 
شــکوفایی مهارت ها و تعیین افراد ماهر و نخبه در این صنعت برگزار می 
شود.مهندس حســینی کارنامی، ایجاد انگیزه، افزایش دانش و مهارت بین 
همکاران شــرکت توزیع برق، آموزش عملی افزایش کیفیت کار، آشــنایی 
نیروی کار با تجهیزات نوین و به کار گیری دســتورالعمل واحد در شرکت 
های توزیع را از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات اعالم کرد.مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین خاطر نشان کرد: این 
دوره از مســابقات در  ســه رشته  نصب انشعاب مشترکین تکفاز و سه فاز، 
احداث کابل خودنگهدار فشار ضعیف و جایگزینی کابل خودنگهدار با سیم  

برگزار  خواهد شد.
 اعتراض روسیه به اخراج از تحقیقات

 نورد استریم
روسیه سفیران کشورهای آلمان، دانمارک و سوئد را احضار و یادداشت اعتراض 
نسبت به کنار گذاشته شدن این کشور از تحقیقات پیرامون انفجارهای متعددی 
که در خطوط لوله گازی نورد اســتریم در دریای بالتیک اتفاق افتاده است را به 
آنها تسلیم کرد.به گزارش ایسنا، وزارت خارجه روسیه ۱۳ اکتبر در بیانیه ای اعالم 
کرد اگر روســیه اجازه پیدا نکند در تحقیقات پیرامون علت انفجارهای سیستم 
خط لوله نورد استریم حضور پیدا کند، مسکو هیچ گونه نتایج ساختگی تحقیقات 
آنها را نخواهد پذیرفت. اگر کارشناسان روسی اجازه پیدا نکنند در این تحقیقات 
شرکت کنند، مســکو این امر را به منزله آن قلمداد خواهد کرد که کشورهای 
نامبرده، چیزی برای پنهان کردن دارند یا در حال پنهانکاری برای عامالن انجام 
این اقدامات تروریســتی هستند.چهار انفجار در سه خط از چهار خط لوله شاه 
لوله های گازی نورد استریم ۱ و ۲ در سپتامبر، باعث انتشار چندین تن گاز متان 

فشرده در دریای بالتیک شد. 

معاون وزیر نفت خبر داد

مذاکرات تهران و مسکو برای همکاری در صادرات گاز
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از مذاکرات تهران و مســکو برای توســعه و 
صادرات ال ان جی خبر داد و گفت: پروژه های بخش انرژی با تقویت زیرساخت های الزم 
در منطقه اوراســیا توسعه می یابد.به گزارش ایسنا، احمد اسدزاده در میزگرد تخصصی با 
موضوع صنعت انرژی به عنوان پشتوانه ای برای شکل گیری مشارکت بزرگ اوراسیایی در 
روسیه اظهار کرد: ما ظرفیت های بسیار خوبی در منطقه اوراسیا داریم، اما به دلیل اینکه 
زیرســاخت های مربوطه فراهم نیست، نتوانستیم موفقیت های خوبی به دست آوریم.وی 
تصریح کرد: برای نمونه اگر اکنون بخواهیم موضوع تجارت نفت را بین ایران و روسیه رقم 
بزنیم، بنادر ما دچار مشکل هستند و زیرساخت های ما چه در طرف روسیه و چه در طرف 
ایران ضعیف است. موضوع الیروبی رودخانه ولگا، الیروبی بنادر روسیه، موضوعاتی است 
که باید از سوی هر دو طرف دنبال شود تا بتوانیم تجارت را در اوراسیا بین ایران و روسیه 
توســعه دهیم.معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه ما اتصاالت ریلی 
ضعیفی در کریدور شمال به جنوب داریم که نیاز است تقویت شود، افزود: هم اکنون بیش 
از ۱۰۰ کیلومتر بین رشت تا آستارا در ایران نیاز به تکمیل شدن دارد که اگر این اتفاق 
رخ دهد نزدیک به ۵۰ درصد هزینه ها و مدت زمان حمل ونقل بین کشــورهای اوراسیا 
و جنوب شــرق کم می شود.به گفته اســدزاده، اگر بخواهیم از ایران به روسیه صادرات 
فرآورده یا محصوالت پتروشــیمی داشته باشــیم، تعرفه های ترانزیتی در مسیر یکسان 
نیست و این مشکل ایجاد می کند.وی با یادآوری اینکه سوآپ بین ایران و ترکمنستان و 
ایران و آذربایجان می تواند افزایش یابد، اظهار کرد: ایران با دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیکی 
ممتاز می تواند گذرگاه بسیار مطلوبی برای انتقال انرژی از مناطق حاشیه ای دریای خزر و 
کشورهای اوراسیایی به جنوب شرق آسیا باشد.معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
بر ضرورت ایجاد یک دبیرخانه قوی برای تقویت پروژه های انرژی منطقه اوراســیا تأکید 
کرد و پیشــنهاد داد: کشــورهای منطقه می توانند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک 
ایجاد کنند،  کنسرســیوم مشــترک انرژی داشته باشند، شــرکت های دانش بنیان را با 
برگزاری همایش به هم نزدیک و پاالیشگاهی در منطقه اوراسیا که کشورهای عضو در آن 
سهام داشته باشند، تأسیس کنند، همچنین پیگیر سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف 
ســوخت باشند. معتقدم اینها مواردی است که باید آن را دنبال کنیم.اسدزاده ادامه داد: 
کریدور شمال به جنوب هم اکنون در سمت ایران ۱۰ میلیون تن ظرفیت دارد و از همین 
۱۰ میلیون تن هم استفاده کافی نمی شود. این قابلیت وجود دارد که این مقدار سه برابر 
افزایش پیابد و اگر این اتفاق رخ دهد، تحرک ایجاد می شود. برای نمونه، بر اساس آماری 
که داریم، روسیه ۲۵ میلیون تن زغال سنگ به هند صادر می کند که مسافتی طوالنی را 
باید طی کند. در صورتی که براساس برآورد ما اگر از طریق ریل و ایران انجام شود، بیش 
از ۴۰ درصد هزینه ها کاهش و ۶۰ درصد هم زمان انتقال تقلیل می یابد.وی تأکید کرد: 

اگر بتوانیم زیرســاخت های الزم را در منطقه اوراسیا تقویت کنیم، می توانیم پروژه های 
بخش انرژی را هم با اتکا به این زیرساخت ها توسعه دهیم.

مذاکرات تهران و مسکو برای توسعه و صادرات ال ان جی
 معــاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایــران همچنین در گفت وگو با خبرگزاری 
اسپوتنیک از انجام مذاکرات با بعضی از شرکت های خصوصی روسیه و اظهار تمایل این 
شــرکت ها برای همکاری برای تولید ال ان جی در حجم پایین در ایران خبر داد و گفت:  
همکاری های ما با گازپروم در نقشــه راهی بلندمدت تنظیم و شــش کارگروه فرعی با 
گازپروم برای پیگیری نقشه راه تشکیل شده است. تبادل اطالعات در شش میدان نفتی و 
دو میدان گازی با گازپروم آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم به زودی طرح جامع توسعه 
این میدان ها را تدوین کنیم و وارد فاز قراردادی شویم. امیدواریم تا پایان امسال )۱۴۰۱( 
قراردادها بسته شــوند، البته این موضوع به جدیت طرف ها نیاز دارد. مسائل متنوعی با 
گازپروم از جمله در حوزه ال ان جی، تحقیق و توســعه میدان هــای نفت و گاز در حال 
پیگیری هستند که به نظر ما این همکاری راهبردی است و به مراقبت، صیانت و پیگیری 

جدی نیاز دارد.طبق اعالم وزارت نفت، وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره خط لوله 
انتقال گاز به پاکستان و احتماالً عمان هم صحبتی مطرح شده است، گفت: این دو خط 
لوله از مسائل مورد عالقه ماست و متوجه شدیم روس ها نیز عالقه دارند در این دو بخش 
کار کنند. مذاکرات خوبی با عمانی ها داشتیم، با پاکستانی ها هم مراودات و گفت وگوهایی 
داشته ایم. زیرساخت های ایران برای صادرات گاز به عمان و پاکستان آماده است و نیازمند 
پیگیری و جدیت در طرف های دیگر اســت. اگر روس ها هم تمایل داشته باشند در این 
بخش ها کار کنند که ما هم متوجه شــدیم این موضوع مطرح است، می توانیم همکاری 
سه جانبه میان ایران، روسیه و پاکستان یا عمان شکل دهیم تا صادرات گاز از مسیر شمال 
به جنوب راه اندازی شــود.معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران با بیان اینکه 
دو طــرح بزرگ ال ان جی در ایران داریم، گفت: یک کارخانه بزرگ با دو ردیف عملیاتی 
۵ میلیون تنی به نام ایران ال ان جی هســت که متأســفانه به دلیل تحریم های ظالمانه 
آمریکا، تجهیزات و تأسیســات مورد نیاز این دو کارخانه در حالی که پول آنها پرداخت 
شده، از سوی اروپایی ها مسدود شده است. اگر این تجهیزات دریافت شوند ما می توانیم 
این کارخانه ها را راه انــدازی و ال ان جی صادر کنیم، گفت: در خصوص همکاری ایران و 
روســیه درباره ال ان جی، روسیه نیز دارای فناوری در این بخش است و مذاکراتی نیز با 
برخی شرکت های خصوصی روسیه در بخش ال ان جی انجام و برای تولید در حجم پایین 
اظهار تمایل نیز شده است و ما نیز برای کار در حوزه ال ان جی بسیار عالقه مند هستیم. 
تأسیسات، زمین و خوراک ارزان در اختیار سرمایه گذاران بخش ال ان جی قرار می دهیم 
تا بتوانند این محصول را در شرایط بازار جهانی که اکنون مانند طال می ماند، تولید کنند 
و این فرصتی بی نظیر است و ایران به سرمایه گذاران روسیه برای ارائه تسهیالت الزم در 
این زمینه اعالم آمادگی می کند.اســدزاده در خصوص نقش ایران در امنیت انرژی اروپا، 
اظهار کرد: اروپایی ها با پیروی از آمریکا به خود ضربه زدند و اکنون با اقدام های یکجانبه 
و تحریکاتی که در منطقه و ایران انجام می دهند، کار را برای خودشان مشکل تر می کنند. 
اروپایی ها از یک سو اجالس کاپ برای مسائل زیست محیطی برگزار می کنند و از سوی 
دیگر  به علت اقدام های خود مجبورند زغال سنگ بسوزانند و محیط زیست را آلوده کنند.

وی افزود: ایران یک بازیگر قدرتمند در بازار انرژی است و اگر اروپایی ها به انرژی ما نیاز 
داشته باشند که دارند و به کار با ایران عالقه داشته باشند می توانیم با آنها مذاکره کنیم، 
اما تجربه اخیر نشــان داده است اروپایی ها دنباله رو آمریکایی ها هستند و استقالل رأی 
ندارند و نمی شود خیلی روی آنها حساب باز کرد. ما بازارهای بزرگی در منطقه پیرامون 
خود داریم که اگر بتوانیم همین بازارها را توسعه بدهیم در گام نخست، برای ما اولویت 
بیشتری دارند. اروپایی ها هم باید برای امنیت انرژی خود فکری کنند و هم بتوانند به یک 

تعامل سازنده با ایران و روسیه برسند.

قیمت نفــت در معامــالت روز جمعه 
تحــت تاثیر نگرانی ها نســبت به رکود 
جهانی و تقاضای ضعیف به خصوص در 
چین کــه دورنمای کاهش تولید اوپک 
پالس را تحت الشــعاع قرار داد، بیش 
از ســه درصد کاهش یافــت و کاهش 
هفتگی چشــمگیری را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت 
برنت با دو دالر و ۹۴ سنت معادل ۳.۱ 
درصد کاهش، در ۹۱ دالر و ۶۳ ســنت 
در هر بشــکه بسته شد. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با سه 
دالر و ۵۰ ســنت معــادل ۳.۹ درصد 
کاهــش، در ۸۵ دالر و ۶۱ ســنت در 
هر بشکه بســته شــد.هر دو شاخص 
نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت 
در طــول معامالت جمعه بین کاهش و 
افزایش در نوســان بودند اما برای کل 
هفتــه به ترتیب به میــزان ۶.۴ درصد 
و ۷.۶ درصد، کاهش پیــدا کردند.نرخ 

تورم مبنا در آمریکا، بزرگترین افزایش 
ســاالنه را در ۴۰ ســال گذشته ثبت 
کــرد و این دیــدگاه را تقویت کرد که 
نرخهای بهره برای مدت طوالنی تری باال 
خواهند ماند که با ریسک رکود جهانی 
همراه خواهد بود. تصمیم بعدی درباره 
نرخهای بهــره آمریکا ۱۲ نوامبر گرفته 
می شود.نظرسنجی نشــان داد اعتماد 
مصرفی آمریکا در اکتبر بهبود یافت اما 
انتظارات تورم مصرف کنندگان اندکی 
وخامت پیدا کرد.فیلیپ فالین، تحلیلگر 
گــروه پرایس فیوچرز در این باره گفت: 
بهبود اعتمــاد مصرفــی اندکی منفی 
دیده شــد زیرا به معنای آن اســت که 
بانک مرکزی آمریکا باید اندکی روحیه 

مصرف کنندگان را خراب کند و اقتصاد 
را آهســته تر کند و ایــن باعث افزایش 
ارزش دالر شد و بازار نفت را تحت فشار 
کاهشی قرار داد.شــاخص دالر آمریکا 
حدود ۰.۸ درصد رشد کرد. دالر قویتر، 
نفــت را برای خریــداران غیرآمریکایی 
گرانتر کرده و تقاضا را کاهش می دهد.

در بخش انرژی، شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز اعالم کرد شــرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته هشت حلقه به 
شمار دکلهای حفاری نفت اضافه کردند 
و شمار دکلها را به ۶۱۰ حلقه رساندند 
که باالترین میزان از مارس سال ۲۰۲۰ 
بود.چین که بزرگترین واردکننده نفت 
در جهان اســت، پس از تعطیالت یک 

هفته ای، با شعله ور شدن مجدد کووید 
۱۹ مبارزه می کند. آمــار ابتال در این 
کشور بر اساس اســتانداردهای جهانی 
اندک است اما پایبندی چین به سیاست 
کووید صفــر، فعالیت اقتصادی و تقاضا 
برای نفت را به شدت متاثر کرده است.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود پیش بینی تقاضای 
جهانی برای نفت در سال میالدی آینده 
را کاهش داد. اما بازار همچنان در حال 
هضــم تصمیم هفته گذشــته اوپک و 
متحدانش برای کاهش تولید به میزان 
دو میلیون بشکه در روز است.بر اساس 
گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی 
برآورد کرد تولید کمتر اعضای این گروه 
به معنای آن اســت کــه کاهش واقعی 
تولید اوپک پالس، یک میلیون بشــکه 
در روز خواهد بود آمریکا و عربســتان 
سعودی بر سر این تصمیم درگیری پیدا 

کرده اند.

نفت تسلیم نگرانی های 
اقتصادی شد

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با 
بیان اینکه در سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۲۴، 
۹، ۴ ،۱۵ و ۲۹ میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل مواجه هستیم، گفت: پیش بینی  
بارش ها نیز تا نیمه دوم آذر ماه کمتر از میانگین و زیرنرمال اســتعلیرضا ارسطوئی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به کســری ۸۱ میلیونی مخازن سدهای 
پنجگانه تهران نسبت به سال  گذشته، اظهار داشت: تامین آب درتهران در پاییز امسال 
دشــوار خواهد بود اما تدابیری برای گذر از این شرایط در نظر گرفته شده است، با این 

حال نیازمند همکاری جدی مشترکان تهرانی هستیم.

وارد سومین سال کم بارش شدیم
وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه وارد سومین سال کم بارش پیاپی شدیم، افزود: حجم 
مخازن در نوزدهم مهر ماه ۳۷۰ میلیون مترمکعب بوده و در روز مشــابه سال ۱۴۰۰ 
این عدد معادل ۴۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شــده است که اختالف آن  ۸۱ میلیون 

مترمکعب کسری مخزن را نشان می دهد.

15 درصد کاهش ورودی به سدها

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای 
تهران با بیان اینکه در سال آبی گذشته ۱۵ درصد ورودی به سدها نسبت به سال قبل 
کاهش داشــته است، ادامه داد: در خصوص میزان بارش ها نیز باید گفت که در انتهای 
سال آبی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰میزان بارش ها نسبت به سال آبی قبل آن ۲۵ درصد و نسبت 

به بلند مدت ۲۶ درصد کاهش یافته است.

مشکل سامانه شرق حادتر است
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته نیز وضعیت مناسبی از نظر ذخیره سدهای پنجگانه 
تهران نداشتیم، تصریح کرد: در تمام سدهای تحت پوشش به ویژه سامانه شرق با کاهش 
ورودی مخازن سدها مواجه هستیم، در مجموع شرایط برای هر پنج سد زیر حد نرمال 
و کمتر از میانگین است و تمام سدها شرایط مشابهی را نسبت به سال های قبل از نظر 

کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه می کنند.

حجم هر کدام از سدها چقدر کاهش یافته است؟
ارســطوئی با بیان اینکه در ســدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقــان و ماملو به ترتیب 
با کاهش حجم ۲۴، ۹، ۴ ،۱۵ و ۲۹ میلیون مترمکعبی نســبت به ســال قبل مواجه 

هســتیم، گفت: پیش بینی  بارش ها نیز تا نیمه 
دوم آذر ماه کمتر از میانگین و زیرنرمال اســت 
و همانطور که شاهد هستیم تاکنون بارشی نیز 
اتفاق نیفتاده ضمن اینکه سازمان هواشناسی نیز 
افزایــش دمای بین نیم تا یک و حتی دو درجه 
را تا نیمه دوم آذرماه پیش بینی کرده البته این 
مسئله در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده اما 
آنچه مســلم است در مهر و آبان بارش ها کمتر 

از میانگیــن خواهد بود و این روند نیز تا ۱۵ آذرماه همراه با افزایش میانگین دما ادامه 
خواهد داشت.

برنامه عبور از سال خشک چیست؟
 وی بیان داشــت: شــرکت های آب منطقه ای و آبفای اســتان تهران از سال گذشته 
برنامه ریزی هایی را در ســطح دو شــرکت و وزارتخانه انجام دادند برای اینکه بتوانیم 
ســال های خشک را پشت ســر بگذاریم، برای این منظور برنامه ریزی های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت تدوین شــده است.مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشــان کرد: مدیریت مخازن سدها 
و اســتفاده از تمام پتانسیل های آبی توسط شرکت آب منطقه ای تهران در دستور کار 
قرار گرفته و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم پاییز و زمســتان را نیز 

پشت سر بگذاریم.

یک مسئول مطرح کرد:

سدهای تهران ۸۱ میلیون متر مکعب کسری دارند

حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه سه 
آگهی انتشار اخطار افراز 

خواهان :
خانم ملیحه اعظمی حصار امیر فرزند اســداله به آدرس : کرج ســیصد متری خیابان 

ابوریحان شرقی پالک 107 واحد 3 
خوانده : 

آقای حســین فراهانی فرزند یوسفعلی به آدرس : کرج سیصد متری خیابان ابوریحان 
شرقی پالک 107 واحد 3 

بــا عنایت به اینکه خانــم ملیحه اعظمی حصار امیر احدی از مالکین مشــاعی پالک 
ثبتی 8965 فرعی از 168 اصلی به موجب درخواست شماره 21486 و دستور مورخه 
1401/05/11 تقاضای افراز ســهمی خود را از این اداره نموده و روز سه شنبه مورخه 
1401/08/24 ســاعت 11 برای بازدید از محل وقوع ملک تعیین گردیده با عنایت به 
مراتب فوق و در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجرا اخطار افراز 
یک نوبت در روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می گردد تا خواهان و خواندگان در تاریخ 
مذکور در این اداره یا در محل وقوع ملک جهت بازدید از محل حضور و در صورت عدم 

حضور مخاطبین این اداره وفق مقررات به وظیفه قانونی خود عمل می نماید . 

حسین رضا نوری شاد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
شناسه آگهی : میم الف 505/ف
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گزیده خبر

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو اعالم کرد:
 حضور ایمیدرو در پویش همگانی مهار

 پوکی استخوان
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان به پویش 
همگانی مهار »پوکی استخوان با تشخیص به موقع« پیوست. امیر ولدخانی در 
عین حال خبر داد که ایمیدرو 2 مطالعه پژوهشــی در ســطح واحدهای تابعه 
در زمینه وضعیت اســتخوان کارکنان این مجموعه انجام داده است.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، امیر ولدخانی با بیان این مطلب اظهار داشــت: ایمیدرو 
همگام با برنامه شــورای عالی سالمت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی برای برگزاری پویش همگانی کمپین مهار پوکی استخوان با 
تشــخیص به موقع، از تاریخ 26 مهر تا 2 آبان 1401، اقدامات الزم برای اطالع 
رســانی و افزایش آگاهی در میان کارکنان خود را انجام می دهد.وی افزود: در 
این زمینه، بسته آموزشی پیوستی مطرح در پویش یاد شده اعم از توصیه های 
بهداشــتی، غذایی، ورزشی و دارویی در قالب سی دی به واحدهای تابعه ارسال 
خواهد شد.مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو با اشاره انجام ساالنه 
ممیزی عملکرد شــرکت های تابعه ایمیدرو در این حوزه، گفت: بخشی از این 
ممیزی ها، در بخش بهداشــت حرفه ای کارکنان شامل بهداشت تاسیسات و 
تسهیالت بهداشــتی واحدهای تابعه است که نتایج حاصله، نشان دهنده رشد 

عملکرد واحدهای تابعه است.

وزارت راه و شهرسازی،کلیدی ترین مصرف 
کننده مقاطع ساختمانی ذوب آهن اصفهان

محمدمهدی حیــدری رئیس مرکز تحقیقــات راه و 
شهرسازی و معاون وزیر،جمعی از مسئولین این مرکز 
و افشــین پروین پور مشاور وزیر صمت و عضو شورای 
عالی مسکن،چهارشــنبه 20 مهرماه ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان با مســئولین این شــرکت دیدار و 

گفتگو نمودند . مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در این دیدار گفت: ۷۵درصد از 
تولید فوالد جهان به به روش کوره بلنداست. در ایران ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک برند جهانی،این شیوه تولید را در دهه 40 بنیان نهاد. . مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تصریح کرد : این کارخانه،به عنوان یک صنعت و بر اســاس مسئولیت 
های اجتماعی بنیان نهاده شد و در پشتیبانی از جبهه های جنگ، تعداد 2۹0 
شهید را به میهن اسالمی تقدیم نمود که از برکت خون این عزیزان،این کارخانه 
بعد از گذشت بیش از نیم قرن،استوار و پایدار در عرصه های ملی و بین المللی 
می درخشد.   مهندس رخصتی،تامین کک و زغال مورد نیاز ذوب آهن با توجه 
به شیوه تولید این شرکت را از جمله دیگر چالش ها عنوان کرد و گفت : تامین 
این مواد اولیه،ســاالنه هزینه بسیار باالیی را جدای از محدودیت های تحریم و 
چالش های ترانزیتی و ... به کارخانه تحمیل می کند با  این وجود، مشکالت را 
تحمل می کنیم تا بتوانیم فوالد تمیز را بر اساس سیستم VD در کارخانه تولید 

کنیم و نورد انواع محصوالت را داشته باشیم. 

مدیر عامل گروه سایپا در بازدید از خطوط تولید ایران کاوه گفت:
کیفیت، تجاری سازی و توسعه محصول از 

اولویت های گروه سایپا است
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: در خصوص خودروهای تجاری توجه 
ویژه ای در گروه ســایپا وجود دارد و تجاری ســازی جــزء اولویت های اصلی 
اســت. رعایت دســتورالعمل های کیفی در تولید محصوالت استاندارد باید در 
اولویت همه همکاران قرار داشته باشد و با افزایش بهره وری، می توان ظرفیت 
و پتانســیل گروه را باال برد.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری در حاشیه 
افتتاح و بازدید از خطوط تزریق فوم یخچالی نیسان و اتاق بار پادرا گفت: شرکت 
ایران کاوه ســایپا یکی از شرکت های اســتراتژیک گروه سایپا است که در چند 
سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته است.او افزود: خودروهای تجاری در ایران از 
مزیت باالیی برخوردارند و شــرکت ایران کاوه سایپا با تعریف پروژه های توسعه 
محور عالوه بر اینکه در خود کارخانه ایران کاوه ســایپا اشتغالزایی ایجاد کرده، 
توانسته بستر ایجاد شــغل در جامعه را نیز افزایش دهد.مدیرعامل گروه سایپا 
گفت: تجاری ســازی و کاربری ســازی به دلیل درگیر بودن نیروی انسانی در 
مراحل تولید، امکان رشــد اشتغال نیروی انسانی در آن مجموعه را افزایش می 
دهد و بر همین اساس ســایپا با تمام توان تالش خواهد کرد تا این موضوعات 
را در شــرکت ایران کاوه ســایپا افزایش دهد و اشتغال مناسبی در استان البرز 
ایجاد شود.تیموری افزود: تولید خودروهای تجاری و کاربری سازی آنها عالوه بر 
افزایش ارزش افزوده محصول، رشــد پایدار و توسعه برای گروه سایپا، می تواند 
تضمین کننده اشــتغال مناســب در جامعه نیز باشد که این موضوع از اهمیت 

باالیی برای گروه خودروسازی سایپا برخوردار است.

به مناسبت روز جهانی استاندارد عنوان شد؛ 
استقرار استانداردهای مدیریتی سرلوحه 

کارها در فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در خاورمیانه 
از بدو تأســیس، استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های مختلف را سرلوحه 
کار خود قرار داده اســت. این سیاست ناشی از استراتژی سازمان مبنی بر ارتقای 
قابلیت های سازمانی، حرکت نظام مند و یکپارچه در مسیر بهبود مستمر و تعالی 
سازمانی بوده است.از استانداردها به عنوان زبان مشترک در دنیای امروز یاد می کنند 
که کسب وکار جهانی را امکان پذیر و معنابخش نموده است. اقتصاد و تجارت جهانی 
بدون حضور اســتانداردها امکان رشد و حرکت ندارد و ازاین رو در تمام کشورها و 
حتی ســازمان ها، بخش ها و مراکزی مسئولیت نظارت و راهبری تدوین و اجرای 
آن ها در حوزه های مختلف را بر عهده دارند.اگر دسته بندی استانداردها را بر اساس 
اســتانداردهای فنی و مدیریتی در نظر بگیریم، سازمان ISO یکی از سازمان هایی 
است که در سطح بین المللی و در زمینه تدوین و انتشار استانداردهای مدیریتی در 
موضوعات مختلف فعالیت می کند. استانداردهای مدیریتی به منظور ایجاد تعریفی 
واحد و موردتأیید میان تمامی کشــورهای دنیا برای ایجاد هماهنگی در خصوص 
فعالیت های اقتصادی، فنی، علمی و تحقیقاتی تدوین می شوند.شرکت فوالد مبارکه 
به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در خاورمیانه از بدو تأســیس، 
استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های مختلف را سرلوحه کار خود قرار داده 
است. این سیاست ناشی از استراتژی سازمان مبنی بر ارتقای قابلیت های سازمانی، 
حرکت نظام مند و یکپارچه در مســیر بهبود مستمر و تعالی سازمانی بوده است.

شرکت تاکنون موفق به اخذ 12 استاندارد مدیریتی گردیده است )جدول پیوست( 
و اســتقرار دو استاندارد ISO۵6001 در زمینه مدیریت نوآوری و ISO2۷001 در 

زمینه امنیت اطالعات را در دست اقدام دارد.
علی کیانی ، رئیس سیستم های مدیریتی کیفیت و سرآمدی

طبق اعالم مجمع بین المللی زباله الکتریکی
امسال ۵ میلیارد تلفن همراه دور ریخته می شود

مجمــع بین المللی زباله الکتریکی و الکترونیکی )WEEE( اعالم کرد که امســال پنج 
میلیارد و ۳00 میلیون دســتگاه تلفن همراه دورریخته می شود.به گزارش ایسنا، این 
برآورد بر اساس آمار تجارت جهانی بوده و گویای مشکالت زیست محیطی رو به رشد 
زباله الکترونیکی است. تحقیقات نشــان می دهد بسیاری از افراد، گوشی های قدیمی 
خود را به جای بازیافت، نگه می دارند. مواد معدنی ارزشــمند مانند مس در ســیم یا 
کبالت در باتری های قابل شــارژ که از زباله های الکترونیکی بازیافت نمی شــوند، باید 
از معادن اســتخراج شوند.پاسکال لورروی، مدیرکل WEEE اعالم کرد افراد معموال به 
این حقیقت واقف نیســتند کــه این مواد بی اهمیت، ارزش بســیار زیادی دارند و در 
ســطح جهانی، حجم عظیمی را تشکیل می دهند.برآورد می شود 16 میلیارد دستگاه 
تلفن همراه در ســطح جهانی وجود دارد و در اروپا تقریبا یک سوم از تلفنهای همراه 
دیگر استفاده نمی شــوند.مجمع WEEE اعالم کرده که تحقیقاتش حاکی از آن است 
که انباشت زباله الکتریکی و الکترونیکی از ماشینهای لباسشویی و تسترها تا تبلت ها 
و دســتگاه جی پی اس، تا ســال 20۳0 به ۷4 میلیون تن در سال رشد خواهد کرد.

ماگدالنا چری تانوویچ از مجمع WEEE اظهار کرد: این دستگاه ها، منابع بسیار مهمی 
محسوب می شوند که می توانند در تولید دستگاه های الکترونیکی یا تجهیزات دیگری 
مانند توربین های بادی، باتری های خودروی برقی یا پنل های خورشــیدی که همگی 
برای گذار دیجیتالی و سبز به جوامع کم کربن، اهمیت اساسی دارند، استفاده شوند.بر 
اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، تنها بیش از 1۷ درصد از زباله های الکترونیکی 
جهان به درستی بازیافت می شوند اما اتحادیه جهانی مخابرات، افزایش این رقم به ۳0 
درصد تا سال آینده را هدف گذاری کرده است. زباله های الکترونیکی با سریعترین نرخ 
رشد و پیچیدگی که دارند، بر سالمت انسان و محیط زیست تاثیر منفی گذاشته و می 

توانند حاوی مواد مضری باشند.

مدیرعامل راه آهن:

رکورد ترانزیت ریلی در ایران شکسته شد
تهران - ایرنا - مدیرعامل راه آهن با اشــاره به این مطلب که در 
دولت سیزدهم به دیپلماسی حمل و نقل بویژه حوزه ریلی توجه 
ویژه ای شــده است، اظهار کرد: در ســال گذشته به لطف الهی 
رکــورد ترانزیت ریلی، رکورد صادرات از مرزهای ریلی و مجموع 
حمــل و نقل بین المللی در طول تاریخ راه آهن را شکســتیم.به 
گزارش ایرنا ار شرکت راه آهن، »سید میعاد صالحی« در مراسم 
صبحــگاه پلیس راه آهن کشــور که به مناســبت هفته نیروی 
انتظامی در ســتاد فرماندهی پلیس راه آهن کشــور برگزار شد، 
گفت: حضور در این مراســم، ناظر به حمایت مدیران راه آهن از 
پلیس راه آهن اســت که در طول این سال ها همواره برای حفظ 
امنیت و ســیر ایمن مردم عزیز و حمل بــار تالش کرده اند.وی 
افزود: پلیس راه آهن یکی از قدیمی ترین بخش های پلیس کشور 
اســت زیرا از سال 1۳14 تشکیل شــده و دارای تجربه و سوابق 
ارزشمندی است و بیش از 100 پاسگاه فعال در حوزه پلیس راه 
آهن وجود دارد، لیکن به همین میزان هم، به امکانات و تجهیزات 
به روز نیاز است.مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه طی یک 
سال گذشــته از حدود 20 منطقه ریلی بازدید داشتم و دستور 
رفع موانع را صادر کردم، گفت: طی یک ســال گذشــته شاهد 
کاهش سوانح برخورد قطار با عابر پیاده بوده ایم.وی افزود: شرایط 
اقتصادی کشــور بر همگان روشن اســت اما تالش می کنیم در 
بخش های مختلف ستاد و مناطق شرکت راه آهن، تحول و بهبود 
داشته باشیم.مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه، توسعه خطوط ریلی 
در دولت ســیزدهم در دستور کار است، گفت: بخشی از الزامات 

توسعه ریلی، به روز رسانی تجهیزات و توجه ویژه به کارکنان است 
و تالش می کنیم در ســال دوم دولت، گام های بلندتری در این 
زمینه ها برداریم.وی ادامه داد: توســعه اقتصادی نیاز به الزاماتی 
دارد از جمله تأمین امنیت که این موضوع در راه آهن نیز بسیار 
مهم اســت.معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: در ماه های اخیر 
فرهنگ ســازی خوبی در زمینه های مختلف به خصوص مناطق 

حاشیه خطوط انجام شده اســت از جمله طرح همیاران پلیس 
راه آهن که به مدد الهی و تالش های صورت گرفته، شاهد کاهش 
ســوانح برخورد قطار با عابر پیــاده بوده ایم.رئیس هیئت مدیره 
راه آهن با اشاره به این مطلب که در دولت سیزدهم به دیپلماسی 
حمل و نقل بویژه حوزه ریلی توجه ویژه ای شده است، اظهار کرد: 
در سال گذشته به لطف الهی رکورد ترانزیت ریلی، رکورد صادرات 

از مرزهای ریلی و مجموع حمل و نقل بین المللی در طول تاریخ 
راه آهن را شکســتیم.وی ادامه داد: با توجه به تالش های انجام 
شــده در 6 ماهه نخست امسال، برنامه ریزی برای عبور پنج قطار 
ترانزیتی تمام ریلی از شمال شرق روسیه انجام شد که تا نیمه اول 
مهرمــاه، تعدادی از این قطارها از ایران عبور کرده و بخش دیگر 
در حال عبور اســت. این قطار ترانزیتی پس از خروج از روسیه با 
عبور از قزاقســتان و ترکمنســتان و طی مسافت بیش از 4 هزار 
کیلومتر از مرز ریلی سرخس وارد کشور شده و با سیر در راهگذر 
شمال- جنوب ایران، پس از طی مسیر حدود 1600 کیلومتری 
در کشــورمان، به بندر شــهید رجایی در بندرعباس می رسد.به 
گفته صالحی؛ ترانزیت بار عالوه بر کسب درآمد، موجب سیادت 
سیاســی و امنیتی کشور نیز خواهد شــد.وی یادآور شد: آن چه 
مهم اســت نیل به آرمان های انقالب اسالمی بر پایه تمدن نوین 
ایرانی- اسالمی است و برای تحقق این آرمان، اقدامات متعددی 
نیــاز داریم که یکــی از آن ها جهش اقتصادی اســت و یکی از 
مولفه های آن، حمل و نقل است.مدیرعامل راه آهن بیان کرد: در 
بین شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل ریلی، دریایی، هوایی 
و جاده ای، ستون خیمه برای جهش اقتصادی کشور، حمل و نقل 
ریلی است و مقام معظم رهبری نیز در بند 24 و 2۵ سیاست های 
کلی برنامه ششم توسعه، اولویت توسعه حمل و نقل ریلی را مورد 
تاکید قرار داده اند.وی ادامه داد: نیاز داریم از کالم به سمت عمل 
حرکت کنیم و امید است با تحقق این سیاست ها، موجبات رشد 

و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود.

نایب رئیس کمیســیون خدمات فنی و مهندسی 
اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تجار خارجی 
تشخیص می دهند که در کدام پیام رسان فعالیت 
خــود را دنبال کنند آنها برای خود این پرســش 
را مطــرح می کند که چــرا باید در ایــن پلتفرم 
داخلی عضو شــوند و چه فعالیتی می تواند در این 
فضا داشته باشــند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی 
نخواهند رسیدسادینا آبایی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، منابع آماری در ایران را یکدســت 
ندانســت و افزود: دبیرخانه شورای گفت وگو اتاق 
بازرگانی بــا هدف تاثیر قطعــی اینترنت و فیلتر 
شدن پلتفرم های خارجی جلسه ای را با مسئوالن 
دولتی و فعاالن بخش  خصوصــی برگزار کرد؛ در 
این جلســه هر کدام از این گروه ها آماری متفاوت 
در این زمینه ارائه می دادند و این مساله تاسف آور 
است که نمی توان دیتا ثابت و قابل اعتنایی در این 
زمینه ارائه و به آن آمارها اعتماد کرد.وی با اشاره 
به شــکل گیری نگاه منفی در بــدو ورود اینترنت 
به ایران، تصریح کرد: امروز فضای اینترنت بســتر 
کار اســت و وقتی این فضا بدون اطالع قبلی قطع 
شود کسب وکارها تحت تاثیر قرار می گیرد؛ امروزه 
بسیاری از رابطه تجاری بازرگانان در بستر فضای 
مجازی شکل گرفته و هم اکنون همه این فعالیت ها 
معلق شده است.این فعال اقتصادی حوزه فناوری 
ارتباطات در پاســخ به این پرسش که بسیاری از 

تجار داخلی از طریق پلتفرم های خارجی فعالیت 
اقتصادی خــود را دنبال می کردند و تجار خارجی 
در ارتباط بودند آیا این امکان وجود دارد که تجار 
خارجی قانع شــوند و پلتفرم های داخلی نصب و 
فعالیت هایشان را از این فضا دنبال کنند؟ تصریح 
کرد: آیا ما توانســتیم آموزش و بسترسازی الزم را 
برای کسب وکارهای داخلی ایجاد و آنها را متقاعد 
کنیم که به ســمت پلتفرم های خارجی نروند؟ به 
همین میزان هم نمی توان تجار خارجی را متقاعد 
کرد کــه پلتفرم های داخلــی را نصب کنند.نایب 
رئیس کمیســیون خدمات فنی و مهندسی اتاق 
ایران با اشــاره به حق انتخاب در بازار آزاد، خاطر 
نشان کرد: تجار خارجی تشخیص می دهد که در 
کدام پیام رســان فعالیت خود را دنبال کنند آنها 
برای خود این پرسش را مطرح می کند که چرا باید 
در این فضا عضو شــود و چه فعالیتی می تواند در 
این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی 
نخواهند رسید.این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه 
سرمایه گذاران ترسو هستند و به دنبال فضای امن 
و پایدار برای کســب وکار هســتند، افزود: در این 
شرایط تمایل برای سرمایه گذاری در فضای آی تی 
در ایران تقلیل پیدا کرده است و کسانی که در این 
حوزه ورود کردند بدون تردید پیشــیمان هستند. 
فعاالن اقتصادی تالش زیادی کردند که این مهم 
را برای ســرمایه گذاران خرد و کالن جا بیاندازیم 

بازدهی خوبی  که سرمایه گذاری های ریسک پذیر 
خواهند داشــت امروز همه این تالش ها با قطعی 
اینترنت و مسدود کردن پلتفرم ها بی نتیجه مانده 
است به عبارتی تمام رشته هایی که بافتیم پنبه شد 
و نمی دانم کدام ســرمایه گذار برای ورود به حوزه 
رغبت دارد.آبایی در پاسخ به این پرسش که وزیر 
اقتصاد اعالم کرد که این وزارتخانه در حال تدوین 
مصوبه ای برای جبران خسارت های وارده به فعاالن 
اقتصادی در فضای مجازی است این موضوع را تا 
چه میزان قابل اجرا شدن می دانید؟ افزود: دغدغه 
مهم فعاالن اقتصادی این اســت که دولت همواره 
شرکت سود آنهاســت این در حالیست که ایجاد 
اشــتغال برعهده دولت هاســت اما در ایران بخش 
مهمی از ایجاد اشــتغال به بخش  خصوصی واگذار 
شده اســت، دولت در این میان هیچ اقدامی برای 
کاهش هزینه های فعاالن اقتصادی انجام نمی دهد 
اما از ســوی دیگر فقط شریک درآمد آنهاست.وی 
ادامه داد: به نظر می رســد این طرح های حمایتی 
انجام نشــود چراکه اگر دولت می خواســت کاری 
کند محیط آرام را برای کسب وکارها فراهم می کرد 
درغیر این صورت این اقدامــات نوش دارو بعد از 
مرگ سهراب است و اگر بخواهد مشوقی و جبران 
خســارتی بپردازد از محل درآمدهایی است که از 
بخش خصوصــی دریافت کرده آنهــا را پرداخت 

می کند.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران
 نمی توان تجار خارجی را متقاعد به استفاده از پلتفرم داخلی کرد

صادرات گردشــگری با هدف پوشــش ریســک های 
سیاسی و تجاری و تامین مالی صادرکنندگان، تحت 
پوشــش صندوق ضمانت صادرات ایــران قرار گرفت.

یحیی نقی زاده محجوب. مدیــرکل نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشگری ـ  با اعالم این خبر به ایسنا، گفت:  
صندوق ضمانت صادرات ایران که در پوشش ضمانتی 
صــادرات کاال و خدمات از دیربــاز فعالیت می کند و 
به نوعی تنها موسســه بیمه اعتبار صادراتی ایران به 
شمار می آید، با توجه به این که گردشگری به موجب  
مصوبه هیأت دولت به عنوان یکی از مصادیق صادرات 
و فعالیت هــای ارزآور محســوب می شــود، موافقت 
کرد تا ریسک های سیاســی و تجاری گردشگری، به 
ویــژه آژانس های فعال در زمینه گردشــگری ورودی 

را ضمانت کند و پوشــش دهد.او افــزود:  بهره مندی 
از تســهیالت این صندوق، فرآینــدی دارد که باید بر 
آن اســاس، قراردادها در چارچوب مشخصی با طرف 
خارجی بسته شود. همچنین الزم است از نیم درصد 
تا یک ونیم درصد هزینه اســتفاده از تامین مالی این 
صندوق از سوی صادرکنندگان گردشگری که در واقع 
آژانس های فعال در زمینه تورهای ورودی هســتند، 
پرداخته شــود.نقی زاده این توضیح را اضافه کرد که با 
پرداخت این هزینه،   در واقع ریســک کار گردشگری 
بیمه می شود تا اگر شرایطی خاص حادث شود و طرف 
خارجی امکان پرداخت پول را نداشته باشد و یا شرایط 
سیاسی و اوضاع بین المللی به گونه ای باشد که طرفین 
نتواننــد به تعهــدات مالی و ارزی خــود عمل کنند، 

صندوِق ضمانت صادرات آن را تامین می کند.مدیرکل 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری بیان کرد:  این 
اقدام اطمینان خاطــری برای تورگردانان و فعاالن در 
زمینه گردشگری ورودی است که پوشش ریسک های 
سیاســی و تجاری و تامین مالی در شرایط اضطراری، 
معموال دغدغه آن ها است.او درباره زمان بهره مندی از 
تســهیالت صندوق ضمانت صادرات در گردشگری با 
توجه به کنسلی بسیاری از سفرها به ایران در شرایط 
موجود،   اظهار کرد:  امکان اســتفاده از تسهیالت این 
صندوق که وجــود دارد، فقط باید قراردادها و فرآیند 
اســتفاده از این حمایــت پیگیری و انجام شــود. از 
همین رو، مقرر شد تشکل های صنفی فعال در زمینه 

گردشگری ورودی، این فرآیند را بررسی کنند.

صادراتگردشگریایرانضمانتمیشود

ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تعداد 
کدهــای تعرفه کاالهای ممنوعــه وارداتی از 
1۳۹۹ کد در ســال 1۳۹۷ به 1۵۵0 کد در 
ســال جاری رســیده، گفت که 600 ردیف 
تعرفه نیز در حال حاضر در گروه 2۷، مشمول 
ممنوعیت موقت هستند و برخی کد تعرفه های دارای اقالم مشترک با اقالم دارای 
مشــابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش 
قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، امید قالیباف با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
حمایت از تولید داخل که ممنوعیــت واردات کاالهای غیر ضرور و لوکس یکی از 
آن ها اســت، اظهار کرد: در این راستا و با توجه به شرایط کشور، از سال 1۳۹۷ بر 
اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقالم غیرضرور و لوکس 
شــامل 1۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد. با بررســی های بعدی و لزوم به روزرسانی 
فهرســت یاد شــده و افزودن اقــالم دارای تولید داخل، تعداد کاالهای مشــمول 
ممنوعیت واردات در پایان ســال 1۳۹۷ به 1۳۹2 ردیف تعرفه رسید.ســخنگوی 
صمت با بیان اینکه فهرســت کاالهای مشــمول با توجه به داخلی سازی محصول 

و ســایر متغیرها و همچنین شکسته شدن ســرفصل ها به کد تعرفه های دقیق تر، 
هر ســال بازنگری می شود گفت: در پایان سال 1۳۹۸ تعداد کاالهای مشمول منع 
وارادت به 1۵1۹ ردیف تعرفه، در ســال 1۳۹۹ به 1۵۳۹ ردیف، در سال 1400 به 
1۵۳۷ ردیف و در سال جاری نیز به 1۵۵0 ردیف تعرفه رسید.  وی با اشاره به اینکه 
از جمله اقالم ممنوعه گروه چهارم کاالیی، شامل پوشاک، لوازم خانگی، محصوالت 
کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقالم مصرفی غیرضرور مانند آالت موسیقی 
اســت، تصریح کرد: عالوه بر این ممنوعیت های دائم، تعداد 600 ردیف تعرفه نیز 
در حال حاضر مشــمول ممنوعیت موقت شده که فهرســت این اقالم با توجه به 
درخواســت بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل بسط و یا 
تحدید است.به گفته این مقام مسئول از سال 1۳۹۷ تاکنون ممنوعیت واردات برای 
این تعرفه ها، طبق ضوابط در فرآیندها و ســامانه های تجارت خارجی شامل سامانه 
جامع تجارت، ســامانه های بانک مرکزی و سامانه های گمرکی اعمال شده است.  
ســخنگوی وزارت صمت تاکید کرد که در کنار ایــن ممنوعیت ها، برای اطمینان 
از اســتفاده حداکثری ظرفیت های تولید داخلی، برخی کد تعرفه های دارای اقالم 
مشترک با اقالم دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در 

زمان ثبت سفارش قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، از سال 1۳۹۷، با افزایش نرخ 
ارز، واردات طیف وســیعی از کاالها ممنوع اعالم شد.گفتنی است؛ دو گروه کاالیی 
4 و 2۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، در این لیست اعالم شدند. در گروه 
کاالیی چهار، 1۵۵0 قلم کاال مشمول ممنوعیت واردات شده اند. این گروه، کاالهای 
لوکس یا دارای تولید مشــابه ســاخت داخل را شامل می شود که بر اساس مصوبه 
سران قوا در سال 1۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کاالها 
داده شــد، ورود آن ها به کشور ممنوع شده است. گروه 2۷ نیز مجموعه کاالهایی 
است که به تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کاالهای ممنوع 
برای واردات قرار گرفته اند و 600 قلم کاال را شــامل می شــود. این کاالها با مجوز 
دفاتــر تخصصی وزارت صمت مجوز واردات دریافت می کنند. برخی صیفی جات و 
محصوالت کشــاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کف پوش و 
پادری، انواع زیورآالت چرمی، صنایع دســتی، لباس های زنانه و دخترانه، مردانه و 
پســرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شالق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب 
عکس، ماشین لباسشــویی، چرخ دوزندگی، شیرآالت بهداشتی، آمبوالنس و انواع 
عروســک از جمله کاالهای گروه 4 هستند.از جمله کاالهای گروه 2۷ نیز می توان 
به انواع ماهی های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف ها، سوپ 
و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها، مواد پاک کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، 

آبگرم کن های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.

جدیدترینلیستکاالهایممنوعهوارداتیمنتشرشد



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 24 مهر 1401  19 ربیع االول 1444  16 اکتبر 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5020 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

در نیمه اول امسال
وام دهی به شرکت های دانش 

بنیان ۲ برابر شد
طبق اعالم بانک مرکزی، میزان تسهیالت دهی به شرکت های 
دانش بنیان در نیمه اول امســال نسبت به مدت مشابه پارسال 
۱۰۰.۲ درصد افزایش داشــته است.به گزارش ایسنا، طی شش 
ماهه اول امســال به ۱۴۰۴ شرکت دانش بنیان در قالب ۷۶۱۲ 
فقره تسهیالت معادل ۵۸۴.۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده 
است.بیشترین تسهیالت به شرکت های مذکور طی شش ماهه 
۱۴۰۱ از ســوی بانک های ملت بــه مبلغ ۱۰۲.۲ هزار میلیارد 
ریال، تجارت به مبلــغ ۸۵ هزار میلیارد ریال و اقتصاد نوین به 
مبلغ ۵۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده اســت.گفتنی اســت؛ از کل 
تســهیالت پرداختی در ســال جاری ۸۸۹۳۶۷ میلیارد ریال 
تســهیالت جاری، ۷۳۹۲ میلیارد ریال تسهیالت معوق شده و 
۱۲۰۷۰ میلیارد ریال نیز تســهیالت مشکوک الوصول عنوان 

شده است.

سایه سنگین سود سپرده بانکی بر بازار سرمایه
یک کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری در تولید و بازار ریسکی را کاهش 
می دهد، گفت: یکی از ریســک هایی که بازار سرمایه به شدت از آن هراس دارد، افزایش بهره بانکی است.رسول 
رحیم نیا، در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه یک سرمایه گذار در مواجهه با یک بازار کم ریسک و پرریسک قرار 
دارد، اظهار کرد: انتظار سرمایه گذار هنگام ورود به بازار پر ریسک، بازدهی بیشتر است. از طرف دیگر افزایش نرخ 
بهره بانکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر گذار است، چراکه در یک بازار بدون ریسک امکان سرمایه گذاری 
وجود دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه با اقداماتی از قبیل قیمت گذاری دستوری و همچنین شرایط 
مبهم اقتصادی مواجه است، از سایر فاکتورها هم تاثیر می پذیرد و این موضوع باعث شده  بازار رو به رشد نباشد 
و ســلب اعتماد ســرمایه گذاران را نیز به دنبال داشته است.این کارشناس بازار سرمایه درمورد نرخ بهره بانک ها 
عنوان کرد: اکثر بانک های دولتی نرخ های ابالغی بانک مرکزی را رعایت کردند؛ اقدامی که در بانک های خصوصی 
اتفاق نمی افتد. درحالی که تنظیم عرضه و تقاضا و نیاز به نقدینگی بانک ها در بانک های خصوصی تاثیرگذار است 
و این بانک ها نرخ های خارج از چارچوب بانک مرکزی را به سرمایه گذار پیشنهاد می دهند و از طرفی این نرخ ها 
هم باید در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.رحیم نیا با بیان اینکه بیشتر بازارها مانند مسکن و طال وارد 
رکود شــدند، گفت: به طور مثال بازار مسکن که در تابستان جاری با رشد قابل توجهی از حجم معامالت روبرو 
بود، نزدیک به حدود یک ماه است که حالت رکودی پیدا کرده است؛ بنابراین فقط بازار سهام و سپرده بانکی باقی 
می ماند. بنابراین اگر بازار سهام هم چشم انداز درستی نداشته باشد، فعالیت های سفته بازی ایجاد می شود و گزینه 

نهایی سقف سپرده بانکی است که با پیشنهاد نرخ های باالتر از سوی بانک ها همراه خواهد بود.

گزیده خبر

در شش ماه اول سال جاری صورت گرفت:
پرداخت بیش از سه هزار و 800 فقره وام 

فرزندآوری توسط بانک سینا
بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در 
شش ماه ابتدای سال جاری، تعداد سه هزار و ۸۰۸ فقره وام فرزندآوری به مبلغ 
یک هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
ســینا، این بانک از ابتدای ابالغ تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به منظور 
حمایت ازخانواده و افزایش جمعیت جوان کشــور، پرداخت وام قرض الحسنه 
فرزندآوری را به واجدین شــرایط آغاز کرده اســت.این وام شامل خانواده های 
دارای فرزند متولد اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد می شود که در این راستا تاکنون 
مبلغ یک هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال به سه هزار و ۸۰۸ متقاضی پرداخت شده 
اســت. پرداخت تســهیالت فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه ve.cbi.ir و 
تکمیل پرونده و انتخاب بانک مورد نظر امکان پذیر اســت. بر اســاس قانون، 
به خانواده هایی که از ســال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شــده اند، تسهیالت 
فرزنــدآوری بــه ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، بــه ازای فرزند دوم ۴۰۰ 
میلیون ریال، به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ 
میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می شود. 

سید ضیاء ایمانی:
تامین مالی پروژه های صنعت پتروشیمی در 

بانک صادرات ایران
 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: هم افزایی شــبکه بانکی کشور و صنایع 
مادر، ظرفیت های بزرگتری برای خدمت به مردم ایجاد می کند و بانک صادرات 
ایــران با این هدف، برای تامین مالی صنعت پتروشــیمی آمادگی کامل دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی در ســفر به 
استان خوزستان در دیدار با برخی مدیران بنگاه های تولیدی و واحدهای بزرگ 
پتروشــیمی کشــور با تاکید بر این مطلب افزود: شبکه بانکی کشور و شبکه 
صنعت و تولید کشور دو مجموعه هم راستا و هماهنگ هستند که با هم افزایی 
بیشــتر، ظرفیت های بزرگ تری را برای خدمت به مردم و اقتصاد کشور فراهم 
خواهند کرد و بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت های موجود در کشــور و 
شعب خارج از کشور برای حمایت از صنعت پتروشیمی استفاده خواهد کرد.
ایمانی با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران با تمام توان برای ارائه خدمات به 

صنعت پتروشیمی آمادگی کامل دارد.

دکتر فرزین:
 بانک ملی ایران آماده ارائه هرگونه خدمات 

ش به طرح های عمرانی در مشهد است
دکتر فرزین در دیدار با شــهردار مشهد با بیان این که بانک ملی ایران آماده 
ارائه هرگونه خدمات مالی به طرح های عمرانی در شــهر مقدس مشهد است، 
اظهارداشت: بانک ملی ایران می تواند از طریق ظرفیت های متعدد و ابزارهای 
متنوع مالی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و انواع سکوک ،تامین مالی پروژه 
ها و طرح های ســرمایه گذاری شهرداری مشهد را بر عهده بگیرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین به همراه مدیران ارشد 
بانک ملی ایران در این دیدار با اشــاره به وجود مضجع شــریف ثامن الحجج 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضور زائران بی شمار در شهرمقدس مشهد 
گفت: بانک ملی ایران در راســتای حمایت از زیرساخت های استان خراسان 
رضوی نگاه ویژه ای به شــهرداری مشهد در راستای توسعه و پیشرفت پروژه 
های عمرانی این شهر دارد.مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این مطلب که در 
شهر مشهد بانک ملی ایران باالترین سهم را در بین بانک ها در ارائه خدمات 
مالی دارد، افزود: مسئله اصلی پروژه های اقتصادی کالن مشهد مساله تامین 
مالی است و بانک ملی ایران با در اختیار داشتن ظرفیت ها و ابزارهای قدرتمند 

و متنوع مالی تا حصول نتیجه طرح ها در کنار شهرداری مشهد خواهد بود.

روند مثبت فعالیت در رشته درمان بیمه 
تعاون ادامه دارد

در شــش ماهه نخست ســال ۱۴۰۱، بیمه تعاون، سهم بیست درصدی از 
فروش را در رشــته درمان و در بین شرکت های بیمه ای به خود اختصاص 
داد.بــه گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، با بررســی های صورت گرفته از 
سهم فروش در رشته درمان شرکت های بیمه ای، مشخص شد که شرکت 
بیمه تعاون در بین شــرکت های بیمه ای در بازه زمانی شش ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱، موفق به سهم بیست درصدی شده است.این شرکت همچنین 
موفق شده است تا در شــهریور ماه سال ۱۴۰۱، از سبد فروش محصوالت 
خود، ۱۲ درصد را در رشته درمان به ثبت رساند.گفتنی است که در مجموع، 
۱۶ شرکت بیمه در نیمه نخست سال بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان 
بیمه درمان صادر کرده اند.گزارش ها همچنین تأکید می کند که در فصل 
بهــار نیز بیمه تعاون با اختصاص ۲۹ درصد از کل پرتفوی خود به رشــته 
درمان، در رتبه ی پنجم قرار داشته و این بیمه گر بر مدار تعادل و بهینه سازی 

پرتفوی خود حرکت می کند.

رسانه ها به مجاری ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه تبدیل شوند

مدیر روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران تاکید کرد: رسانه های ما 
می توانند از ظرفیتهای غنی خود در راســتای ترویج فرهنگ قرض الحســنه 
اســتفاده کنند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
»روح اهلل قاســمیان« مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی و امور 
مشتریان بانک گفت: بسیاری از اقتصاددانان در کشورما تاکید دارند که ترویج 
فرهنگ قرض الحســنه و تبدیل آن به یک الگوی فراگیر در مناسبات بانکی و 
غیر بانکی، منجر به تقویت اقتصاد کشــور و گردش سالم و مستمر منابع ملی 
واعتباری در آن خواهد شــد.او ادامه داد: کمتر کسی است که از آثارو تبعات 
فرهنگی و اقتصادی موثر ترویج فرهنگ قرض الحسنه را انکار کند. با این حال، 
ترویج این فرهنگ اسالمی و غنی درکشور، نیازمند استفاده از بهترین مجاری 
و ابزارهاست.قاســمیان افزود: نقش رسانه ها در انتقال و ترویچ فرهنگ قرض 
الحســنه در جامعه غیر قابل انکار است. رسانه ها در این خصوص مسئولیت 
بزرگی دارند. آنها می توانند هم ضرورت ترویج فرهنگ قرض الحســنه و هم 
آثار وتبعات در حوزه معیشتی، اقتصادی و اجتماعی را با ادبیات خاص و ناظر 
بر نوع مخاطبان خود، برای آنها تشریح کنند.او تاکید کرد: محصول مسئولیت 
پذیری واقدامات جمعی رسانه ها در ترویج فرهنگ قرض الحسنه، ارتقای سطح 

معیشت عمومی خواهد بود.

صعود دالر جهان را تهدید می کند؟
صعود ارزش دالر آمریکا می تواند باعث افزایش نرخ بهره شــود.به 
گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، تیف مکلــم، رئیس بانک مرکزی 
کانــادا )BoC( گفت که تداوم تقویت دالر آمریکا می تواند نرخ بهره 

را افزایش دهد و موجب انجام کارهای بیشتری برای بانک شود.
مکلم پس از نشست ساالنه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
در واشنگتن گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بانک ها کارهای 
بیشتری در مورد نرخ بهره انجام خواهند داد. وی افزود: ما از نزدیک 
این موضوع را دنبال خواهیم کرد.در سه ماه گذشته، دالر کانادا در 
برابر دالر آمریکا بیش از پنج درصد کاهش یافته اســت، روندی که 
توســط ســایر ارزها مانند ین ژاپن و یورو نیز دنبال شده است.در 
ســاعت ۱۶:۳۵ بعد از ظهر به وقت شرقی، دالر کانادا ۰.۹۳ درصد 

کاهش یافت و ۰.۷۲۰۲۱ فروخته شد.

بسته مالیاتی آقای کوارتنگ را پس از ۶هفته خانه نشین کرد؛
لیز تراس وزیر خزانه داری انگلیس 

را برکنار کرد
لیز تراس نخســت وزیر بریتانیا پس از هفته ها آشــفتگی بازارهای 
مالی، کواســی کوارتنگ وزیر خزانــه داری را برکنار کرد.به گزارش 
اقتصاد آنالیــن، کوارتنگ در نامــه ای به لیز تــراس پذیرفت که 
شــرایط اقتصادی نســبت به آنچه که در ۲۳ سپتامبر برنامه رشد 
اقتصادی تصویب شــده بود، تغییر کرده است.اخراج کوارتنگ تنها 
پس از ۶هفته از شــروع بکار، در شرایطی اتفاق می افتد که نخست 
وزیر انگلیس آماده تغییر بخشــی از برنامه اقتصادی خود می شود.

در هفته های اخیر بسته  کاهش مالیاتی منجر به انتقادات شدید از 
کوارتنگ و دولت جدید لیز تراس شده بود.

خطر در کمین اروپا
جانــت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحــده اذعان کرد که اروپا با 
»فشــارهای اقتصادی جدی« مواجه است.به گزارش ایسنا به نقل 
از اکونومیک، یلن در پاسخ به سواالتی که در کنفرانس مطبوعاتی 
صندوق بین المللی پول برگزار شــد، تاکید کرد که قدرت دالر در 
برابر سایر ارزها نشــان دهنده تفاوت بین اقتصادها و نابرابری ها در 
تأثیر بحران فعلی اســت.وی در مورد جنگ اوکراین افزود که هنوز 
تصمیمی در مورد سطح سقف قیمت نفت روسیه گرفته نشده است 
اما مســکو نباید از جنگ علیه اوکراین ســود ببرد.وزیر خزانه داری 
گفت: اقتصاد ایاالت متحده علیرغم کاهش رشد جهانی، انعطاف پذیر 
اســت؛ با این حال تاکید کرد که کاهش نرخ تورم همچنان اولویت 
اصلی دولت بایدن خواهد بود.یلــن در این کنفرانس خبری اظهار 
کرد: آخرین داده های شــاخص قیمت  مصرف کننده )CPI( نشــان 
می دهد که کارهای بیشــتری برای انجام دادن وجود دارد.یلن در 
توضیح وضعیت اوکراین مدعی شــد کــه واکنش چندجانبه علیه 
روسیه در مورد حمله این کشور به اوکراین موثر بوده است و انتظار 
می رود تولید ناخالص داخلی این کشــور در سال جاری و در سال 
۲۰۲۳ کاهش یابد.وی استدالل کرد که جنگ در اوکراین قیمت ها 

را در سراسر جهان تشدید کرد.

در قانون جدید

اقدامقضائیبرایچکبرگشتیچگونهانجاممیشود؟
در صورت برگشــت چک بــه هر دلیلی، بانک مکلف اســت به 
درخواســت دارنده چک، فوراً غیر قابــل پرداخت بودن آن را در 
ســامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.به گزارش ایسنا،  قانون 
»اصــالح قانــون صدور چک« کــه در آبان ماه ســال ۱۳۹۷ به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در آذرماه همان سال به 
دســتگاه های اجرایی ابالغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای 
سال گذشته آغاز شــد و از این زمان به بعد تمامی چک ها برای 
نقل و انتقال ملزم به ثبت در ســامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد 
شوندگی داشته باشــند.قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی 
را برای صدور چک به همراه آورده اســت که گفته می شــود به 
چک ها اعتبار می بخشــد و چک های برگشتی را نیز کم می کند.

از جمله مهم ترین الزامــات و ضوابط قانون جدید چک می توان 
به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشــت نویســی 
چک، ثبت و انتقال چک در ســامانه صیاد توسط صادرکنندگان 
و دریافت کنندگان و ... اشــاره کرد.در این بین، یکی از سواالت 
درباره قانون جدید چک این اســت کــه اقدام قضایی برای چک 
برگشتی در قانون جدید چگونه انجام می شود که بررسی بندهای 
قانون جدید چک نشــان می دهد که در صورت برگشــت چک 
به هر دلیلی، بانک مکلف اســت به درخواست دارنده چک، فوراً 
غیر قابل پرداخت بودن آن را در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی 
مهر و به متقاضی )دارنده چک( تســلیم کند.در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، ثبــت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم 

پرداخت باید هویت و نشــانی کامــل صادرکننده و دارنده چک، 
کد رهگیری دریافت شــده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر 
بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای 
چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این 
صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی شــود.

دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، 
می تواند بــه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و 
درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی 
متن چک و احراز سه شــرط مذکور در ماده )۲۳( قانون صدور 
چک )۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شــرطی نشــده باشد؛ 
۲- در متن چک قید نشــده باشــد که چک بابت تضمین انجام 
معامله یا تعهدی است؛ ۳- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع 
ماده ۱۴ صادر نشــده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع 
چک اعالم نکرده باشــد که چک مفقود یا ســرقت یا جعل شده 
اســت یا اینکه از طریق کاله برداری یا خیانت  در امانت یا جرائم 
دیگر به دست نیامده باشد( اجرائیه را صادر می کند.گفتنی است؛ 
از تاریخ ابالغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت 
داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده 
ترتیبــی برای پرداخت آن بدهد یــا مالی را معرفی کند، در غیر 
این صورت، حســب درخواست دارنده چک، مطابق قانون »نحوه 

اجرای محکومیت های مالی« اقدام خواهد شد.

تهران – ایرنا – نرخ تورم که در شــهریور ســال گذشته به 
۵۹.۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹.۶ درصد 
کاهش یافت.به گزارش ایرنا، بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ 
تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹.۷ واحد درصد 
کاهش یافته اســت.طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در 
پایــان دولت قبل به باالترین رقم ۸۰ ســال اخیر افزایش 
یافت. در ماه های تیر، مرداد و شــهریور سال گذشته نرخ 
تورم بــه ترتیب ۵۷ درصد، ۵۸.۳ درصــد و ۵۹.۳ درصد 
بــود. این ارقام باالترین شــاخص تورم در کشــور از دهه 
۱۳۲۰ به بعد محســوب می شــد که نتیجه کارنامه دولت 
حســن روحانی بود.با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف 
در سیاست های تورم زای دولت قبل همچون استقراض از 
بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.دولت 

سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی 
از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده 
است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در 
حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر 
تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.کنترل 
رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که 
مجموعه دولت ســایر اقدامات الزم را در حوزه هایی مانند 
برقراری تــوازن بودجه دولت و کاهش کســری بودجه با 
مدیریت هم زمان هزینه ها و درآمدها، اصالح نظام بانکی و 
کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت 
بخش تولیــد و عرضه کاالها و خدمات در کشــور دنبال 
نموده است.درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی 
و پایــه پولی و نرخ تورم طی یک ســال اخیر از شــهریور 

۱۴۰۰ تاکنــون کاهش معنــی داری را تجربــه کرده اند؛ 
هرچند کماکان در ســطوح باالیی قرار دارند و الزم است 
با سرعت و شــدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و 
هدف گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش 
یابند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان 
شــهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نســبتاً کاهشــی به ۳۷.۸ 
درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رســیده اســت که این رقم 
بدون لحاظ افزایش پوشــش آماری مربوط به اضافه شدن 
اطالعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
نرخ رشــد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور 
۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته 
اســت.همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در 
پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال 
جاری کاهش یافته است. این در حالی است که بخشی از 
این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها و اصالح سیاست ارز ترجیحی در سال جاری است 
که البته، دولت تالش ویژه ای برای کاهش فشارهای تورمی 

و مدیریــت آثار آن بر 
قدرت خرید و معیشت 
مردم انجام داد. یقیناً، 
اقدامات انجام شده در 
زمینــه کنترل رشــد 
نقدینگی مشــتمل بر 
کنترل رشد پایه پولی 
و خلــق پــول بانکی، 

پرهیز از پولی ســازی کســری بودجه از طریق هماهنگی 
میــان بانک مرکــزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص 
کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف 
تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصالح نظام بانکی و 
کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار 
ارز، مدیریت انتظــارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات 
قیمت کاالها و خدمات و تأمین مناسب کاالهای اساسی و 
مواد اولیه و واسطه ای الزم برای بخش تولید در کاهش نرخ 

تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400؛

نرخ تورم ۱۹.۷ واحد درصد کاهش یافت
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گزیده خبر

 تاکید جریان صدر برعدم مشارکت
 در دولت آینده

جریان صدر در نخستین واکنش به مکلف شدن محمد 
شیاع الســودانی به تشــکیل دولت در عراق، از عدم 
مشــارکت این جریان و افراد وابســته به آن در دولت 
جدید خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه 
سومریه نیوز، صالح محمد العراقی، از نزدیکان مقتدی 

صدر، رهبر جریان صدر و معروف به »وزیر صدر« در بیانیه ای نســبت به مکلف 
شدن محمد شیاع السودانی به تشکیل دولت واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده 
است: به دنبال تشکیل یک دولت ائتالفی وابسته به شبه نظامیان و تجربه شده 
که خواســته های ملت عراق را برآورده نکرده و نخواهد کرد و همچنین پس از 
ناکامی تالش ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی نه شرقی و نه غربی، ما سرکوب 
صدای مردمی را که نسبت به بازگرداندن عراق به پله اول هشداد دادند، محکوم 
می کنیم.العراقی ادامــه داد: توصیه می کنیم عراق بازیچه  برنامه ها و طرح های 
خارجی قرار نگیرد و پول مردم به جیب و بانک مفســدان سرازیر نشود.در ادامه 
این بیانیه آمده اســت که هیچ فردی از جریان صدر و یا افراد وابسته به آن در 
دولت جدید به ریاســت السودانی مشــارکت نخواهد کرد و هرکسی که در این 
دولت مشــارکت کند به هیچ وجه نماینده جریان صدر نیست و این جریان از 
این افراد اعالم برائت می کند.پس از یک ســال بحران سیاسی پیچیده در عراق 
در نهایت در جلسه پنج شنبه پارلمان این کشور بعد از آنکه عبداللطیف رشید 
توانست آراء نمایندگان را برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق کسب کند، 

وی محمد شیاع السودانی را مامور به تشکیل کابینه عراق کرد.

کمک ۴۰۰ میلیون دالری عربستان به 
اوکراین

تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین 
جمعه شب از کمک بشردوستانه ۴۰۰ میلیون دالری 
عربســتان به کشــورش خبر داد.به گــزارش ایرنا از 
خبرگزاری »واس« عربستان، در تماس تلفنی محمد 
بن سلمان و زلنسکی، ولیعهد سعودی بار دیگر آمادگی 

کشورش را برای ادامه تالش های میانجی گرانه اعالم کرد و گفت که دولت ریاض 
حامی تمام اقداماتی است که به کاهش تنش میان دولت کی یف و مسکو منجر 
شود.زلنســکی نیز در این تماس تلفنی از کمک های بشردوستانه عربستان به 
ارزش ۴۰۰ میلیون دالر برای »کاهش درد و رنج مردم اوکراین«  تشکر کرد.وی 
گفت که با ولیعهد عربســتان برای همکاری به منظور آزادی اسیران و نیز ارائه 
کمک های مالی به توافق رسیده است.وزارت امورخارجه عربستان یک ماه پیش 
نیز اعالم کرد: روســیه در چارچوب توافق تبادل اسیران جنگی با میانجیگری 
عربستان، ۱۰ اسیر خارجی از جمله دو تبعه انگلیس و سه سوئدی، یک کروات 
و یک شــهروند مغربی را آزاد کرد.براساس گزارش وزارتخانه عربستان، مقامات 
دولت ریاض اســیران را تحویل گرفتند و آنها را از روسیه به عربستان منتقل و 
برای تسهیل روند بازگشت آنها به کشورهایشان تالش کردند.این دومین تماس 
تلفنی رهبران دو کشــور در یک ماه گذشته اســت، بن سلمان و زلنسکی ۳۱ 
شــهریورماه نیز تلفنی گفت وگو کرده بودند.تاکنون کشورهای زیادی آمادگی 
خود را برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ اعالم 

کردند، تالش هایی که تاکنون راه به جایی نبرده است.

آمریکا:
 منافع مشترک زیادی با عربستان داریم

به دنبال بحران شــکل گرفته میان ریاض و واشنگتن 
در پی تصمیم اخیر اوپک پالس، وزارت خارجه آمریکا 
اعــالم کرد که این کشــور همچنان منافع مشــترک 
مختلفی با عربستان سعودی دارد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از سایت النشــره، ویدانت پاتِل، معاون سخنگوی 

وزارت امورخارجه آمریکا اظهار کرد: واشنگتن همچنان منافع زیادی با عربستان 
دارد و ۷۰ هزار آمریکایی در این کشور زندگی می کنند و ما امنیت آنها را در نظر 
می گیریم.پیشــتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، عربستان را به دلیل تصمیم 
کاهــش تولید نفت به »عواقبی« تهدید کرد. اعضای کنگره طرح هایی را درباره 
تعلیق همکاری با عربستان از جمله تعلیق صادرات سالح و خارج کردن نیروهای 

آمریکایی از عربستان پیشنهاد دادند.

آمار جان باختگان حادثه معدن در ترکیه به 
۴۰ تن رسید

وزیر کشــور ترکیه اعالم کرد آمــار جان باختگان انفجــار در معدن بارتین در 
شمال این کشــور، به ۴۰ تن رسیده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از الجزیره، »سلیمان صویلو« وزیر کشــور ترکیه ظهر امروز )شنبه( اعالم کرد 
شمار جانباختگان انفجار در معدن بارتین در شمال این کشور به ۴۰ تن رسیده 
است.در همین راستا »فاتح دونمز« وزیر انرژی ترکیه گفت: براساس تحقیقات 
اولیه انفجار در این معدن بر اثر نشــت گاز بوده اســت. اتحادیه کارگران معدن 
ترکیــه نیز اعالم کرد این انفجار به دلیل تجمع گاز متان بوده اســت، در حالی 
کــه مقامات می گویند هنوز برای نتیجه گیری قطعی در مورد علت حادثه زود 
است. براساس گزارش های رسانه های ترکیه ای در زمان انفجار ۱۱۰ نفر در معدن 
حضور داشتند.به گزارش رسانه ها، »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه 
سفر برنامه ریزی شده خود به جنوب شرق ترکیه را لغو کرده است.ترکیه در سال 
۲۰۱۴ نیز شاهد یکی از مرگبارترین حادثه انفجار در معدن زغال سنگ بود. در 
این سال بر اثر انفجار معدن در شهر سوما در استان مانیسا در غرب ترکیه ۳۰۱ 

نفر جان باخته بودند.

کره شمالی: 
از هیچ نوع اقدام تحریک آمیز نظامی 

چشم پوشی نخواهیم کرد
همزمان با تشدید تنش ها به دنبال پرتاب های موشکی کره شمالی در هفته های 
اخیــر، پیونگ یانگ امروز )شــنبه( هشــدار داد که »اقدامــات متقابل نظامی 
قاطعانه ای« علیه آنچه که اقدامات تحریک آمیز عمدی کره جنوبی می داند، انجام 
خواهد داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این هشــدار از سوی 
یکی از ســخنگویان ناشناس ارتش خلق کره شمالی یک روز پس از آن مطرح 
شد که پیونگ یانگ یک موشک بالستیک کوتاه برد به طرف دریا و صدها گلوله 
توپخانــه ای به نزدیکی مرز با کره جنوبی پرتاب کرد.این ســخنگو در بیانیه ای 
که توســط خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به KCNA منتشر شد، گفت: 
یگان های خط مقدم ارتش خلق کره شــمالی روز جمعه گلوله های توپخانه ای 

شلیک کردند.

کانادا: جنگ اوکراین یکی از بزرگترین 
تهدیدهای اقتصاد جهانی است

تهران- ایرنا- معاون نخســت وزیر کانــادا اعالم کرد که جنگ بین 
روسیه و اوکراین یکی از بزرگترین تهدیدهای اقتصاد جهانی است.
به گزارش شنبه ایرنا از شبکه گلوبال نیوز کانادا،  کریستیا فریلند که 
به عنوان وزیر دارایی نیز در دولت جاســتین ترودو خدمت می کند 
همچنیــن جان مردم اوکراین و حرمت نظم بین المللی قانون محور 
را در معرض خطر جنگ اوکراین دانست.معاون ترودو روز جمعه به 
خبرنگاران در واشــنگتن گفت که وقوع یک مســاله ساده می تواند 
اقتصاد جهانی را بســیار امن تر کند و آن خروج روســیه از اوکراین 
اســت.   صندوق بین المللی پول روز سه شنبه اعالم کرد که جنگ 
در اوکراین یکی از محرک های کاهش رشد اقتصاد جهانی برای سال 
۲۰۲۳ پیش بینی شده است. در گزارش این نهاد جهانی قیمت های 
باالی غذا و انرژی، تورم و نرخ های باالی بهره به عنوان عوامل دیگر 
کاهش رشد اقتصادی عنوان شدند.  این صندوق گفت که رشد تولید 
ناخالص داخلی جهانی در مقایسه با پیش بینی ۲.۹ درصدی در ماه 
ژوئیه، ســال آینده ۲.۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این درحالی 
اســت که اروپا با قیمت های باالی گاز دست و پنجه نرم می کند و 

نرخ های باالی بهره، رشد اقتصادی آمریکا را کند کرده است. 
 

نظرسنجی های جدید نشان می دهد؛
لوال داسیلوا پیشتاز انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل است

نظرســنجی های جدید نشــان می دهد رئیس جمهــور چپ گرا و 
ســابق برزیل در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور 
نســبت به رقیب خود پیشتاز اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از اســپوتنیک، دو هفته مانده به برگــزاری دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل، نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد 
»لوال داســیلوا« احتماالً پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
خواهد شد.نتایج نظرسنجی مؤسسه »دیتافول ها Datafolha« نشان 
می دهــد ۴۹ درصد افراد شــرکت کننده در این نظرســنجی اعالم 
کرده اند در دوم انتخابات به لوال داســیلوا، رئیس جمهور پیشــین و 
چپ گرای برزیل رأی خواهند داد و ۴۴ درصد نیز گفته اند به »ژائیر 
بولســونارو«، رئیس جمهور کنونی رأی می دهند.انتخابات دور اول 
ریاست جمهوری برزیل ۲ اکتبر )۱۰ مهر( برگزار شد و به دلیل اینکه 
هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد آرا نشدند به 
دور دوم کشــیده شد.در دور اول انتخابات لوال داسیلوا ۴۸.۷ درصد 
آرا را کسب کرد و ژائیر بولسونارو رقیب وی و رئیس جمهور کنونی 
برزیل هم موفق شد ۴۳.۵۱ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.دور 
دوم انتخابات ریاســت جمهوری برزیل قرار اســت ۳۰ اکتبر جاری 
)۸ آبان( برگزار شود.داسیلوا، نماینده احزاب و جریان های چپ گرای 
برزیل و از مخالفان جدی سیاست های آمریکایی و ضدامپریالیستی 
اســت. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهور برزیل بود و پیش از 
برگزاری دور اول انتخابات تمام نظرسنجی ها نشان می داد داسیلوا با 

فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی از رقیب خود جلوتر است. 

سایه سنگین رزمایش های هسته ای روسیه و ناتو بر تهدیدهای دوجانبه
تهران- ایرنا- اظهارنظرهای اخیر مقام های ارشــد روسیه و 
کشــورهای غربی در مورد احتمال بــه کارگیری جنگ افزار 
هســته ای در خالل جنگ اوکرایــن و همچنینی برگزاری 
رزمایش هــای هســته ای، نگرانی ها از وقوع یــک درگیری 
هســته ای را بیشتر کرده و متحدان در بلوک غرب را وادار به 
واکنش های هشدارآمیز کرده است.به گزارش ایرنا، خبرگزاری 
رویترز در گزارشی نوشت درحالیکه انتظار می رود روسیه به 
زودی رزمایش گسترده قوای هسته ای خود را برگزار کند، و 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه تهدید به استفاده از 
جنگ افزار هسته ای کرده، آمریکا و متحدانش با این چالش 
روبرو هســتند که بتوانند تفاوت بین رزمایش و یک رویداد 
واقعی را تشخیص دهند.به نوشــته این خبرگزاری، روسیه 
معموال در همین تاریخ از سال رزمایش هسته ای سالیانه خود 
را برگزار می کند و مقام های غربی و آمریکایی در عرض چند 
روز انتظار برگــزاری آن را دارند. مقام های آمریکایی گفتند 
که تمرین های نظامی احتماال شــامل آزمایش موشک های 
بالستیک خواهد شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هفته 
گذشــته در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت که این 
ائتالف نظامی رزمایش هســته ای ســاالنه مسکو را همانند 
سال ها گذشــته به دقت رصد می کند.جان کربی سخنگوی 
شــورای امنیت ملی کاخ ســفید نیز گفته بود که رزمایش 
روسیه موسوم به »گروم« به صورت معمول شامل مانورهای 
گسترده نیروهای هسته ای استراتژیک از جمله شلیک موشک 
می شود.به دنبال سخنرانی پنجشنبه گذشته رییس جمهوری 
روســیه در نشست ســیکا در مورد اینکه ناتو در همه جای 
جهان دخالت می کند، جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به پوتین هشــدار داد که در صورت اســتفاده 

مســکو از سالح هســته ای علیه اوکراین، نیروهای روسی با 
پاسخ نظامی غرب نابود می شوند.یک مقام دفاعی آمریکا به 
خبرگزاری رویترز گفت که تمرین های نظامی روســیه قرار 
اســت همزمان با رزمایش آمادگی هســته ای ساالنه ناتو با 
عنوان »ظهر ثابت قدم« که این هفته آغاز می شــود، برگزار 
شــود.یک مقام ارشــد ناتو روز چهارشــنبه به رویترز گفت 
که هرگونه اســتفاده از جنگ افزارهای هســته ای از جانب 

روســیه ممکن اســت »واکنش فیزیکی« از سوی ناتو را به 
همراه داشــته باشد. وی هم زمان با نشست وزیران دفاع این 
سازمان نظامی در بروکســل، بیان کرد که حمله هسته ای 
روسیه به )اوکراین( گستره این درگیری را تغییر خواهد داد 
و یقینا واکنش عملی هم پیمانان کی یف و شــاید ناتو را در 
پی خواهد داشــت.مقام های غربی تا کنون اعالم کردند که 
پوتین هنوز گام هایی را برنداشــته که نشــان از آمادگی وی 

برای حمله هســته ای باشــد اما تهدید هســته ای مسکو به 
دنبال باال گرفتن درگیری های جنگ اوکراین، تشــدید شده 
است.»الکساندر وندیکتوف« معاون دبیر شورای امنیت ملی 
روســیه با تاکید بر اینکه مســکو از راهکار دیپلماتیک برای 
حل مناقشه اوکراین استقبال می کند، بیان کرد که عضویت 
اوکرایــن در ناتو جنگ جهانی دیگری را آغاز می کند. وی با 
اشــاره به دکترین نظامی مسکو در رابطه با استفاده از سالح 
هســته ای توضیح داد: برنامه ریزی های راهبردی بر اســاس 
ســناریوهای مختلف با درنظر گرفتن کوچک ترین جزئیات 
نوشــته می شوند. بنابراین تغییر در شــرایط باعث تغییر در 
دکترین نظامی روسیه نمی شود.بر اساس دکترین هسته ای 
روســیه، استفاده از سالح های اتمی در صورتی که دشمن از 
این ســالح ها یا دیگر سالح های کشتار جمعی علیه مسکو و 
متحدانش اســتفاده کند و یا اطالعات موثقی در مورد حمله 
با موشک های بالستیک به روسیه و متحدانش وجود داشته 
باشد، همچنین در صورت تجاوز به خاک روسیه و زمانی که 
موجودیت کشــور در معرض تهدید قرار گیرد، مجاز خواهد 
بود.مقام های آمریکایی مدعی هســتند که تمرین هسته ای 
ساالنه خود ناتو پیش از حمله روسیه به اوکراین برنامه ریزی 
شــده بود و طی یک دهه گذشته تقریبا همزمان با رزمایش 
مسکو انجام می شــود. یک مقام دفاعی آمریکا نیز گفت که 
توده تمرین های نظامی در فاصله بیش از یکهزار کیلومتری 
از روسیه برگزار می شود.این مقام ها همچنین گفتند که ۱۴ 
کشــور عضو ناتو قرار است در تمرین های نظامی این ائتالف 
شــرکت کنند که جنگنده های با توانایی حمل کالهک های 
هسته ای و بمب افکن های B-۵۲ ارتش آمریکا نیز مشارکت 

خواهند داشت اما از بمب های واقعی استفاده نمی شود.

به گفته وزیر دفــاع انگلیس، زمانی که 
رئیس جمهــوری فرانســه گفت پاریس 
با زرادخانه تســلیحات اتمــی خود به 
استفاده روســیه از تسلیحات هسته ای 
در اوکراین پاسخ نمی دهد، خیلی چیزها 
را فاش کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری راشا تودی، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه چهارشنبه در 
مصاحبه ای گفت که دکترین هســته ای 
کشــورش بر پایه منافع بنیادین ملتش 
است. این دکترین به وضوح تبیین شده 
و مثال اگر یک حمله هسته ای با موشک 
بالســتیک علیه اوکراین انجام شود، به 

طور مســتقیم تحت تاثیر قرار نخواهد 
گرفت.رهبر فرانســه همچنین در همان 
روز توییــت کرد که فرانســه »خواهان 
جنگ جهانی نیســت.«در همین رابطه 
از بــن واالس، وزیر دفــاع انگلیس که 
پنجشــنبه در نشســت وزیران ناتو در 
بروکســل شــرکت کرده بود، در مورد 
ســخنان ماکرون سوالی پرسیده شد. او 
گفت: این دســت رئیس جمهور ماکرون 
را فاش می کند. دیدگاه ما این است که 
اگر روسیه از یک سالح هسته ای استفاده 
کند، تبعات سنگینی برایش در راه خواهد 
بود.همچنین مقام هــای ناتو به روزنامه 

دیلی تلگراف گفتند که سخنان ماکرون 
تهدیدی بــرای »اصــول بازدارندگی« 
اســت. این منابع که خواستند نامشان 
فاش نشود، گفتند که »ما وارد جزئیات 
سناریوها نمی شویم.«در همان روز ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو بار دیگر گفت 
رئیس جمهوری  پوتیــن،  والدیمیر  که 
روســیه می داند که اگر از یک ســالح 
اوکراین اســتفاده کند،  هســته ای در 
»تبعات سنگینی« برای روسیه خواهد 
داشــت. اما او درباره اینکه آن »تبعات« 
چه خواهند بــود، توضیحی نداد.پیش 
از این هم جو بایــدن، رئیس جمهوری 

آمریکا گفت »غیر مسووالنه« است که 
او بخواهد درباره واکنشــش در صورتی 
که روســیه تصمیم بگیرد از تسلیحات 
اوکراین اســتفاده کند،  هســته ای در 
صحبت کند. جیک ســالیوان، مشــاور 
امنیت ملی آمریکا هم ســپتامبر گفته 
بود که چنین اقدامی از ســوی کرملین 
»تبعات فاجعه بــاری« به همراه خواهد 

داشت.

انتقاد وزیر دفاع انگلیس از سخنان هسته ای ماکرون

والدیمیر پوتین گفت که روسیه باید ظرف دو 
هفته فراخوان نیروهــای ذخیره را پایان دهد. 
همچنین به گفته او، روســیه »فعال« برنامه ای 
برای حمالت هوایی گســترده تر مانند حمالت 
ســنگینی که اخیر در اوکراین انجام داد، ندارد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت که روسیه »فعال« برنامه ای برای 
حمالت هوایی گسترده تر مانند حمالت سنگینی که اخیر در اوکراین انجام داد و طی 
آن بیش از ۱۰۰ موشک دوربرد به اهدافی در سراسر اوکراین شلیک شد، ندارد.پوتین 
ســه هفته پیش دستور بسیج نیروهای کشــورش را صادر کرد که بخشی از پاسخ به 
»شکست های روســیه« در میدان جنگ بود. او همچنین الحاق چهار استان اوکراین 
را اعالم کرده و تهدید به اســتفاده از سالح هســته ای کرده است.روسیه به دنبال آن 

شاهد اولین نشانه های علنی انتقاد از مقامات از زمان آغاز جنگ بوده است. پوتین اما 
در دفاع از تصمیمش گفت که خط مقدم برای اینکه فقط از سوی سربازان قراردادی 
دفاع شود، بســیار طوالنی است.او گفت که ۲۲۲ هزار تن از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره 
پیش بینی شــده در حال حاضر بسیج شــده اند. او در یک کنفرانس خبری در پایان 
اجالس سران در قزاقستان گفت: این کار رو به پایان است. فکر می کنم حدود دو هفته 
دیگر تمام فعالیت های مرتبط با بسیج نیروها به پایان برسد.پوتین وعده پایان دادن به 
این بســیج جنجالی را داد که بابت آن صدها هزار مرد برای جنگ در اوکراین احضار 
شــده و تعداد زیادی این کشــور را ترک کرده اند. براساس این گزارش، از زمان صدور 
فرمان پوتین، نیروهای روسی همچنان مواضع خودشان را در شرق و جنوب اوکراین 
از دست داده اند.همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در یک ویدیوی 
شــبانه بار دیگر گفت که نیروهای کشورش تمام اراضی این کشور را پس می گیرند. 

زلنســکی همچنین گفت که با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی گفت وگو داشت. او 
بدون توضیحات بیشــتر گفت: ما درباره احتماالتی برای همکاری در راســتای منافع 
کشــورهایمان و مردمانمان صحبت کردیم. فکر می کنم دســتیابی به نتایجی که ما 
می خواهیم ممکن باشد.در همین حال والدیمیر پوتین می گوید هرچند آنچه امروز در 
جنگ اتفاق افتاده خوشایند نیست، با این حال اگر روسیه در ماه فوریه هم به اوکراین 
حمله نمی کرد همچنان وضعیت ناگواری حکمفرما بود و احتماال شرایط برای روسیه 
بدتر می بود.رئیس جمهوری روســیه روز جمعه همچنین تاکید کرد که این کشور در 
اوکراین همه اقدامات را »به خوبی و درســتی« انجام می دهد. پوتین که این اظهارات 
را در نشست ســران جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق در قزاقستان به زبان 
می آورد، همچنین در ادامه به خبرنگاران گفت: اکنون نیازی به حمالت گسترده نیست 
و ما قصدی برای ویران کردن اوکراین نداریم؛ برنامه های دیگری داریم و آنها را دنبال 
می کنیم.او همچنین به نگرانی متحدان روسیه در خصوص جنگ این کشور با اوکراین 
اشــاره کرد و افزود: البته شرکای ما عالقه مند و همچنین نگران آینده روابط روسیه و 
اوکراین هســتند اما این مســاله به هیچ وجه تاثیری بر روابط این کشورها با کرملین 

نمی گذارد.

پوتین: 

قصد نداریم اوکراین را ویران کنیم
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محققان انجمن ماکس پالنک در مطالعه اخیرشــان از اثرات مثبت 
آواز پرندگان بر سالمت روان افراد خبر داده اند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از تی ان، هنگامی که صدای آواز و جیک جیک شــاد پرندگان 
را می شــنوید، باید بایستید و گوش دهید، چراکه محققان مؤسسه 
ماکس پالنک و دانشــگاه هامبورگ-اپنــدورف)UKE( در آخرین 
یافته هــای خود نشــان داده اند که آواز پرنــدگان اضطراب و افکار 
غیرمنطقی را کاهش می دهد.در این مطالعه، محققان با انجام یک 
آزمایش آنالین تصادفی با حضور ۲۹۵ شرکت کننده بررسی کردند 
که چگونه سر و صدای ترافیک و آواز پرندگان بر خلق و خو، پارانویا 
و عملکرد شناختی تأثیر می گذارد.بدُگمانی یا پارانویا )Paranoia( در 
تعریف عام آن، غریزه یا فرایندی از فکر است که تحت تأثیر اضطراب 
یــا ترس به حالتی غیرمنطقی و وهم آلود در می آید. افراد پارانوئید 
معموالً فکر می کنند که دیگران برای آزار و اذیت آن ها می کوشــند 
یا فکر می کنند که دیگران به دنبال توطئه علیه آن ها هستند. توهم 
توطئه زیر شــاخه پارانویا است.شرکت کنندگان در مطالعه مذکور 
۶ دقیقــه صدای معمولی ترافیک و صــدای ترافیک زیاد و صدای 
آواز پرندگان را شــنیدند. قبل و بعد از شــنیدن کلیپ های صوتی، 
شرکت کنندگان پرسشنامه هایی را برای ارزیابی سالمت روان خود 
پر کردند و آزمون های شــناختی را نیز انجــام دادند.به گفته امیل 
استوب )Emil Stobbe( یکی از محققان این مطالعه، هرکسی استعداد 
روانی خاصی دارد. افراد سالم همچنین می توانند افکار مضطرب یا 

ادراکات پارانوئید موقت را تجربه کنند. 

یک تیم تحقیقاتی در ایاالت متحده نشــان داده اســت که بافت مغز 
انسان کاشته شــده در مغز موش ها می تواند در مغز میزبان ادغام شود 
که این امر نوید توسعه روشی کامال جدید برای مطالعه اختالالت مغزی 
را به دانشمندان ارائه می دهد.به گزارش ایسنا، پروفسور سرجیو پاسکا 
و همکارانش در دانشــگاه اســتنفورد در کالیفرنیا در مطالعه اخیرشان 
توده هایی به اندازه دانه کنجد از ســلول های مغز انسان به نام ارگانوئید 
را که در یک لوله آزمایش رشــد کرده بودند، برداشــتند و در مغز بچه 
موش ها کاشــتند.در این تحقیق که در مجله نیچر منتشر شده است، 
آنها گزارش دادند که نه تنها بافت مغز انسان زنده می ماند، بلکه سلولها 
خود را در مغز موش ادغام می کنند و با ســلول های مغز موش ارتباط 
برقــرار می کنند. ارگانوئیدها همچنین در مغز موش به اندازه یک نخود 
رشــد کرده بودند.سلول های عصبی انسان در مغز موش، ۶ برابر بزرگتر 
از زمانی که در لوله آزمایش بودند، رشد کرده بودند.این محققان سپس 
مجموعه ای از آزمایش ها را انجام دادند که نشــان داد ســلول های مغز 
انسان می توانند ســیگنال های حسی را از شــارِب های )شارِب به نوع 
ویژه ای از مو یا پرهای حســگر در بعضی جانوران، به ویژه پســتانداران 
و پرندگان گفته می شــود( موش دریافت کننــد، همچنین می توانند 
دستورالعمل هایی را به قسمت های دیگر مغز موش ارسال کنند.پروفسور 
پاســکا گفت: آنها می توانند ورودی حسی را دریافت کنند و در برخی 
از مدارهای عصبی موش نیز مشــارکت دارند.هدف این تیم تحقیقاتی، 
توســعه مدل های درون تنی برای مطالعه مغز انسان و بیماری های آن 
است.مطالعه زیربنای پیچیده سلولی یا شیمیایی اختالالت مغزی مانند 

اوتیسم و اسکیزوفرنی در انسان بسیار سخت است.

آواز پرندگان چه تاثیری بر 
سالمت روان افراد دارد؟

پرورش سلول های مغزی انسان 
در مغز موش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پرواز خودروی پرنده در شهر دوبی/ رویترز

آپشن های فوق العاده رضوانی ونجنس
رضوانی ونجنس چند روز پیش با طراحی گیرای خود که زیرساخت کادیالک اسکالید را پنهان می کرد معرفی شد. البته رضوانی فقط یک 
بدنه جدید را روی شاسی اسکالید قرار نداده و تغییرات رخ داده در آن بسیار وسیع بوده اند. همین موضوع را می توان در پیکربندی آنالین 
ونجنس مشاهده کرد. این شاسی بلند قیمت پایه ۲۴۹ هزار دالری دارد اما لیست گران قیمتی از آپشن ها را ارائه می کند که می تواند قیمت 
نهایی را به باالتر از ۶۳۰ هزار دالر برساند.گران قیمت ترین آپشن های این خودرو به ترتیب صندلی های اجرایی، پکیج نظامی و پیشرانه 
۸ ســیلندر ۶.۲ لیتری سوپرشارژردار هستند. این پیشرانه از اسکالید V گرفته شــده و قدرت ۶۸۲ اسب بخاری و گشتاور ۸۸۵ نیوتون 
متری تولید می کند. این پیشرانه قیمت ۱۲۵ هزار دالری دارند و برای اگزوز اسپرت هم باید ۴۵۰۰ دالر دیگر بپردازید. پیشرانه ۳ لیتری 
دورامکس دیزلی و ۸ سیلندر ۶.۲ لیتری تنفس طبیعی هم قابل انتخاب خواهند بود.صندلی اجرایی شامل صندلی های تاشونده با عملکرد 
گرم و ســرد شونده و ماساژ هستند. مشتریان می توانند پوشش سقف شب ستاره ای یا نور باالی سر را سفارش دهند. همچنین مواردی 
همچون تلویزیون بزرگ، اپل تی وی و آیپد نیز قابل سفارش هستند. اگر خواهان این آپشن ها باشید باید ۱۲۵ هزار دالر دیگر کنار بگذارید. 

رضوانی ونجنس به صورت استاندارد خودرویی هفت نفره است اما با پرداخت ۱۵۰۰ دالر می توان آن را به صورت هشت نفره انتخاب کرد.

شکایت فدراسیون فوتبال از حسن عباسی
فدراسیون فوتبال اعالم کرد که در واکنش به اظهارات توهین آمیز حسن عباسی علیه اهالی فوتبال اقدام به شکایت از این فرد 
کرده است.به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات حسن عباسی و توهین و فحاشی او به فوتبالیست ها و برخی 
چهره های سرشــناس که با اعتراض اهالی فوتبال مواجه شــده بود، اقدام به شکایت از این فرد کرده است.حسن عباسی، فردی 
است که خود را تحلیلگر مسائل سیاسی معرفی کرده و طی سال گذشته در چندین مرتبه در سخنرانی های علنی خود اتهام هایی 
را علیه فوتبالیست های کشور و برخی چهره های سرشناس فوتبال مطرح کرده است.عباسی اخیرا با اظهاراتی نظیر اینکه سبک 
زندگی فوتبالیست ها مشابه سبک زندگی آمریکایی هاست، فوتبالیست های ایرانی را به لذت، شهوت و پول اندوزی بدون داشتن 

درد اجتماعی متهم کرده بود. او گفته بود، »چرا به فوتبالیست ها ۱۵۰ برابر حقوق کف جامعه حقوق می دهید که هار شوند؟«.
او در جای دیگری با اشاره به تاریخچه تیم های استقالل و پرسپولیس گفته بود »تیم تاج و پرسپولیس که اساس آن ها را حکومت 
پهلوی راه انداخت از اساس آن ها آدم دیندار در می آید؟«فدراسیون فوتبال شکایت از حسن عباسی را در حالی رسانه ایی کرده 

که به جزییات طرح این شکایت و مرجع آن هیچ اشاره ای نکرده است.

رما از بخت ارگ کاری ربآید
هب وصل روی دلداری ربآید

ولیکن دور رگدون خود نخواهد
هک کام یاری از یاری ربآید

ارگ خوبان گیتی را کنی جمع
گاری ربآید هب انم من ستم

و رگ من طالب اندوه رگدم
کاری ربآید ز ره سویش طلب

کارد داهٔن غم دل من رگ ب
ازان یک داهن انباری ربآید

ز دلتنگی ارگ رزمی بگویم
ازان تنگی هب رخواری ربآید

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روزگار سخت
کتاب روزگار سخت جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده 
در آن به یک »تحریِف شگفت آور واقعیت« می پردازد 
که تاریخ جلوه داده شــده اســت. در این اثر یوسا به 
تاریخ کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵۴ می پردازد 
نویسنده کتاب را با شرح زندگی دو نفر آغاز می کند 
که به اعتقاد او بیشترین تاثیر را بر سرنوشت گواتماال 
و به نوعی سراســر آمریکای مرکزی گذاشتند: ادوارد 
ال برنیز و َسم زیمورای. برنیز در زمینه روابط عمومی 
و پروپاگاندا فعالیت داشت و زیمورای تاجر جاه طلبی 
بود که موز صادر می کرد و بعدها شرکت یونایتد فروت 
را تاسیس و ریاست آن را بر عهده گرفت.دیدار این دو 
نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص –  تاثیر بی اندازه ای بر سرنوشت میلیون ها نفر گذاشت. 
به این تاجر لقب هشت پا داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمین های آن را مستبدانه در دست 
گرفته بود. تاجر به کمک تبلیغات چی و پروپاگاندای او نیاز داشت تا تصویر بدی که از او و شرکت 
یونایتد فروت درست شده بود تغییر دهد. بنابراین همکاری این دو نفر شروع و سقوط گواتماالیی 
که در پی تفکرات رئیس جمهور منتخب در حال اصالحات ارضی بود آغاز شــد. اما مشکل فقط 
گواتماال نبود:گواتماال فقط بخش کوچکی از عرصه ی فعالیت ماست. مشکل سرایت این تفکرات به 
دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در 
این کشورها منتشر شود، یونایتد فروت باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت 
مالیات، تضمین بیمه ی پزشکی و بازبشستگِی کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود و 
آماج نفرت و حســادتی قرار بگیرد که همیشــه در کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و 
کارآمد وجود دارد. حاال خدا نکند که شرکتش آمریکایی هم باشد. )کتاب روزگار سخت اثر ماریو 
بارگاس یوسا – صفحه ۲۷(همان طور که اشاره شد، مسئله اصلی کتاب روزگار سخت مرور تاریخ و 
کودتایی است که در سال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد. قبل از کودتا، حکومت خاکوبو آربنس به کمونیست 
بودن متهم شد و تبلیغات چی های شرکت یونایتد فروت با استفاده از قدرت پول های کالن و نفوذ 
در بین آدم های سیاسی در واشنگتن به این اتهام قدرت بخشیدند. آمریکا نیز درگیر جنگ سرد بود 
و به هیچ وجه نمی خواست شوروی در قاره آن ها نفوذ کند. بنابراین سیاستمدارن واشنگتن بیش از 

پیش تحریک شدند و سرانجام تصمیم گرفتند خاکوبو آربنس را سرنگون کنند.

ماریو بارگاس یوسا
 Jorge :خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا )به اسپانیایی
Mario Pedro Vargas Llosa( )زادهٔ ۲۸ مــارس ۱۹۳۶( 
داستان نویس، مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار پرو 
است. یوسا یکی از مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان 
معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل 
خود است. وی هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به 
عنوان استاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول 
اســت. ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ در 
آرکیپای پرو بــه دنیا آمد، وی تنها فرزند پدر و مادرش 
بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ 
سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. پس 
از آن که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست 
آورد، همراه مادرش در ســال ۱۹۴۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با سختی سپری شد.در 
۱۴ ســالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرســتاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین 
رمانش را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. 
بارگاس یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته 
ادبیات درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹۵۹ به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار 
خبرگزاری فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در 
پاریس و لندن و مادرید زیست و به کارهای گوناگون پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و تدریس از آن 
جمله اند. وی در نوزده سالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از نزدیکانش و هیجده سال از او بزرگ تر بود، 
ازدواج کرد. در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( از شخصیت این زن الهام گرفته است. 

اما این ازدواج دیری نپایید و در ۱۹۶۴ به طالق انجامید.

سینما

»رابی کالتریــن« بازیگر نقــش »روبیوس هاگرید« 
در ســری فیلم های »هری پاتر« در سن ۷۲ سالگی 
درگذشــت.به گزارش ایســنا به نقل از ددالین، این 
بازیگر اسکاتلندی بیشتر برای بازی در نقش »روبیوس 
هاگرید« در ســری فیلم های »هری پاتر« شــناخته 
می شــود؛ شــخصیتی که نگهبان موجودات جنگل 
ممنوعه مدرسه جادوگری هاگوارتز و حامی هری پاتر 
بود.»رابی کالترین« در بریتانیا برای ایفای نقش دکتر 
»فیتز« روانشناس قانونی در ســریال درام و جنایی 
»ِکَرکر« نیز شــناخته می شود که برای آن سه جایزه 
بهترین بازیگر مــرد بفتا را دریافت کرد. او همچنین 
بازی در سریال »گنجینه ملی« نامزد دریافت جایزه 
بفتا شــده بود. »کرول«، »تحریک«، »فلش گــوردون«، »جریان پس رو« و »پیامی در بطری« و 
همچنین بازی در نقش شخصیت »والنتین زوکوفسکی« در دو فیلم از مجموعه جیمز باند یعنی 
فیلم »چشــم طالیی« محصول سال ۱۹۹۵ و »دنیا کافی نیست« محصول ۱۹۹۹ از جمله دیگر 

نقش های سینمایی »رابی کالترین« هستند.

بازیگر »هری پاتر« درگذشت


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

