
۴ فوتی و شناسایی ۳۷۰ بیمار جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۳۷۰ بیمار کووید 
۱۹ در کشــور شناسایی شدند و متاســفانه چهار بیمار نیز در این 
بازه زمانی جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۵ 
مهرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۷۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۹ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار 
و ۷۰۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.خوشــبختانه تا 
کنون ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.۱۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

بارش باران در برخی استان ها
 وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در 

شرق کشور
رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع هوا از 
بارش باران در برخی اســتان ها همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد 
و خاک در شــرق و شمال شرق کشور خبر داد.صادق ضیاییان در گفت 
و گو با ایســنا، درباره شرایط جوی این استان اظهار کرد: دوشنبه )۲۵ 
مهرماه( در گلســتان، مازندران، گیالن، شرق اردبیل، شمال آذربایجان 
شرقی و آذربایجان غربی ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی وزش باد شدید 
و رعدوبرق رخ می دهد. وی افزود: سه شنبه)۲۶ مهرماه( با نفوذ جریانات 
شــمالی به سواحل دریای خزر بارش در اســتان های ساحلی همراه با 
وزش باد و کاهش دما تقویت خواهد شد و دریای خزر مواج پیش بینی 
می شود.به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا گســتره بارش در این روز ارتفاعات البرز، خراســان شمالی و 
شــمال خراســان رضوی را نیز در بر خواهد گرفت. در شرق مازندران، 
گلستان، خراسان شــمالی و ارتفاعات البرز رگبارورعدوبرق و وزش باد 
شدید انتظار می رود. وی ادامه داد: چهارشنبه)۲۷ مهرماه( در این مناطق 
بارش کاهش می یابد و فقط تا ظهر چهارشنبه بارش خفیف و پراکنده 
در این مناطق رخ می دهد همچنین طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
وزش باد در شمال شرق و شرق کشور افزایش می یابد و در برخی مناطق 

وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک انتظار می رود.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اعالم کرد
گزارش های متعدد فروش اقالم غیرمجاز 

توسط برخی عطاری ها
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت با بیان اینکه در دولت 
سیزدهم نگاه ویژه ای به توسعه و استفاده دقیق از ظرفیت های طب ایرانی 
وجود دارد؛ گفت: طب ایرانی می تواند دریچه ای برای پیشــرفت در حوزه 
نظام ســالمت باشد و در صورت توسعه منطقی به عنوان فضایی در جهت 
رونق اقتصادی و اشــتغال مدنظر قرار گیرد.به گزارش ایسنا، دکتر نفیسه 
حســینی یکتا، مطالبه روز افزون مردم و کافی نبودن متخصصان و مراکز 
مورد تایید را دلیل باز شدن فضا برای افراد غیرمتخصص و ارائه خدمات طب 
سنتی خارج از چارچوب علمی و قانونی دانست و افزود: یکی از چالش های 
جدی ما این است که با آنکه فعالیت عطاری ها به طور مستقیم با سالمت 
مردم مرتبط است اما مجوز فعالیت شان را وزارتخانه دیگری صادر می کند.

مدیرکل دفتر طــب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت تاکید کرد: فعالیت 
عطاری ها در حوزه ســالمت است و باید ارتباط مستقیم تر و تنگاتنگ تری 
با متولی ســالمت در کشور داشته باشــند و با آنکه در این صنف، عطاران 
خوش نام و باتجربه ای داریم که عالمانه مشــغول به کار در محدوده قانونی 
هســتند ولی متاسفانه در موارد متعدد دخالت در امر درمان و فروش اقالم 
غیر مجاز از آن ها گزارش می شود که برای سالمت جامعه پرمخاطره است.

حسینی یکتا با اشاره به فعالیت ۸ دانشکده طب ایرانی در کشور، گفت: بیش 
از ۴۰۰ نفر در رشته طب ایرانی فارغ التحصیل طب شده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپا را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه دعوت می کنیم، اظهار داشــت: ایران در صورت ادامه 
رفتارهای مداخله گرایانه اروپا واکنش متقابل و متناســب نشان خواهد داد، این موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی صدق می کند.به گزارش خبرنگار 
حوزه سیاســت خارجی ایرنا، ناصر کنعانی ســخنگوی دیروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اظهارات جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت: واکنش های زیادی به این موضوع وجود داشته است و به اندازه کافی عکس العمل شنیده شده و حتی در اروپا اظهارات ایشان 

تعجب بسیاری را برانگیخته است.وی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات مقامات فرانسوی و رئیس جمهور...
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سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری؛

ایران پاسخ تحریم و دخالت های اروپا را متقاباًل می دهد
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انگیزه بیش از حد، دشمن تصمیم گیری
رضــوی در حالت خوب یا بد، متمرکز یا حواس پرت، حاالت درونی ما 
به  طور مســتقیم بر ادراک و تصمیم گیری ما تاثیر می گذارد. در حالی 
که نقش انگیزه در انجام وظایف رفتاری بیش از یک قرن اســت که با 
کمک کار روانشناسان رابرت یرکس و جان دیلیگام دادسون شناخته 
شــده اما تاثیر دقیق آن بر مغز نامشخص اســت.به گزارش مدیکال 
اکسپرس، گروهی از محققان دانشگاه ژنو سوئیس، با همکاری موسسه 
فناوری فدرال ســوئیس لوزان نشــان داده اند چگونه انگیزه مدارهای 
عصبی مسئول ادراک حســی را قبل از تصمیم گیری در موش تغییر 
می دهد.نتایج این تحقیق نشــان می دهد چرا سطح انگیزه خیلی باال 
یا خیلــی پایین می تواند بر ادراک ما و در نتیجــه انتخاب های ما اثر 
بگذارد. این نتایج چشــم اندازهای جدیــدی را در روش های یادگیری 
ایجاد می کند.صبح زود ســر کار رفتن یا انتخاب رســتوران در وقت 
ناهار حاکی از آن اســت که بســیاری از تصمیمات ما با انگیزه مانند 
کسب درآمد یا گرسنگی همراه است. با این حال تصمیم گیری فرآیند 
پیچیده ای است که می تواند تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند محیط یا 
افراد دیگر و شــرایط درونی مانند خلق وخوی، ســطح توجه یا میزان 
انگیزه ما قرار گیرد.در آزمایشــگاه ســامی البوســتانی استادیار گروه 
علوم اعصاب پایه در دانشــکده پزشــکی ژنو در حال بررسی مدارهای 
عصبی درگیر در تصمیم گیری است. تحقیق اخیر با همکاری گروهی 
پروفسور کارل پترسن در موسسه فناوری فدرال سوئیس لوزان انجام 
شد. آزمایشــگاه وی نقش یک حالت درونی خاص یعنی انگیزه را در 
ادراک و تصمیم گیری مورد بررسی قرار داده است.با کمک روانشناسان 
آمریکایی، رابرت یرکس و جان دیلیگام دادسون، بیش از یک قرن است 
که مشــخص شــده بین انگیزه و عملکرد رابطه ای وجود دارد. انگیزه 
خیلی زیــاد یا خیلی کم برای عملکرد مضر اســت. با این حال نحوه 
تاثیر این امر بر مدارهای عصبی ما نامشــخص است.سامی البوستانی 
توضیح می دهد: ما می خواستیم مشــاهده کنیم که چگونه اطالعات 
حسی منتقل شده توســط نورون ها در قشر مغز توسط میزان انگیزه 
تغییــر می کند و تا چه حد می تواند بر یادگیری و عملکرد در یک کار 
تصمیم گیری تاثیر بگذارد.گروه تحقیقاتی یک الگوی رفتاری را توسعه 
دادند که موش ها را در یک رژیم مصرف آب کنترل شده درگیر می کرد. 
آنان ابتدا این جوندگان را آموزش دادند که از طریق ۲ سبیل A و B به 
محرک های لمســی پاسخ دهند و فقط با تحریک سبیل A یک دهانه 
برای به دست آوردن یک قطره آب را لیس بزنند. پس از این آموزش، 
این موش ها بیشتر به تحریک سبیل A واکنش نشان دادند که توانایی 
آن ها در تمایز بین این ۲ احســاس را نشان داد.در نهایت محققان این 
آزمایش ها را در سطوح کاهنده تشنگی انجام دادند تا انگیزه جوندگان 

برای مشارکت در کار را تغییر دهند.

پرانگیزگی اطالعات حسی را مبهم می کند
جوندگان در حالت تشــنگی شــدید با انگیزه زیــاد عملکرد ضعیفی 
داشــتند. آن ها بدون تمایز بین سبیل های تحریک شده فواره را لیس 
زدند. در مقابل در حالت تشنگی متوسط، انتخاب عمل آن ها بهینه شد. 
آن ها بیشتر هنگامی که سبیل A تحریک می شد، دهانه را می لیسیدند. 
در نهایت وقتی زیاد تشنه نبودند، دوباره عملکردشان در انجام وظیفه 
کاهش یافت.محققان با مشــاهده فعالیت تعداد نورون های مســئول 
تصمیم گیــری ادراکــی در این موش ها دریافتند کــه نورون های این 
مدارها، هنگام تحریک بیش از حد موش ها با ســیگنال های الکتریکی 
پر می شود. برعکس در حالت کم انگیزگی سیگنال ها بسیار ضعیف بود.

جولیو ماتئوچی، همکار فوق دکتری در آزمایشگاه سامی البوستانی و 
محقق این تحقیق، می گوید: انگیزش بیش از حد منجر به تحریک قوی 
نورون های قشــر مغز و باعث کاهش دقت در درک محرک های لمسی 
می شود. در مقابل در حالت کم انگیزگی، دقت اطالعات حسی بازیابی 
شد اما قدرت سیگنال برای انتقال صحیح آن بسیار کم بود. در نتیجه 

درک محرک ها نیز مختل شد.

درک جدیدی از یادگیری
این نتایج چشــم اندازهای جدیدی را ایجاد می کند. آن ها یک مبنای 
عصبــی احتمالی برای قانون یرکس دادســون فراهــم می کند.کارل 
پترسن، استاد کامل موسسه ذهن مغز موسسه فناوری فدرال سوئیس 
لوزان، در این زمینه توضیح می دهد: این یافته ها نشان می دهند سطح 
انگیــزه نه تنها بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد بلکه بر ادراک اطالعات 
حســی که منجر به تصمیم می شود نیز موثر است. ما مشاهده کردیم 
که موش ها این قانون را خیلی سریع درک کردند اما فقط می توانستند 
با توجه به ادراک تغییر یافته مرتبط با سطح انگیزه شان این یادگیری 
را خیلی دیرتر بیان کنند. کشــف نقش انگیزه در یادگیری راه را برای 
روش های انطباقی جدیدی باز می کند که هدف آن حفظ سطح بهینه 
 Neuron انگیزه در طول یادگیری است.یافته های این تحقیق در مجله

ارائه شده است.

نگـــاه

از جزئیات تغییرات در تعرفه تلفن ثابت با خبر شوید 
 دریافت مبلغی به عنوان هزینه خدمات صوتی

 از جزئیات تغییرات در تعرفه تلفن ثابت با خبر شوید / دریافت مبلغی به عنوان هزینه خدمات صوتی
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت : تعرفه تلفن ثابت تغییر نکرده، فقط یک مبلغ حداقل هزینه 
بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت طبق دستورالعمل ابالغی ستاد تنظیم بازار برای مشترکان منظور 
می شود.محمدرضا بیدخام ،سخنگوی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه با رادیو موضوع تغییرات در 

تعرفه تلفن ثابت را تشریح کرد.
متن گفتگو به این شرح است

مجری: موضوع مصوبه کارکرد تلفن ثابت چیست؟
میهمان: ما دوازده ســال گذشــته هیچگونه افزایش تعرفه ای در حوزه تلفن ثابت نداشتیم، براساس 
دستورالعمل جدید ابالغی از سوی ستاد تنظیم بازار که با پیشنهاد کمیسیون تنظیم مقررات و تائید 
شورای عالی رقابت از ابتدای شهریور ابالغ شد، تغییرات را در هزینه های تلفن ثابت داشتیم.در حال 
حاضر برای نگهداری خط تلفن ثابت چه مشتری صحبت کنند و چه نکنند بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان 

هزینه می کنیم.
مجری: االن چقدر آبونمان گرفته می شود؟

میهمان: براساس دستورالعملی که به ما ابالغ شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای هر مشترک تلفن 
ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ۲۰ هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن 
ثابت درج شــده که مشــترک با پرداخت آن می تواند از ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری رایگان یا ۵۹۲ 

دقیقه مکالمه بین استانی یا ۳۱۷ دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند شود.
برای ســایر استان ها عدد ۲۰ هزار تومان تغییر پیدا می کند، حداقل هزینه ماهانه ما ۱۵ هزار تومان 
اســت برای استان های دیگر غیر از تهران که مشتری با پرداخت این مبلغ می توانند از ۳۳۳۳ دقیقه 
مکالمه شهری رایگان یا ۴۴۴ دقیقه مکالمه بین استانی یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند 

شود.
برای سایر شهرها با پرداخت حداقل ۱۰ هزار تومان بصورت ماهانه، مشتری می تواند از ۲۶۶۶ دقیقه 
مکالمه رایگان شهری یا ۳۵۵ دقیقه مکالمه بین استانی یا ۱۹۰ دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند 

شود.
مجری: آبونمانی که تا پیش از این مصوبه بود چقدر بود؟

میهمان: به آبونمان دست نزدیم و تعرفه تلفن ثابت تغییر نکرده، ولی یک مبلغ حداقل هزینه بعنوان 
خدمات صوتی تلفن ثابت طبق دستورالعمل ابالغی ستاد تنظیم بازار برای مشترکان محترم منظور 

می شود.
مجری: تا پیش از این اگر کسی استفاده می کرد یا نمی کرد مبلغ آبونمان روی قبض می آمد 

و باید پرداخت می کرد آن چقدر بود؟
میهمان: در استان ها فرق می کرد بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان بود، ولی االن با توجه به افزایش شدید 
تورم در کشور و در همه حوزه ها علیرغم اینکه ۱۲ سال است تعرفه تلفن ثابت تغییر پیدا نکرده است.

مجری: االن عالوه بر آنچه که پیش از این بوده این توضیحی که شما در بخش اول بیان کردید هم 
به قبض ها اضافه می شود که توضیح دادید آن میزان دقیقه رایگان برای هموطنان در نظر گرفته شده 
و می توانند از این فرصت استفاده کنند و اگر هم استفاده نکنند در هر حال آن مبلغ روی قبضشان 

خواهد آمد.
میهمان: بله، برای روستاها هم چیزی اضافه نشده است.

مجری: یک ســری ابهامات برای اجرای آن مصوبه وجود داشت پس آن ها چه بود که االن 
همه رفع شده است؟

میهمان: به نظر ما ابهامی وجود نداشت، چون مصوبه ای که شورای رقابت تائید کرده بود و کمیسیون 
تنظیم مقررات هم تائید کرده بود و برای ســتاد تنظیم بازار ارســال کرده بودند از شــفافیت کامل 
برخوردار بود فقط شــورای رقابت برای ســال ۱۴۰۱ یک سری مســتندات خواسته بود که در حال 

ارسال بودند.

مجری: این مصوبه از کی اجرایی می شود؟
میهمان: از ابتدای شهریور ماه اجرا شده است و در صورتحساب های این دوره منظور شده است.

مجری: پس از این به بعد حداقل ۲۲۵۰۰ هزار تومان را باید بدهیم. ما از تلفن ثابت استفاده نمی کنیم.
میهمان: ما هزینه ثابت نگهداری برای مشتریان داریم چه استفاده کنند و چه استفاده نکنند.

تبریز-ایرنا- رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی دقایقی قبل در منطقه عمومی ارس واقع در شــمال اســتان های 
آذربایجان شــرقی و اردبیل آغاز شــد.به گزارش ایرنا، برگزاری این رزمایش بزرگ در راستای اجرای ماموریت های سپاه پاسداران اقنالب اسالمی مطابق 
با تقویم ابالغی ساالنه و به منظور ارتقای آمادگی رزمی نیروی زمینی صورت می گیرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد: 
عملیات هلی برن چتربازی، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی بالگردها، عملیات پهپادهای رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل بر روی رودخانه ارس، 
تصرف و کنترل جاده های مواصالتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی از بخش های مختلف این رزمایش است.سردار محمد پاکپور اظهار کرد: پیام این 
رزمایش برای کشورهای همسایه صلح و دوستی و تحکیم امنیت پایدار و برای دشمنان اعالم آمادگی نیروی زمینی سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح 

برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ قاطعانه دادن به هرگونه تهدید است.

حزب سینتتیک)مصنوعی(، یک حزب سیاسی جدید در دانمارک است که 
امید می رود به زودی یک کرســی در پارلمان داشته باشد. رهبر این حزب 
سیاســی جدید، لیدر الرس)Leader Lars( نام دارد که در واقع یک شبیه ساز 
رباتیک مکالمه براساس هوش مصنوعی است و همه سیاست های آن برگرفته 
از هوش مصنوعی خواهد بود.به گزارش ایســنا و به نقل از فیوچریزم، آسکر 
اســتانیس)Asker Staunæs(، خالــق این حزب و هنرمند-محقق ســازمان 
غیرانتفاعی هنر و فناوری مایندفیوچر)MindFuture(، می گوید که لیدر الرس 
به طور خاص براســاس سیاست هایی که توسط احزاب حاشیه ای دانمارکی 
پس از سال ۱۹۷۰ شکل گرفته، آموزش دیده و بنابراین این حزب به گونه ای 
طراحی شده که می تواند نماینده تقریباً ۲۰ درصد از رای دهندگان دانمارکی 
کنونی باشــد که احزاب آنها در پارلمان نماینده ندارد.وی افزود: ما نمایانگر 
داده های همه ی احزاب حاشیه ای هستیم، بنابراین این حزب نماینده همه ی 
احزابی اســت که تالش می کنند در پارلمان انتخاب شوند اما کرسی ندارند.

لیدر الرس را به نوعی می توان یک پوپولیســت)عوام گرا( ذاتی دانست، زیرا 
»سیاست های« آن که شامل درآمد پایه جهانی و »بخش اینترنت و فناوری 

اطالعات مشــترک در دولت« می شــود، کاماًل از داده های انســانی موجود 
برگرفته شده است. با این حال، استانیس لزوماً معتقد نیست که لیدر الرس 
به طور کامل دموکرات اســت.او می گوید: هوش مصنوعی در قالب یادگیری 
ماشینی، در حال حاضر به قدری داده های انسانی دریافت کرده که می توان 
گفت که به طریقــی، همه افراد از طریق داده هایی که در اینترنت ارســال 
کرده اند، در شکل گیری این مدل ها شرکت دارند. اما سیستم هایی که امروزه 
داریم، افراد را به مشارکت فعال تر تشویق نمی کنند، تا کنترل داده ها و تصاویر 
خود را به دســت بگیرند.نکته حائز اهمیت این است که از آنجایی که لیدر 
الرس در واقع یک ماشــین اســت، اجازه ندارد برای مناصب دولتی کاندید 
شود.استانیس ادامه داد: لیدر الرس مقام تشریفاتی حزب است. دانمارک یک 
دموکراسی نیابتی است، بنابراین افرادی که به عنوان راه ارتباطی این هوش 
مصنوعی عمل می کنند و نماینده ای برای لیدر الرس هستند در رای گیری 
حضور خواهند داشــت.حزب سینتتیک تاکنون تنها ۱۱ امضا از مجموع ۲۰ 
هزار امضای مورد نیاز بــرای نامزدی قانونی در پارلمان دانمارک جمع آوری 

کرده است بنابراین راه درازی در پیش است.

هوش مصنوعی رهبر یک حزب سیاسی جدید در اروپا شد!

تعدیل نیرو آغاز شده است

کسب وکارهای خرد و خانگی مهمترین متضرران قطع اینترنت
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

واردات خودرو به این زودی ها بعید است

قابل توجه وام گیرندگان

 سپرده بلوکه شده برای دریافت وام 
را می توان از بانک پس گرفت؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد اســت که آیین نامه واردات خودرو، واردات را با اما و اگرهای بسیاری 
مواجه کرده و بعید اســت که با این شیوه و به این زودی ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و 
نیم باشــیم.مهدی دادفر در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با گمانه زنی ها برای واردات خودروهای کره ای و ژاپنی 
اظهار کرد: تصور اینکه قرار باشد خودروهای کره ای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشبینانه است. فرآیند وارداتی 
که در این آیین نامه تبیین شده، بعید به نظر می رسد که منتج به واردات خودرو شود؛ چه برسد به اینکه قرار 
باشد خودروهای کره ای و ژاپنی وارد شوند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: از همین رو اینکه با توجه به 

رفتار کره ای ها و ژاپنی ها و موضع گیری ...

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

معاون وزیر راه وشهرسازی:

 ساکنان خانه های سازمانی در اولین فرصت 
تخلیه کنند

در منطقه عمومی ارس؛

مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه آغاز شد
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عضو کمیسیون امنیت ملی:
اروپایی ها در تامین امنیت سفارتخانه های 

ایران، اهمال می کنند
تهران- ایرنا- عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد 
تعرض به برخی از ســفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی گفت: اروپایی ها 
در تامین امنیت ســفارتخانه ها کم کاری و اهمال می کنند باید سریعا این نقص 
برطرف شــود.ابراهیم رضایی در گفت و گو با خبرنــگار پارلمانی ایرنا در مورد 
تعرض به برخی از سفارتخانه های جمهوری اسالمی در کشورهای اروپایی گفت: 
طی اغتشاشات اخیر شاهد فتنه انگیزی برخی سفارتخانه های کشورهای اروپایی 
از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس هستیم؛ که باید با آنها برخورد صورت پذیرد. 
این دخالت ها نشان می دهد که موضوع اغتشاشات توسط برخی افراد مرتبط با 
سفارت این کشورها طراحی و برنامه ریزی می شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس بیان داشت: متاسفانه با وجود برخوردهای متعددی که 
با دیپلمات های انگلیسی در موارد مشابه شده است ولی همچنان به شیطنت های 
خود در این حوزه ها ادامه می دهند که باید عالوه بر اینکه توسط وزارت خارجه 
تذکر داده شود به عنوان عنصر نامطلوب سیاسی با چنین دیپلمات های برخورد 
صورت پذیرد.نماینده مردم دشتستان اظهار داشت: یکی از مواردی که با سهل 
انگاری اروپایی ها شاهدیم حمله به سفارت ایران در اروپاست. زمین سفارتخانه 
بعنوان خاک یک کشــور محسوب می شــود و تعرض به حریم آن طبق قواعد 
بین الملل مساوی با حمله به خاک یک کشور تلقی می گردد.وی با اشاره به حمله 
فرد مسلح به سفارت ایران در دانمارک عنوان کرد: متأسفانه نمونه این موضوع 

حمله با سالح سرد به سفیر ایران در کپنهاگ بود.

گزیده خبر
هشدار سرلشکر سالمی به سعودی ها؛

مراقب رفتارتان باشید و رسانه هایتان را 
کنترل کنید

فرمانده کل سپاه با اشاره به شیطنت های رسانه های وابسته به رژیم سعودی، 
به این رژیم هشــدار داد و گفت: مراقب رفتارتان باشــید و رسانه هایتان را 
کنترل کنید.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران در رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس، 
گفت: بسیار خرسند و خوشحال هستم که امروز در این سرزمین بزرگ در 
آذربایجــان مهد پرورش عالمان بزرگ و مــردان و زنان مومن و والیتمدار 
هســتم .وی افزود: آذربایجان سرزمین مجاهدان بزرگ، شهدای جاودان در 
سپهر و آسمان پر افتخار و پر از ستاره شهیدان امت اسالمی، سرزمین شهید 
باکری ها، تجالیی ها و سرزمین معطر و خوشبو و خوش رنگ شهیدانی که 
در این ســرزمین آرمیده اند، جان عزیز جــان این ملت و امت پایدار زنده و 
سرافراز باقی بماند.فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: این صف مستحکمی 
که امروز می بینیم نشــان می دهد گام ها مستحکم است و دل ها سرشار از 
ایمان و قلب ها مطمئن است. وقتی این سپاه به هم پیوسته و جوان و سرشار 
از معنویت را می بینیم دقیقاً به یاد وعده های خداوند متعال در قرآن کریم 
می افتم. شــما تجســم آیات الهی قرآن و تجسم منطق الهی برای سعادت 
مسلمانان هستید. شما دژ مستحکم امنیت ملت و زینت والیت هستید. تا 
وقتی شــما دژهای استوار و روی زمین قدم می گذارید، هیچ دشمنی یارای 
پای گذاردن در کوچه ها و خیابان های کشور ما را نخواهد داشت. شما مردان 
کارآزموده ای هســتید و میدان دیده اید و شب ها با چشمان باز از امنیت و 
نوامیس مردم دفاع کرده اید.سرلشکر سالمی تاکید کرد: دشمنان بزرگی از 
شما ضربت خورده اند. اگر شما نبودید در دفاع مقدس کشور را اشغال کرده و 
ملیت ما را به غارت می بردند اما دشمن تسلیم اراده و ایمان شما شد و امروز 
ســپاه را به قدرتی بزرگ تبدیل کردید. هر دشمنی که اراده کند و در النه 
باشد او را می یابید و به آن ضربه می زنید و هر نیت پلیدی را خنثی می کنید. 
اگر شما نبودید پدیده تکفیر گسترش می یافت و شما بودید که کمر تکفیر را 
شکستید و این شما هستید که سینه هایتان دژ تسخیر ناپذیر این امت شده 
اســت.وی افزود: این شما هستید که باعث شده اید که دشمن خیال تهاجم 
نظامی را از ذهن خود بدور کند. شما آرزوهای دشمن را تا گورستان بدرقه 
کردید. اگر دشمن از فضای رسانه ای نفوذ می کند به این دلیل است که در 
فضای حقیقی از شما شکست خورده است و می خواهد جوانان را از انقالب و 
هویت و تاریخ کشور دور کند. جوانان ما بی اعتنا به هیاهوهای دشمن به آن 
پاسخ دندان شکن داده اند. آن عده ای هم که فریب خورده اند خواهند فهمید 

که این کسانی که فکر می کنند دوستان آن ها هستند دشمنانش هستند.
سرلشــکر ســالمی تصریح کرد: آمریکا که مســتقیم وارد مداخله در امور 
کشــور ما شده است کسی اســت که دارو و غذا را به ملت ما تحریم کرد و 
جهان را وادار به تحریم ملت ما کرد. هر وقت آمریکایی ها پا به این مملکت 
گذاشت تجربه کردیم که چه رذالتی برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز 
می خواهند با فریب آن تاریخ را تکرار کند. اما، با حضور ملت آگاه و جوانان 
با شعور شکست خورده است. ما بعد از هر بحران قدرتمندتر شده ایم. این بار 

هم مردم به انسجام و اتحاد برای دفاع از ارزشهای خودشان خواهد رسید.
وی ادامه داد: این رزمایش که از امروز آغاز شــده اســت برای آن است که 
نشــان دهیم برای امنیت مردم به آب و آتش می زنیم ما به همسایگانمان 
پیام می دهیم که مشــی ما با همه دوستی و برادری است اما این سیاست 
مادامی ادامه دارد که دشــمنان نخواهند علیه ما توطئه کنند. هر کشور و 
قدرتی با ما در تعامل صحیح است با او برادریم ما دوست داریم همسایگان 
ما با هم مسائلشان را از طریق روش ها غیرنظامی و تعامل سیاسی حل کنند.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما در این منطقه صاحب منفعتیم و اگر تغییری 
در گوشــه ای از منطقه اتفاق بیفتد و منافــع ما به خطر بیفتد، آن وقت ما 
بیطرف نیستیم و از منافع ملی خودمان دفاع می کنیم. ما از امنیت مان دفاع 
می کنیم و این برای ما یک اصل است و خط قرمز ما آن است که هیچ چیز 
تغییر نکند. همه چیز بر اساس به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها باشد.

سرلشــکر ســالمی خاطرنشــان کرد: از همه می خواهیم مشــکالت را از 
راه گفت وگو حل کنند. رژیم صهیونیســتی هر جا حضور پیدا کند منشــا 
ناامنی اســت. در بعضی از کشــورهای جنوبی و در غرب و شمال کشور ما 
اسرائیل نفوذ کرده است ممکن است بگویند حضور آن ها برای امنیت ملی 
ما مخاطره آمیز نیست اما سرشت اسرائیل ایجاد ناامنی است. به کشورهای 
همسایه توصیه می کنیم اسرائیل را به سرزمین های اسالمی راه ندهند زیرا 
می خواهند درگیری های خود در فلســطین را حل کنند و به دنبال توسعه 
ناامنی هســتند.فرمانده کل ســپاه در پایان به رژیم آل سعود هشدار داد و 
گفت: یک سفارش به رژیم آل ســعود دارم که با بنگاه های سخن پراکنی و 
رســانه هایی که فقط شیطنت ترویج می کنند و آشــکارا به دنبال تحریک 
جوانان ما هســتند، هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید و این رسانه ها را 
کنترل کنید وگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت 
می کنیم. شما از طریق این رسانه ها در امور داخلی ما وارد شده اید ولی بدانید 

آسیب پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب باشید.

سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری؛

ایرانپاسختحریمودخالتهایاروپارامتقاباًلمیدهد
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپا 
را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه دعوت می کنیم، اظهار 
داشــت: ایران در صورت ادامه رفتارهای مداخله گرایانه اروپا 
واکنش متقابل و متناســب نشــان خواهد داد، این موضوع 
در مورد تمام کشــورهای اروپایی صــدق می کند.به گزارش 
خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی 
دیروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص 
اظهارات جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: واکنش های زیادی به این موضوع وجود داشــته است 
و به اندازه کافی عکس العمل شــنیده شــده و حتی در اروپا 
اظهارات ایشان تعجب بسیاری را برانگیخته است.وی در پاسخ 
به سئوالی در مورد اظهارات مقامات فرانسوی و رئیس جمهور 
این کشــور و نوع رفتار و مواضعی کــه درخصوص تحوالت 
داخلی ایــران اتخاذ کرده اند و رویکردی که در قبال تحوالت 
و اعتراضات داخلی در فرانســه و اعتصابات کارگری اخیر در 
این کشور داشــتند، گفت:  قبال هم در ادبیات اروپا و هم در 
حوزه عملکرد و رفتار تعداد قابل توجهی از مقامات کشورهای 
اروپایی شــاهد تقسیم بندی تروریســم به ترویسم خوب و 
بد بودیم. ولی امروز با یک تقســیم بنــدی جدید در ادبیات 
سیاسی غرب مواجه هستیم تقسیم اغتشاشات به اغتشاشات 
خوب و بد است.ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اگر 
اغتشاشــات در ایران صورت بگیرد خوب اســت و برخوردی 
نباید صورت بگیرد اما اگر اغتشاشــات در اروپا شکل بگیرد، 
بد اســت و باید برخورد شود.  مقامات و مسئوالن این کشور 
حق دارند برخورد کنند و حتی به اعتصاب کارگری را با شدت 
عمل پایان ببخشند. قضاوت با کسانی که است که تحوالت را 
دنبال می کنند و رفتار دوگانه  غرب را می بینند.کنعانی گفت: 
کشــورهایی که را که در امور کشورهای دیگر از جمله ایران 

دخالت می کنند را دعوت به عقالنیت می کنیم.

ایران دولت مسئولیت پذیری است
کنعانی اظهار داشــت: من الزم می دانم اشاره کنم به مواضع 
عدیده ای که عالوه بر فرانســوی ها مقامات آمریکایی هم در 
قبال ایران گرفته اند، ایران دولت مسئولیت پذیری است و در 
عمل اثبات کرده است دولتی است که هم به نگاه شهروندان 
احترام می گذارد در دولت های چهارساله با رای مردمی انتخاب 
می شود و بر سر کار می آید و هم به امنیت شهروندان توجه 
دارد.وی تصریح کرد: در کوران حوادث منطقه که کشورهای 
عدیده ای دچار آشوب شــدند و در معرض حمله تروریسم و 
خارجــی قرار گرفتند و امنیت در هم شکســته ۱۰۰ ها نفر 
قربانی ناامنی و بی ثباتی شــدند ایران لنگرگاه ثبات بود و این 
توانایــی را اثبات کرد که در اوج بحران در منطقه نســبت به 
امنیت شهروندان مسئول است، عالوه بر امنیت شهروندان در 
ســالیان گذشته اثبات کرد در تامین امنیت ملت های منطقه 
هم نقش موثری داشــته تحوالت عراق و سوریه و افغانستان 

شاهد روشنی بر توانایی ایران بر تامین امنیت منطقه است.

ایران پاســخ رفتارهای مداخله گرایانه اروپا را متقاباًل 
می دهد

وی بــا بیان اینکه در مورد مواضــع اروپا دیدگاه های خود را 
مطرح کردیم، گفت: دیدگاه های خود را با اروپا مطرح کردیم 
و طــرف های اروپایی را به عقالنیــت دعوت می کنیم،آن ها 
باید بدانند در مورد ایران صحبت می کنند، کشوری که مقتدر 
و مسئولیت پذیر است و کشــوری است که در صورت رفتار 
عقالنــی و منطقی می تواند مهم ترین شــریک برای  صلح و 
ثبات در منطقه باشد. ما آنها به به پرهیز از رفتارهای مداخله 
گرایانه دعوت می کنیم اما در صورت رفتارهای مداخله گرایانه 
ایران واکنش متقابل و متناســب نشان خواهد داد و در مورد 
تمام کشورهای اروپایی صدق می کند.کنعانی در مورد حمله 
به اماکن دیپلماتیک ایران گفت: مسئولیت کشورهای پذیرنده 
اســت که امنیت ســفارتخانه های ایران باشند اما متاسفانه 
به رغم وظیفه، کشــورهای پذیرنده، به مسئولیت خود عمل 

نکردنــد.وی ادامه داد: حمله  به یکــی از مدارس جمهوری 
اســالمی ایران در آلمان در نیمه شب و به آتش کشیدن این 
مدرسه و همچنین حمله به مراکز اسالمی در کشورهای دیگر 
از مصادیق بی توجهی اروپا به مسئولیت خود در قبال حفظ 
امنیت مراکز ایران اســت، مسئولیت حفظ امنیت این مراکز 
با  کشورهای پذیرنده است و باید برخورد قانونی کنند. ایران 

یادداشت اعتراضی به سفارتخانه ها داده است.

امیدواریم ثبات و امنیت در عراق تحکیم پیدا کند
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد روند سیاسی در داخل 
عراق گفت: خوشحال هستیم که روند سیاسی در عراق قوت 
گرفته و رییس جمهور هم موفق به تشکیل کابینه شده و به 
ســمت جلو در حال پیشرفت است. رییس جمهور کشورمان 
نیز بــه رییس جمهور جدید تبریک گفتنــد و امیدواریم در 
مهلت قانونی ایشــان موفق به تشکیل دولت شوند و ثبات و 
امنیــت در عراق تحکیم پیدا کند .کنعانی در مورد نشســت 
سیکا افزود: نشست سیکا بسیار مهم بود و  رییس جمهور در 
این کنفرانس اعتماد ساز در آسیا شرکت کردند، این اقدام در 
استمرار سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر دیپلماسی 
پویا و هوشــمند اســت که گفت وگو های خوبی هم صورت 
گرفت.  رییس جمهور دیدار دو جانبه ای هم با رییس جمهور 
آذربایجان و هم گفت وگوی دو جانبه ای با امیر قطر داشتند 

که مسائل دو جانبه مورد پیگیری قرار گرفت.

در مقابل تحریم های جدید انگلیس علیه ایران واکنش 
متناسب خواهیم داشت

کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره خبرهای منتشر شده درباره 
ســفر یکی از دیپلمات های ارشد انگلیسی به تهران نیز اظهار 
داشــت: رفت و آمدهای دیپلماتیک بین ایران و کشــورهای 
دارای روابط دوجانبه براســاس نیازهای متقابل و برنامه های 
از قبل تنظیم شــده انجام می شود. منافع و مصالح ملی برای 
ایران هم از موضع اقتدار تنظیم می شود و هم مبتنی بر اصول 
سه گانه عزت، حکمت و مصلحت است و روابط خارجی خود 
را با کشــورها تنظیم می کنیم. اخباری منتشر شده و مرتبط 
با تحوالت داخلی ایــران کردند. در ارتباط با مواضع انگلیس 
درباره اوضاع داخلی ایران و مواضع مداخله جویانه این کشور 
واکنش جدی نشــان داده و قاطعانــه محکوم کردیم و تذکر 

جدی هم دادیم و سفیر انگلیس هم احضار شد.
وی گفت: در پی تحریم های اخیر این کشــور علیه برخی از 
مقامات ایران نیز هم محکوم کرده و هم اعتراض جدی کردیم 
و همانطور که اعالم کردیم واکنش متناسب خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به به این سؤال که ایران 
مذاکرات رفع تحریم ها را پایان یافته می داند؟ گفت: مذاکرات 
رفع تحریم از دستورکار ایران خارج نشده است. مشکل تناقض 
رفتاری و گفتاری در مقامات دولت آمریکاســت از یک ســو 
پیام می دهند و دیدگاه های خود را منتقل می کنند و از سوی 
دیگــر در رفتار و گفتارها ایــن مواضع عمال مکمل و تکمیل 
کننده روند مذاکرات نیســت. زمینه ها بــرای احیای توافق و 
بازگشــت همه طرف ها وجود دارد. االن این موضوع وابســته 
به تصمیم سیاسی دولت آمریکاســت و هر زمان اراده کنند 
می توانیم بــه توافق برگردیم. ایران معطل توافق نخواهد بود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید براینکه هیچ سالحی 
برای طرف های درگیر جنگ اوکراین ارسال نکرده ایم، گفت: 
متاسفانه اخباری منتشر می شود که مبتنی بر مسائل سیاسی 
است. ایران بارها اعالم کرده که یک طرف جنگ میان روسیه 
و اوکراین نیست و هیچ سالحی را برای هیچ کدام از طرفین 
ارسال نکرده اســت. وی ادامه داد: ایران همانطور که مخالف 
جنگ در ســوریه و عراق و… بــود، در خصوص اوکراین نیز 
ما مخالف جنگ هســتیم. ما تالش هــای خود را برای پایان 
دادن بــه رویکرد نظامی انجام دادیم. این طنز تلخ اســت که 
کشــورهایی که صادر کننده میلیون ها دالر اســلحه به یک 
طرف جنگ هســتند، جنگ تبلیغی علیه ایران راه انداختند. 
اگر طرف دار صلح هســتند این میزان ارسال سالح چه معنا 
دارد. ایران دنبال راهکار سیاســی است و در این مسیر تالش 

کرده و خواهیم کرد.

رفتار مداخله جویانه و عجوالنه کشورهای اروپایی در 
قبال حوادث اوین را محکوم می کنیم

کنعانی در مورد اتفاق رخداده در زندان اوین گفت: متاسفانه 
در مورد زندان اوین هم ، شــاهد اتخاذ رفتار مداخله جویانه 
و عجوالنه از ســوی کشــورهای اروپایی بودیم که این رفتار 
عجوالنه را نمی پذیریــم و آن را محکوم می کنیم.وی درباره 
زندان اوین و ابراز نگرانی برخی کشــورهای غربی و آمریکا از 
وضعیت دوتابعیتی اظهار داشــت: متاسفانه درباره این اتفاق 
همان رویکردی که برخــی از دولت های اروپایی و آمریکا در 
ارتبــاط با رخداد اخیر در ایران عمل کرد همین روش درباره 
رخداد زندان اوین شــاهد بودیــم. اتخاذ مواضع بی پایه و بی 
اســاس و رفتار پیشــداورانه، عجوالنه و مداخله جویانه و این 
رفتار عجیبی اســت و قطعا محکــوم می کنیم. اتفاقی در هر 
کشوری می تواند رخ دهد این رفتار پیشداورانه غیرقابل قبول 
اســت و دخالت در امور داخلی ایران اســت. ایران در ارتباط 
با امنیت شــهروندانش مســئوالنه عمل می کند و هم اتباع 

خارجی حاضر در ایران را تامین می کند. رفتارهای عجوالنه و 
قضاوت های سیاسی در ارتباط با رخدادهای طبیعی نمی تواند 
کمک کننده باشــد. ایران در ارتباط با اطالع رســانی به این 

کشورها در این زمینه عمل کرده است.
سخنگوی وزارت امورخارجه درباره برگزاری رزمایش در رود 
ارس گفت: انجام رزمایش های نظامی توســط نیروهای مسلح 
ایران امر جدیدی نیست و در بازه های زمانی مختلف متناسب 
با نیازهای نیروهای مسلح و نیازهای آموزشی انجام می شود. 
حضــور نیروهای بیگانه در کل منطقــه ایجاد کننده امنیت 

نیست.

آمریکا توافق مبادله زندانیان را به احیای برجام منوط 
کرده است

کنعانی اظهار داشــت: روند برای اجرای توافق تبادل زندانیان 
میان ایران و آمریکا مهیا اســت، با آمریکا پیش از این بر سر 
مبادله زندانیان توافق کردیم، اما طرف آمریکایی آماده آجرای 
توافق نبود.آمریکا توافق تبادل زندانیان را منوط و موکول به 
توافق دربــاره احیای برجام کرده بود.ایــران تاکید کرده که 
موضوع زندانیان یک موضوع سیاسی بوده و ارتباطی به توافق 
و برجام ندارد.امیدواریم با تصمیم درست آمریکا شاهد آزادی 

زندانیان، به خصوص زندانیان ایرانی باشیم.

 انتظار داریم که عراق مانع تردد گروه های تجزیه طلب 
از مرزهای مشترک شود 

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدواریم همانطور که 
جمهوری اســالمی ایران امنیت عــراق را امنیت خود فرض 
می کنــد، عراق نیز امنیت ایران را امنیت خود تلقی کند و به 
مسئولیت خود برای حفظ امنیت مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران عمل کننــد. انتظار داریم که عراق مانع تردد گروه های 

تجزیه طلب از مرزهای مشترک شود .
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که اگــر اتحادیه اروپا 
تحریم کند تاثیری بر روند مذاکرات خواهد داشــت؟ گفت: 
امیرعبداللهیــان دیدگاه های ایران را به صورت واضح توضیح 
داده است. این که مبادرت به تحریم های جدید کنند غیرسازنده 
و غیرمنطقی است و ایران هم نسبت به رفتارهای غیرسازنده و 
غیرمعقول نیز واکنش های متناسب و متقابل نشان خواهد داد. 
در ارتباط با منافع و مصالح ایران به هیچ وجه مسامحه و تعلل 

نخواهد کرد. مسیر مذاکرات مسیر جداگانه ای است.

 مناســبات اقتصادی ما با دولت سرپرســتی موقت 
افغانستان برقرار است 

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تحوالت اخیر افغانستان 
گفت : ثبات و آرامش در افغانســتان از اولویت های اساســی 
ماست.تامین معیشــت مردم افغانستان که سال هاست تحت 
اشغال بیگانگان است، برای ما بسیار اهمیت دارد. ما با نگاه به 
تامین امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان با دولت سرپرستی 

موقت افغانستان مراوده داریم.
کنعانی در واکنش به تحریم الریجانی و ظریف و دیگر مقامات 
ایرانی توســط کانادا،گفت: اقدامات ضد ایرانی و ضد انسانی 
کانــادا علیه ایران موضوع جدیدی نیســت. ما شــاهد رویه 
چندساله مقامات کانادا علیه ایران بودیم که مبنی بر دلخوش 

کردن عوامل ایران ستیز ساکن خود کانادا هستند.

خوش بینیم پول های بلوکه شــده در کره جنوبی آزاد 
شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصــوص مذاکرات ایران 
و عربســتان گفت: مذاکراتی که بین ایران و عربستان انجام 
شــده، مفید بوده اســت. اگر مفید نبود تا پنج دور ادامه پیدا 
نمی کرد.وی همچنین در مورد پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی اظهار داشت: خوش بینیم که در نتیجه گفت وگوها 
و تماس ها به زودی شاهد آزادی پول های بلوکه شده ایران در 

کره جنوبی باشیم.

امیر سیاری:
مدیریت جهادی از الزامات موفقیت در 

سازمان است
معــاون هماهنــگ کننده ارتــش با تأکید بــر اینکه 
شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته گماری از اصول 
موفقیت در سازمان اســت، گفت: الزام این روزهای ما 
مدیریت جهادی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش 
در دوازدهمین جشــنواره مالک اشتر سازمان عقیدتی 

سیاســی ارتش ضمن تبریک ایام ربیع االول و سالروز تاسیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش با اشاره به تعریف سازمان موفق گفت: سازمان موفق، سازمانی است 
که با استفاده از امکانات و منابع در اختیار در یک بازه زمانی، ماموریت و وظایف 
را به خوبی انجام دهد. سازمان موفق همچنین باید در محیط رقابتی موفق باشد 
و رضایت ذی نفعان را به همراه داشته باشد.وی درباره الزامات یک سازمان موفق 
اظهار داشت: نیروی انسانی کیفی، مومن، متعهد، سالم، باروحیه، آموزش دیده و 
بامهارت، از جمله الزامات یک سازمان موفق است. دومین نیاز یک سازمان موفق 
اشراف اطالعاتی است. فرآیند انجام کار، منابع، امکانات و آموزش به روز نیروها از 
دیگر الزامات یک سازمان موفق است.معاون هماهنگ کننده ارتش بزرگترین آفت 
مدیریت را روزمرگی دانست و تصریح کرد: بدون برنامه و نقشه راه حرکت کردن، 
بزرگترین آفت برای یک ســازمان است. جسته و گریخته و بدون چشم انداز کار 
کردن، سازمان را به موفقیت نمی رساند. سازمان ها همچنین باید قابلیت انعطاف 
مطابق با شــرایط روز و تحرک الزم را داشــته باشــند. کارهای ستادی همیشه 
سازمان را به نتیجه نمی رساند، گاهی یک کار میدانی اثرگذار، تحرک سازمان را 
به اثبات می رساند.وی افزود: انضباط مالی در موفقیت یک سازمان بسیار اثرگذار 
است، اینکه چطور از منابع مالی استفاده شده یکی از موارد تاثیرگذار در موفقیت 

سازمان است. 

قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس
 الزم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد 

بگیریم
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: معتقدم الزم نیست 
برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی اســت 
به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.به گزارش 
ایسنا، جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسالمی 
با حضــور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، روســای 
کمیســیون های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپارش، 

رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز )دوشنبه ۲۵ مهرماه( در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شــد.رئیس مجلس در این جلسه گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه 
توسعه پشت سر گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کالن، وضع بدی داریم، 
چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است که 
اگــر کاری هم انجام نمی دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می افتاد، چه 
بســا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می داد.
وی ادامه داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشــتن علم و سواد برنامه نویسی 
یا نداشــتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه الزم را 
برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخالقی و تشکیالتی برای اجرای قانون نمی 
کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.قالیباف با 
بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن الیحه بودجه را باید با اولویت پیگیری 
کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم های موجود تدوین کنیم. در 
واقع معتقدم الزم نیســت برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است 
به آنچه می دانیم متعهد باشــیم و عمل کنیم. همچنین دستگاه های نظارتی و 
کمیسیون ها باید تالش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی 
را می گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل 

پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد. 

ستایشی:
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی 

قابلیت مجازات دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از باب نشر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی اگر محقق شود قابلیت مجازات 
دارد.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، مســعود 
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی ویژه خبری 
گفت: در ارتباط با نشــر اکاذیب در مقررات مختلف از 
جمله قانون مجازات اســالمی به این مهم توجه شــده 

است و از باب نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اگر محقق شود قابلیت 
مجازات دارد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع به وسیله نامه، شکوائیه، 
یا عرایض، گزارش و هرگونه اوراق خطی صورت گیرد تعریف خاص خود را دارد. 
اکاذیب جمع اســت و اگر مفرد هم باشد آنهایی که مبادرت به ابراز سخن کذب 
کنند بعد از فصل الخطاب بودن و بعد از اینکه همه چیز مشخص است و بالتبع 
هیجانات و تشویشی ایجاد کنند و افرادی را به میدان بیاورند این موجب می شود 
که خللی در مسئله امنیت کشور ایجاد شود و این افراد باید پاسخگوی اقدام خود 
باشند.وی افزود: علیرغم شفافیت و مبرهن بودن قضیه، متاسفانه عده ای موجبات 
تشــویش اذهان را فراهم می آورند. به صورت شفاف و روشن بعد از فرمان مقام 
معظم رهبری بیانیه دادیم و اعالم کردیم در قبال کسانی که مرتکب این اقدامات 
می شــوند قائل به تفکیک و دســته بندی هستیم؛تفکیک متهمین و مرتکبین، 
آنهایی که مباشر و شریکند، معاونند، آنهایی که مسبین اصلی هستند.ستایشی 
اضافه کرد: اعتقاد ما این اســت که برخورد باید برخورد مدبرانه، هوشــمندانه، 
عبرت آموز و بازدارنده باشد با عناصر اصلی و کسانی که اغفال شدند. بحث تفکیک 
را شروع کردیم و عمال هم صورت پذیرفته است. در یک روز بیش از هزار نفری که 
بازداشت شده بودند در یک بازه آزاد شدند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: با کسانی 

که مرتکب اعمال جنایی شده و اساس کار هستند.
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گزیده خبر

وعده خاندوزی برای جبران خسارت  کسب و 
کارهای اینترنتی

باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته اند، 
وزیــر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعالم 
کرده که به زودی بســته حمایتی در این راستا نهایی می شود.به گزارش ایسنا، 
یازدهم مهرماه بود که ســید احسان خاندوزی به لطمه ای که به کسب وکارهای 
اینترنتی وارد شــده است، اشاره کرد و گفت که »وزارت اقتصاد از همه ابزارهای 
خود برای ترمیم خســارت به کسب و کارها اســتفاده می کند و همه باید برای 
ترمیم لطمه هایی که در روزهای گذشــته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی 
وارد شده تالش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای 
جبران این خســارت های وارده به مردم اقدام کند«.به گفته وزیر اقتصاد، در این 
زمینه با وزیر ارتباطات گفت وگو و از ســوی وزارت اقتصاد اعالم آمادگی شــده 
که از ابزارهایی چون مشوق های مالیاتی برای ترمیم این آسیب ها استفاده شود.

خاندوزی همچنین اواســط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشــاره و تاکید 
کرد که نگران معیشــت مردم، اقتصاد، امنیت ســرمایه گذاری و کسب و کارها 
هســتیم،  چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شــد و آشوبگرانی که هم در فضای 
مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. 
بر این اســاس بسته ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و 
دســتگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.طبق آنچه وزیر 
اعالم کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعالم می شود.

همچنین مسئوالن بیمه نیز اعالم کرده اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه 
بوده اند در صورت خســارت، تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند.در این میان، بر 
اســاس اطالعاتی که در پایگاه ســامانه نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده 
است و به گفته محسن عامری - دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اتاق بازرگانی - حجم بازار اینســتاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار کســب وکار در این شبکه حضور دارند.همچنین وبسایت 
جهانی »نت بالکس« مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون 
دالر معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می کند که این یعنی 
روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت 
وارد می شود. البته فعالیت نت بالکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست 
و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است.گزارش سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران از تاثیر محدودیت ها و قطع اینترنت بر کسب وکارها نشان 
می دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود 
را در این مدت از دست داده اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش 

فروش داشته اند.

حضور ایرانسل در رویداد فناورانه 
خودروهای آینده

مراسم نشست خبری رویداد فناورانه خودروهای آینده، با حضور مدیرکل کسب 
و کارهای ســازمانی ایرانسل، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی ایرانســل، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه 
۱۴۰۱، مراســم نشست خبری رویداد فناورانه خودروهای آینده، با حضور دکتر 
سیدشهریار زینی مدیر گروه خودرویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مهندس حامد ســامانی معاون طراحی مرکز تحقیقات سایپا و مهندس محسن 
یوسف پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل در محل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار شد.این رویداد که نشست خبری آن امروز برگزار شد، در 
روزهای دوشنبه و سه شنبه، ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱، در قالب همایش و نمایشگاه، 
با محورهای طراحی و ساخت خودروهای برقی و هیبریدی ارزان قیمت، طراحی 
و ســاخت قطعات و ماژول های خودروهای برقی و هیبریدی، طراحی و ساخت 
سیستم های پیشرفته کمک راننده، توسعه فناوری های خودروهای متصل و اجزا 
و زیرســاخت های مرتبط با آن، طراحی و ســاخت تجهزات تست و آزمون انواع 
خودرو، ایستگاه های شارژ خودروها و موتورسیکلت های برقی و ... در محل مرکز 
تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا، با حضور اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران برگزار می شــود.در مراسم نشست خبری امروز، مهندس محسن 
یوسف پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل، با اشاره به اینکه یکی از ارکان 
توسعه زیست بوم خودروهای متصل، اپراتورهای تلفن همراه هستند گفت: »یکی 
از دالیل حضور ایرانســل در این اکوسیســتم، این است که با پیشتازی و تجربه 
بی بدیل ورود و توسعه در ایران، فاصله بین دسترسی به فناوری تا تبدیل کردن 
آن به یک محصول تجاری را کم کند. رسیدن فناوری به مرحله تولید، مسیری 
است که ایرانسل تالش می کند با کمک شرکت های دانش بنیان، آن را تسهیل 
کند و تالش می کنیم تا با بررسی اقدام های جهانی در حوزه خودروهای متصل، 
ارزش افزوده هایی که اکنون وجود ندارد را، با کمک شرکت های دانش بنیان، ایجاد 

کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم.«

 حضور همراه اول در نمایشگاه اینوکس 
کیش ۲۰۲۲

تهــران- ایرنا- گروه همــراه اول با محوریت قطب های ســرمایه گذاری و تحول 
دیجیتال خود در نمایشــگاه اینوکس ۲۰۲۲ کیش و در کنــار بازیگران اصلی 
حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی حضور دارد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کشــور و نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با 
حضور و همراهی همراه اول، ۲۵ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ در محل نمایشــگاه های 
بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.این رویداد که با نام »اینوکس ۲۰۲۲« 
شناخته می شود، در طول ســال ها برخورداری از حمایت و مشارکت گسترده 
وزارتخانه ها، دســتگاه هــا و فعاالن اقتصادی بخش هــای دولتی – خصوصی، 
مشارکت کنندگان بین المللی و با حضور نخبگان اقتصادی کشور به محلی جهت 
ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط کالن اقتصاد کشور، تقارن 
و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی داخلی و بین المللی و برگزاری نشســت های 
تخصصی با موضوعات روز اقتصادی در ابعاد کشوری و جهانی تبدیل شده است.
همراه اول به عنوان نخســتین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و در اختیار 
داشتن وسیع ترین زیرساخت های گســترده ارتباطی، به یکی از کلیدی ترین 
ارکان اقتصادی ایران تبدیل شــده و با حضور در این رویداد تصمیم دارد ضمن 
همفکری، همکاری و تعامل با سایر بازیگران این حوزه، برآوردی دقیق از فرصت 
ها و چالش ها داشته باشد تا با توجه به آنها و تقویت بنیه خود همسو با پتانسیل 
موجود، زمینه تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد مولد و تسهیل توسعه و تجارت را 
بیش از پیش فراهم آورد.با توجه به موضوعیت »بازسازی و تقویت مناسبات بین 
المللی به ویژه منطقه ای در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی« و »تقویت و 
توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان  و برنامه ریزی جهت تأمین نیازمندی 
های فناورانه داخلی« در سرفصل اهداف برگزاری این رویداد، همراه اول بنا دارد 
تجارب خود را در این زمینه ها برگرفته از ظرفیت هایی که مرکز تحقیق و توسعه 

اپراتور اول ارتباطی فراهم آورده است.

آخرین وضعیت تخصیص سهام عدالت 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی آخرین وضعیت تخصیص ســهام عدالت به 
جاماندگان را تشــریح کرد.حســین قربانزاده در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
تصویب تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان در هیــات دولت اظهار کرد: بر 
این اســاس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیســتی و ایثارگرانی که سهام 
عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می شوند.وی درمورد 
پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان از قبل در ســازمان خصوصی 
سازی پیش بینی شده بود اما یکی از شرکت ها در هیات دولت حذف شد و باید 
جابه جایی پرتفــو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از 
هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشــته باشد، 
الزم االجرا است.به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، تعداد جاماندگانی که در 

فاز نخست شناسایی شده اند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است

ارزش بازار مسکن پایتخت چقدر است؟
ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۱ به عنوان کسادترین مقطع در 
نیمه اول ســال جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.به گزارش ایسنا، 
صحبت از رکود مســکن که می شــود بعضا این تصور به وجود می آید که بازار 
خرید و فروش قفل شده است. شهریور امسال اما در همین بازار رکودی ۶۰۳۳ 
معاملــه صورت گرفت که ۵۳۰ فقره آن واحدهایی با قیمت بیش از ۸۰ میلیون 
تومان در هر متر مربع بود.از سوی دیگر اگرچه متوسط قیمت مسکن در تهران 
۴۳.۲ میلیون تومان اعالم شد ۴۱ درصد معامالت به واحدهای باالی متری ۴۵ 
میلیون تومان تعلق داشت.درخصوص متراژ نیز رتبه اول به آپارتمان های ۵۰ تا 
۶۰ متر بــا ۱۴.۸ درصد از کل قراردادهای خرید و فروش تعلق گرفت اما بیش 
از ۷۱ درصد معامالت در واحدهای باالی ۶۰ متر منعقد شد.درخصوص فراوانی 
معامالت بر اســاس ارزش هر واحد مسکونی، باالترین سهم به آپارتمانهای ۱ تا 
۱.۵ میلیارد تومان با ســهم ۱۳.۹ درصد از کل معامالت تعلق داشــت و این در 
حالی اســت که ۸۰.۸ درصد قراردادهــا را خانه های با ارزش باالی ۱.۵ میلیارد 
تومان به خود اختصاص دادند و ۷.۹ درصد از این رقم را خانه های با ارزش بیش 
از ۱۰ میلیارد تومان از آن خود کردند.با این حســاب ۴۷۶ واحد با ارزش باالی 
۱۰ میلیارد تومان در شهریور امسال در پایتخت معامله شده که ارزش کل آن به 

۴۷۶۰ میلیارد تومان می رسد.

تعدیل نیرو آغاز شده است

کسب وکارهای خرد و خانگی مهمترین متضرران قطع اینترنت
رضا الفت نســب می گوید: مهمترین متضرران شــرایط کنونی 
اینترنت را صاحبان کســب و کارهای خرد تشــکیل می دهند. 
میزان ضرر و زیان مشــاغل خرد در حال افزایش اســت و این 
وضعیت دامان تمامی فعاالن کســب و کار را گرفته است.زهرا 
علی اکبری- وضعیت اینترنت عادی نیســت. این نکته ای است 
که کاربران در ایــران این روزها به وضوح آن را درک می کنند. 
فیلتر گسترده شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و واتس آپ 
البته سبب شده است که تقاضا برای خرید فیلترشکن به شدت 
افزایــش یابد تا جایی که نائب رییس اتاق بازرگانی اعالم کرده 
اســت تقاضا برای خرید فیلترشکن تا ســی برابر افزایش یافته 
اســت.از سوی دیگر گزارش های رسمی ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای نیز نشــان می دهد میزان ضرر و زیان مشاغل خرد در 
حال افزایش اســت و این وضعیت دامان تمامی فعاالن کسب و 
کار را گرفته اما رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب 
و کارهای اینترنتی معتقد است بخش مهمی از آسیب دیدگاه را 
کسانی تشــکیل می دهند که صاحب کسب و کارهای کوچک 
هستند و معیشــت خود را از این طریق تامین می کردند.الفت 
نســب در گفتگویی آنالین با کافه خبر خبرآنالین تاکید کرد: 
تصوری در برخی از سیاستگذاران وجود دارد که حس می کنند 
برخی از روی شکم ســیری و داشتن پول زیاد دست به فروش 
محصول در اینســتاگرام و فضای مجازی می زنند این در حالی 
است که معیشت این افراد از این طریق تامین می شود و فعالیت 
این افراد نزدیک به صفر است.وی با اشاره به اینکه فعاالن حوزه 
کسب و کارهای اینترنتی متوجه شرایط امنیتی کشور می شوند، 
گفت: مساله تنها این نیست. ما با ابهام گسترده و ویژه ای روبرو 
هستیم که قدرت برنامه ریزی را از ما سلب می کند. قبل از اینکه 
وارد این شرایط امنیتی بشویم، موضوع طرح صیانت مطرح شد 
و همان زمان ابهامی در میان سرمایه گذاران پدید آمد که سبب 
شــد ورود ســرمایه به این حوزه با اختالل و توقف روبرو شود.

این فعال اقتصادی گفت: مساله اساسی برای یک سرمایه گذار و 
صاحب کسب و کار این است که بداند بعد از این محدودیت ها 
قرار اســت چــه اتفاقی رخ بدهد و اگر بعــد از آن نیز این فضا 
تــداوم پیدا کند، چه باید کرد؟وی گفت: به ما توصیه می کنند 
که کســب و کارتان را روی پلتفــرم داخلی ببرید این در حالی 
اســت که مســاله ما کوچ از این فضا به فضایی دیگر نیست، ما 
کمتر از یک دقیقه می توانیم بــرای خودمان درپلتفرم داخلی 
اکانت ایجاد کنیم اما مساله فالوور و دنبال کننده چه می شود؟ 
مگر ممکن اســت ما بدون مشتری بتوانیم در این فضا فعالیت 
کنیم؟الفت نسب با اشاره به تجربه کرونا در ایران ادامه داد: وقتی 

بیماری کرونا فراگیر شد، طبیعی است فضایی برای رشد کسب 
و کارهــای اینترنتی ایجاد گردید. بســیاری از افراد برای حفظ 
ســالمتی به خرید آنالین رو آوردند و حاال که انبوهی کسب و 
کار در این فضا به راه افتاده است، این دست تصمیم را می گیرند 
و ســرمایه گذاری ها مختل شده است.به گفته وی اگر فضا مهیا 
بود و زیرســاخت ها آماده می شــد با رشدی بیش از این میزان 
روبرو بودیم .واقعیت این اســت که ما در قیاس با جهان بسیار 
عقب هستیم و در شرایطی که سهم فروش آنالین ایران از بازار 
خرده فروشــی از ۲.۵ تا ســه درصد به حدود ۴ درصد رسیده 
اســت، در کشورهای پیشرفته این سهم چیزی در حدود چهل 

درصد است.

تعدیل نیرو آغاز شد
الفت نسب با اشــاره به اینکه این اتحادیه نزدیک به چهار هزار 
عضو دارد، گفت: متاســفانه به دلیل شرایط ویژه و مبهم بودن 
چشم انداز آینده روند تعدیل نیرو آغاز شده و بسیاری از کسانی 
که در حوزه برنامه نویسی و ... تخصص دارند، با پیشنهادات بسیار 
خوبی برای مهاجرت روبرو شــده اند.وی گفت: مشکل بزرگ ما 
و همکارانمان ناامیدی اســت. این اکوسیستم به شدت عطش 

دریافت ســرمایه را دارد اما با وجود اتفاقات اخیر کسی رغبت 
نشان نمی دهد که وارد سرمایه گذاری شود. در نتیجه بازارهای 
ما محدود مانده و به جای اینکه خیز برداریم تا بازارهای منطقه 
و کشورهای فارسی زبان را نیز به دست بیاوریم بازار داخلی نیز 

در حال از دست رفتن است.

توقعی متفاوت داشتیم
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید 
بر اینکه شــعارهای آقای رییســی در جریــان انتخابات نوعی 
دلگرمی برای ما ایجاد کرده بود، گفت: ایشــان اشــاره کرد که 
مگر می شود اینستاگرام که محل کسب و کار مردم است، بسته 
شــود؟ حتی کمیته اقتصاد دیجیتال بــرای اولین بار در دولت 
سیزدهم به راه افتاد و بسیاری از فعاالن این حوزه تصور کردند 
که قرار است تمرکز ویژه ای روی این موضوع وجود داشته باشد 
اما امروز می بینیم این کمیته اصال در جایگاه مطالبه گری نیست 
و پاسخی به سواالت متعدد ما برای روشن شدن چشم انداز آینده 
نیــز نمی دهد.او گفت: من فکر می کنم برای حل مشــکل الزم 
است سوء تفاهم ها برطرف شود. در جریان وقایع اخیر چند نفر از 
فعاالن حوزه اقتصاد دیجیتال و برخی همکاران ما نیز بازداشت 

شده اند اما متاسفانه به دلیل دخالت های مستقیم وزارت صمت، 
در حیاتی ترین دوره ای که نیاز به تشــکل صنفی برای پیگیری 
امور داریم، فاقد اتحادیه هســتیم و دستمان بسته مانده است 
.الفت نســب در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت وزارت 
صمت با بهانه های عجیب و اســتناد به کرونا و ماه رمضان و ... 
انتخابات اتحادیه را به تعویق انداخت و حاال در این شــرایط که 
قطع اینترنت حیات فعالیت های مجازی را نشانه رفته، تشکلی 
برای رایزنی و رفع سوء تفاهم موجود نیست .وی به سابقه طرح 
صیانت اشاره کرد و توضیح داد: آنچه ذهن ما را مشوش می کند 
و مانع از برنامه ریزی برای آینده می شود، این نکته است که قبل 
از این اتفاقات طرح صیانت مطرح شــد و هشدارهایی نسبت به 
ایجاد محدودیت داده شد. حاال نیز روشن نیست با عادی شدن 

شرایط وضعیت اینترنت عادی می شود یا خیر؟

میزان ضرر و زیان چقدر بوده است؟
این فعال حوزه کســب وکار اینترنتی در جواب این پرسش که 
میزان ضرر و زیان ناشــی از این اتفاقات برای کسب و کارهای 
مجازی چقدر بــوده؟ گفت: همان طور که توضیح دادم اتحادیه 
در حالت تعطیل است از این رو برآوردی از سوی اتحادیه انجام 
نشده اما در گزارش هایی که سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران و ... منتشــر کرده اند روشن اســت که همه فعاالن این 
حوزه دچار آسیب و زیان شده اند .وی با استناد به ارقام گزارش 
توضیح داد:در این گزارش تاکید شــده است ۵۳ درصد مشاغل 
اعــالم کردند در صورت تداوم احتمالی محدودیت ها روزانه ۵۰ 
میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خســارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومانی را گزارش کرده اند.الفت نســب ادامه داد: با قطع 
پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و واتس اپ و تلگرام، بخش مهمی 
از ورودی ها به ســایت ها از دســت رفت و از سوی دیگر شاهد 
هستیم که بسیاری از کاربران به واسطه استفاده از فیلترشکن 
با مشــکل روبرو می شوند چرا که وارد درگاه پرداخت می شوند 
اما چون وی پی ان روشــن دارند قادر به پرداخت نیستند و فکر 
می کنند که مشکل از اینترنت است.وی گفت: حجم خریدهای 
غیرضروری مردم نیز در این شــرایط کاهش شــدید داشته و 
طبیعی است فضای اجتماعی نیز بر رفتار مردم در خرید اثرگذار 
باشد .وی امکان فضای مجازی را برای فعالیت اقتصادی، امکانی 
بزرگ و درخور توجه دانست و گفت: امیدوارم سیاستگذاری ها 
معطوف به تداوم محدودیت نباشــد چرا که یاس و ناامیدی و 

تالش برای مهاجرت متخصصان ماحصل چنین اتفاقی است.

معاون وزیر راه وشهرســازی اظهار داشت: طبق قانون 
ســاخت و احداث خانه های ســازمانی متوقف شده و 
ممنوع است و خانه های سازمانی باید به فروش برسد.

علیرضــا فخاری، مدیر عامل ســازمان ملــی زمین و 
مســکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
تعــداد خانه های ســازمانی و واگــذاری و فروش این 
واحدها اظهار داشــت: طبق قانون ســاخت و احداث 
خانه های ســازمانی متوقف شــده و ممنوع اســت و 
خانه های سازمانی باید به فروش بروند.وی ادامه داد: به 
اســتناد ماده ۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن 
مصوب ســال ۷۸ قرار بر این بود خانه های سازمانی به 
متقاضیانی که در این واحدها مستقر هستند به فروش 
برسد و تکلیف خانه های ســازمانی روشن شود.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به دستگاه هایی که در 
مدیریت خانه های سازمانی نقش دارند، گفت: از جمله 
دســتگاه هایی که نقش اصلی در زمینه را دارند، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی اســت کــه در واقع امین اموال و 
متولی خزانه دولت محسوب می شود و سایر دستگاه ها 
بــه دلیل مداخالت اولیه از جمله تامین زمین و تامین 
اعتبار ســاخت و احــداث از محل مصوبات شــورای 
برنامه ریزی استان داشتند، در این موضوع نقش دارند و 
عموما تامین اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی انجام 
شده است.فخاری افزود: به هر حال خانه های سازمانی 
به عنوان دارایی دولت تلقی می شوند و نحوه نظارت بر 
چگونگی استفاده از آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی 
گذاشته شد چراکه از لحاظ مالکیت بر روی زمین این 
خانه های سازمانی، وزارت راه و شهرسازی نقش پررنگ 
داشته است.مدیرعامل سازمان ملی و زمین با بیان اینکه 

بخشی از این خانه های سازمانی در سال های گذشته به 
فروش رفته است، تاکید کرد: تعداد ۷ هزار و ۷۳۷ خانه 
ســازمانی که مربوط به وزارت راه وشهرسازی هستند، 
در کل کشور شناسایی شــده است که ۶ هزار و ۱۳۷ 
تعداد از این خانه های ســازمانی شناسایی شده سند 
مالکیت دارند. هزار و ۲۰۰ واحد هم فاقد سند هستند 
به این معنا که ممکن است دستگاه های اجرایی زمین 
را از وزارت راه و شهرســازی گرفته اند و ساخت و ساز 
انجام شده اما به هر دلیلی این تعداد واحد به نام وزارت 
راه و شهرســازی نیست.وی ادامه داد: از ۷ هزار و ۷۳۷ 
واحد شناســایی شــده هزار و ۶۰۹ واحد در سال های 
گذشته به متقاضیان و معموال به افراد ساکن متقاضی 
به فروش رفته و از سال ۸۸ فروش مزایده ای خانه های 
سازمانی آغاز شده است.فخاری افزود: منابع حاصل از 
فروش این واحدهــا و خانه ها باید به خزانه دولت برود 
که طبق قانــون ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش باید 
برگشــت داده  شود و در اختیار سازمان ها برای جبران 
هزینه تامین مسکن کارکنان آن سازمان ها قرار بگیرد 
کــه البته در این باره اختــالف نظرهایی وجود دارد و 
منابع حاصل از فروش برنگشته که این مکان و هزینه 
اســکان مدیران و کارکنان از این محل تامین شــود و 
همین عدم برگشــت منابع حاصل از فروش خانه های 
سازمانی مشکالتی را ایجاد کرده است.معاون وزیر راه و 
شهرسازی گفت: همچنین هزار و ۵۳۲ خانه سازماین 
به عنوان اســتثنائات قانون هستند و این تعداد خانه ها 
در شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و یا در نقاط و شهرهای 
مرزی و مناطق محروم واقع شــدند که شــامل قانون 
فروش خانه های سازمانی نمی شــوند.وی تاکید کرد : 

در مجموع از تعداد اعالم شده خانه سازمانی شناسایی 
شــده، ۳ هزار و ۸۲۵ دســتگاه و واحد باقی مانده که 
انجام مزایده فروش آنها در دستور کار قرار دارد. برخی 
از خانه های سازمانی به دلیل اینکه سند ثبتی نداشتند 
یا اینکه مالکیت بر زمین آنها نسبت به اعیانی در دست 
بررسی بوده در حال ســاماندهی هستند و تعدادی از 
این واحدها هم به دلیل قدمت ســاختمان یا به دلیل 
شــرایط محیطــی و ترکیب فیزیکــی در مزایده ها به 
فروش نرفتند و جذابیت باالیی برای فروش نداشــتند.
مدیرعامل ســازمان ملی و زمین با اشاره به هماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی و مجلس برای تعیین تکلیف و 
مدیریت خانه های سازمانی اظهار داشت: اخیرا جلساتی 
در کمیســیون اصل ۹۰ با حضور وزارت اقتصاد و سایر 
دستگاه های اجرایی و نظارتی برگزار شده و قرار بر این 
شــده که این خانه ها وارد سامانه »سادا« شوند.فخاری 
با بیان اینکه دیگر خانه های ســازمانی را به رســمیت 
نمی شناســیم، تاکید کرد: تمام خانه های سازمانی به 
غیر از استثنائات قانونی  باید به فروش بروند و ساکنان 
خانه های سازمانی به ســرعت و در اولین فرصت باید 
این خانه ها را تخلیه کنند. البته مطرح شــده بخشی 
از این واحدهــا در قالب طرح جوانــی جمعیت مورد 
استفاده قرار بگیرد که نافذ و قابل توجه نیست.معاون 
وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه فروش مزایده ای این 
واحدها و قیمت تعیین شــده گفت: فروش خانه های 
سازمانی از طریق مزایده عمومی انجام می شود به غیر 
از اولویت هایی که قانون در نظر گرفته مانند قرار گرفتن 
ایثارگران در اولویت فروش. همچنین کشف قیمت این 

واحدها توسط کارشناسان دادگستری انجام می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی:

 ساکنان خانه های سازمانی در اولین فرصت تخلیه کنند

حقوق  افزایش  میــزان 
کارمندان و بازنشستگان 
لشــکری  و  کشــوری 
در  گذشــته  روز  کــه 
برنامــه  کمیســیون 
و بودجــه مورد بررســی قرار گرفت، در نهایــت باالتر از مبلغ 
پیشنهادی دولت تصویب شد و دولت نیز در این زمینه انعطاف 
نشان داد که بر این اســاس قرار است حقوق کارمندان حدود 
۳۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان 
بیشــتر از مبلغ پیشنهادی دولت افزایش یابد.به گزارش ایسنا، 
الیحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری 
و لشــکری در فرآیند بررسی و ارزیابی در نشست ها و جلسات 
مجلس با تغییراتی همراه شد و کلیات آن به تصویب رسید. این 

تغییرات دقیقا در زمینه ای اتفــاق افتاد که پیش از آن رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور تغییر نکردن آن را درخواست 
کرده بود.چرا که مســعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس 
دیروز درباره الیحه متناســب ســازی حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان لشگری و کشوری گفت: »از نمایندگان خواهش 
می کنیم تحت هیچ عنوانی ســقف پیش بینی شــده از سوی 
دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر 
طور که می خواهند در خصوص آن تصمیم گیری کنند و نباید 
سقف دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف باال رفته است که انتظار داریم 
این باز گردد و اصالحات انجام شده در آن صورت گیرد«.حتی 
حمیدرضا حاجی بابایی- رئیس کمیســیون برنامه و بودجه - 
نیز دربــاره کلیات این الیحه اینگونه توضیح داد که ۹۰۰ هزار 

تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل 
اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعالم 
شــد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل 
دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشــکلی 
برای دولت ایجاد شــود و هم بتوانیم وضعیت بازنشســتگان و 
کارمندان را ســاماندهی کنیم.اما با وجود این اظهارات، به نظر 
می رســد تصمیمات درباره جزئیات و میــزان افزایش حقوق 
تغییر کرده است، چرا که پس از مصوبه روز گذشته کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، شب گذشته 
در گفت وگو با ایســنا، اعالم کرد کــه افزایش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول 
مهرماه اجرا می شود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش بینی شده 

دولت برای اجرای این الیحه اضافه شــده که این منابع به پایه 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه 
خواهد شد.به گفته وی، حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری 
به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند. همچنین 
به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می شود که این 
مبلغ بدون محاســبه حق اوالد و حق عائله مندی است.در این 
وضعیت ســقف در نظر گرفته شــده برای اجرای این الیحه از 
حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده هم فراتر خواهد 
رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شــرح داده نشده 
است؛ اما به نظر می رسد که میرکاظمی به نمایندگی از دولت 
این تغییرات را پذیرفته است، چرا که در حاشیه نشست امروز 
کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال شده، گفت: 
دولت الیحه ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در 

ماه های باقیمانده سال ارائه کرد.

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 26 مهر 1401  21 ربیع االول 1444  18 اکتبر 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5022 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

برای اولین بار در منطقه اردستان صورت گرفت؛
اجرای شبکه فاضالب در اردستان با مشارکت 

شهرداری
برای اولین بار اجرای شــبکه فاضالب در شهرک 209 
اردســتان با مشــارکت شــهرداری و یکی از خیرین  
عملیاتی شــد.مدیر آبفای اردستان  اعالم کرد: اجرای 
پروژه شبکه فاضالب شــهرک 209 اردستان به طول 
1400 متر اواســط شهریور آغاز شد و پیش بینی می 
شــود این پروژه تا روزهای پایانی مهر ماه به اتمام برسد.رضا دهقانی به ضرورت 
اجرای شــبکه فاضالب در منطقه شــهرک 209 پرداخت و اظهار داشت: این 
شــهرک در باالدست چاه شــماره یک ،که یکی از منابع مهم تامین کننده آب 
شرب اردســتان اســت قرار دارد، در نتیجه عدم اجرای شبکه فاضالب در این 
منطقه باعث آلودگی منابع آب های زیر زمینی می شــود.مدیرآبفای اردستان 
با بیان اینکه هم اکنون 40 درصدجمعیت شــهر اردستان تحت پوشش شبکه 
فاضالب قرار دارند عنوان کرد: از ســال 1376 تاکنون حدود 40 کیلومتر شبکه 

فاضالب در شهر اردستان اجراء شده است.

کسب گواهینامه ISO/IEC توسط آزمایشگاه 
آب و فاضالب استان ایالم

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان ایالم گفت:  آزمایشگاه مرکزی این 
شــرکت موفق به کسب گواهینامه ISO/IEC 17025:2017  شد.به گزارش 
روابط عمومی آبفای استان ایالم، پرویز ناصری افزود: در راستای بهبود خدمات 
رســانی به مشترکین تحت پوشش شــرکت و حصول اطمینان از سالمت آب 
تولید شده، شرکت آب و فاضالب اســتان ایالم اقدام به استقرار استاندارد ایزو 
17025 در آزمایشــگاه مرکزی این شرکت نموده که  بر اساس ممیزی صورت 
گرفته توســط گروه ممیزی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، موفق به 
دریافت گواهینامه استقرار اســتاندارد مذکور گردیده است.وی افزود: استاندارد
ISO 17025 معیار سنجش کیفیت آزمایشگاهی بوده و یکی از پایه های اصلی 
آزمایشگاه ها اســت که تمامی آزمایشگاه ها باید برای کاهش هزینه و افرایش 
کیفیت کاری خود نسبت به استقرار الزامات آن و کسب گواهینامه اقدام نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر خبر داد:
پیشرفت ۵۰ تا ۸۵ درصدی پروژه های 

بازآفرینی شهری بوشهر
بوشــهر : مدیرکل راه و شهرســازی بوشهر با اشاره به 
اینکه پیشرفت پروژه های بازآفرینی شهری بوشهر 50 
تا ۸0 درصد اســت از تخصیص 600 تن قیر رایگان به 
شهرداری استان برای آسفالت معابر محدوده بافت های 
فرسوده خبر داد.سیدمحمود دستغیبی توضیحاتی در 
خصوص پروژه های بازآفرینی اســتان ارایه کرد و گفــت: هم اکنون 9 پروژه در 
حوزه های مختلف در دست اجراست که پروژه های بهسازی نوسازی شبکه آب 
برازجان محله علی آباد و حســین آباد، پروژه دیوار حفاظتی رود دره حسین آباد، 
تخصیص 600 تن قیر رایگان به شــهرداری های اســتان جهت آسفالت معابر 

محدوده بافت های فرسوده، بخشی از این پروژه ها هستند.

اجرای طرح مدیریت مصرف بهینه آب در 
مدارس استان بوشهر 

بوشهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت: اجرای طرح مدیریت مصرف با هدف گســترش 
فرهنگ صرفه جویی و مصــرف بهینه آب در مدارس 
این استان آغاز شده است.ابوالحسن عالی در آیین آغاز 
اجرای این طرح در مدرســه دخترانه شــهید فوالدی 
بوشهر افزود: با توجه به خشکسالی چند سال گذشته، کاهش باران و محدودیت 
شــدید منابع آب طرح مدیریت مصرف بهینه آب طراحی و با مشارکت آموزش 
و پرورش اجرا می شــود.وی اظهار کرد: در اجرای این طرح آب بانان با حضور 
در مــدارس راهکارهای مدیریت مصرف بهینــه آب را به دانش آموزان آموزش 

می دهند.عالی، از تدوین طرح حامیان آب در مقطع ابتدایی خبر داد .

تسریع روند اجرای پروژه های شهر در گروی 
همراهی دستگاه های خدمات رسان است

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر 
کرج گفت: تســریع در روند اجرای پروژه های مختلف 
عمرانی در گروی همراهی دستگاه های خدمات رسان 
اســت. ســید مرتضی اعتصامی بر لزوم افزایش تعامل 
مشــترک ادارات خدمات رســان با مجموعه مدیریت 
شهری تأکید کرد و اظهار داشت: به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان 
با تعامل بیشتر بین دســتگاه های خدمات رسان زمینه خدمت رسانی شایسته 
برای شــهروندان فراهم شود.رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی 
شهر کرج بابیان اینکه اعضای شــورای اسالمی شهر به عنوان نمایندگان مردم 
در پارلمان شــهری وظیفه سیاست گذاری برای توســعه و پیشرفت شهر را بر 
عهده دارند، افزود: در این میان تعامل مستمر میان ادارات خدمات رسان  موجب  

تحقق این مهم می شود.

شهردار اندیشه خبر داد :
بزودی در شهر اندیشه کافه کتاب پیست 
دوچرخه افتتاح و به بهره برداری می رسد 

شهریار – نرگس اصالنی - به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین 
الملل شورای اسالمی و شــهرداری اندیشه،شهرداری اندیشه با هدف رفاه حال 
ورزشکاران بویژه دوچرخه سوران در پیست دوچرخه فاز پنج شهر اندیشه امکانی 
جدید با عنوان کافه کتاب احداث می کند .بهروز کاویانی با اعالم این خبر تصریح 
کرد : یکی از اقداماتی که در برنامه های تکمیلی مدیریت شهری گنجانده شده 
، ارتقا امکانات زیرساخت ها و اماکن تفریحی ، ورزشی و فرهنگی شهر است که 
با هدف آســایش و آرامش شهروندان در تمامی زمینه ها در نظر گرفته شده   و 
به تبع برنامه ریزی به اجرا در خواهد آمد .شهردار اندیشه در ادامه افزود : پروژه 
پیست دوچرخه ســورای که چند سالی است با جدیت بیشتری به اجرا درآمد 
و با استقبال شهروندان شریف مواجه شد خوشبختانه یکی از طرحهای مشوق 

ورزشی و البته کمک کننده به هوای سالم است .

دبیرکل اوپک: 
تصمیم اوپک پالس هیچ پیام سیاسی 

ندارد
به دنبال شکل گیری اختالفات میان آمریکایی ها و عربستان در پی 
اعالم تصمیم کشــورهای عضو اوپک  پــالس مبنی بر کاهش تولید 
نفت، دبیرکل اوپک گفت که این تصمیم حامل هیچ پیام سیاســی 
نیســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، هیثم 
الغیص، دبیرکل اوپک در سخنانی در جریان یک کنفرانس در الجزایر 
از تصمیم اعضای اوپک  پــالس حمایت کرد و کاهش تولید نفت از 
سوی آنها را اقدامی پیشگیرانه دانست.وی گفت که این تصمیم حامل 
پیام سیاســی نبوده و نتیجه بررسی ها و اصول فنی است و استقبال 
کشــورهای تولیدکننده نفت از این تصمیم معیاری برای ســنجش 
درســتی آن به  حســاب می آید.وی تاکید کرد کــه »این تصمیم با 
هدف تعیین یک قیمت مشخص اتخاذ نشده است، بلکه ما به دنبال 
آن هســتیم تا عرضه و تقاضا را متعادل کنیم.«اوپک که شامل 13 
کشور عضو است و هم پیمانانش شامل روسیه، در نشست پنجم اکتبر 
وزیران اوپک پالس، کاهش تولید نفت به میزان دو میلیون بشــکه 
در روز را تصویب کردند.بر اســاس گــزارش رویترز، این تصمیم در 
شرایطی تصویب شده که بازارهای سوخت با محدودیت عرضه روبرو 
هستند و ذخایر نفت اقتصادهای بزرگ در پایین ترین سطح از زمان 
آخرین کاهش تولیدی که اوپک اعالم کرد، قرار دارند.تصویب کاهش 
تولید نفت اوپک پالس، خشــم دولتمردان آمریکایی را برانگیخته و 
جنگ لفظی بین آمریکا و عربستان سعودی را به همراه داشته است. 
کاخ سفید پنج شنبه گذشته اعالم کرد به عربستان سعودی تحلیلی 
ارائه کرده که نشان می داد کاهش تولید نفت به اقتصاد جهان ضربه 
می زند و مدعی شد سعودی ها سایر اعضای اوپک را برای رای دادن 
به کاهش تولید، تحت فشار گذاشــته اند.آمریکا عربستان سعودی 
را به همدســتی با مســکو متهم کرده که با طرح غرب برای اعمال 
سقف قیمت برای صادرات نفت این کشور بر سر جنگ در اوکراین، 
مخالف است. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای اعالم کرد 
عربســتان از طریق رایزنی های مداوم با دولت آمریکا، روشن کرد که 
همه تحلیلهای اقتصادی نشــان می دهد به تاخیر انداختن تصمیم 
اوپک پالس برای یک ماه، پیامدهای اقتصادی منفی خواهد داشت. 
تصمیم اوپک پالس با توافق جمعی گرفته شد و توازن عرضه و تقاضا 

را مد نظر قرار دارد و هدف آن، مقابله با نوسان بازار بود.

مسیر ایران در پاالیشگاه های فراسرزمینی هموار شد

آغازی برای پایان خام فروشی نفت!
برنامه  دولت ســیزدهم برای اصالح روند خام فروشــی مطلق و 
خنثی ســازی تحریم های نفتی از مسیر تبدیل نفت به فرآورده 
در قالب پاالیشگاه های برون مرزی نتیجه داد و طبق گفته های 
وزیر نفت، نخستین پاالیشــگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در 
ونزوئال راه اندازی شده اســت.به گزارش ایسنا، منابع نفتی کشور 
می تواند در پاالیشگاه های فراسرزمینی بدون مشکالت تحریم 
در بازار جهانی به فروش برسد. حداقل تأثیر این اقدام این بوده 
که نفت کشــور در این پاالیشــگاه ها پاالیش می شود و سپس 
فرآورده حاصله به فروش می رسد، چراکه فرآورده تحریم ناپذیر 
است. از بازسازی پاالیشگاه های فراسرزمینی باید به عنوان یک 
سیاست در خنثی سازی تحریم ها استقبال کرد تا بر اساس ثروت 
و ارزش افزوده ای که ایجاد می کند بخشــی از مشکالت داخل 
کشور حل شــود. در واقع با سرمایه گذاری در این پاالیشگاه ها 
از طریق صادرات خدمات فنی و مهندســی، می توان افزون بر 
صادرات تضمینی نفت خام، در خروجی پاالیشــگاه نیز شریک 
شــد و نفت خام را بــه بنزین و دیگر فرآورده هــا تبدیل کرد.

بی شک ایجاد پاالیشگاه فراســرزمینی، افزایش تولید و فروش 
نفت با وجود تشدید تحریم ها و صدور خدمات فنی و مهندسی 
از اقدام های مثبت وزارت نفت در دولت ســیزدهم بوده، آنطور 
که فریدون حســنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی ماه گذشــته اعالم کرد در راستای تقویت دیپلماسی 
انرژی قراردادهای خوبی با کشــورهای ونزوئال، کوبا و نیکاراگوا 
منعقد شــده و اکنون آرزوی دیرینه پاالیشگاه فراسرزمینی در 
حال به وقوع پیوستن است.به گفته وی، دیپلماسی انرژی یکی 
از اولویت های مهم از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم و دولت 
ســیزدهم بود. عالوه بر رئیس جمهور، رئیس مجلس و اعضای 
کمیســیون انرژی نســبت به این موضوع اهتمام ویژه داشتند. 
خوشــبختانه علی رغم وجود تحریم و تشدید اقدامات خصمانه  
آمریکا در مقابل کشــورمان، دیپلماســی انرژی ما در آسیای 
میانه، روســیه، حوزه خلیج فارس و شــرق و غرب به خوبی رو 
به جلو پیش می رود و تاکنون تفاهم نامه ها و قراردادهای بسیار 
خوبی منعقد شده است.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی اظهار کرد: گام بعدی در حوزه دیپلماســی انرژی در 
رابطه با آمریکای التین به عنوان حیاط خلوت آمریکا برداشته 

شد که در این حوزه نیز قراردادهای خوبی با کشورهای ونزوئال، 
کوبا و نیکاراگوا منعقد شــد و اکنون آرزوی دیرینه پاالیشــگاه 
فراســرزمینی در حال تحقق است. نگاه بعدی به سمت اروپا و 
آســیای شرقی اســت. برقراری ارتباط با این کشورها از اهداف 

بعدی وزارت نفت و کمیسیون انرژی است.

نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی ایران راه اندازی شد
روز گذشته جواد اوجی وزیر نفت مهر تایید به این صحبت ها زد 
و اعالم کرد که نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو 
در ونزوئال راه اندازی شده و پاالیش روزانه 100 هزار بشکه نفت 
خام میدان های کشــور در این پاالیشــگاه رقم خواهد خورد.به 
گفتــه وی، این آرزوی دیرینه و 43 ســاله ای بود که به همت 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی و پیگیری، 
مدیرعامل این شرکت در بخش فراسرزمینی تحقق یافت، نقطه 

آغاز این اقدام در ونزوئال بود و با برنامه ریزی های انجام شــده در 
دیگر نقاط نیز ادامه خواهد یافت.

پاالیشگاه های فراسرزمینی؛ یک فرصت
عبــاس کاظمی، مدیرعامل ســابق شــرکت ملــی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص مزایای پاالیشــگاه 
فراســرزمینی به ایسنا گفت: هرگونه ســرمایه گذاری در کشور 
مطلوب بوده، کشــوری توسعه یافته اســت که بتواند در داخل 
ســرمایه گذاری کند و یا اینکه سازوکاری را برای جذب سرمایه  
خارجی به کار بگیرد و یا حتی در خارج سرمایه گذاری کند.وی 
با بیان اینکه در پاالیشگاه های فراسرزمینی پیشتر تجربه داشته 
ایم، به طوری که در دهه 40 و 50 ســه پاالیشــگاه در خارج از 
کشور ساختیم و در آن ها سرمایه گذاری کردیم که امری مطلوب 
بود، گفت: اگر ایران بتواند در خارج از کشــور سرمایه گذاری و 

یا ســرمایه جذب کند هر دو مطلوب بــوده و به طور کلی باید 
گفت که ســرمایه گذاری به هر شکلی مقبول است.مدیرعامل 
ســابق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 
اشــاره به پتانسیل ایران برای ایجاد پاالیشگاه های فراسرزمینی 
در کشورهای دیگر، گفت: در همه جای دنیا این پتانسیل وجود 
دارد، ایــران می تواند در مالــزی و اندونزی نیز اقدام به این کار 
کند، در کل با هر کشوری به توافق برسیم امکان سرمایه گذاری 
وجود دارد.کاظمی افزود: در حال حاضر بیشتر سرمایه گذاری ها 
در خاورمیانه و چین انجام می شود، در حوزه پاالیش نیز استارت 
کار در ونزوئال زده شــده که اقدامی مثبت است و این موضوع 

می تواند در دیگر کشورها نیز توسعه  یابد.

فرصتی برای یافتن بازارهای جدید
شهاب الدین متاجی مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملــی پاالیش و پخش فراورده های نفتی نیز در همین رابطه به 
ایســنا گفت: اقدام دولت برای راه اندازی پاالیشگاه فراسرزمینی 
در ونزوئال اقدام مناســبی بوده، این پاالیشگاه بازاری برای نفت 
خام ایران خواهد بود و از نظر صادرات خدمات مهندسی، دانش 
فنی و تجهیزاتی که می توانیم بسازیم نیز یک اقدام مثبت است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در ونزوئال و یا کشــورهای آفریقایی و 
آمریکای جنوبی بازارهای جدیدی پیدا کنیم برای توسعه بازار 
نفت ایران بسیار موثر است مشــروط بر اینکه از نظر مالی نیز 
بررسی کافی انجام شود ودر نهایت منجر به این شود که هزینه 
هایی که ایران انجام می دهد بازگشت خوبی داشته باشد و درآمد 
خوبی برای کشور حاصل شود.مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه از 
نظر صادرات فنی و مهندسی این اقدام خوب خواهد بود اما باید 
اطمینان حاصل شــود که محل هایی که در آن سرمایه گذاری 
صورت می گیرد به موقع بازپرداخت شــود و منجر به این نشود 
که تنها متحمل هزینه شویم.متاجی با اشاره به پتانسیل ایران 
برای راه اندازی پاالیشگاه در دیگر کشورها گفت: این پتانسیل در 
کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی همچون برزیل و بولیوی 
برای ایــران وجود دارد و به نظر می رســد که برنامه ریزی های 

مناسبی نیز در این بخش صورت گرفته است.

ســفیر اسبق ایران در ترکیه با بیان اینکه 
در زمان احمدی نژاد ثروت بزرگی به میزان 
۸00 میلیارد دالر به کشــور رســید ولی 
تحولی در زیرساخت و ظرفیت ایجاد نشد، 
گفت: روسیه ســه خط تا ترکیه دارد که 
می تواند ظرفیت آن را اضافه کند، ترک ها 
هم نزدیکی زیادی به اروپا دارند. بنابراین 
اجرای پروژه هایی در حد چند صد کیلومتر 
کار دشــواری نیست، در نتیجه این پروژه 
سریع قابل اجرا اســت.فیروز دولت آبادی 
در گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، 
در ارزیابی پیشنهاد پوتین در زمینه هاب 
گازی شدن ترکیه و تاثیر آن بر برنامه های 
صادراتی ایران اظهار داشــت: پیشــنهاد 
روســیه با سرعت زیادی قابل اجرا است و 
ترک ها نیز از آن استقبال زیادی خواهند 
کرد. روسیه صادرات گاز را متوقف کرده اما 
بــه درآمد آن نیاز مبرمی دارد و نمی تواند 
سیستم را بسته نگه دارد، روسیه سه خط 
تا ترکیه دارد کــه می تواند ظرفیت آن را 
اضافه کند، ترک ها هم نزدیکی زیادی به 
اروپــا دارند. بنابراین اجرای پروژه هایی در 
حد چند صد کیلومتر کار دشواری نیست، 
در نتیجه این پروژه سریع قابل اجرا است. 
وی بــا بیان اینکه برنامه گازی روســیه و 
ترکیه فعال تاثیــر خاصی روی بازار انرژی 
ما ندارد، افــزود: ما همین میزان گازی را 
هم که صادر می کنیم به سختی و با حذف 
بخشی از نیازهای داخلی انجام می دهیم، 
بنابراین اکنون پروژه یاد شده تاثیر خاصی 
روی صادرات گاز مــا ندارد. دوم اینکه ما 
پلن جامعی برای صادرات گاز نداریم، چند 

پروژه گازی داریم اما چون توانایی اجرایی 
کــردن را در کشــور فرامــوش کرده ایم، 
سرانجامی نداشته است. در نتیجه اگر هم 
اقدامی برای این کار شــروع کنیم حداقل 
یک برنامه 5 ســاله برای افزایش ظرفیت 
تولید گازمان نیــاز داریم، مــا باید ابتدا 
مصــرف را که به طــور روزافزون در حال 
افزایش است  کنترل کنیم به گونه ای که 
رشد مصرف متوقف شود تا افزایش تولید، 
قابلیت صادرات داشته باشد. این را در کنار 
هزینه و دوره ســاخت خطوط انتقال قرار 
دهیم حتی اگر همزمان هم انجام شود ما 
در حداقل زمان ممکن 5 ســال زمان نیاز 
داریم. سفیر اسبق ایران در ترکیه تصریح 
کرد: نکته بعدی اینکه روس ها همیشــه 
تمایل داشتند به خاطر مسائل ژئوپلیتکی 
خودشــان و تاثیراتی که اروپا روی امنیت 
ملی روسیه دارد، انرژی و نفت و گاز  اروپا 
را به خودشــان وابسته کنند و حتی زمان 
فروپاشی شوروی که وضعیت بهم ریخته 
بود، خرید خطوط لوله انتقال گاز در اروپا 
توسط روس ها به 60 درصد رسید. یعنی 

تمرکز روس ها برای توسعه انتقال انرژی و 
وابسته کردن اروپا به انرژی روسیه بسیار 
جدی و جــزء اولویت اصلــی دولت های 
روسیه است، البته ترکیه هم در این مسیر 
ارتقاء جایگاه خواهد داشت. وی با یادآوری 
اینکــه در کوتاه مدت ایــران از پروژه های 
گازی منطقه تاثیرپذیر نخواهد بود، گفت: 
در بلندمدت هم اگر سیاست ما همچنان 
بر همین قاعده کنونی استوار باشد، تاثیری 
نمی گیریــم، زیرا ظرفیتی بــرای این کار 
نداریم. بنابراین بهتر اســت واقع بینانه با 
این مســائل برخــورد کنیم.دولت آبادی 
گفت: واقعیت اینکه تولید ما باال نیست اما 
موضوع این است که روس ها و ترک ها هم 
دشــمنی تاریخی دیرینه دارند و اقدامات 
و برنامه هــای این چنینــی نمی تواند در 
چارچوب کنار گذاشتن ایران از برنامه های 
صــادرات گازی تلقی شــود، ضمن اینکه 
ترکیه با ایران هم قراردادهای متعدد دارد 
هرچند به اجرا نرســیده است.وی با اشاره 
به تعلل ایران در توسعه زیرساخت ها بیان 
داشت: مثال ســال گذشته ما برای انتقال 

10 میلیون تن زغال ســنگ از روسیه به 
چین قــرارداد منعقد کردیم اکنون ۸ ماه 
از قرارداد گذشــته فقط یک واگن رسیده 
است، چون ظرفیت زیرساختی رشد پیدا 
نکرده و ظرف 16 سال اخیر توجه سیستم 
دولتــی از زیرســاخت ها و افزایش توان و 
ظرفیت خارج شده است، متاسفانه از زمان 
دولت احمدی نژاد فعالیت اصلی دولت به 
سمت تامین نیازهای اولیه مصرفی مردم 
رفته است که لطمات زیادی وارد کرده و 
پتانسیل ما را به تحلیل برده است، اکنون 
ســرعت حمل و نقل ریلی بــرای بار 3.6 
کیلومتر در ساعت است و ما این ظرفیت 
را برای مســافر تخصیص می دهیم و فضا 
برای حمل بار کاهش پیدا می کند همین 
مســئله در تولید انرژی نیز حاکم است. 
پتروشیمی ها هنوز در ســطح اولیه باقی 
مانده انــد، با اینکه در زمــان احمدی نژاد 
ثــروت بزرگی به میزان ۸00 میلیارد دالر 
به کشور رسید ولی تحولی در زیرساخت 
و ظرفیت ایجاد نشد.سفیر اسبق ایران در 
ترکیه تاکید کــرد: در هر حال ما هر قدر 
ظرفیت انرژی داشته باشیم روس ها از آن 
غفلت نمی کنند و برای همکاری آماده اند 
و این در اســتراتژی روسیه است، هرچند 
در این پــروژه موقعیت ترکیه بهبود پیدا 
می کند اما هیچ کشــوری جایگزین ایران 
نمی شــود، روس ها هم نمی توانند دنبال 
تضعیف ما باشــند چــون در این صورت 
بحران خودشــان تشــدید می شود. مثال 
شاهدیم که اوپک گازی هم راه اندازی شد 
اما با وجودی کــه ایران محور ایده بود به 
دلیل مســائلی که اتفاق افتاد، دستاوردی 
نداشت و نتوانستیم به یک برنامه ای برای 
راهبرد اوپک گازی برســیم چون ما برای 
اقدامات استراتژیک و مهم، ساختار و ساز 

و کار مناسب نداریم.

در گفت وگوی تشریح شد:

 روسیه نمی تواند ایران را تضعیف کند

کشــورهای عضو اوپک پالس پس از این که کاخ ســفید جنگ لفظی با عربستان 
ســعودی را تشــدید و ریاض را متهم کرد بعضی از اعضای این گروه را مجبور کرده 
اســت از کاهش تولید حمایت کنند، به حمایت از تصمیم اخیرشــان برخاستند.به 
گزارش ایسنا، آمریکا پنج شنبه گذشته اعالم کرده بود که کاهش تولید نفت اوپک 
پالس، درآمدهای خارجی روسیه را تقویت خواهد کرد و مدعی شده بود این تصمیم 
به دالیل سیاسی، از سوی عربستان سعودی مهندسی شده است. در واکنش به این 
ادعا، ریاض روز یکشــنبه حمایت از روســیه در جنگ اوکراین را تکذیب کرد.ملک 
عبدالعزیز بن سلمان، پادشاه عربستان سعودی، اعالم کرد این کشور با جدیت برای 
حمایت از ثبات و توازن بازارهای نفت فعالیت می کند که شامل ایجاد و حفظ توافق 
اوپک پالس بوده است.شــاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع و پسر پادشاه عربستان 
سعودی هم گفت:  تصمیم پنجم اکتبر برای کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه 
در روز، به اتفاق آرا گرفته شــده و بر مبنای عوامل اقتصادی بوده است.اظهارات وی 

مورد حمایــت اعضای متعدد اوپک پالس از جمله امارات متحده عربی قرار گرفت. 
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، در توییتر نوشت: مایلم که روشن 
کنم تصمیم اخیر اوپک پالس که با توافق همه اعضا تصویب شد، صرفا یک تصمیم 
فنی بوده و هیچ نیات سیاسی نداشته است.شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق )سومو( 
هم واکنش نشان داد و در بیانیه ای اعالم کرد توافق کامل میان اعضای اوپک پالس 
وجود دارد که بهترین رویکرد در برابر شرایط فعلی بازار در دوره ابهامات اخیر و عدم 
شفافیت، یک رویکرد پیش نگرانه است که از ثبات بازار حمایت کرده و دستورالعمل 
ضروری برای آینده را ارائه می کند.نواف ســعود الصباح، مدیرعامل شــرکت نفت 
کویت هم از تصمیم اوپک پالس اســتقبال و اعالم کرد کویت مایل است بازارهای 
نفــت متوازن را حفظ کند.عمان و بحرین هم در بیانیه های جداگانه ای اعالم کردند 
اوپک به اتفاق آرا با کاهش تولید موافقت کرده است.طبق گزارش شبکه تلویزیونی 
النهــار، وزیر انرژی الجزایر این تصمیم را تاریخــی خواند و به همراه هیثم الغیص، 

دبیرکل اوپک که به الجزایر رفته است، نسبت 
به این تصمیم ابــراز اطمینان کرد. غیص در 
یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که اوپک 
پــالس، توازن میان عرضــه و تقاضا را هدف 
گرفته و به دنبال قیمت خاصی نیست.ذخایر 
نفــت در اقتصادهای بــزرگ از زمان آخرین 
کاهش تولید نفت اوپک، بسیار پایین تر رفته 
است.بعضی از تحلیلگران اظهار کرده اند نوسان 

اخیر بازارهای نفت، با کاهش تولید که به جذب سرمایه گذاران در بازار دچار عملکرد 
ضعیف کمک خواهد کرد، می تواند اصالح شود.جان کربی، سخنگوی شورای امنیت 
ملی آمریکا پنج شنبه گذشته گفت: بیش از یک عضو اوپک احساس کرده که توسط 
عربستان سعودی مجبور به رای دادن شده است و این کاهش تولید، درآمد روسیه 
را افزایش خواهد کرد و کارآمدی تحریم هایی که بر سر حمله به اوکراین علیه مسکو 
وضع شده اند را تحلیل می برد.بر اساس گزارش رویترز، خالد بن سلمان، روز یکشنبه 
گفته بود از این ادعاها که کشورش در جنگ با اوکراین، کنار روسیه ایستاده است، 

مبهوت شده است.

در واکنش به ادعای اجبار آمریکا

اعضای اوپک پالس به دفاع از تصمیم  جنجالی برخاستند
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گزیده خبر

دو راهی صنعت و فرهنگ برای چاپ
 ترکیه بازارهای منطقه را گرفته است

رئیس اتحادیه چاپخانــه داران تهران با بیان اینکه با توجه به توانمندی های 
ایران در این حوزه، باید بازار منطقه در دست تولیدکنندگان ایرانی باشد، اما 
االن ترکیــه بازارهای منطقه را گرفته، گفت که صنعت چاپ بین صنعت و 
فرهنگ مانده، اگر چاپ زیرمجموعه وزارت صنعت باشد می تواند تسهیالت 

بیشتری دریافت کند.
به گزارش ایســنا، احمد ابوالحسنی در نشســت خبری از برگزاری بیست و 
نهمین نمایشــگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته خبر 
داد و گفــت: این نمایشــگاه از ۲۹ مهر تا ۲ آبان هر روز ســاعت ۸ صبح تا 
۱۵ ظهر برگزار خواهد شــد. در این دوره از نمایشــگاه ۳۰۸ شرکت داخلی 
و ۱۸ شــرکت خارجــی از چین، آلمان، ترکیه و ایتالیا حضــور دارند.وی با 
بیان اینکــه در صنعت چاپ بیش از ۹۰ درصد ماشــین آالت و ۷۰ درصد 
مواد اولیه وارداتی است، تصریح کرد: بخاطر تحریم ها خرید ماشین آالت نو 
دشــوار است و حتی اگر نقدی بخریم، قیمت تجهیزات ۲۰ درصد گران تر از 
رقبایی مثل ترکیه تمام می شود.ابوالحسنی با بیان اینکه صنعت چاپ، صنعت 
پیشران اســت، اظهار کرد: هیچ صادرات و کاالیی بدون چاپ هویت ندارد؛ 
به همین دلیل حتی در زمان کرونا نمایشــگاه چاپ برگزار شــد. با توجه به 
توانمندی های ایران در این حوزه، باید بازار منطقه در دست تولیدکنندگان 
ایرانی باشــد، اما االن ترکیه بازارهای منطقه را گرفته اســت. در این راستا 
تولیدکنندگان به حمایت به جای دخالت و مشــوق صادراتی مشابه ترکیه 
نیــاز دارند. رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهــران با بیان اینکه کوچک ترین 
ماشــین چاپ یک میلیون یورو فروخته می شــود، تصریح کرد: با توجه به 
ســود باالی وام های بانکی، خرید ماشــین دشوار است و فعاالن این صنعت 
می توانند این پول را به ســاختمان ســازی و سایر مشاغل سودده ببرند.وی 
در ادامه با بیان اینکه متولی صنعت چاپ وزارت ارشــاد است، تصریح کرد: 
زمانی که اتحادیه چاپخانه داران به وزارت ارشاد واگذار شد، بالغ بر ۹۵ درصد 
کار اتحادیه نشــر بود، اما اآلن پنج درصد هم نیست. درخواست فعاالن این 
صنعت این اســت که حداقل بخش های صنعتــی اتحادیه به وزارت صمت 
واگذار شــود.به گفته رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، در حال حاضر در 
صنایع دارویی به اروپا هم صادرات انجام می شــود، اما به دلیل هنر ایران در 
این صنعت است و باید ماشین آالت به روز شود. در بخش لیبل هم پیشرفت 
کردیم و نیازی به کشــورهای دیگر نداریم.وی بــا بیان اینکه امارات هم در 
حال رشد در این صنعت است و زنگ خطری برای بازار  ایران است، تصریح 
کرد: از جمله مشکالت صنعت چاپ در ایران تامین سرمایه در گردش است. 
همچنین صنعت چاپ بین صنعت و فرهنگ مانده است. این در حالی است 
که اگر چاپ زیرمجموعه وزارت صنعت باشد می تواند تا ۱۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت تبصره ۱۸ و تا ۵۰ میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش 
دریافت کند، اما رقم این تسهیالت در حال حاضر که زیرمجموعه ارشاد است، 

به ترتیب پنج و ۱۰ میلیارد تومان است.

شرایط ترخیص ماشین آالت صنعتی
معاون امور صنایع ســازمان صمت تهران گفت که ورود ماشــین آالت و 
تجهیــزات خط تولید بدون دریافت عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بالمانع است.محمد رســول محمدیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکــه ورود ماشــین آالت و تجهیزات خط تولید بــدون دریافت عوارض 
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بالمانع است، گفت: بر اساس ابالغیه 
معاون صنایع، ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت، اجرای بند«الف« ماده 
)۳۹( قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور همچنان برقرار است.

به گفته وی بر اســاس این ماده اجازه ترخیص از گمرک ماشــین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید از سوی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، 
با تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت مقررات قانونی، بدون 
دریافت مالیــات و عوارض موضوع قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب 
۱۳۸۷ و با اخذ تضمین الزم، صادر می شــود.   معاون امور صنایع سازمان 
صمت در ادامه تاکید کرد که متقاضیان استفاده از این تسهیالت بر اساس 
بند ۲ دســتورالعمل اجرایی ماده فوق، برای ارائه اطالعات از طریق سامانه 
بهین یاب، راه اندازی شده است.این مقام مسئول در پایان گفت که سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران از مجموع ۶۴ دســتگاه اجرایی به 
عنوان دســتگاه برگزیده در گروه تولیدی و خدماتی بیســت و چهارمین 

جشنواره شهید رجایی انتخاب شده است.

صادرات ایران به جمهوری آذربایجان ۷۲ 
درصد رشد کرد

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در ۶ ماهه اول سال صادرات ایران 
به جمهوری آذربایجان رشــد ۷۲ درصدی نســبت به مدت مشابه در سال 
قبل داشته است.ه گزارش خبرگزاری تسنیم،  گمرک جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد:در ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ صادرات ایران به جمهوری آذربایجان 
به حدود ۳۶۳.۲ میلیون دالر رســید که رشدی ۷۲ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل داشته اســت.در همین مدت واردات ایران از جمهوری 
آذربایجان به ارزش ۱۹.۴ میلیون دالر با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به سال 
قبل گزارش شده است.روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در مکان های بعدی 

مقاصد صادراتی ایران در این منطقه قرار دارند.

استاندار یزد :
 چادرملو سرمایه استان یزد است

اســتاندار یزد چادرملو را سرمایه ای ارزشمند برای اقتصاد یزد عنوان کرد و 
اظهار امیدواری نمود این شرکت به فعالیت های ارزش آفرین خود همچنان 
ادامه دهد .دکتر مهران فاطمی استاندار یزد در بازدید از غرفه شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در نمایشــگاه تخصصی معدن و فــوالد، زنجیره تامین، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته  در محل نمایشگاههای بین المللی یزد 
ضمن گفت و گو با مدیران و کارشناســان حاضــر در غرفه در جریان روند 
 ، )D۱۹ (اجرایی عملیات اکتشــاف تفصیلی و باطله بــرداری از معدن آریز
طرح های اکتشافی و توسعه چادرملو قرار گرفت و بر تسریع در بهره برداری 
از معدن آریز تاکید کرد. و بر اســاس گزارش روابط عمومی چادرملو، دکتر 
جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اســالمی و فرماندار یزد نیز از 
غرفه چادرملو بازدید و در جریان طرح ها و برنامه های توسعه بخش آن قرار 
گرفتند.همچنین با حضور دانشجویان رشته معدن و متالوژی دانشگاه یزد، 
کارگاه آموزشــی عملیات معدنکاری و پروسه تولید فوالد در غرفه چادرملو 
برگزار شــد.این نمایشــگاه از ۲۰ تا ۲۳ مهر ماه در محل نمایشگاههای بین 
المللی یزد بر گزار شد و شرکت چادرملو همراه با شرکت های پامیدکو، دشت 

یوز و فلزیابان در آن حضوری فعال داشت .

صعود جهانی قیمت دالر با مواد غذایی 
چه می کند؟

افزایــش شــدید قیمــت دالر باعث 
می شــود که مواد غذایــی در بنادر 
کشــورها انباشته شــوند.به گزارش 
ایســنا، واردکنندگان مواد غذایی از 
آفریقا به آســیا به دنبال دالر آمریکا 
تا صورتحســاب های خود  هســتند 
را بپردازنــد زیرا افزایــش ارزش پول 
ایاالت متحده قیمت ها را برای کشورهایی که در حال حاضر با بحران 
تاریخی غذایی جهانی مواجه هستند، حتی باالتر می برد.واردکنندگان 
در غنا، در مورد کمبود در آستانه کریسمس هشدار می دهند. هزاران 
کانتینر مملو از موادغذایی اخیراً در بنادر پاکستان انباشته شدند، در 
حالی که نانوایان آزاد در مصر قیمت نان را پس از اتمام گندم برخی 
کارخانه های آرد، افزایش دادند.در سراســر جهان، کشورهایی که به 
واردات مواد غذایی متکی هستند، با ترکیب مخربی از نرخ های بهره 
باال، دالر آمریکا و افزایش قیمت کاالها مقابله می کنند و قدرت آنها 
را بــرای پرداخت کاالهایی که معموالً بــه دالر آمریکا قیمت گذاری 
می شــوند، از بین می برند. کاهش ذخایر ارزی در بســیاری از موارد 
دسترســی به دالر آمریکا را کاهش داده است و بانک ها در آزادسازی 
پرداخت ها کند هســتند.کاهش قدرت خرید و کمبود دالر آمریکا، 
فشــارهای گسترده تری را در سیســتم های غذایی جهانی به دنبال 
تهاجم روســیه به اوکراین ایجاد می کند. صنــدوق بین المللی پول 
در مورد فاجعه ای حداقل به شــدت اضطراری غذایی در ســال های 
۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ هشدار داده است.بسیاری از واردکنندگان با افزایش 
هزینه ها، کاهش سرمایه و مشکل در دستیابی به دالر آمریکا مقابله 
می کنند تا مطمئن شوند محموله های خود به موقع از گمرک خارج 
می شــوند. این بدان معناست که محموله ها در بنادر گیر می کنند یا 
حتی ممکن اســت به مقاصد دیگر هدایت شــوند. تد جورج، مشاور 
متخصص در آفریقا و بازارهای کاال گفت: همیشه فشار تاریخی برای 
انجام این پرداخت ها وجود داشــت اما در حال حاضر فشار غیرقابل 
تحملی اســت.وضعیت هنوز شــکننده اســت و با تشدید جنگ در 
اوکراین و پرسش هایی در مورد آینده قرارداد حمل غالت به خارج از 
بنادر اوکراین، نگرانی ها در مورد عرضه از منطقه دریای ســیاه دوباره 
افزایش یافته اســت. شوک های آب وهوایی باعث نوسانات در ماه های 
اخیر شــده است، ذخایر پایین اســت و افزایش قیمت کود و انرژی 
هزینه های تولید مــواد غذایی را افزایش می دهد.مزمل رئوف چاپال، 
رئیس انجمن غالت پاکستان گفت که در پاکستان سیل زده، اقدامات 
دولت برای جلوگیری از خروج ارز به این معنی است که کانتینرهای 
حاوی موادغذایی مانند نخود و ســایر حبوبات ماه گذشــته در بنادر 
انباشته شدند و قیمت ها افزایش یافت. چاپال که شرکتش بزرگ ترین 
واردکننده گندم در بخش خصوصی کشور است، گفت: وضعیت بسیار 
خطرناک بود و ما انتظار داشــتیم کشــور با یک بحران جدی غالت 
مواجه شود.بر اساس گزارش بلومبرگ، کارشناسان اظهار کردند که 
انتظــار دارند جریان تجارت جهانی گندم در ماه های آینده به میزان 
۶ درصد کاهش یابد و جریان ذرت و ســویا تا سه درصد کاهش یابد 
زیرا کشورهای در حال توسعه برای پرداخت هزینه غذا و خوراک دام 

تالش می کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

واردات خودرو به این زودی ها بعید است
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو معتقد اســت که آیین نامه 
واردات خودرو، واردات را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده و 
بعید است که با این شیوه و به این زودی ها شاهد واردات خودرو 
به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم.مهدی دادفر در گفت وگو 
با ایسنا، در رابطه با گمانه زنی ها برای واردات خودروهای کره ای 
و ژاپنی اظهار کرد: تصور اینکه قرار باشــد خودروهای کره ای و 
ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشــبینانه است. فرآیند وارداتی که 
در این آیین نامه تبیین شــده، بعید به نظر می رسد که منتج به 
واردات خودرو شود؛ چه برســد به اینکه قرار باشد خودروهای 
کره ای و ژاپنی وارد شــوند.دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو 
افــزود: از همین رو اینکه با توجه بــه رفتار کره ای ها و ژاپنی ها 
و موضع گیری سیاسی آن ها، آیا خللی در واردات خودرو از این 
کشورها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا واردات 
واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر واردات خودرو به قطعیت 
برســد، واردکنندگان نیز درخواست خود را اعالم خواهند کرد 
اما متاسفانه با آیین نامه ابالغی، واردات خودرو کالفی سردرگم 
خواهد بود.وی خاطر نشــان کرد: ضمن اینکــه با فرض انجام 
واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست 
اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که 
هدف از آزادســازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت 
بود. حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس 
این آیین نامــه، می توان بازار را تنظیم کــرد یا منتظر کاهش 
قیمت ها بود؟ این موضوع خود جای بحث بســیار دارد.او تاکید 
کرد: واردات خودرو مســتلزم رفع ابهامات آیین نامه و مشخص 
شدن تکلیف ماده ۲ این آیین نامه است. این در حالیست که در 

آیین نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای 
اسقاطی و بســیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص 
نیســت. به طور مثال ما هنوز نمی دانیم همچون روال پیش از 
ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اســقاط ارائه داد یا 
تغییراتی در نظر گرفته شــده است.دادفر ضمن اشاره به اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمــت( برای تایید نهایی دو 

شــرکت واردکننده تــا هفته ابتدایی مهر ماه گفت: براســاس 
آیین نامه تدوین شده برای واردات، به نظر می رسد هیچ شرکتی 
واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات 
را با اگر و اماهای بســیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره 
شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودی ها شاهد واردات 
خودرو به کشــور پس از چهار ســال و نیم باشیم.دبیر انجمن 

واردکننــدگان خودرو در رابطه با تاکید وزارت صمت بر واردات 
تا پایان مهرماه و امکان تحقق آن گفت: از خردادماه مقرر شده 
که واردات صورت گیرد و این وعده به تیرماه و شــهریور و مهر 
هم رسید. باید فعال منتظر ماند.گفتنی است که هفته گذشته، 
سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره 
به دریافت ۳۰۰ درخواست توسط شرکت ها یا اشخاص حقوقی 
بــرای واردات خودرو توســط وزارت صمت و حذف تعدادی در 
همان ابتدای امر )بنابر عدم مشمول بودن شرایط واردات( اظهار 
کرد: درخواســت ها اخذ شده و در حال پاالیش و بررسی است. 
تا ۱۰ روز ابتدایی مهر ماه، دو مورد از شــرکت های درخواست 
کننده برای وزارت صمت مسجل شــده که حائز شرایط برای 
واردات هســتند اما قاعدتا بر تعداد آن ها افزوده و اسامی آن ها 
اعالم خواهد شد. بر این اساس واردات خودرو قطعی خواهد بود 
و در آینده نزدیک شــاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به 
کشور خواهیم بود.همچنین مهلت ارسال و تکمیل مدارک برای 
واردکننده های خودرو که تا پیش از این، تا پایان شــهریور ماه 
در نظر گرفته شده بود، تا پایان مهر ماه تمدید شد. گفته شده 
حداکثر تا پایان مهر ماه اســامی تمام شرکت های واجد شرایط 
اعالم خواهد شــد.روز شنبه نیز سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، ضمن اشــاره به قول وزارت صمت، تاکید کرد: 
براســاس آنچه که وزارت صنعت و معدن قول داده اســت باید 
ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت گیرد. قطعا بر اساس 
قانون مصوب مجلس باید تا پایان ســال جاری، تا ســقف یک 
میلیارد دالر خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال 

۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.

رئیس اتاق مشــترک ایران و برزیل اعالم 
کــرد: یک بانــک برزیلی اعــالم آمادگی 
کرده که ۸۰ درصد از سرمایه ایرانیانی که 
می خواهند در زمینه کشــت فراسرزمینی 
در برزیل فعال شوند را تامین و ۲۰ درصد 
را ســرمایه گذار ایرانی فراهــم کند تا در 
حوزه های مختلف کشاورزی فراسرزمینی از 
جمله دامپروری و کشتارگاه فعالیت کنند.

فخرالدین عامریان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با بیــان اینکه پیش از آغاز 
تهاتر اوره به برزیل صادرات ما به این کشور 
کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر بود، افزود:  بعد 
تهاتر عدد صادرات افزایشی و به حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر رســیده است. در حال حاضر،  
ایران نهاده های دامی، سویا، ذرت، کنجاله 
سویا، شکر، گوشت و کنسانتره های میوه از 
برزیل وارد می کنــد.وی ادامه داد: اقدامات 
اولیه برای واردات پنبــه از برزیل در حال 
انجام است؛ از ســوی دیگر زمینه ها برای 
صادرات میوه از جمله خرما و کشــمش از 
ایران به برزیل فراهم شــده است.این فعال 
اقتصادی از حمایت یک بانک سرمایه گذار 
برزیلی از کشاورزان فراسرزمینی ایرانی خبر 
داد و افــزود: این بانک اعالم آمادگی کرده 

است که ۸۰ درصد از سرمایه ایرانیانی که 
می خواهند در زمینه کشت فراسرزمینی در 
برزیل فعال شــوند را تامین و  ۲۰ درصد 
را ســرمایه گذار ایرانی فراهــم کند تا در 
فراسرزمینی  کشاورزی  مختلف  حوزه های 
از جملــه دامپروری و کشــتارگاه فعالیت 
کنند.عامریان در پاســخ به این پرسش که 
چند هکتار زمین برای کشت فراسرزمینی 
ایرانیان در برزیل تخصیص داده شده است؟ 
گفت: جنوب برزیل محل مناســبی برای 
کشت گندم و برنج است. برزیل ها آمادگی 
دارند که زمینی به مســاحت یک میلیون 
هکتار در اختیار ما قرار بدهند و کشاورزان 
ایرانی در صورت تمایل می توانند این زمین 

را خریداری کنند. مطابــق با نظام نامه ای 
که وزارت کشــاورزی ابالغ کــرده خرید 
محصوالت فراسرزمینی تضمین شده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل تصریح 
کرد: وزیر کشــاورزی برزیل طی ســفری 
که به ایران داشــتند برای واردات زعفران 
و میوه هــای ایرانی ابراز تمایل کردند؛ اتاق 
مشــترک ایران و برزیل با همکاری سفیر 
ایران مســئله صــادرات میــوه را به اتمام 
رساندند و صادرات میوه ایران به برزیل آغاز 
می شود. اما در زمینه زعفران سرمایه گذاران 
زعفران ایرانی برای ورود به این بازار اقدامی 
نکردند و ما پیشــنهادی در زمینه صادرات 
زعفران به برزیل از سوی فعاالن این حوزه 

نداشتیم.عامریان با اشاره به تاثیر تحریم ها 
در روند صادرات، افزود: مشکالت بانکی با 
برزیــل برای کاالهایی که با پول و ارز جابه 
جا می شوند همچنان ادامه دارد .وی با بیان 
اینکه مذاکره ای برای ایجاد پول مشــترک 
بــرای تجارت ایران و برزیل مطرح نشــده 
اســت، تصریح کرد: تشــکیل کمیسیون 
مشــترک ایران و برزیل برعهده ســازمان 
برنامه و بودجه اســت اگر این کمیسیون 
مشترک برقرار شــود بسیاری از مشکالت 
مبادالت پولی، تجاری و کمرگی حل و تراز 
تجاری چندین برابر  افزایش پیدا می کند.

به گفته رییس اتاق مشترک ایران و برزیل؛ 
باید حقــوق ورودی کاالی ایرانی به برزیل 
کاهش پیدا کنــد و این مهم را نمایندگان 
برزیلی در مجلس شان پیگیری می کند تا به 
امروز در عمل اتفاقی در این زمینه رخ نداده 
اســت.عامریان برزیل را یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان مواد غذایی در جهان معرفی 
کــرد و افزود: برزیلی ها بر ایــن باورند که 
غذایی یک هشــتم مردم جهان را تامین 
می کننــد؛ واردات مــا از برزیل قابل توجه 
اســت و حجم قابل توجهــی از نیاز ما در 
زمینه ذرت و سویا از برزیل تامین می شود.

آخرین جزییات از مبادالت تجاری ایران و برزیل

 حمایت 80 درصدی بانک برزیلی از کشت فراسرزمینی ایرانیان

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( ضمن اشاره به رشد صنعت خودرو 
و قطعات در نیمه نخســت امسال از ثبت 
رکوردی تازه در این حــوزه خبر داد.امید 
قالیباف در این رابطه به ایســنا، گفت: باالترین نرخ رشــد در بین بخش های 
مختلف اقتصاد طی شش ماهه نخست امسال متعلق به حوزه خودرو و قطعات 
با رشد حدودا ۲۲ درصدی است و پس از آن ماشین آالت با رشد ۱۶.۲ درصدی، 
در رتبه دوم قرار دارد.  سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره 

به اینکه در حوزه صنعت خودرو و قطعات رشد بالغ بر ۱۱ درصدی در شهریور 
ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن دیده می شود، خاطرنشان کرد: رشد ۱۱.۵ 
درصدی طی دو ماه متوالی نشان از این دارد که تولید خودرو در مسیر درست 
و افزایشی قرار دارد.وی افزود: شرکت های صنعتی بورسی نیز در پایان شهریور 
ماه امســال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، ۶.۵ درصد رشد مثبت ثبت 
کرده اند که این مهم تاییدی بر رشــد ۵.۱ درصدی سه ماهه در گزارش مرکز 
آمار است.قالیباف در رابطه با رشد تولید در گروه فلزات اساسی نیز اعالم کرد: 
در پایان شــهریور امسال نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۰، رشد ۹.۴ درصد تولید 

فلزات اساسی دیده می شود که نسبت به مرداد ماه نیز ۱۱ درصد بیشتر است.
مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه رشد باالی صنعتی 
عمدتا در صنایع بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: صنایع کوچک و متوسط هم 
در نیمه ۱۴۰۱ رشد ۱.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته که 
کمتر از میزان رشد صنایع بزرگ )شش درصد( است.سخنگوی وزارت صمت 
در پایان در رابطه با شاخص فروش شرکت های معدنی-بورسی نیز اظهار کرد: 
این شاخص در پایان شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۵۸.۶ درصد افزایش 

را نشان می دهد.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد

ثبت رکورد تازه صنعت خودرو و قطعات در نیمه نخست امسال
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گزیده خبر
در بازار جهانی

طال درخشان به استقبال از بازار آمد!
قیمت طال )دوشــنبه( تحت تاثیر معامالت فنی پس از افت شدید جلسه قبل 
و توقف رشد دالر، افزایش یافت، اگر چه افزایش قریب الوقوع نرخ توسط فدرال 
رزرو آمریکا جذابیت طال را محدود کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا 
ســاعت ۷ و ۲۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با پنج درصد افزایش به ۱۶۵۰ دالر 
و ۳۰ ســنت رســید. قیمت ها در روز جمعه بیش از یک درصد کاهش یافت و 
بیشــترین کاهش هفتگی خود را از جوالی به ثبت رساند. قیمت طالی آمریکا 
با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۶۵۱ دالر و ۳۰ ســنت رسید.شاخص دالر ۰.۱ درصد 
کاهش یافت و تا حدی از فشــار بر طال با قیمت دالر کاسته شد.جیمز بوالرد، 
رئیس فدرال رزرو ســنت لوئیس گفت: گزارش تورم ماه سپتامبر، لزوماً به این 
معنی نیســت که بانک مرکزی ایاالت متحده باید نرخ های بهره را باالتر از آنچه 
مقامات در آخرین نشست سیاســتی خود پیش بینی کرده  بودند افزایش دهد.

طال نســبت به افزایش نرخ های ایاالت متحده بســیار حساس است که هزینه 
فرصت نگهداری طالی بدون بازده را افزایش می دهد. نظرســنجی از دانشــگاه 
میشیگان در روز جمعه نشان داد که احساسات مصرف کننده در ماه اکتبر بهبود 
بیشــتری یافت، اما انتظارات تورمی اندکی بدتر شــد.بر اساس گزارش رویترز، 
ذخایر اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه 
طال در جهان، روز جمعه ۰.۳۴ درصد کاهش یافت و به ۹۴۱.۱۳ تن رســید.در 
بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با یک درصد افزایش به ۱۸.۴۴ 
دالر رسید، پالتین ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۰۳.۶۳ دالر رسید و پاالدیوم 

با ۱.۹ درصد افزایش به ۲۰۲۵ دالر و ۸۰ سنت رسید.

رشد اقتصادی ژاپن صعودی است؟
تولید صنعتی ژاپن در ماه آگوســت ۵.۸ درصد افزایش یافت.به گزارش ایسنا به 
نقل از اکونومیک، بر اساس گزارشی که وزارت بازرگانی این کشور منتشر کرد، 
تولید صنعتی ژاپن در ماه آگوست نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد 
بهتر از حد انتظار افزایش یافت. این رقم به طور ماهانه ۳.۴ درصد افزایش یافت.
محموله ها و موجودی ها هر دو در ماه آگوســت افزایش یافتند و از سوی دیگر 

نسبت موجودی کاال نسبت به ماه جوالی امسال سه درصد کاهش یافت.

بر اساس نظرسنجی وال استریت ژورنال
آمریکا وارد رکود اقتصادی می شود

اقتصاددانان معتقدند که آمریکا طی یک سال وارد رکود می شود.به 
گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس نظرسنجی منتشر شده 
توسط وال استریت ژورنال انتظار می رود که اقتصاد ایاالت متحده در 
۱۲ ماه آینده به دلیــل افزایش مداوم قیمت های مصرف کننده وارد 
رکود شــود.اقتصاددانانی که با این روزنامه مصاحبه کردند، احتمال 
رکــود در ایاالت متحده را ۶۳ درصد تخمیــن زدند که به  طور قابل 
توجهی باالتر از تخمین ۴۹ درصدی ماه جوالی بود.برخالف جوالی، 
اقتصاددانان اکنون بر این باور هســتند که اقتصاد ایاالت متحده در 
ســه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش خواهد یافت.به  طور 
همزمان، کارفرمایان در سه ماهه دوم و سوم شروع به کاهش مشاغل 
خواهند کرد.اقتصاددانان همچنین هشــدار دادند که احتمال ۵۸.۹ 
درصد وجود دارد که فــدرال رزرو از نرخ های بهره فراتر رود و باعث 

ضعف اقتصادی شود.

پوند صعود کرد
ارزش پوند با تسریع اقدامات دولت انگلیس، افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، به نقل از مارکتینگ، پوند انگلیس در برابر دالر آمریکا و یورو 
افزایش یافت.این صعود پس از اعالم خزانه داری بریتانیا مبنی بر این 
بود که جرمی هانت، صدراعظم خزانه داری انگلستان بر اساس طرح 
مالی میــان مدت اقداماتی را ارائه خواهد کــرد که از پایداری مالی 
حمایت می کند.صدراعظم جدید با نخســت وزیر انگلیس، لیز تراس، 
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلســتان و رابرت اســتیمن، رئیس دفتر 
مدیریت بدهی در تماس اســت و  ظاهراً به سرمایه گذاران اطمینان 
داد که این بار از بی ثباتی ناشــی از تصمیمات اقتصادی اخیر دولت 

اجتناب خواهد شد.

بورس نوسانی شد
شاخص کل بورس روز پرنوســانی را پشت سر گذاشت؛ به طوریکه 
در ســاعات میانی معامالت تا یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد سقوط 
کرد اما در ســاعات پایانی توانست روند صعودی کم رمقی را تجربه 
کند.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس )دوشنبه( با ۱۹۸ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل 
بــا معیار هم وزن نیز با ۳۳۵ واحــد کاهش در رقم ۳۷۶ هزار و ۲۰۵ 
واحد ایســتاد.در این بازار ۲۰۷ هزار معامله به ارزش ۲۲ هزار و ۹۲۷ 
میلیارد ریال انجام شد.پاالیش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، معدنی و صنعتی 
چادرملو، پتروشــیمی فناروان و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل 
فرابورس نیز با کاهشــی ۴۰ واحدی در رقــم ۱۷ هزار و ۷۹۸ واحد 
ایســتاد.در این بازار ۱۴۵ هزار معامله به ارزش ۱۳۸۱ میلیارد ریال 
انجام شد.پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان، ســرمایه گذاری صبا تامین و بیمه اتکایی ایرانیان نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بهمن دیزل و اعتباری 
ملل نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

قابل توجه وام گیرندگان

سپرده بلوکه شده برای دریافت وام را می توان از بانک پس گرفت؟
بر اســاس بخشنامه بانک مرکزی، اخذ سپرده به عنوان وثیقه از 
اسفند سال گذشــته برای پرداخت تسهیالت ممنوع شده است 
و در صورتــی که بانک، پرداخت وام را منوط به ســپرده گذاری 
کند، باید در قبال آن ســپرده ســود بدهــد؛ در غیراینصورت با 
بانک متخلف برخورد می شــود.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی 
بخشنامه ای به بانک ها ابالغ کرده که در آن اخذ سپرده به عنوان 
وثیقه را ممنوع کرده است. البته، الزم به ذکر است که این موضوع 
پیش از ۲۳ اســفند سال گذشته در نظام بانکی جریان داشته و 
بانک ها ســپرده را به عنوان وثیقه نقدی برای پرداخت تسهیالت 
مبنا قرار می دادند.اکنون با ابالغ بخشــنامه جدید بانک مرکزی، 
بانک نمی تواند ســپرده را به عنوان بخشی از وثیقه بلوکه کند و 
این سوال برای کسانی که پیش از این وام گرفته اند و بانک سپرده 
را به عنوان وثیقه بلوکه کرده اســت، ایجاد شده که این بخشنامه 
عطف ماســبق می شود و می توانند سپرده بلوکه شده را از بانک 
بگیرند یا خیر؟توضیح بانک مرکزی به ایسنا در این زمینه حاکی 
از آن است که اگر بانکی اعطای تسهیالت را طبق قرارداد، منوط 
به ســپرده گذاری متقاضی کرده باشــد و تا زمان پرداخت کامل 
اقساط، این سپرده را بلوکه نگه دارد؛ تا پیش از بخشنامه بیست 
و سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این رویه در بانک ها مرسوم بود که 
بعد از صدور این بخشــنامه بانک ها موظف شدند به این دسته از 

سپرده گذاری ها همچون سپرده های سرمایه گذاری، سود پرداخت 
کنند و بانک نمی تواند ســپرده را به عنوان بخشی از وثیقه بلوکه 
کند.بنابراین، اگر در فرایند دریافت وام از بانک ها، سپرده را بلوکه 
کنند، در صورتی که به این ســپرده طبق توافق بانک و مشتری، 
ســود پرداخت شــود، موردی ندارد اما در شــرایطی که بانک و 
مشتری بر اساس قرارداد به توافق نرسیده باشند و مشتری سودی 
نیز در قبال سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک دریافت نکند، 
بانک مربوطه باید پول را برگرداند.براین اساس طبق اعالم بانک 
مرکزی، با بانک هایی که بخشی از سپرده را بدون پرداخت سود، 
بلوکه می کنند و طبق آن وام می دهند، برخورد می شود.از سوی 
دیگر، علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی - در گفت وگو با ایسنا، توضیحاتی در این رابطه ارائه 
کرد و گفت: اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه از ۲۳ اسفند سال 
گذشته ممنوع شده و در بانک ها نیز این موضوع در حال اجراست.

به گفته وی، اگر فردی پیش از ۲۳ اسفند ماه سال گذشته سپرده 
خود را وثیقه نقدی کرده باشــد، نمی تواند آن سپرده را آزاد کند 
بلکه تا زمانی که تمام اقساط آن وام پرداخت شود، مبلغ مربوطه 
در بانک وثیقه است و مشتری باید وثیقه دیگری بدهد و تعویض 

وثیقه کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.

در صورتی که موجودی حســاب جاری 
صادرکننده چک بــرای وصول آن کافی 
نباشــد و مشــتری، تامین وجه چک از 
تمام حساب هایش را تایید نکرده نباشد، 
قرارداد حساب جاری منعقد نمی شود و 
بانک نمی تواند برداشــتی داشته باشد.به 
گزارش ایسنا، قانون »اصالح قانون صدور 
چک« کــه در آبــان  ۱۳۹۷ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و در آذرماه 
همان ســال به دستگاه های اجرایی ابالغ 
شــد. ســرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای 
سال گذشته آغاز شــد و از این زمان به 
بعــد تمامی چک ها برای نقــل و انتقال 
ملزم به ثبت در ســامانه صیاد شــدند تا 

قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.قانون 
جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای 
صدور چک به همراه آورده است که گفته 
می شــود به چک ها اعتبار می بخشــد و 
چک های برگشــتی را نیز کم می کند. از 

جمله مهم تریــن الزامات و ضوابط قانون 
جدید چک می توان به ممنوعیت صدور 
چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی 
چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد 
توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان 

و ... اشاره کرد.در این بین، یکی از سواالت 
پرتکرار دارندگان چک هــای جدید این 
است که اگر مشــتری، تامین وجه چک 
صادره اش را از تمام حســاب ها در بانک 
خــود تایید نکرده باشــد، آیا بانک مجاز 
به برداشــت وجه چک از سایر حساب ها 
است؟پاســخ قانون جدید چــک به این 
موضوع این اســت که طبق دستورالعمل 
حساب جاری، از جمله مواردی که باید در 
قرارداد حســاب جاری درج شود، تکلیف 
بانک بــه پرداخت وجه چــک از محل 
موجودی قابل برداشــت سایر حساب ها 
)به ترتیب مقــرر در بندهای مذکور(، در 
صــورت کافی نبودن موجودی حســاب 
جاری صادرکننده اســت.بنابراین، زمانی 
که مشــتری این موضوع را تایید نکرده 
باشــد، قرارداد حســاب جــاری منعقد 
نمی شــود و بانک نمی تواند وجه چک را 

از سایر حساب ها برداشت کند.

اگر مشتری وصول چک از همه حساب ها را تایید 
نکرده باشد، چه می شود؟

بیت کوین آخر هفته راکدی را ثبت کرد و هر اثری از نوسانات هفته را از بین برد، اما مفسران حوزه رمزارز منتظر بازگشت هیجان هستند.به گزارش ایسنا به نقل 
از کریپتو، بیت کوین در پایان هفته منتهی به ۱۶ اکتبر به شدت به ۱۹ هزار دالر وابسته بود و تحلیلگران هشدار دادند که نوسانات مدت هاست به تعویق افتاده 
است.داده های منتشر شده، آخر هفته ضعیف را برای بیت کوین به ثبت رساند زیرا به سختی در معامالت خارج از سطح خود حرکت کرد.پس از اینکه داده های 
اقتصادی ایاالت متحده جرقه یک سری شکست های جعلی مشخص طی هفته ایجاد کرد، بیت کوین به موقعیت اولیه خود بازگشت و در زمان نگارش این مقاله 
هیچ نشانه  خروج از محدوده تعیین شده خود نشان نداد.برای مایکل ون دپوپ، بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم معامالتی ایت )Eight( مسئله این است که چه زمانی غیرقابل پیش بینی بودن به ارزهای 
دیجیتال باز می گردد.وی به دنبال کنندگان توییتر گفت: »مسئله زمان است تا زمانی که نوسانات عظیم پس از چهار ماه تثبیت به بازارها بازگردد.«اکثریت همچنان بر این باورند که ما به روند نزولی 
در بازارها ادامه خواهیم داد، اما من فکر می کنم که احتمال حرکت صعودی افزایش یافته است.ارقام کالن هفته توانستند جرقه ای را برای بیت کوین به باالترین حد یک هفته ای برسانند.یکی دیگر از 
مفسران محبوب این حوزه اظهار کرد که بازار نزولی می تواند قبل از ادامه روند نزولی خود، شاهد بازگشت ۲۱ هزار دالر باشد.در یک به روز رسانی توییتر قبل از بسته شدن هفتگی، آنها این باور را 
آشکار کردند که کل بازار در شرف افزایش است. آنها در بخشی از بحث در مورد چشم انداز بازار افزودند که کاپیتوالسیون اتفاق خواهد افتاد، اما هنوز این رخداد شدنی نیست.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۹.۱۸ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۰۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۰ درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۲۸۳۳۷.۶۷ دالر است که ۹۹.۹۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۶۱ میلیارد دالر است که ۴۳۶۳۸۷.۷۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳۵.۸۳ میلیارد دالر است که 

۴۳۲۵۰۲۱.۹۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

در بحبوحه نگرانی های مربوط به رکود اقتصادی، ســهام  اروپایی در حال کاهش هستند.به 
گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بازارهای عمده اروپا در روز دوشنبه ثابت یا کاهشی بودند 
زیرا ترس از رکود همچنان بر بازار ســهام تأثیر می گذارد.هفته گذشته، صندوق بین المللی 
پول )IMF( پیش بینی رشد خود را برای سال آینده کاهش و هشدار داد که حتی در مناطقی 
که رشــد مثبت باقی می ماند رکود احساس خواهد شد.در همین حال، وزارت اقتصاد آلمان 

خاطرنشان کرد که انتظار می رود این کشور از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود.شاخص FTSE ۱۰۰ در ساعت ۷:۳۰ 
به وقت اروپا  ۰.۱۰درصد از دست داد اما شاخص دکس و کک  ۴۰ ثابت معامله شدند.یورو ۰.۲۴ درصد در برابر دالر افزایش 
یافت و در ساعت ۷:۳۲ به وقت اروپا به قیمت ۰.۹۷۴۴۶ فروخته شد و پوند ۰.۶۹ درصد در مقایسه با دالر آمریکا صعود کرد 
و به ۱.۱۲۵۷۱ رسید.پس از آغاز بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و سخنرانی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
بورس های آســیایی عمدتا کاهش یافتند.شــاخص نیکی ۲۲۵ در ســاعت ۷:۱۶ به وقت اروپا ۱.۲۸ درصد سقوط کرد.شاخص 
کامپوزیت شــانگهای در ســاعت ۷:۰۲ به وقت اروپا ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و شاخص ترکیبی شنژن در ساعت ۷:۱۷ صبح 
۰.۱۳ درصد نزول کرد.شــاخص هانگ سنگ در همان زمان ۰.۶۵ درصد کاهش یافت و کوسپی در ساعت ۷:۱۸ به وقت اروپا 
۰.۱۹ درصد باالتر بود و شاخص استرالیا ۱.۴۰ درصد کاهش ثبت کرد.دالر در ساعت ۷:۱۹ به وقت اروپا در مقایسه با ین ژاپن 

ثابت بود و در ۱۴۸.۷۲ معامله شد.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

ریزشسهامجهانیبیتکوینارزش۱۹هزاردالریرارهامیکند؟
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گزیده خبر

ملک سلمان: تصمیم اوپک پالس ضروری 
بود/ یمنی ها وارد یک روند سیاسی شوند

پادشاه عربستان توافق کاهش تولید اوپک پالس را برای ثبات بازار نفت ضروری 
خوانــد و به اظهار نظــر درباره برخی پرونده های منطقــه ای و بین المللی و در 
رأس آنهــا آتش بس یمــن و جنگ اوکراین پرداخت.به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگزاری رســمی عربستان )واس(، ملک ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود، 
پادشاه عربستان در سخنرانی ساالنه خود در مجلس شورای این کشور با تأکید 
بــر ضرورت پایبندی همه تولیدکنندگان نفت به توافق کاهش تولید ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک  پالس( اعالم کرد 
این توافق برای ثبات بازار نفت حیاتی است.وی گفت که ثبات بازار نفت ستون 
سیاســت انرژی عربستان است و مشخص شــده تالش بزرگ ترین صادرکننده 
نفــت جهان برای حفظ ظرفیت مازاد با هدف حمایــت از امنیت عرضه انرژی 
مهم بوده است.پادشاه عربستان افزود: ریاض تمایل خود برای ادامه توافق اوپک 
پــالس را به دلیل نقش حیاتی آن در ثبات بازار نفت اعالم و بر اهمیت پایبندی 
همه کشورهای شرکت کننده به این توافق تأکید می کند.وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش به مســئله یمن پرداخت و از دولت مستعفی این کشور و جنبش 
انصاراهلل یمن خواست که یک روند سیاسی را با هدف حفظ حاکمیت و وحدت 
یمن آغاز کنند.ملک ســلمان با چشم پوشی از کارشکنی های ائتالف تحت امر 
ریاض در یمن تصریح کرد: امیدواریم تالش ها در راستای دستیابی به آتش بس 
تحت حمایت ســازمان ملل، منجر به یک راه حل سیاسی فراگیر و دستیابی به 
صلح پایدار در یمن شود.پادشــاه عربستان همچنین به اظهار نظر درباره جنگ 
اوکرایــن پرداخت و تاکید کرد: ریاض بر موضع حمایتی خود از همه تالش های 
بین المللــی با هدف یافتن راه حل سیاســی که منجر به پایــان دادن به بحران 
روســیه و اوکراین و توقف عملیات نظامی به منظــور حفاظت از جان و مال و 
حفظ امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی می شود، تاکید می کند.وی همچنین 
از تالش های محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای آزادی اسرا در 
جنگ اوکراین حمایت کرد و افزود که کشورش میانجی صلح است.ملک سلمان 
در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم پایبندی به قطعنامه های شــورای امنیت 

درباره سوریه تاکید کرد.

اتحادیه اروپا به دنبال اتخاذ موضع سخت تر 
در قبال چین

تهران- ایرنا- روزنامه فایننشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که وزیران اتحادیه 
اروپا اتخاذ یک موضع ســخت تر در قبال چین را پیشــنهاد کرده اند.به گزارش 
ایرنا، بر اســاس سند تنظیم شده توسط ســرویس خارجی اتحادیه اروپا که به 
رویت روزنامه فایننشــال تایمز رسیده اســت، این بلوک باید به صورت نزدیک 
بــا ایاالت متحده همکاری کند، دفاع ســایبری را تقویت نماید، زنجیره تامین 
خود را با اســتفاده از کشــورهایی به غیر از چین متنوع سازد و روابط خود را با 
دیگر قدرت های هند- اقیانوسیه تعمیق بخشد.این روزنامه با استناد به سیاست 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا نوشت: چین به یک رقیب جهانی قویتر برای اتحادیه 
اروپا، آمریکا و دیگر شــرکای هم عقیده تبدیل شده است.به نوشته این روزنامه 
انگلیســی، ارزیابی چگونگی پاسخ به چالش های فعلی و پیش رو یک امر واجب 
اســت و این ها احتماال واگرایی بین انتخاب ها و مواضع سیاسی چین و اتحادیه 
اروپا را افزایش می دهد.یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا به فایننشال تایمز گفت: 
این ارزیابی موید آن اســت که چین تغییر نخواهد کرد. به طور خالصه باید به 
ســمت منطق رقابت همه جانبه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه به لحاظ سیاسی 
حرکت کرد.براساس این گزارش، این متن پیشنهادی با اشاره به افزایش وخامت 
روابط اتحادیه اروپا و چین از زمان سیاســت توافق شده در قبال چین در سال 
۲۰۱۹،تاکید می کند که کاهش سطح روابط به علت منازعات تجاری، تحریم ها 
و مجموعه ای از اقدامات شکســت خورده بمنظور یافتن حوزه هایی برای توافق 
مشترک از جمله سیاست های اتخاذ شده در ۲۰۱۹ بوده است.مقام های اروپایی 
مدعی هســتند که از زمان شکل گیری سیاست اتحادیه اروپا در قبال پکن در 
۲۰۱۹ حمایت چین از روســیه در جنگ اوکراین، تهدیدهای این کشــور علیه 
تایوان، رویکرد حقوق بشــری اش در هنگ کنــگ و نحوه رفتار با اقلیت اویغور 

تحوالت مهمی به حساب می آیند. 

آماده باش ۲۴ ساعته کره جنوبی از ترس 
آزمایش اتمی احتمالی کره شمالی

مقامات ســئول اعالم کردند، همزمان با اینکه احتمال می رود کره  شــمالی هر 
لحظه هفتمین آزمایــش اتمی اش را انجام دهد، دفتر ریاســت جمهوری کره 
جنوبی در آماده باش ۲۴ ســاعته درآمد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، گمان می رود که ســری اخیــر پرتاب های موشــکی و دیگر اقدامات 
تحریک آمیز کره شــمالی بخشــی از آمادگی و تدارک پیونگ یانگ برای انجام 
هفتمیــن آزمایش اتمی باشــند.  در همین رابطه یکی از مقامات ارشــد دفتر 
یون ســوک یول، رئیس جمهوری کره جنوبی به خبرنــگاران گفت: از آنجایی 
که اقدامات تحریک آمیز کره شمالی مرتبا تکرار می شوند، ما نهایت تالش خود 
را برای حفظ آمادگی با حس هوشــیاری بــه کار می گیریم. این یک آماده باش 
۲۴ ساعته است.یکی دیگر از مقامات به خبرگزاری یونهاپ گفت: دفتر ریاست 
جمهوری کره جنوبی برنامه های مفصلی را برای پاسخ دادن به یک آزمایش اتمی 
کره شمالی در نظر گرفته است. همه به حالت آماده باش درآمده اند.کره شمالی 
با انجام یک ســری پرتاب های موشک بالســتیک از جمله موشکی که بر فراز 
ژاپن پرواز کرد، در هفته های اخیر با به پرواز درآوردن جنگنده هایش و شــلیک 
گلوله های توپخانه ای به طرف مناطق حائل دریایی در ســواحل شرقی و غربی،  

باعث تشدید تنش ها شده است.

بورل: 

بسته تحریمی علیه ایران روی میز است
لندن – ایرنا – مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار 
ادعاها و اظهارات مداخله جویانه درباره حوادث اخیر از بســته 
تحریمی جدید علیه ایران خبر داد که در دست بررسی وزرای 
امور خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد.به گزارس ایرنا، »جوســپ 
بورل« صبح دوشنبه در آستانه نشست شورای وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا افزود که این تحریم ها در حمایت از حوادث اخیر 
ایران اســت و در ادامه اظهــارات مداخله جویانه خود در امور 

ایران ابراز امیدواری کرد که در جلسه امروز تصویب شود.
وی افزود که امروز درباره سایر مسائل پیرامون روابط با ایران 
هم بحث خواهد شد.بورل در پاســخ به سوالی درباره ادعای 
اســتفاده از پهپادهای ســاخت ایران در جنــگ اوکراین نیز 
گفت که این موضوع در جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
وی عنوان کرد: ما به دنبال شــواهد محکمی خواهیم بود که 
ایــران با قوی ترین لحن ممکن آن را رد کرده است.مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره تاثیر وضع تحریم ها بر 
توافق هسته ای هم ادعا کرد که تحریم ها با آنچه او »سرکوب 
معترضان ایرانی خواند« مرتبط اســت.بورل اضافه کرد: این 
بســته تحریمی )از قبل( مورد بحث قرار گرفته و آماده شده 
اســت و اطمینان دارم که تصویب می شــود.بورل در بخش 
دیگری از اظهارات خود به اهمیت برجام اشاره کرد و گفت که 

این توافق »همواره برای من منشــاء امنیت در منطقه )غرب 
آســیا(، برای ما در اروپا و فراتر از آن بوده اســت«وی اضافه 
کرد: همانطور که می دانید مذاکرات در هفته های اخیر متوقف 
شــده و انتظار حرکتی )در این زمینه( ندارم.مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به عامل اصلی وضع موجود 
در اجرای برجام و اینکه کدام کشور همچنان قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد درباره توافق هسته ای را 
نقض می کند، افزود: )وضع موجود( مایه تاســف است چون 
ما خیلی به توافق نزدیک بودیم. باید صبر کنیم.بورل درحالی 
نســبت به وضع تحریم های جدید علیه ایران ابراز امیدواری 
کرده که وزیر امور خارجه کشــورمان درباره تبعات این اقدام 
هشــدار داده است.حسین امیر عبداللهیان جمعه گذشته در 
گفت وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی 
کارآمد برخوردار اســت. اینجا ســرزمین کودتای مخملی یا 
رنگین نیست. ایران لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است. 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــور افزود: البته ما به چارچوب 
بزرگ تری برای همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اســالمی 
ایران نگاه می کنیم. بنابرایــن توصیه می کنیم اروپایی ها با 

رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند.

تهران – ایرنا – تازه ترین نظرسنجی به عمل آمده درخصوص انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که قرار است ۱۷ آبان ماه در این کشور 
برگزار شود، از افزایش احتمال کنترل مجلس نمایندگان توسط حزب جمهوریخواه خبر می دهد.به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه خبری  
»ســی بی اس نیوز« با انتشــار این خبر نوشت: بنابر نتایج نظرسنجی مشترک این شبکه خبری و موسسه »یوگاو« )YouGov(، اکثر رای 
دهندگان آمریکایی ترجیح می دهند حزب جمهوریخواه کنترل )اکثریت( مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا را در اختیار گیرد.براساس نتایج بدست آمده از این نظرسنجی، 
چنانچه همین امروز )۱۶ اکتبر برابر با ۲۴مهرماه( انتخابات کنگره در آمریکا برگزار شود، حزب جمهوریخواه ۲۲۴ کرسی و حزب دموکرات ۲۱۱ کرسی مجلس نمایندگان را 
بدست خواهند آورد.این گزارش می افزاید: این درحالی است که در نظرسنجی قبلی پیش بینی می شد حزب دموکرات ۲۲۲ کرسی و حزب جمهوریخواه ۲۱۳ کرسی بدست 
آورند و این وضعیت نشان می دهد که کفه میزان )ترازو( به نفع حزب جمهوریخواه است.این درحالی است که  حزب دموکرات  هم اکنون ۲۲۰ کرسی و حزب جمهوریخواه 
۲۱۲ کرسی را در اختیار دارند.براساس این گزارش، یکی از نکات مهم برای رای دهندگان آمریکایی وضعیت اقتصادی و تورم است و در این نظرسنجی پاسخ دهندگان سیاست 
های اقتصادی حزب جمهوریخواه را در قیاس با حزب دموکرات  بهتر ارزیابی می کنند.در این  نظرسنجی مشترک وضعیت اقتصادی آمریکا »بسیار بد« ارزیابی شده، ۴۰ درصد 

از پرسش شوندگان وضع اقتصاد آمریکا را »بسیار بد« و تنها پنج درصد آنرا »بسیار خوب« دانسته اند.

عمران خان توانســت در انتخابات میان دوره ای پارلمان پاکســتان که روز یکشنبه برگزار شد، اکثریت کرسی ها را کسب کند که 
جرقه ای برای کارزار انتخاباتی اش با هدف فشــار بر دولت نوپای اســالم آباد برای برگزاری انتخابات زودهنگام محسوب می شود.به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، بر اساس اعالم کمیسیون انتخابات پاکستان و شمارش آرا، عمران خان، نخست وزیر 
سابق این کشور توانست از هشت کرسی انتخابات میان دوره ای شش کرسی را کسب کرده و پیروز شود. حزب مردم پاکستان، یکی 

از اعضای ائتالف حاکم نیز دو کرسی دیگر را کسب کرد.درحالیکه عمران خان تنها می تواند یکی از کرسی های کسب شده را برای خود نگه دارد اما این پیروزی به منزله 
حمایت بیش از ۲۲۰ میلیون نفر از اوست. وی که پیش از ورود به عرصه سیاست، یک بازیکن کریکت بود در پی رای عدم اعتماد در آوریل ۲۰۲۲ از قدرت بیرون رانده 
شد و پس از آن یکسری تجمعاتی را در سراسر پاکستان برگزار کرده که افراد زیادی را نیز به خود جذب کرد و هدفش برگزاری انتخابات زودهنگام است.»فواد چودری«، 
یکی از رهبران ارشــد حزب عمران خان »تحریک انصاف«  در توئیتی نوشــت: من از دولت و این تشکیالت می خواهم که به خواسته اکثریت مردم احترام گذاشته و به 
سرعت انتخاباتی دیگر برگزار کنند. ما آماده گفت وگو درباره چارچوب انتخابات با دولت هستیم.این تنش سیاسی در حالی رخ داده که دولت شهباز شریف، نخست وزیر 
پاکستان با وضعیت بد اقتصادی روبروست.همچنین این رای گیری میان دوره ای پس از آن برگزار شد که تمامی ۱۳۱ قانونگذار پارلمان پاکستان از حزب عمران خان 

از مجلس عوام این کشور در آوریل و در پی تغییر دولت استعفا دادند.

انتخابات میان دوره ای آمریکا 

 افزایش احتمال تسلط جمهوری خواهان بر مجلس 
نمایندگان

عمران خان اکثریت کرسی های انتخابات میان 
دوره ای پارلمان پاکستان را کسب کرد
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محققان راهی برای مقابله با مقاومت درمانی یکی از تهاجمی ترین انواع 
سرطان پستان کشف کرده اند که می تواند امیدبخش بیماران مبتال به 
این بیماری باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، در مطالعه ای 
جدید، نقش فیبروبالست ها در ایجاد توانایی در تومورها برای مقاومت 
 HER۲ در برابر رایج ترین انواع درمان بیولوژیکی برای سرطان پستان نوع
مشخص شده است. فیبروبالست ها در شکل گیری بافت ها نقش دارند. 
این مقاله توانایی یک درمان جدید را نشــان می دهد که در حال حاضر 
تحت آزمایش هــای بالینی قرار دارد و می تواند به ارتقای یک پاســخ 
ایمنی قوی با اتصال به فیبروبالست ها کمک کند. روشی که آنها را قادر 
می سازد بر مقاومت سرطان پستان نوع HER۲ در برابر درمان های ضد 
 +HER۲ توموری غلبه کنند.ریزمحیط اطراف تومورها در سرطان سینه
از آنها محافظت و به آنها کمک می کند تا در برابر پرکاربردترین درمان  
یعنی درمان با »آنتی بادی مونوکلونال تراستوزومب« مقاومت کنند. نوع 
خاصی از ســلول ها در این ریزمحیط فیبروبالست ها هستند که نقشی 
کلیدی در این فرآیند ایفا می کنند. این سلول ها توانایی مسدود کردن 
سیستم ایمنی و در نتیجه محافظت از تومور را دارند. یافتن راهی برای 
غلبه بر این مشــکل، ظرفیت درمان برای کشتن سلول های تومورها را 
افزایش می دهد.به طور خاص باید گفت که وجود فیبروبالست های فعال 
شــده توسط فاکتور رشــد تغییردهنده بتا)TGF-beta( که مولکولی به 
نــام FAP را بیان می کنند از تومور در برابر عملکرد ســلول های ایمنی 
محافظت می کند. تراستوزومب توانایی نشانه گرفتن سلول های سرطانی 

با سطوح باالیی از پروتئین HER۲ را دارد.

یک مطالعه جدید نشــان می دهد که اگر قصد کاشت گیاهان روی ماه 
را داشــته باشیم، آنها چگونه واکنش نشان می دهند. این همان سؤالی 
است که در آستانه استعمار کره ماه باید به آن پاسخ داده شود.به گزارش 
ایســنا، برای رشــد گیاهان در باغچه خود به چه چیزهایی نیاز دارید؟ 
عــالوه بر تابش آفتاب زیــاد و متناوب که با باران مالیــم و زنبورها و 
پروانه های شلوغ برای گرده افشــانی گیاهان نیاز است، به خاک خوب 
و غنی برای تامین مــواد معدنی ضروری نیز نیاز دارید. اما تصور کنید 
که خاک غنی، باران، زنبور و پروانه ای نباشــد و تابش خورشــید نیز یا 
خیلی تند و مستقیم باشد یا اصال هیچ آفتابی در کار نباشد.آیا گیاهان 
می توانند در چنین محیطی رشد کنند؟ اگر ممکن باشد، کدام گیاهان 
هستند؟ این سوالی است که اگر اکتشاف انسانی در همسایگان آسمانی 
ما انجام شــود، مستعمره  نشینان در ماه و مریخ باید به آن پاسخ دهند.

اکنون یک مطالعه جدید که به سرپرســتی مونیکا گریدی، استاد علوم 
ســیاره ای و فضایی در مجله Communications Biology منتشــر شده، 
شروع به ارائه پاسخ به این سواالت کرده است.محققان این مطالعه، گیاه 
سریع رشد رشادی گوش موشی)Arabidopsis thaliana( را در نمونه هایی 
از خاک ماه که رگولیت نامیده می شود و فضانوردان ماموریت آپولو آنها 
را از سه مکان مختلف روی کره ماه آورده اند، کشت کردند.گیاه َرشادی 
گوش موشــی یا آرابیدوپســیس تالیانا یک گیاه گل دار کوچک و بومی 
اروپا، آســیا و شمال غربی آفریقا است. این گیاه، نخستین گیاهی است 
که نقشــه ژنی آن توالی یابی شــد. آرابیدوپسیس تالیانا، یک ارگانیسم 
مدل محبوب و شــناخته  شده  اســت که در پژوهش های گیاه شناسی، 

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک دارای اهمیت باالیی است.

 مقابله با مقاومت درمانی یکی از 
تهاجمی ترین انواع سرطان 

اگر روی ماه گیاه بکاریم چه 
اتفاقی می افتد؟
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پولستار S-E مفهومی، شاسی بلند پرچمدار کوپه
خودرویی که مشــاهده می کنید یک طرح مفهومی غیررسمی از پولستار S-E به عنوان کراس اووری کوپه و پرچم دار است که طراحی 
خوش ذوق آن را در فضای مجازی منتشــر ســاخته است. این خودروساز ســوئدی تا همین چند سال پیش بخش پرفورمنس و کمتر 
شناخته شده ولوو بود اما حاال در بخش خودروهای الکتریکی به یکی از مهره های برجسته تبدیل شده و پس از عرضه پولستار ۳ شاید 
فروش کلی آن نیز افزایش یابد. البته این برند کار خود را تنها با پولستار ۳ تمام نخواهد کرد.سوئدی ها تائید کرده اند پولستار ۴، ۵ و ۶ را 
نیز تولید خواهند کرد؛ طراحی مفهومی پولستار S-E اگرچه محصولی رسمی نیست ولی می تواند به عنوان یکی از اعضای مهم خانواده 
محصوالت پرفورمنس در نظر گرفته شــود. طراح این کانســپت مجازی ژیهنگ گو است که در مسابقه طراحی پولستار شرکت کرده و 
شاسی بلندی قدبلند است که عناصر کلیدی طراحی ظاهری آن از محصوالت پولستار گرفته شده اند. S-E کانسپت به عنوان شاسی بلند 
پرچم دار پولســتار مطرح بوده و شاید بتوان آن را رقیب غیرواقعی لوتوس Eletre دانست.نمای جلوی این کانسپت را به راحتی می توان 
جزو شــاخصه های محصوالت پولستار دانست زیرا چراغ های نازک و دیالیت های LED آن کاماًل شناخته شده هستند. اگرچه پولستار 
S-E مفهومی فاقد جلوپنجره سنتی است اما هنوز هم به خاطر زوایای تیز و سطوحی چشمگیر از طراحی احساس برانگیزی سود می برد. 

کلوپ مچ گواردیوال را در آنفیلد خواباند
تیم فوتبال لیورپول در لیگ انگلیس با نتیجه ۱ بر ۰ منچسترسیتی را شکست داد.به گزارش ایسنا، در جریان هفته دهم لیگ 
فوتبال جزیره، تیم فوبتال لیورپول به مصاف تیم فوتبال منچسترســیتی رفت و در یک بازی بسیار حساس توانست با نتیجه ۱ 
بر ۰ به پیروزی برســد.تک گل این بازی توســط محمد صالح در دقیقه ۷۶ زده شد. در این بازی منچسترسیتی با مالکیت ۶۴ 
درصدی، صاحب توپ و میدان بود. همچنین سیتی در این بازی ۱۶ موقعیت گل را روی دروازه لیورپول ایجاد کرد اما برای گلزنی 

ناموفق بود. همچنین شاگردان کلوپ در این بازی ۱۳ موقعیت گل ایجاد کردند که در آخر صالح گل پیروزی را به ثمر رساند.
در اواخر بازی، درحالیکه لیورپول در آنفیلد با گل محمد صالح از سیتی پیش افتاده بود، کلوپ به عنوان سرمربی لیورپول به داور 

اعتراض کرد و داور با کارت قرمز او را جریمه کرد تا این سرمربی در دقیقه ۸۶ اخراج شود.

همه عالم رپست ازین منظور
همه آافق را رگفت این نور

حاصل شهر عاشقان رسیست
رگد رب رگد آن زهاران سور

رگ هچ رپ آفتاب گشت این شهر
زان میان نیست زج یکی مشهور

گنج رد پیش چشم و ما مفلس
گاه و ما مهجور دوست رب دست

اصل این کل و زج و یک کلمه است
خواه تورات خوان و خواه زبور

ره کس از جانبیش می جویند
مصطفی از رحی، کلیم از طور

اوحدی، رخ ردو کن و بگذار
آرزوی بهشت و حور و قصور

پیشنهاد

چهره روز

هیاهوی زمان
 The Noise of کتــاب هیاهوی زمان با عنوان اصلــی
Time اثری درخشــان از جولین بارنز است که در آن 

به زندگی سخت و پر فراز و نشیب یکی از بزرگ ترین 
آهنگســازان روس، دمیتری شاستاکویچ، می پردازد. 
جولین بارنز در این رمان به جایگاه هنرمند در عصر 
وحشت و استبداد می پردازد و تصویری از شوروی در 
دوره استالین و رهبران بعد از او ارائه می دهد. دمیتری 
شاستاکویچ در سال ۱۹۰۶ در پترزبورگ به دنیا آمد 
و چــه در زمان حیات خود و چه بعد از آن، به عنوان 
یکی از بزرگ ترین آهنگســازان قرن بیستم شناخته 
می شد. پیشنهاد می کنم حتما قبل از خواندن کتاب 
)و یا بعد از خواندن کتاب( با جستجو در اینترنت به 
ســمفونی های این آهنگساز بزرگ گوش کنید.شاســتاکویچ از معدود هنرمندان شوروی بود که 
شــخص استالین بر آثارش نقد نوشت. موسیقی او به طور رسمی دو بار در سال ۱۹۳۶ و ۱۹۴۸ و 
به صورت دوره ای ممنوع اعالم شــد اما نبوغ او در موسیقی برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد 
بود. جولین بارنز در کتاب هیاهوی زمان توانســته به زیبایی بخش هایی از زندگی این هنرمند را 
روایت کند.کتاب در سه بخش نوشته شده و عنوان بخش اول آن »در پاگرد« نام دارد. شاستاکویچ 
در پاگرد جلوی آسانسور نشسته است و با خود فکر می کند که احتماالً دیگر زندگی اش به پایان 
رسیده و راه فراری نخواهد داشت. در برابر سرنوشت سر خم کرده و پذیرفته بود که زندگی به او 
بگوید وضعیتش چنین است. منتظر بود هر لحظه درِ آسانسور باز شود و ماموران دستگیرش کنند. 
نشســتن جلوی آسانسور این مزیت را داشت که عزیزانش – همسر و دخترش – شاهد صحنه ی 

دستگیری او نبودند....

جولیان پاتریک بارنز
 Julian Patrick :جولیان پاتریــک بارنز )به انگلیســی
Barnes( نویسنده و منتقد ادبی انگلیسی است. او در 
۱۹ ژانویه ســال ۱۹۴۶ در یــک خانواده فرهنگی به 
دنیا آمد و از کالج مگدالن آکســفورد در سال ۱۹۶۸ 
فارغ التحصیل شد. او به مدت سه سال، فرهنگ نویس 
واژه نامه انگلیســی آکســفورد بود و بعد از آن در نیو 
استیتســمن و آبزرور )به انگلیســی: Observer( نقد 
می نوشت. او دل بســته ادبیات فرانسه و عاشق فلوبر 
است.]۱[ در ســال ۲۰۱۱ میالدی، کتاب وی به نام 
درک یک پایان برنده جایزه ادبی من بوکر شد. او در 
همین ســال جایزه ادبی دیوید کوهن را به پاس یک 
عمر فعالیت و دستاورد ادبی دریافت کرد. سه کتاب 
دیگر او هم پیش از آن نامزد جایزه من بوکر شده بودند: طوطی فلوبر )۱۹۸۴(، انگلیس، انگلیس 
 Dan :۱۹۹۸( و آرتور و جرج )۲۰۰۵(. او همچنین تحت اســم مســتعار َدن کاوانا )به انگلیسی(
Kavanagh( چندین رمان جنایی هم نوشته اســت. عالوه بر رمان، بارنز چندین مجموعه مقاالت و 
داستان کوتاه هم منتشر کرده است.از جمله کتاب های او می توان به دیار مترو )۱۹۸۰(، درک یک 
پایان، قبل از آشــنایی او با من )۱۹۸۲(، درباره اش حرف بزنیم، مجموعه داســتان عبور از کانال، 

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد )۲۰۰۸(، هیاهوی زمان، تنها داستان )۲۰۱۸( و… اشاره کرد.

فرهنگ

باستان شناســان با کاوش در روســیه، مجموعه ای 
از اشــیاء تاریخــی، جواهــرات و یــک شمشــیر 
تاریخی ایرانی را کشــف کردند.به گزارش ایســنا، 
باستان شناسانی که در شبه جزیره »تامان« واقع در 
سرزمین کراسنودار روســیه مشغول کاوش بودند، 
مجموعه ای از آثار تاریخی، از جمله یک شمشــیر 
ایرانی پر نقش و نگار متعلق به قرن چهارم تا ششم 
میالدی را در گور یک جنگجو کشف کردند.به گفته 
باستان شناســان، شمشیری که در این مکان کشف 
شده است، نشــان دهنده ارتباط فرهنگی و سیاسی 
این مکان با ساسانیان بوده است و گمان می رود به 
عنوان یک هدیه دیپلماتیــک یا غنیمت جنگی از 
این مکان سر درآورده باشد.از دیگر آثار کشف  شده می توان به بقایای افسار و سگک کمربند و 
اشیاء ارزشمندی همچون ظروف شیشه ای، چوبی و فلزی و جعبه های چوبی شامل لباس های 
پوسیده اشاره کرد.در جریان کاوش در این منطقه همچنین یک گورستان متعلق به قرن اول 
میالدی مورد بررســی قرار گرفت و در نتیجه آن، بقایای جسد یک زن و مدال کوچک نقره ای 
که روی جســدش قرار داده شده بود، کشف شد.روی این مدال کوچک، تصویری از آفرودیت 
الهه یونان باســتان نقش بســته اســت. چنین مدال هایی از اوایل قرن دوم پیش از میالد در 
پادشاهی بســفور رایج بودند و به عنوان سنجاق سینه مورد اســتفاده قرار می گرفتند.در این 
گور چندین جواهر از جمله دو حلقه و دو گوشــواره نقره و آویزهایی به شکل فاخته نیز کشف 
شــده اســت. با توجه به ارتباط بین فاخته و آیین پرســتش آفرودیت می توان نتیجه گرفت، 
این گور به یک راهبه و یا ســتاینده تعلق دارد. همچنین یک کوزه سفالین سرخ با دسته های 
پیچ خورده، قیچی آهنین با دســته های برنزی، یک آیینه برنز و یک گردنبند متشکل از ۱۵۷ 

مهره نیز کشف شد.

کشف یک شمشیر ایرانی در میان 
گنجینه تاریخی
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