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کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک
تامین اجتماعی؛ همچنان بدهکار 

»دارویاری«
دبیر قرارگاه اصالح سیاســت های ارزی دارو ضمن اشاره به تاخیر 
و بدهی برخی ســازمان های بیمه گر به داروخانه ها در قالب اجرای 
طرح دارویــاری، در عین حال از کاهش مالیــات بر ارزش افزوده 
دارو و همچنین درخواســت اعتبار 89هــزار میلیارد تومانی برای 
دارویاری در ســال آینده خبر داد.دکتر سیدحیدر محمدی - دبیر 
قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت پرداختی بیمه هــا در قالب طرح دارویاری، گفت: قرار بود 
که پرداختی های طــرح دارویاری بالفاصله از محل اعتبارات طرح 
و از ســوی بیمه ها پرداخت شــود. در این زمینه بیمه سالمت به 
خوبــی و بالفاصله پرداخت ها را انجام داد و وضعیت خوبی دارد. به 
طوری که در بخش ســرپایی تا پایان شهریور را تسویه کرده است. 
در حالی که بیمه تامین اجتماعی در بخش سرپایی تا پایان تیر ماه 
را تســویه کرده و هنوز مرداد و شهریور را تسویه نکرده است. البته 
قول دادند که به زودی این مطالبات را پرداخت کنند. بنابراین عمال 
تامین اجتماعی پرداختی در قالب دارویاری نداشته است که البته 
به این علت است که منابع مالی نداشته است. بیمه تامین اجتماعی 
می گوید من بدهی داشتم و ابتدا باید بدهی ام را بدهم و بعد ماه به 
ماه در قالب طــرح دارویاری پرداخت کنم.وی ادامه داد: در بخش 
بســتری هم بیمه سالمت تا پایان تیر ماه را پرداخت کرده است و 
اعالم کرده هر مرکز درمانی که اسناد مرداد و شهریور را ارسال کند، 
پرداخت می کنم؛ اما ارسال اسناد بیمارستان مقداری زمان  می برد. 
تامین اجتماعی تا آبان سال قبل را تسویه کرده است. بیمه نیروهای 
مسلح هم مطالباتش را در حوزه سرپایی و بستری تا پایان تیر ماه 

۱۴۰۱ دارد تسویه می کند.

درخواست اعتبار 8۹ هزار میلیارد تومانی برای دارویاری در 
سال آینده

وی دربــاره میزان اعتبار طرح دارویاری به ایســنا گفت: اگر ارز 
کل اقــالم را آزاد می کردیم، اعتبــار کلی ۷۳ هزار میلیارد تومان 
بود. حــال ۴۰۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه به بیمه ها پرداخت 
کردنــد و یک میلیارد دالر هم به ســازمان غذا و دارو پرداختند. 
البته باید توجه کرد که برخی واردکنندگان ارز دولتی را دریافت 
کردنــد، اما بعــد از ۲۳ تیر ماه آن را ترخیــص کردند که این ها 
مشمول مابه التفاوت می شوند. به این معنا که زمانیکه می خواهند 
کاالیشان را ترخیص کنند، گمرک به آنها می گوید که کاالی شما 
نیمایی شــده و باوجودی که ارز دولتی دریافت کرده بودید، باید 
مابه التفاوت ارز دولتی تا نیمایی را بپردازید؛ چراکه قرار است دارو 
را با قیمت آزاد بفروشید. بنابراین هر واردکننده ای که کاالیش بعد 
از اجرای طرح دارویاری ترخیص شده، حتی اگر ارز دولتی دریافت 
کرده باشــد، باید مابه التفاوت ارز دولتی تا آزاد را بپردازد. زیرا ما 
قیمت آزاد را دادیم و به قیمت آزاد می فروشد. حال از یک میلیارد 
دالر، ۴۰۰ میلیون دالر آن به این صورت است که باید مابه التفاوت 
را بــه ما برگردانند. بنابراین عمال مــا ۶۰۰ میلیون دالر دریافت 
کردیم. مقرر شــده ۵۰۰ میلیون دالر دیگر هم در روزهای آینده 
به حوزه سالمت تخصیص یابد. در عین حال برای سال آینده هم 
89 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویاری پیشنهاد دادیم 
که امیدواریم در قانون بودجه تصویب شود.محمدی با بیان اینکه 
ســازمان برنامه و بودجه بر اساس عملکرد بیمه ها تخصیص ها را 
انجام می دهد، گفت: بر این اســاس بیمه اسنادش را به سازمان و 
برنامه و بودجه ارائه می دهد و این ســازمان به اندازه عملکرد ماه 
قبل شــان مجددا به آن ها اعتبار می دهد.  محمدی درباره چالش 
عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، 
گفــت: همانطور که اعالم کردم ســازمان تامین اجتماعی اعالم 
می کنــد که پول ندارد و بدهی هایش را بــه داروخانه ها پرداخت 
نکرده است. البته اعتبار مربوط به طرح دارویاری را دریافت کرده 
است، اما بدهی های قبلی اش را به داروخانه ها پرداخته است. تامین 
اجتماعــی می گوید دولت به من بدهــی دارد و باید بدهی اش را 
بپردازد تا من هم بتوانــم مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را 
بپردازم. این موضوع می تواند در زنجیره دارو مشــکل ایجاد کند. 
بنابراین باید از طرق مختلف اعم از استقراض یا دریافت مطالباتش 

در دولت بتواند بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها را بپردازد.

بیمه ها؛ پاشنه آشیل دارویاری
وی با بیــان اینکه پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها از 
سوی سازمان های بیمه گر پاشنه آشیل طرح دارویاری است، گفت: 
این موضوع دقیقا درســت اســت. توصیه ما این است که سازمان 
برنامــه و بودجه پــول تامین اجتماعی را پرداخــت کند تا تامین 
اجتماعی هم بتوانــد بدهی هایش را به مراکز درمانی و داروخانه ها 
تســویه کند. در عین حال ســازمان بازرســی کل کشور و دیوان 
محاسبات باید بر روی هزینه کرد اعتباراتی که در قالب طرح دارویار 
به بیمه ها پرداخت می شــود، نظارت کنند. ما هم وظیفه داریم که 
گزارش دهیم. در حال حاضر به جز بیمه سالمت هیچ یک از بیمه ها 

سهم دارویاری را تسویه نکرده اند.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک
وی در ادامه صحبت هایــش درباره وضعیت 9 درصد ارزش افزوده 
در حــوزه مواد اولیه،  گفت:  مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو 
9 درصد ارز دولتی بود که بعد از آزادســازی ارز دارو، به 9 درصد 
ارز نیمایی بدل شد، اما خوشبختانه چندی پیش معاون اول رییس 
جمهور دســتور دادند که تا زمان رســیدن مصوبه مجلس شورای 
اســالمی در این زمینه، گمرک همان یک درصد ارزش افزوده ارز 
نیمایــی را از مواد اولیه دریافت کند. همچنیــن مالیات بر ارزش 
افزوده در داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی دارند و همچنین 

در شیرخشک ها به دو درصد ارز نیمایی کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به فارس با بیان اینکه کنشگری فعال در 
ارتباط با برجام وجود دارد، گفت: منتظر توافق برای تامین منافع و مصالح خود 
نمی مانیم و روابط خارجی خود را به برجام گره نزده و نخواهیم زد.به گزارش 
خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی 

با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

آنهایی که خود را مدعی باغ نشینی و دیگران را جنگل نشین توصیف 
می کنند زبان به کام گرفته اند

وی در ابتدای این نشســت خبری با اشاره به جنایت تروریستی تلخ رخ داده 
در حرم مطهر شاهچراغ گفت: از جانب خودم و همه خدمتگزاران ملت شریف 
ایران در دستگاه دیپلماســی بار دیگر این حمله تروریستی و جنایتکارانه را 
محکوم می کنم. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این حادثه تلخ و شهادت 
جمعی از فرزندان ایــران زمین را به محضر مقام معظم رهبری و آحاد ملت 
شــریف ایران و به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت می گویم و از 
خداوند برای خانواده های داغدار صبر و اجر، برای عزیزان از دســت رفته علو 
درجات و برای مجروحان این حادثه تروریســتی و تلخ شفای عاجل مسئلت 
می کنم.کنعانی خاطرنشان کرد: قلب همه ایرانیان این روزها با خانواده شهدای 
این حادثه تروریســتی اســت و نماد این همدلی و ابراز همدردی و محبت با 
آرتین اســت به عنوان مظهر مظلومیت این روزها تبلور یافته اســت. کودک 
معصومی که در اوج مظلومیت با چشــمان معصوم و کودکانه خودش در این 
جنایت مرگبار شاهد از دست دادن پدر، مادر و برادر ۱۱ ساله اش بوده است. 
وی ادامه داد: متاســفانه آنهایی که خودشــان را مدعی باغ نشینی و دیگران 
را جنگل نشــین توصیف می کنند در این روزها زبان به کام گرفته و ســخن 
نمی گویند و حمایت از حقوق زن، حقوق بشــر و کودک را که همواره مدعی 
ان هســتند را به فراموشی سپرده اند و با واژه های دوگانه و مزورانه مطالبی را 
اظهار و از کنار آن به سادگی عبور می کنند و نقش خودشان را در دامن زدن 
به خشونت، اغتشاش، تحریک و ایجاد زمینه برای اینگونه اقدامات تروریستی 
و تلخ به فراموشی می سپرند و مسئولیت خود را در این زمینه نادیده می گیرند.

کنعانی به روح پرفتوح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی درود و سالم فرستاد 
و گفت: اگر نقش برجســته ایران و این ســردار نامدار در مبارزه با تروریسم 
داعشی نبود کشورهای مدعی حقوق بشر تا این زمان درگیر جنایات ناشی از 
این جریان تروریســتی بودند و نقش برجسته ایران و نقش این سردار بزرگ 
ایرانی در دور کردن این تهدید بزرگ از روی سر جامعه ایرانی در تاریخ ثبت 
خواهد شــد و آزادگان جهان حتما نقش ایران و این ســردار ایرانی را به یاد 

خواهند سپرد.

  اظهارات مداخله جویانه و توأم با نفاق و دروغگویی
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره مداخالت کشورهای 
غربــی در اوضاع داخلی ایران و بیانیه ۱۲ وزیر خارجه غربی و کانادا بیان کرد: 
متاســفانه در طول تحوالت اخیر در ایران شــاهد اظهارات مداخله جویانه و 
اقدامات غیرسازنده و غیرمســئوالنه بودیم که عمال درخواست های مسالمت 
جویانه بخشی از اقشار جامعه فهیم ایرانی را با اقدامات نسنجیده و تحریک آمیز 
خود به اغتشاش و آشوب کشاندند و شرایط نامناسبی را ایجاد کردند که حتی 
زمینه برای شــنیدن صدای افرادی که دارای دیدگا ه های مسالمت آمیز بودند 
تغییر دادند و زمینه را برای نقش آفرینی خشونت طلبان فراهم کردند. مبنای 

این مداخالت را حمایت از حقوق زن و حقوق اقلیت ها قرار دادند.
وی گفت: در ایران اقلیت ها موضوعیت ندارد و اقوام ایرانی حضور دارند که همه 
بخشــی از جامعه بزرگ ایران تاریخی و تمدنی هستند. اجزای اصیل جامعه 
بزرگ ایرانی هســتند. از حقوق زنان و دفــاع از این حقوق صحبت می کنند. 
این گونه اظهارات مداخله جویانه و توام با نفاق و دروغگویی و دورویی اســت.

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: آنهایی که از حقوق زنان صحبت می کنند 
چــرا در ارتباط با تحریم های یکجانبه دولت آمریــکا و همراهی اطاعت پذیر 
اروپا از این تحریم ها توجه نکردند که تحریم های بدون تبعیض علیه فرد فرد 
مردم ایران شــامل زنان، دختران و کودکان ایرانی شده   است. در کجای این 
تحریم های بی ســابقه آمریکا مقامات اروپایی در کجا اشاره کردند که در این 
تحریم های بدون تبعیض زنان و کودکان ایرانی هم در معرض همین تحریم ها 
هستند.کنعانی افزود: ادعاهای امروز آنها توأم با نفاق است و اظهارات آنها درباره 
زنان و اقوام ایرانی غیرواقع بینانه و منطبق با حقایق ایران نیست. حقوق زنان 
و بانوان در ایران نه فقط برخاســته از قوانین بلکه منبعث از تاریخ و فرهنگ 
ایرانی اســت. در فرهنگ ایرانی و اسالمی زنان جایگاه متمایز و برجسته دارند 
این جایگاه لزوما برخاسته از قوانین نیست و برخاسته از فرهنگ و تاریخ ایران 
است.ســخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: کشورهای غربی در ایام اخیر آنچه 
انجام دادند نه تنها تامین کننده حقوق قانونی زنان نشــد حتی حق حیات را 
از شــهروندان ایرانی سلب کرد که نتیجه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ 
دیدیم که با ایجاد آشوب و بلوا زمینه ای را فراهم کردند که یک عنصر داعشی 
در یــک مکان امن جان ده ها نفر از فرزندان ایرانی از جمله زنان و کودکان را 
قربانی اهداف شوم خود کند. مواضع مداخله جویانه این کشورها تحریک آمیز 

و غیرمسئوالنه بوده و این اقدامات در ایجاد فضای آشوب نقش داشت.

 توصیه به دولت آلمان
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات مقامات آلمان 
در ارتباط برای تحریم ســپاه گفت: در صورت مبــادرت به چنین اقدامی در 
ادامه اقدامات غیرســازنده و غیرمسئوالنه این کشــورها در ارتباط با ایران و 
ناشــی از ادامه رویکرد غلط اینها در ارتباط با دولت و ملت ایران اســت. سپاه 
پاســداران نهاد نظامی رسمی جمهوری اســالمی ایران است و چنین اقدامی 
کامال غیرقانونی است.وی افزود: امیدواریم هم دولت آلمان و هم دیگر دولت ها 
در این زمینه احیانا قصد اقدامی دارند به نتیجه اقدامات غیرسازنده خود توجه 
کنند و به صورت خاص منافع دوجانبه خودشــان را قربانی مصالح سیاســی 

زوگذر و تصمیمات احساسی نکنند.

 عملکرد دولت استرالیا در قبال پناهجویان
وی درباره ممانعت استرالیا از بازدید کمیته پیشگیری از شکنجه سازمان ملل 
از بازداشتگاه های پناهجویان نیز اظهار داشت: این را در اخبار دیدیم. متاسفانه 
دولت اســترالیا که همواره جزو کشــورهای مدعی حقوق بشر است و همواره 
نســبت به اتفاقات ســایر کشورها از جایگاه یک کشــور مدعی و مداخله جو 
اظهارنظر می کند سال هاست که نســبت به حقوق پناهجویان در این کشور 
بی تفاوت اســت و آن را نقض می کنــد. در ارتباط با وضعیت بومیان نیز این 
وضعیت وجود دارد و در یک دهه گذشــته گزارش های رســمی درباره نقض 
حقوق بشــر در ارتباط با پناهجویان در این کشور است.کنعانی اظهار داشت: 
این نشان می دهد شعارها با عمل ها همخوانی ندارد و این را در بین کشورهای 
مدعی حقوق بشر می بینیم که از حقوق بشر برای تحمیل دیدگاه های سیاسی 

خود استفاده می کنند.

نشست غیررسمی در شورای امنیت درباره ایران
وی درباره برگزاری نشست شورای امنیت درباره اوضاع داخلی ایران و واکنش 
ایران نیز بیان کرد: نشست موسوم به آریافرموالست که یک نشست غیررسمی 
در شورای امنیت است و جلسه آن هم به درخواست آمریکا و آلبانی در سالنی 
غیر از ســالن اصلی شورای امنیت برگزار می شود و هدف اصلی آن هم اعمال 
فشار سیاسی بر ایران است و در ادامه فعالیت های مداخله جویانه دولت آمریکا 

در ارتباط با تحوالت داخلی ایران است.
ادامه در صفحه دوم

تحریم ها نیاز به تامین مالی را دوچندان کرد

بنگاه ها توان پرداخت بدهی های بانکی را ندارند
اوکراین از فهرست تامین کنندگان نخست غالت ایران خارج شد

 فرزندان تصمیم گیران درباره 
FATF، تجارت خارجی می کنند

چرا بانک مرکزی »ریال دیجیتال« منتشر می کند؟

رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی خاطر نشــان کرد: کسانی که درباره FATF باید تصمیم بگیرند خود و 
فرزندان مبادرت به تجارت خارجی می کنند و می دانند که باقی ماندن در این لیست سیاه چه عواقبی دارد، این 
تصمیم سیاسی است و اصرار آنها برای باقی ماندن در این لیست را نمی دانم؛ دلیلی وجود ندارد که ما اقتصاد 
را به گروگان تعدادی دالل در آوریم.محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این 
پرسش که روسیه توافق اجازه صدور غالت از بنادر دریای سیاه را تعلیق کرده است، آیا این موضوع تاثیری در 
تامین غالت در ایران می گذارد؟ گفت: اگر این تعلیق در گفت وگوهای بین طرفین حل نشــود افزایش قیمت 

غالت در بازارهای جهانی....

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بسته جدید نوسازی مسکن رسید

واکنش محیط  زیست به گزارش ناسا 
درباره توده  گاز متان در جنوب تهران

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  زیست ضمن توضیح درباره گزارش ناسا مبنی بر وجود 
توده گاز متان بر فراز سایت پسماند آرادکوه درباره لزوم جایگزینی مجدد این سایت گفت: مکان یابی جدید 
این سایت باید در اولویت قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، درپی انتشار گزارشی از سوی ناسا مبنی بر وجود توده 
گاز متان بر فراز سایت پسماند آرادکوه پیام جوهرچی - معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  
زیست - در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به این گزارش اظهار کرد: مراکز دفن قدیمی به طور قطع قابلیت 
دفع گاز متان را دارند و نمی توان این موضوع را حاشــا کرد. در کشورهای پیشرفته برای طراحی محل دفن 
پســماند استحصال گاز دارند تا به عنوان یک منبع انرژی از آن در نیروگاه ها استفاده کنند.وی افزود: ما از دو 
سال گذشته دستورکار طراحی محل دفن زباله را به این شیوه ابالغ کردیم که باید محل دفن های زباله جدید 
و براساس ضوابط و دستورالعمل ابالغی سازمان محیط زیست ساخته شوند. به عبارتی لوله گذاری هایی برای 
خروج گاز متان و  استحصال انرژی از متان صورت بگیرد. اگر این کار انجام شود چنین مواردی رخ نمی دهد.

جوهرچی خاطرنشان کرد: محل دفن زباله های ما قدیمی هستند، به طوری که ۶۰ تا ۷۰ سال از زمان احداث 
آن ها گذشــته است و تاسیسات الزم برای اســتحصال گاز از آن ها وجود ندارد.معاون دفتر مدیریت پسماند 
ســازمان حفاظت محیط  زیست عکس ناســا درباره وجود گاز متان بر فراز سایت آرادکوه اظهار کرد: حجم 
مشــاهده شده در آن مکان مشکوک است. شــاید عکس در لحظه ای که باد غالب به صورت عمودی وزیده، 
گرفته شده باشد چراکه در بیشتر مواقع باد افقی می وزد.وی همچنین درباره ضخامت توده - نزدیک به پنج 
کیلومتر - گفت درباره ضخامت توده فرصت دهید تا بررسی کنیم.جوهرچی ضمن اشاره به نامه های متعدد 
اداره کل محیط زیست استان تهران به شهرداری شهرستان ها برای مدیریت گازهای متان استخراجی گفت: 
متاسفانه تاکنون شهرداری ها اقدام خاصی انجام نداده اند این در حالیست که وظیفه اصلی برعهده شهرداری ها 
اســت.وی ادامه داد: چندین عامل می تواند باعث رخ دادن چنین پدیده ای در جنوب تهران و سمت آرادکوه 
شود. شاید تنها آرادکوه باعث این اتفاق نباشد بلکه گاوداری های عمده در منطقه می تواند مزید بر علت شده 
باشند.معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  زیست در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا در ایران 
امکان استفاده از گاز متان را داریم، گفت: از متان مانند دیگر گازها می توان به عنوان یک منبع انرژی استفاده 
کرد البته اگر واقعا مدیریت شود.وی افزود: اقداماتی در آرادکوه و حلقه دره کرج انجام شد و قرار بود شرکت هایی 
پس از الین گذاری و لوله گذاری گاز استحصال کنند اما به نتیجه نرسید. اصلی ترین عامل ارزان بودن حامل های 
انرژی در کشور است به طوری که اصال قابلیت خرید و فروش و جنبه اقتصادی ندارند.جوهرچی در ادامه درباره 
ضرورت ساماندهی هرچه سریع تر زباله ها در تهران توضیح داد: این ضرورت احساس می شود اما یک موضوع 
بین بخشی  است البته تاحدودی در حال رخ دادن است اما با شرایط مطلوب فاصله داریم. معضل پسماند تنها 
در مرحله دفن نیست بلکه باید از ابتدای چرخه شروع کنیم. اصالح تفکیک از مبدأ  و بازیافت باعث می شود که 
حداقل پسماند  به مراکز دفن برسد و در نهایت پسماندها جزئی می شوند و مراکز دفن با پسماندهای حجیم در 
مدت زمان کم پر نمی شود.وی تاکید کرد: اقداماتی انجام شده اما اصالح زمان بر است. اتفاقاتی که در ۵۰ تا ۶۰ 
سال رخ داده را نمی توان در دو روز حل کرد.معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  زیست دریاره 
تبعات بهداشتی و زیست محیطی انتشار غیراستاندارد گاز متان در تهران گفت: اداره کل محیط زیست استان 
تهران همچنین بخش کیفیت و هوا در سازمان محیط زیست باید درباره این موضوع نظر دهند اما من بیشترین 
تاثیر گاز متان را بر گرمایش زمین می دانم. در ارتفاع باال امکان اشتعال متان بسیار کم است بدین جهت شاید 
تبعات کمتری به لحاظ سالمتی داشته باشد اما از نظر زیست محیطی باید مدیریت شود و این کار نیز وظیفه 
شــهرداری ها است.وی در ادامه درباره لزوم انتقال سایت آرادکوه اظهارکرد: در دولت دوازدهم از سوی رییس 
جمهوری وقت دستور انتقال آرادکوه داده شد چراکه آرادکوه به لحاظ پدافند غیرعامل نیازمند جایگزینی و 
مکان یابی مجدد است اما درباره این موضوع که آرادکوه در مکان نامناسبی احداث شده به عنوان یک کارشناس 
معتقدم شهر به ســمت آرادکوه رفته است و نه آرادکوه به سمت شهر.معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان 
حفاظت محیط  زیست افزود: آرادکوه روی آبخوان ها قرار ندارد تا شیرابه آن وارد آبخوان ها شود. بدین جهت 
شاید کمتر نقطه ای می توانست پذیرای این مقدار فشار برای انتقال شیرابه باشد. به عبارتی آرادکوه مکان یابی 
بدی نبوده اما برای ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته و اکنون حتما باید مکان یابی مجدد صورت بگیرد.جوهرچی در پایان 
به اصلی ترین مشکل مکان یابی جدید و جایگزینی آرادکوه اشاره کرد و گفت: در شهر تهران تقریبا روزانه ۷۰۰۰ 
تن پسماند تولید می شود که تنها ۵۵۰۰ تن ورودی آرادکوه است. بدین جهت انتقال این سایت هزینه های 
حمل و نقل بسیاری دارد. شهرداری ها نیز به همین دلیل تاکنون مالحظاتی انجام داده اند اما مکان یابی جدید 
این سایت باید در اولویت قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، شنبه )۷ آبان ماه( ناسا گزارشی مبنی بر تشکیل ابر پنج 
کیلومتری گاز متان در جنوب تهران بر فراز آرادکوه منتشر کرد که محمدمهدی عزیزی - مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند تهران - در واکنش به خبر منتشر شده گفت : این موضوع صرفا در حد یک گزارش خبری 
منتشر شده و پرسش ما از دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و محیط زیست تهران با این پاسخ مواجه شد 
که هنوز به صورت مکتوب از دستگاه های باالدستی در این خصوص چیزی منتشر نشده و این مسئله تنها در 
حد یک خبر است که نیاز به بررسی دارد. ما اقدامی که در کهریزک موجب تولید گاز متان شود انجام نداده ایم 
البته بحث پســماند تر در مجموعه آرادکوه وجود دارد که هوادهی برای آن انجام می شود اما اقدامی که گاز 

متان در این مجموعه تولید کند، ما نداشته ایم.

کنعانی: 

 اروپا دست به ماشه تحریم ببرد، اقدام متقابل می کنیم
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گزیده خبر

جزییات توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق 
توسط نیروی دریایی سپاه

بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توسط رزمندگان نیروی 
دریایی سپاه کشف و ضبط شــد.به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، سردار 
دریادار دوم پاسدار عباس غالمشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 
گفت: بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در خلیج فارس 
توسط رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه کشف و توقیف شد.فرمانده 
منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه گفت: کشــف و توقیف شناور حامل قاچاق 
سوخت در این مرحله با رصد و اشراف اطالعاتی هوشمندانه توسط رزمندگان 
منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه پاسداران در موقعیت آبراه تنگه هرمز از یک 
نفتکش متعلق به یک کشــور خارجی انجام شد.وی با اشاره به اینکه نفتکش 
مذکور با هماهنگی مقام قضایی توقیف شده است، گفت: در این رابطه ۲۱ نفر 
خدمه نفتکش متخلف دستگیر و به مقام قضایی ارجاع شدند.سردار غالمشاهی 
افزود: این نفتکش، سرشبکه یک باند قاچاق سازمان یافته است که سوخت را 
از شناورهای سبک دریافت می کرد.فرمانده منطقه یکم نیرودریایی سپاه گفت: 
این نفتکش متخلف تحت نظر رصد اطالعاتی هوشمندانه قرار داشت و بعد از 
تحویل کامل سوخت قاچاق از شناورها، توسط دالوران از جان گذشته منطقه 
یکم نیروی دریایی ســپاه توقیف شد.دریادار غالمشاهی افزود: حجم سوخت 
قاچاق در این نفتکش معادل حدود ۱۱۰ شناور سبک و پنج هزار و ۵۰۰ وانت 
نیســان تخمین زده می شود.فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه تصریح 
کرد: با توجه به تأکید ســردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه مبنی بر 
برخورد جدی و قاطع نیروی دریایی ســپاه با قاچاق ســازمان یافته و مخرب 

اقتصاد کشور ، همه ما برای اجرای کامل این مأموریت آماده ایم.

مخبر در همایش ملی پدافند غیرعامل:
امروز گزینه نظامی نه روی میز دشمن است 

و نه زیرمیز
معــاون اول رئیس جمهــور گفت: 
امروز بــه نقطــه ای از بازدارندگی 
رســیده ایم که دیگــر نمی توانند 
کشــور ما را تهدید نظامی کنند و 
امــروز گزینه نظامی نــه روی میز 
دشمن است و نه زیرمیز.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، محمد مخبر ظهر 
دیروز )دوشنبه( در نهمین همایش 
ملی پدافند غیرعامل با بیان اینکه هیچ دستگاه، نهاد و مجموعه ای نیست که 
در قبال پدافند غیرعامل مســئولیت و وظایفی نداشته باشد، اظهار داشت: از 
یک بخش خصوصی کوچک تا دســتگاه های اجرایی و قوای سه گانه همگی 
نسبت به پدافند غیرعامل مسئولیت دارند چرا که امروز تهدیدات متنوع شده 
و هر چقدر که تکنولوژی و فناوری پیشرفت می کند، تهدیدات نیز متنوع تر و 
پیچیده تر می شوند که این امر اقتضا می کند سازمان پدافند غیرعامل به روز 
رسانی خود را به صورت لحظه ای انجام دهد.وی افزود: امروز کشورها به سمت 
دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات حرکت می کنند که فرصت بزرگی 
در راستای شفاف ســازی، مقابله با فساد، افزایش خدمت رسانی و باال رفتن 
رضایتمندی مردم است اما در مقابل، این موضوع تهدیداتی را نیز همراه خود 
دارد چرا که ممکن است در یک لحظه سامانه های خدمات رسان دچار اختالل 
شده و روند خدمت رسانی متوقف شود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
برخی تهدیدات که مردم محور هستند از حساسیت بسیار باالیی برخوردارند، 
تصریح کرد: وقتی تهدیدات به سمت مردم می رود اهمیت آن بسیار باال است 
و اولویت فوق العاده ای در حوزه پدافند غیرعامل پیدا می کند که ضرورت دارد 
برای پیشگیری و مقابله با این گونه تهدیدات برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

مخبر با بیان اینکه برخی تهدیدات اقتصادمحور هستند، افزود: با درایت رهبر 
معظم انقالب چندسالی است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده 
و اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مصادیق بارز پدافند غیرعامل در دســتور 
کار نظام قرار دارد.وی ادامه داد: امنیت در حوزه هایی چون غذا و تأمین دارو 
و درمان از دیگر محورهای مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی است وباید نسبت 
به این نکته اهتمام داشته باشیم که نباید اداره و تأمین نیازهای کشور به ارز 
بیگانه وابســته باشد از همین روی همواره بر قطع وابستگی بودجه کشور به 
نفت و ارز خارجی تأکید داریم.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید 
آسیب پذیری اقتصاد خود از ناحیه دشمن را به حداقل ممکن برسانیم، گفت: 
اگر نتوانیم اقتصاد کشور را به استحکام قابل قبولی برسانیم تهدیدات و مسائلی 
که از سوی دشمن برای ما ایجاد می شود می تواند مشکالتی برای ما به وجود 
آورد.مخبر گفت: در سال های گذشــته آمریکا همواره ملت ایران را با گزینه 
نظامی تهدید می کرد اما امروز به نقطه ای از بازدارندگی رســیده ایم که دیگر 
نمی توانند کشــور ما را تهدید نظامی کنند و امروز گزینه نظامی نه روی میز 
دشمن است و نه زیر میز.وی ادامه داد: متأسفانه هنوز در بخش هایی از مسائل 
اقتصادی مشکالتی داریم و به نقطه بازدارندگی دست پیدا نکرده ایم که الزم 
اســت با تقویت بنیه اقتصادی کشور، زمینه بروز آسیب در اقتصاد را مسدود 
کنیم.معاون اول رئیس جمهور با یادآوری شــرایط اقتصادی در زمان آغاز به 
کار دولت سیزدهم گفت: در ابتدای این دولت، تصویر اقتصاد کشور تهدید بود 
و در آن زمان ذخایر کاالهای اساســی بسیار پایین بود و امکان فروش نفت و 
دستیابی به درآمدها میسر نبود به طوری که فروش نفت حتی کفاف مخارج 
جاریه را هم نمی داد اما با تالش ها و همت دولت سیزدهم هم به فروش نفت 
و هم جابجایی پول و هم تولید و واردات واکسن دست یافتیم و خوشبختانه 
میزان ذخایر در برخی از کاالها نظیر گندم و ذرت به ۱۵۰ درصد رسیده است.

مخبر با اشــاره به اصالحات اقتصادی که طی چند ماه اخیر در کشور انجام 
شــد، گفت: برخی افراد می گویند چرا ارز ترجیحی را حذف کردید؟ اما باید 
به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط اقتصادی کشور به گونه ای بود که 
نمی توانستیم ارز ترجیحی را حذف نکنیم. سال گذشته شهریور ماه که دولت 
را تحویل گرفتیم و هنوز ارز ترجیحی حذف نشده بود تورم ۵۹ درصد بود اما 
در شــهریور امسال که حذف ارز ترجیحی نیز انجام شد تورم به ۳۹,۵ درصد 
رســید.وی با بیان اینکه کنترل تورم و حفــظ ارزش پول ملی از موضوعاتی 
اســت که در دستور کار دولت قرار دارد، تصریح کرد: باید به نقطه ای برسیم 
که در زمینه تهدیدات اقتصادی بازدارندگی وجود داشته باشد و این موضوع از 
طریق به صحنه آوردن مردم و مشارکت ایشان در این حوزه قابل انجام است 
و البته دولت نیز باید زمینه ها و بســتر حضور مردم را فراهم کند.معاون اول 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در موضوع پدافند غیرعامل باید به اتحاد نظر 
و گفتمان واحد دست پیدا کنیم، اظهار داشت: عالوه بر اینکه همه دستگاه ها 
چه خصوصی و چه عمومی و تمامی قوا و نهادهای کشــور و ارکان نظام باید 
پای کار باشــند، رســیدن به گفتمان واحد و اتحاد نظر نیز اهمیت ویژه ای 
دارد ضمن آنکه میان دولت و ســازمان پدافند غیرعامل باید تنظیم رابطه در 

خصوص پدافند غیرعامل صورت گیرد.

کنعانی: 

اروپادستبهماشهتحریمببرد،اقداممتقابلمیکنیم
ادامه از صفحه اول

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی ادامه داد: متاســفانه امپراتوری 
رســانه ای دولت آمریکا در خدمت چنین هدفی همچنان به کار 
گرفته می شــود و با تحریم و وارونه نمایــی حقایق ایران تالش 
می کنند فضای سیاســی را برای شکل گیری این نشست فراهم 
کنند و نکته جالب هم این است که از یکسری افراد معلوم الحال با 
هویت ایرانی می خواهند در این نشست دعوت کنند تا علیه ایران 
صحبــت کنند. افرادی که به رغم هویت و تابعیت ایرانی خود در 
سالیان طوالنی گذشته و در شرایطی که مردم ایران و هموطنان 
آنها در سخت ترین شرایط تحریم ها تحت تحریم های غیرقانونی 
و یکجانبه آمریکا بودند و حتی تامین واکسن در زمان کرونا مهیا 
نبود و حتی امکان تامین پانسمان ها برای کودکان پروانه ای ایران 
فراهم نبود و این افراد معلوم الحال هیچ صدایی در هیچ تریبونی 
نداشتند االن قرار است دعوت شــده و علیه ایران از آن تریبون 
صحبت کنند.وی گفت: رویکرد ضد ایرانی جاوید رحمان به عنوان 

گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در این زمینه بی تاثیر نیست.

  ایران صادر کننده ســاح به هیچ طرفی از جمله روسیه 
برای استفاده در جنگ اوکراین نیست

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا در ماه های اخیر ایران تجهیزات نظامی شامل پهپاد به روسیه 
داشته است گفت: ایران صادر کننده سالح به هیچ طرفی از جمله 
روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نیست. ایران مخالف جنگ 
در اوکراین، ســوریه، یمن و ... است و معتقد به ضرورت استفاده 
از راهکارهای سیاسی برای حل و فصل اختالفات است.وی ادامه 
داد: همه تالش های دیپلماتیک ایران از ابتدای شکل گیری این 
بحران تا االن بر خالف کشورهای مدعی که علیه ایران فرافکنی 
می کننــد و میلیاردها دالر تجهیــزات به یک طرف جنگ صادر 
می کنند ایران از ابتدا رویکردش تالش برای پایان دادن به جنگ 
و اســتفاده از مکانیسم سیاسی برای پایان این اختالف بود و این 

سیاست را ادامه خواهد داد.

مواضع کشورها از دید ایران پنهان نمی ماند
وی در پاســخ به ســؤالی گفت: ایران در ارتباط با تحوالت اخیر 
در ایران مواضع و رویکرد و عملکرد تک تک کشــورها را با دقت 
بررســی کرده و مورد توجه قرار داده و در ارتباط با کشــورهایی 
که نیاز بود به صورت آنی و فوری واکنش نشــان دهد دســتگاه 
دیپلماسی این اقدام را انجام داده و همچنان این رویکردها را رصد 
می کند. مواضع دیگر کشورها از دید ملت ایران پنهان نمی ماند و 
ایران در مناسبات خود به نوع عملکرد و مواضع این کشورها توجه 
خواهد کرد و آن را مبنای تصمیم گیری قرار خواهد داد و در مورد 

دولت عربستان این روند وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: کشورهای منطقه منافع دوجانبه 
را مدنظر قرار دهند.

وی درباره واکنش ایران به حادثه هالووین و دخالت های اخیر کره 
جنوبی در امور داخلی ایران گفت: ما یک واکنش انســانی نشان 
دادیم و مسائل سیاســی را با مسائل انسانی در هم نمی آمیزیم. 
کشوری که در طول سالیان گذشته رابطه بسیار خوبی داشتیم، 
ولی متاســفانه در نتیجــه تاثیرپذیری از اعمال فشــار خارجی 
و مشــخصا آمریکا در بلوکه کردن دارایی های ناشــی از صادرات 
ایران بسیار غیرمسئوالنه عمل کرده است و در ارتباط با تحوالت 
داخلی ما موضع غیرسازنده و غیرمسئوالنه داشته است. این کشور 
در اجرای یک جشــن و برنامه مفرح با سوء تدبیری که به خرج 
دادند، قریب به ۲۰۰ نفر قربانی سوء تدبیر و سوء مدیریت شدند 
و ده ها نفر هم مصدوم شــدند. این کشور نمی تواند در ارتباط با 
مدیریت یک اغتشاشــی که یک طــرف آن دولت های خارجی 
هســتند به ایــران درس اخالق و مدیریت بدهــد. اگر مدیریت 
بلد بودند باید این جشــن را مدیریت می کردند. متاسفانه در این 
حادثه پنج شــهروند ایرانی جان خود را از دســت دادند. رویکرد 
ما انساندوســتانه بود و تسلیت گفتیم و اظهار همدردی کردیم.

کنعانی گفت: به خانواده های داغدار پنج شــهروند ایرانی تسلیت 
و برای آنها صبر و شــکیبایی آرزو می کنم. از اولین ســاعاتی که 
خبر را شــنیدیم به وظایف کنسولی خود عمل کردیم و آخرین 
وضعیت را نیز پیگیری خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه در 
پاسخ به سؤالی بیان کرد: اینکه مناسبات دوجانبه و گفت وگوهای 
دوجانبه قربانی مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی و تصمیمات 
احساسی شود. اینکه ما با نیوزیلند گفت وگوهای دوجانبه داشته 

باشیم جزو اولویت های ماســت. با همه کشورهای عالقه مند به 
داشتن رابطه سازنده مبتنی بر احترام متقابل گفت وگو و همکاری 
کنیم به این موضوع عالقه مند هستیم ولی رفتارهای شتاب زده و 
احساسی و ناشی از تصمیمات متاثر از جریان سازی های خارجی 
را غیرمسئوالنه و غیرسازنده می دانیم و امیدواریم دولت نیوزیلند 
به مصالح دوجانبه و روابط دو کشور نگاه کند و رویکرد سازنده ای 

را اتخاذ کند.

عملکرد شبه رسانه اینترنشنال
وی درباره عملکرد شــبکه تروریستی اینترنشنال گفت: به طور 
قطع دســتگاه دیپلماســی از مجاری دیپلماتیک نظر و دیدگاه 
خود را به طرف عربســتانی مطرح کرده است. عملکرد این شبه 
رسانه عملکرد یک اتاق جنگ و عملیات علیه ملت ایران است و 
فعالیت های آن شــبیه فعالیت های یک رسانه تروریستی است و 
ایــران تا االن اقداماتی را از طرق مختلــف انجام داده و اقدامات 
تکمیلی را برای برخورد حقوقی این شبکه در دست پیگیری دارد 

و نتایج آن را در زمان مقتضی اعالم خواهد کرد.

  ایران مایل نیست به یک رویارویی با اتحادیه اروپا روی 
بیاورد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال خبرنگار سی.بی.
اس درباره اعمال تحریم ها از ســوی آمریــکا و اتحادیه اروپا نیز 
بیان کرد: تصمیم آمریکا و اروپا و اقدامات اخیرشان در ارتباط با 
ایران اقدامات غیرسازنده و ناشی از درک نادرست آنها نسبت به 
تحوالت داخلی ایران بود و در استمرار سیاست های غلط گذشته 
آنها در ارتباط با ایران اســت. اینکه هر موضوعی را بهانه ای قرار 
دهند برای اعمال تحریم های جدید علیه دولت و ملت ایران تکرار 
سیاســت های غلط گذشته اســت.وی گفت: در مقطعی با درک 
واقع بینانه از بی اثر بودن تحریم ها عالقه مند به انجام گفت  وگو و 
مذاکره با ایران شدند. ایران میز مذاکره را ترک نکرده و نمی کند 
و وارد روند مذاکرات شد. در روند مذاکرات باز به دلیل محاسبات 
غلط خودشــان و شــرایط داخلی دولت آمریکا و منافع سیاسی 
که احیانا رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا مطالبه می کرد دچار 
نوعی غفلت از منافع اساســی خود در پیگیری روند گفت وگو و 
تفاهم با ایران شــدند االن با نگاه توام با محاسبات غلط دست به 
ابــزار ناکارآمد قدیمی یعنی اعمال تحریم ها می زنند. ایران مایل 
نیســت به یک رویارویی با اتحادیه اروپا روی بیاورد و وارد روند 
تقابلی با آنها شود. موضع ایران گفت وگو از مبدا تساوی و تمرکز 
بر منافع مشترک است.کنعانی افزود: تکلیف آمریکا معلوم است 
توصیه ما به اتحادیه اروپا این اســت که منافع خود را به آمریکا 
گره نزند و راجع به موضوعات ایران احساســی عمل نکند و روی 
تحوالت داخلی ایران شــرط بندی غلط نکند و مســیر تعامل و 
همکاری سازنده را در پیش بگیرد. قطعا ایران پاسخش به رفتار 
توأم با احترام و ســازنده رفتــار متقابل و احترام متقابل و تعامل 
سازنده خواهد بود و به صورت متقابل اگر دست به ماشه تحریم 
ببرند همانطور که ایران متقابل اقدام کــرد ایران از ابزارهای در 
دست خود اســتفاده خواهد کرد.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان 

کرد: اســتفاده از روش های تجربه شده قبلی تامین کننده منافع 
اروپا و آمریکا خواهد بود و آنها هم ضرر کننده اساســی خواهند 
بود و ایران تنها متضرر نمی شــود. آنها را به رفتارهای سازنده در 

قبال ایران ترغیب می کنیم.

 ایران و آژانس
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات رافائل گروسی و اینکه 
ایران را به انجام تعهداتش فراخوانده است، گفت: قطعا اگر آژانس 
سیاسی کاری نکند ایران معتقد است با رویکرد فنی و مذاکرات 
فنی و کارشناسی بین ایران و آژانس حتما مسائل بین دو طرف 

قابل حل و فصل خواهد بود.

 سفر معاون وزیر خارجه قطر به تهران
وی درباره ســفر معــاون وزیر خارجه قطر به ایــران و پیام وزیر 
خارجه قطر گفت: با قطر رابطه بسیار نزدیک و دوستانه ای داریم 
و قطر همواره جزو کشورهایی بود که در قضایای مرتبط با مسائل 
ایران و طرف های مذاکره کننده خارجی در موضوعات فنی کشور 
شــریک و همکار ما بوده است. هم سفر گذشته و هم تماس های 
منظم بیــن وزارت خارجه ایران و قطر و در ســطوح عالی بین 
دو کشــور برقرار است هم موضوعات دوجانبه مطرح است و هم 
موضوعات مورد اهتمام دو کشــور در دستورکار است.وی گفت 
که قالیباف بزودی به جمهوری آذربایجان سفر می کند.سخنگوی 
وزارت خارجه درباره سیاســی شدن ورزش اظهار داشت: برخی 
رویکردهای سیاســی در حوزه ورزشی زمینه ساز ایجاد خلل در 
مناسبات ورزشی بین کشورهاست.وی در پاسخ به سؤالی درباره 
افتتاح خط آهن خواف - هرات نیز اظهار داشت: این راه آهن جزو 
اولویت های ایران برای تســهیل همکاری های دو کشور بوده ولی 
به دلیل شرایط داخلی افغانستان اجرای پروژه های از قبل تعریف 
شده دچار خلل و نقصان است. امیدوارم شرایطی شکل بگیرد که 
این پروژه را تکمیل کنیم.ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به 
ســؤالی درباره توقیف یک نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق 
نیز اظهار داشت: در جریان این خبر قرار نگرفتم. قاچاق سوخت 

موضوع جدیدی نیست و یکی از معضالت و مشکالت است.

 ایران مســتقیم و غیرمســتقیم عضو کمپین جنگ در 
اوکراین نیست

کنعانی درباره اخبار منتشــر شده در خصوص ورود کماندوهای 
افغانســتان تحت تعلیم آمریکا به ایران و اینکه قرار اســت ایران 
اینها را به روســیه برای جنگ در اوکراین اعزام کند، گفت: ایران 
مستقیم و غیرمســتقیم عضو کمپین جنگ در اوکراین نیست. 
ایران جزو کمپین صلح اســت. اینکه عده ای ســعی می کنند با 
هر وســیله ای زمینه توجه اذهان را به ســمت ایران فراهم کنند 
تالشی است ناشــیانه برای اینکه نقش مستقیم خود را که یک 
طرف جنگ هســتند پنهان کنند و اذهان عمومی را به ســمت 
طرف دیگر معطوف کنند. این خبر سندیت ندارد و با انگیزه های 
سیاسی است.وی درباره ســفر مهدی صفری معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت خارجه به روسیه گفت: شانزدهمین کمیسیون 

همکاری های مشترک اقتصادی ایران و روسیه در گروزنی در حال 
برگزاری است و فرصتی است برای تبادل نظر در خصوص آخرین 
وضعیت همکاریهای اقتصادی و تجاری و زمینه ای برای پیگیری 
آخرین وضعیت اجرای توافقات دو گذشــته و انعقاد یادداشــت 

تفاهم های جدید در سطوح مختلف بین دو کشور است.

 اظهارات فرافکنانه رابرت مالی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه ایران باید فروش ســالح 
را قطع و به مشــکالت داخلی خود بپــردازد، گفت: اظهارات آن 
فرافکنانه اســت و ایران برخالف آمریکا یک طرف جنگ نیست. 
مذاکرات برجام ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد. اگر آمریکا اراده 
سیاســی برای توافق دارد، جمهوری اســالمی ایران یک شریک 
برای توافق اســت. دولت آمریکا می تواند مسئوالنه عمل کرده و 

تصمیم بگیرد.

 پیام ایران به همسایگان
وی در پاسخ به اظهارات غیرسازنده الهام علی اف نیز گفت: پیام ما 
به همسایگان صلح و دوستی و رعایت اصول و مناسبات همسایگی 
توأم با احترام متقابل است و این رویکرد نه فقط اعالمی و سیاسی 
بلکه رویکرد عملی ایران در ارتباط با همه همســایگان اســت و 
انتظار دارد طرف های مقابل در همین چارچوب و مبتنی بر حسن 
نیت ایران پایبند به اصول همســایگی و عــدم مداخله در امور 
داخلی یکدیگر باشــند. هر رویکردی غیر از این باشد غیرسازنده 
و بر خالف مصالح ملت ها و دولت هاســت و زمینه را برای ســوء 

استفاده فراهم می کند.

 سیستم مالی دوجانبه ایران و روسیه
سیستم مالی دوجانبه ایران و روسیه در چه مرحله ای است سؤالی 
بود که در این نشســت پرسیده شد که وی گفت: پیشرفت های 
بســیار خوبی مبتنی بر توافق دوجانبه داشــتیم که از شــبکه 
پرداخت متقابل در سیســتم بانکی شهروندان دو کشور استفاده 
کنیم. مشــکالت تکنیکی و فنی کوچکی وجود داشت و طرفین 
در تالش برای حل و فصل موضوع بودند. از آخرین وضعیت خبر 
دقیق ندارم. پیشرفتها بسیار خوب بوده و می تواند یکی از توقیفات 

دو کشور در حوزه اقتصادی بوده است. 

 دچار رکود سیاسی در نقل و انتقال دیدگاه ها درباره برجام 
نیستیم

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به ســؤال خبرنگار 
خبرگزاری فــارس درباره اظهارات جــان کربی هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید که گفته آمریکا 
بــه دنبال مذاکره درباره برجام نیســت و هیچ تحرکی در زمینه 
مذاکرات انجام نمی شــود، اظهار داشت: هم مواضع سیاسی که 
اتخاذ می کنند یک چیز اســت، پیام هایی که رد و بدل می شود، 
چیز دیگری است. در مجموع کنشگری فعال در ارتباط با برجام 
وجــود دارد و دچار رکود سیاســی در نقل و انتقــال دیدگاه ها 
نیســتیم. ولی اینکه این روند به نتیجه برســد، همان است که 
گفتیم و معتقدیم اراده سیاســی دولت آمریکاست که می تواند 
برای بحث پیشبرد برجام و شکل گیری توافق کمک کند. این به 
اراده سیاسی آمریکا برمی گردد.وی تصریح کرد: ما منتظر توافق 
برای تامین منافع و مصالح خود نمی مانیم و جمهوری اســالمی 
ایران سیاست خارجی و روابط خارجی خود را به برجام گره نزده 

و نخواهد زد.

 تبادل زندانیان با آمریکا
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به پرســش دیگر خبرنگار 
خبرگزاری فارس در خصوص اقدام متقابل آمریکا در بحث تبادل 
زندانیان نیز اظهار داشــت: در بحث تبــادل زندانیان قبال تاکید 
کردیم مذاکره تبادل زندانی با آمریکا از طرق طرف های ثالث در 
جریان بوده و توافقاتی صورت گرفته ولی اجرای آن هنوز عملی 
نشده است. حسن نیت خود را قبال در مذاکرات نشان دادیم و در 
اجرای تعهد با نگاه به مسائل انسانی و رویکرد انساندوستانه یک 
گام در این زمینه برداشتیم. ولی آمریکا در این زمینه اقدام عملی 
مثبتی تا االن انجام نداده است و امیدواریم مبتنی بر آنچه که در 
مواضع سیاســی اعالم می کنند در عمل از موضع انساندوستانه 

عمل کنند و توافق تبادل زندانیان اجرا شود. 

وزیر اطالعات از شناســایی دومین عامل حادثه تروریستی شاهچراغ در شب گذشته 
خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید اسماعیل خطیب وزیر اطالعات 
در همایش ملی پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما توان و اقتدارمان را مدیون مردم 
هستیم، اظهار کرد: شب گذشته موفق شدیم عامل دوم حادثه تروریستی شاهچراغ را 
شناسایی و دستگیر کنیم.وی اظهار داشت: آنچه می تواند در مقابل تهدید، از کشور، 
دولت و ملت ما حفاظت کند، صنعتی است که همه باید در ایجاد آن تالش کنیم که 
نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.حجت االسالم خطیب ادامه داد: امنیت بر همه 
چیز اولویت دارد و زیرساخت و پایه و بنیان همه امور کشور است. یکی از مهم ترین 
عواملی حفاظتی و پاسداری از این امنیت در مقابل تهدیدات گسترده دشمنان، پدافند 
غیرعامل اســت.وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: پدافند غیر عامل اگر بتواند هوشمند، 
فعال، مؤثر و مصونیت زا باشــد، می توانــد در جهت برقراری امنیت ما نقش اصلی و 
جدی داشــته باشــد. بنابراین یکی از عوامل اولویت دار و مهم کشور ما است و البته 
ارزیابی آن کمتر از اهمیت آن نیست، بنابراین باید به صورت مستمر نظارت،، ارزیابی، 
کنترل و برآورد نســبت به آن وجود داشته باشد.حجت االسالم خطیب گفت: امروز 
تهدیدات نو و متغیر بر کشــور ما وارد می شــود، بنابراین باید نسبت به هوشمندی، 
هوشــیاری، پیش بینی و درک آنها برای عملیاتی کردن هدایت اقدام جدی کرد.وی 
بیــان کرد: امروز دشــمن از فناوری های نو به نفع خــود و برای تهدید علیه ملت ما 

استفاده می کند، بنابراین سازمانی که بتواند برای مقابله با این تهدیدات هوشمندانه 
پیش بینی و پیشــگیری کند و نسبت به آنچه حاصل می شود مصونیت سازی کند، 
می تواند در پدافند و مقابله با این تهدید توفیق به دست آورده و موفقیت را کسب کند.

وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: زمانی که ملت ما می خواهد یک ملتی مستقل، پیشرو 
و تمدن ســاز باشد، دشمن نیز خواهد داشت و تهدیدات نیز متوجه کشورمان است، 
پس باید نسبت به آن تمهیدات الزم را پیش بینی کنیم. بنابراین ما باید از آن چیز که 
ظرفیت درونی کشور است و همچنین ظرفیت های بیرونی در آسیا و جهان در جهت 
ایجاد توان آفند و پدافند کارآمد برای کشورمان استفاده کنیم.حجت االسالم خطیب 
گفت: قرارداد شــانگهای و همکاری با کشورهای آسیایی می تواند یکی از فرصت ها و 
قابلیت هایی باشد که در جهت قدرتمند شدن کشور باید از آن بهره گرفت.وی با اشاره 
به تهدیدات دشــمنان، گفت: با یک جنگ ترکیبی، هوشمند و مستمر دشمن روبرو 
هستیم و اگر امروز دشمنی در اغتشاش تجلی پیدا می کند یا تجمعی برگزار شده و 
یا احیاناً اقداماتی از این قبیل تعریف شده است، به همین اقدامات محدود نمی شود. 
بیش از ۴۰ سال است که دشمن هر روز توطئه، فتنه، کودتا و استفاده از گروهک ها 
و نفــاق و البته تهاجم فرهنگی و هر چه در توان خود دارد را به کار گرفته اســت و 
امروز نیز هدف براندازی، تجزیه و تضعیف انقالب، کشور و ملت ما را در ابعاد مختلف 
تعریف کرده و با بحران آفرینی و با استفاده از اقدامات خشن و عملیات های مختلف 

این اهــداف را پیش می برد.وزیــر اطالعات با 
اشــاره به حوادث اخیر کشــور، گفت: در این 
فتنه اخیــر با اعتراض روبرو نیســتیم بلکه با 
اغتشــاش روبرو هستیم. در اعتراض، کشتن و 
آتش زدن و آسیب رساندن جا و تعریفی ندارد 
پس هر چیزی کــه در صحنه اجتماعی و در 
صحنه نخبگان و دانشگاهی همراه با خشونت 
و تخریب می شود، غیر از اغتشاش نام دیگری 

ندارد.حجت االسالم خطیب ادامه داد: آنچه را دشمن به شکل مسلحانه در کردستان 
و بلوچستان دنبال می کند، غیر از تجزیه طلبی رنگ و تعریف دیگری ندارد بنابراین 
آنچه با آن روبرو هستیم، یک بســته و پکیج کامل است که سرویس های اطالعاتی 
و کشــورها و رســانه های بیگانه به عنوان یک بســته واحد تعریف کرده و هر روز با 
هماهنگــی که ایجاد کردند آن را دنبال کــرده و بحران می آفرینند.وی تصریح کرد: 
درباره اغتشاشات اخیر یکی از سردمداران اروپایی می گوید این همان چیزی بود که 
خود را برای آن آماده کرده بودیم، بنابراین بهانه و عاملی برای بحران افزایی و تهدیدی 
برای ملت پیدا و اهداف خود را دنبال کردند که پیش از آن جلسات متعددی توسط 
رژیم صهیونیستی، سرویس های آمریکایی ســعودی و برخی کشورهای اروپایی در 
جهت برنامه ریزی آن برگزار شده بود که محتوا و مطالب آن وجود دارد و مستندات 
آن در دست دستگاه اطالعاتی کشور ما قرار دارد. عمده هدایت و رهبری این اغتشاش 
را دشمنان ملت ایران هدایت می کند و عوامل سنتی از جمله گروهک های تروریستی 

بازیچه این خیمه شب بازی هستند.

خطیب خبر داد؛

دومین عامل حادثه تروریستی شاهچراغ شناسایی و دستگیر شد
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رئیس ســازمان خصوصی سازی از به نتیجه رسیدن رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون ســهمی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که 

۱۲ درصد ســهام این شرکت را شامل می شــود، خبر داد.حسین قربانزاده 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به آغاز رقابت برای خرید بلوک ۱۲ درصدی 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس که از روز شــنبه شکل گرفته بود، اظهار 
کرد: پس از ســه روز رقابت بر سر تصاحب بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، لحظاتی پیش هر سهم این شرکت به ارزش 
کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد و  بزرگترین خصوصی سازی 
تاریخ کشــور به ثبت رســید.وی ادامه داد: رقابت بر سر بلوک ۱۲ درصدی 
هلدینگ خلیج فارس با رقم ۱۳۹۷ تومان برای هر ســهم این شرکت در روز 
شنبه آغاز شد که در نهایت لحظاتی پیش، با قطعی شدن این معامله توسط 

شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت به قیمت ۱۸۵۱تومان برای 
هر ســهم، بلوک »فارس« با ثبت افزایش ۳۲ درصدی نسبت به قیمت پایه، 
به فروش رســید.بر اساس این گزارش، رقابت برای تصاحب این بلوک در روز 
شنبه به قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷ تومان و ارزش کل پایه ۸۲ هزار میلیارد 
تومان در حالی میان دو شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و 
پاالیشگاه نفت تهران آغاز شد که در پایان نخستین روز این رقابت، هر سهم 
»فارس« به عدد ۱۵۵۶ تومان رســید. همچنین در روز یکشــنبه و در پایان 
دومین روز رقابت بر ســر این بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی این 

شرکت، این عدد به ۱۶۴۷ تومان رسید.

گزیده خبر

افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرایی 
می شود؟

یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها 
و مستمری ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب سازی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع تر منابع اعتباری 
این طرح تاکید کرد.حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
تصویب الیحه متناسب ســازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت 
در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش های اصلی در خصوص این افزایش، تامین 
منابع آن اســت. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شــده این است که 
اموال مازاد دولتی فروخته شــود و هر ســازمانی در حد وســع خودش بخشی 
از افزایش حقوقی که از محل الیحــه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.وی 
افزود: مثال گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده 
و صاحبان آن مشــخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این ها جزو امالک 
تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق ها 
بیشــتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع 
خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این اســت که تامین بخشی از بودجه از 
محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال 
حاضر برای اجرای متناسب ســازی اعتباری نزدیــک به ۵۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه 
برای اجرای این طرح داشــته است.حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری 
این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر 
شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق 
شده بخش مالیات ها بوده است.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش 
که متناسب ســازی حقوق ها مشــمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه 
کســانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر 
بیمه پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می شوند 
مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.به گفته 
حاج اســماعیلی، هر فردی که در سازمان،  ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که 
محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب سازی 
و ترمیم حقوق خواهد شــد مگر آنکه افزایش حقوق و دســتمزد او تابع مصوبه 
شــورای عالی کار باشد.وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکتهای 
پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می کنند، چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح، 
قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق 
افتاده اعمال شود.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب سازی یعنی 
واقعی کردن دستمزدها و مستمری ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید 
حقوق بگیران و مســتمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین 
است، اصل متناسب سازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری 
برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود 
ولی معتقدم هم اکنون متناسب سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی 
نتوانســته به آن سطح واقعی برســد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و 
مستمری بگیران منجر شود.حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش 
که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشســتگان کشوری و لشگری از آبان 
ماه عملیاتی می شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس 
در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب سازی هستند و از 
طرف کارمندان هم به شدت پیگیری می شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی 
الحساب آن را واریز می کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه های باقیمانده 
سال می شــویم و بحث هزینه کرد بودجه به میان می آید.به گفته وی در بحث 
پرداخت معوقات متناسب سازی قبال اعالم شد که از زمان تصویب صرفا افزایش 
پرداخت می شود ولی در روزهای اخیر اعالم کردند که مابه التفاوت آن به تدریج 
پرداخت خواهد شــد لذا به نظر می رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه 
زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه 
باید تالش کنیم تورم را مهار و قیمت ها را تثبیت کنیم،  افزود: به تناسب افزایش 
حقوق ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان 
ســال که می رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از 
خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن 
است قیمتها تغییر کند لذا باید تالش کنیم که قیمت ها کنترل و تثبیت شوند و 

مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.

قائم مقام شرکت سپرده گذاری مرکزی:
علت تاخیر در راه اندازی سامانه انتقال سهام 

عدالت متوفیان
قائم مقام شــرکت ســپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه راه اندازی سامانه انتقال 
سهام متوفیان نیاز به وب سرویس قوه قضاییه دارد، گفت: تنها افرادی در سهام 
عدالت روش سهامداری مستقیم را انتخاب کردند، می توانند به صورت حضوری 
برای انتقال ســهام اقدام کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در دوره رونق 
بازار سرمایه و شاخص باالی ۲ میلیونی و با افزایش ارزش سهام عدالت، موضوع 
تعیین تکلیف سهام عدالت متعلق به متوفیان به طور جدی مطرح شد. پیش از 
آن شــرایط، از شروط انتقال و واگذاری سهام عدالت متوفیان انحصار وراثت بود 
اما با شــیوع کرونا و محدود شدن ارایه خدمات حضوری، تصمیم گرفته شد که 
واگذاری این ســهام به وراث از طریق الکترونیکی و در بستر وب انجام شود اما 
با گذشــت بیش از دو سال هنوز این امکان برای انتقال سهام ایجاد نشده و هر 
روز بر جمعیت متوفیان ســهام عدالت اضافه می شود به طوریکه طبق اطالعات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی در حالی که در ابتدای اجرای طرح انتقال اینترنتی 
و الکترونیکی ســهام متوفیان به وراث، جمعیت متوفیان دارنده سهام عدالت ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر احصا شده بود، امروز این جمعیت به  ۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزار فوتی رسیده است.غالمرضا ابوترابی، قائم مقام شرکت سپرده گذاری مرکزی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره علت تاخیر راه اندازی سامانه انتقال 
سهام عدالت متوفیان به وراث اظهار داشت: طبق اعالم قبلی قرار بر این بود که 
شــهریورماه و ابتدای مهرماه، امکان انتقال سهام عدالت به صورت الکترونیکی 
ایجاد و فراهم شود و شرکت ســپرده گذاری زیرساخت مورد نیاز را تهیه کرده 
اما راه اندازی این ســامانه نیاز به وب ســرویس مورد نظر قوه قضاییه دارد.وی 
بــا بیان اینکه این بخش از پروژه راه اندازی ســامانه که نیاز به وب ســرویس 
قوه قضاییه دارد خارج از حیطه اختیارات ســپرده گذاری مرکزی اســت، ادامه 
داد: قوه قضاییه باید سرویســی را در اختیار شــرکت سپرده گذاری بگذارد که 
از طریق آن به اطالعات مورد نیاز دسترســی داشــته باشیم و بتوانیم بر اساس 
گواهی انحصار وراثتی صادر شــده از ســوی قوه قضاییه، انتقال سهام متوفیان 
به وراث را انجام دهیم.قائم مقام شــرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: هر چند 
زیرساخت های مرتبط با فناوری اطالعات آماده است اما برای راه اندازی سامانه و 
انتقال قطعی سهام به وراث به وب سرویس قوه قضاییه نیاز داریم و قوه قضاییه 
هم برای راه اندازی این ســرویس متحمل هزینه هایی شده اســت اما به هرحال 

سامانه واگذاری سهام عدالت متوفیان به وراث راه اندازی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بسته جدید نوسازی مسکن رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی از ابالغ سیاست ها و ضوابط تشویقی 
کالبدی متضمن نوســازی محله ای در بافت های فرســوده و 
ناکارآمد شــهری خبر داد و گفت: تسهیل در تامین پارکینگ، 
تسهیل شــرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و 
ایجــاد کاربری انتفاعی در طبقــه همکف به منظور حمایت از 
کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق ها 
است که جذابیت سرمایه گذاری در بافت ها را باال می برد.محمد 
آیینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شورای عالی معماری و 
شهرسازی ایران، سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن 
نوســازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که 
توســط شــرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه شــده بود را به 
تصویب رساند.وی افزود: در این بسته مشوق هایی برای  گروه ها 
چهارگانه به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بافت های 
فرسوده و ناکارآمد لحاظ شده که از جمله آنها می توان به تامین 
پارکینگ در مکان های مناسب بافت های فرسوده برای جبران 
کســری پارکینگ، پیش بینی کاربری هــای انتفاعی در طبقه 
همکف، تسهیل شرایط توده گذاری و نما و اعطای حداکثریک 

طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز اشاره کرد.

حمایت از کسب و کارهای خانگی در بافت فرسوده
آیینی تصریح کرد: چهار گروه مشمول این امتیازات می شوند 
که از ویژگی ها و شــرایط متفاوتی برخوردار خواهند بود. گروه 
اول شامل »بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری است«. 
در این بند کســب و کار خانگی پیش بینی شــده است. بدین 
صورت که می بایســت از طریق تنظیم مجــدد زمین، ضمن 
حمایت از کسب و کارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط 

محله، بخشی از ســرانه های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد 
بارگذاری شــده را تامین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات 
محله ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضاهای سبز محله شود.وی 
ادامه داد: سه گروه دیگر »نوسازی در مقیاس محورهای اصلی 
محله ای«، »نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری« و »نوسازی 
قطعات غیر قابل تجمیع« اســت که برای تمامی این گروه ها 

مشــوق ها و ضوابطی لحاظ شده است. به طور مثال برای گروه 
سوم در عین حال که یک طبقه تشویقی اعطا می شود، شروطی 
از جمله حدنصاب تفکیک و مجاورت قطعه با یک معبر دارای 
عرض حداقل ۶ متر نیز لحاظ شــده است. یعنی بدین صورت 
نیست که مشوق ها صرفا بدون رعایت الزامات ارایه شود.به گفته 
آیینی، طبق بند یک این مصوبه، تراکم های تشــویقی موضوع 

این مصوبه به محالت یا نواحی که سرانه تامین خدمات عمومی 
آنها حداقل به میزان کافی تامین نشــده باشد تعلق نمی گیرد. 
بلوک های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در 
درون بلوک تامین می کنند از شمول این بند مستثنی هستند.

بافت های تاریخی مشمول این امتیازات نیست
معــاون وزیر راه و  شهرســازی با بیان این که این مشــوق ها 
فقط در محدوده بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری مصوب 
مــالک عمل اســت و هرگونه مداخلــه در بافت های تاریخی 
مصوب، تابع ضوابط قانونی ویژه خواهد بود افزود: مشــوق های 
کالبدی بهسازی بافت های فرسوده خاص هر شهر )در صورت 
ضرورت( در چارچوب سیاســت ها و ضوابط ایــن مصوبه و با 
توجه به ســاختار طرح جامع و شــرایط ویژه شــهر مربوطه 
تدوین و به همراه فهرســت نقاط غیرمشمول )موضوع بند ۱( 
به تصویب کمیســیون ماده ۵ آن شهر خواهد رسید.وی تاکید 
کرد: چارچوب تدوین ضوابط و مقررات ویژه نوســازی محله ای 
بافت های فرسوده و نارآمد شهری در طرح های جامع و تفصیلی 
آتی توسط شرکت بازآفرینی شهری  ایران با همکاری معاونت 
شهرســازی و معماری تدوین و پس از ارایه و تایید در کمیته 
فنی شــورای عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر این شورا 
به مراجع ذی ربط ابالغ می گردد.به گفته آیینی، شــهرداری ها 
مکلفند نسبت به تامین پارکینگ محله ای در مکان های مناسب 
در بافت های فرســوده برای جبران کسری پارکینگ واحدهای 
مســکونی ناشــی از ضوابط اقدام کنند. در این خصوص نقشه 
موقعیت پارکینگ های مذکور به تصویب کمیســیون ماده ۵ 
خواهد رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که رعایت 
ضوابط پدافنــد غیرعامل و مقررات ملی ســاختمان در مورد 
حداقل عرض معابر الزامی  است،   تاکید کرد: تامین  سرانه مورد 
نیاز خدمات پشتیبان سکونت )غیر از فضای سبز( در بافت های 
فرســوده موضوع این ضوابط از طریق احداث در طبقات مجاز 
است.آیینی گفت: گزارش دوره ای از عملکرد اجرای این مصوبه 
در دوره های شــش ماهه توسط شــرکت بازآفرینی شهری با 
همکاری شــهرداری ها به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و 

معماری ارایه می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

۱۲ درصد از سهم دولت در 
هلدینگ خلیج فارس واگذار شد
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وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت که کشورش می تواند 
گذرگاه امنی برای تامین انرژی از عربستان، روسیه و ایران 
باشــد.به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، نورالدین نباتی، وزیر 
خزانــه داری و دارایی ترکیه گفت که کشــورش می تواند 
گذرگاه امنی برای تامین انرژی از عربستان، روسیه و ایران 
باشــد.وی اعالم کرد که ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خود می تواند انرژی ســه کشــور را به صــورت ایمن و با 
قیمت های رقابتی به اروپا منتقــل کند.وزیر ترکیه افزود : 

کشورش در تالش اســت تا پایگاهی برای انرژی باشد، چه 
از عربســتان سعودی و چه از کشــورهای دیگر.»نباتی« بر 
حمایت ریــاض و آنکارا از یکدیگر بــرای برقراری صلح در 
منطقــه تاکید کرد و گفت: این موضــوع به کاهش قیمت 
گاز و نفت کمک می کند.وی خاطرنشــان کرد: رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور خواســتار اتخــاذ تدابیر الزم برای 
تبدیل ترکیه به مرکز توزیع گاز روسیه و ایران به کشورهای 
قاره اروپا شــد.وی ادامه داد: همکاری عربستان و ترکیه در 

دوره آتی زمینه های همکاری جدیدی را در چارچوب چشم 
انداز راهبردی 2023 و 2030 دو کشــور ایجاد خواهد کرد.
عربستان ســعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان است 
و پنجمین ذخایر بــزرگ گاز در جهان با ذخایر نزدیک به 
300 تریلیــون فوت مکعب است.ســعودی گازی به خارج 
صــادر نمی کند و قصد دارد تولید خــود را برای تامین نیاز 
داخلی و حذف اســتفاده از نفت و سایر مایعات برای تولید 

برق افزایش دهد.

گزیده خبر

افتتاح جایگاه سوخت اضطراری شرکت آب 
وفاضالب استان ایالم

ایالم- پروین صمیم نیا-با هدف تامین سوخت ناوگان آبرسانی سیار و مولدهای 
برق اضطراری امروز  در چهارمین روز از ایام نکوداشت هفته پدافند غیرعامل،  
با حضور دکتر گوهری معاون قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیر عامل 
کشور ، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
، جایگاه ســوخت اضطراری ناوگان آبرسانی ســیار و مولدهای برق اضطراری 
این شــرکت افتتاح گردید.به گزارش روابط عمومی آبفای اســتان ایالم؛ پرویز 
ناصری گفت: این هفته فرصت مناسبی برای آگاه سازی، فرهنگ سازی و ترویج 
گفتمان پدافند غیرعامل در میان مردم به شمار می آید.مدیرعامل آبفای استان 
با تاکید بر اینکه هزینه پیشــگیری، مصون سازی و ایمن سازی پیش از وقوع 
حادثه بسیار کمتر از مقابله با تهدیدات احتمالی است، افزود: اقدامات و اجرای 

برنامه ها در حوزه پدافند غیرعامل، به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

همزمان با سراسر کشور:
 مولدهای اضطراری برق استان زنجان 

پایش شدند
یازدهمین رزمایش سراســری ارزیابی آماده به کاری 
مولد های برق اضطــراری مراکز حیاتی، حســاس و 
مهم استان زنجان همزمان با سراسر کشور و با حضور 
وبیناررییس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیرعامل 
توانیر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، سردار جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با بیان اینکه وظیفه پدافند غیرعامل، تضمین کارکردهای خدمات رسان کشور 
است، گفت: مصون سازی و امن سازی زیرساختهای حوزه برق رویکردی جدی 
و حیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل توانیر نیز در این رزمایش 
با اشاره به رشد 11 برابری تعداد مشترکان برق کشور از ابتدای انقالب اسالمی 
تا کنون اظهار داشت: در بیش از ۴ دهه ظرفیت نصب شده نیروگاهی از ۷02۴ 
مگاواتی با رشد 13 برابری به ۸۸ هزار و ۷۵۷ مگاوات و پیک بار شبکه با رشد 

20 برابری به 3۴۸۶ مگاوات به ۶۹۴۵۷ مگاوات رسیده است .

افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در 
کوره بلند های ذوب آهن اصفهان

 شــهرام گلی معــاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهــن اصفهان در خصوص 
ایــن رکــورد و فعالیت های صــورت گرفته جهــت کاهش مصــرف انرژی 
گفت: در شــش ماهه اول ســال جــاری مجموع کک مصرف شــده در کوره 
بلنــد ۷۷2 هــزار و هفتــاد و دو تن بوده کــه در مجموع در ســه کوره بلند 
کارخانــه بــه ازای هر یک تن چدن ۵1۷ کیلو کک درشــت دانــه وریز دانه 
کــه از این مقــدار ۵0۴ کیلو گرم به ازای یک تنچدن کک درشــت دانه دانه 
 و13کیلوگــرم بــه ازای یک تن چــدن کک ریز دانه مصرف شــده اســت.

وی بیــان کرد : در بخش مواد آهن دار ســه کوره بلند کارخانه نیز کل گندله 
مصرف شده ۶2۸ هزار و ۶۴۹ تن،آگلومره یک میلیون و ۴۶۶ هزار و 322 تن، 
ســنگ آهن درشــت دانه 3۵2 هزار و ۷۸۸ تن و سنگ آهن منگنز دار نیز به 
میزان 3۸ هزار و ۹۶۷ تن سنگ کوارتزیت ۶0۶۹ تن وسنگ منگنز درشت دانه 
۹2۵1 تن برای تحقق تولید شــش ماهه مصرف شده است.معاون تولید بخش 
کوره بلند ذوب آهن اصفهان اضافه کرد : در کارگاه جنبی ســرباره برای تحقق 
این میزان از تولید نیز فعالیت خوبی وجود داشت به گونه ای که میزان سرباره 
تولید شده در۶ ماه به۵۶۴322 تن و 3۷۸ کیلو به ازای یک تن چدن رسید که 
کاهش ۴.۵ درصدی رانشان می دهد و در کارگاه چدن ریزی بخش کوره بلند 
110 هزار و ششصد پانزده تن در این شش ماهه شمش چدن تولید شده است .

زمستان را بدون مشکل آب سپری می کنیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: هر چند نگرانی از کاهش ظرفیت 
سدها جدی است ولی با توجه به اینکه بخش عمده ای از آب شرب البرز نشینان 
از منابع زیرزمینی تامین می شود، با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد.به گزارش 
روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: هر چند نگرانی از 
کاهش ظرفیت ســدها جدی است ولی با توجه به اینکه بخش عمده ای از آب 
شــرب البرز نشینان از منابع زیرزمینی تامین می شود، با مشکل جدی مواجه 
نخواهیم شد.داود نجفیان گفت: هر چند نگرانی از کاهش ظرفیت سدها جدی 
اســت ولی با توجه به اینکه بخش عمده ای از آب شرب البرز نشینان از منابع 
زیرزمینی تامین می شود، با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد.داوود نجفیان در 
گفت وگو با روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای با اشاره به اینکه ظرفیت سد 
کرج در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 2۵ درصد و ظرفیت سد طالقان نیز 
هشت درصد منفی است، اظهار کرد: در حال حاضر 1۸0 میلیون متر مکعب از 
ظرفیت ســد طالقان و بیش از ۶0 میلیون متر مکعب از ظرفیت 1۸0 میلیون 

متر مکعبی کرج پر است.

شهردار گرگان از اجرای طرح های ترافیکی 
جدید در این شهر خبر داد

سید محمدرضا سیدالنگی شنبه شب در برنامه تلویزیونی »حرف حساب« در 
خصوص مشــکالت ترافیکی شــهر گرگان اظهار داشت: همه ساله درصدی از 
بودجه شهرداری گرگان به مباحث ترافیکی اختصاص می یابد و طی سال های 
گذشته اقدامات خوب و موثری در این رابطه انجام شده است.سیدالنگی با اشاره 
به تدوین طرح جامع ترافیکی شهر گرگان افزود: باتوجه به اینکه تعداد خودروها 
در شهر گرگان متناسب با همه شهرهای بزرگ افزایش رو به افزونی داشته، نیاز 
است در مطالعات طرح جامع ترافیکی بروزرسانی صورت بگیرد.وی در خصوص 
تعریض خیابان ها بیان کرد: شهرها دارای هویت هستند، بافت تاریخی برای ما 
یک ظرفیت است و نباید این هویت نادیده گرفته شود. ما می توانیم با رعایت 
فرهنگ ترافیکی مانند استفاده نکردن از خودروهای تک سرنشین و استفاده از 
خودروهای حمل و نقل عمومی بســیاری از موضوعات ترافیکی را حل و فصل 
کنیم.شــهردار گرگان در پاسخ به سوال شــهروندی مبنی بر بازگشایی محور 
طرح آفتاب در خیابان سرخواجه تصریح کرد: بخشی از طرح آفتاب در خیابان 
سرخواجه اجرایی شده و بخش دیگری باقی مانده است و منتظریم پس از اتمام 
طرح، عملیات بازگشایی محور را آغاز کنیم.سیدالنگی با بیان اینکه ناوگان حمل 
و نقل عمومی شهری در حال توسعه است، گفت: در سال های گذشته به علت 
افزایش تورم، شــهرداری نتوانست ناوگان حمل و نقل را توسعه دهد اما امسال 
با کمک شــورای شهر تعداد ۶0 دستگاه اتوبوس که معادل نیمی از ناوگان می 

شود را اضافه خواهیم کرد.

وزیر انرژی قطر:
قطر می خواهد بزرگترین فروشنده 

ال ان جی جهان شود
وزیــر انرژی قطر اعالم کرد کشــورش قصد دارد از پروژه توســعه 
عظیم ظرفیت مایع سازی گاز طبیعی استفاده کرده و به بزرگترین 
فروشــنده ال ان جی در جهان تبدیل شــود.به گزارش ایسنا، سعد 
الکعبی که وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شــرکت دولتی قطر انرژی 
است، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: تصور می کنم ما اگر 
بزرگترین فروشنده نباشیم، یکی از بزرگترین فروشنده ها خواهیم 
بود. این رویای ماست.اگرچه قطر در میان بزرگترین تولیدکنندگان 
ال ان جی جهان قرار دارد اما معموال این ســوخت را به مشــتریانی 
عرضــه می کند که قراردادهای بلندمدت دارنــد و از نظر تاریخی، 
در معامالت زیادی مشــارکت ندارد. این اقدام نشان می دهد چطور 
تولیدکنندگان ال ان جی با افزایش تقاضا برای این سوخت و نوسان 
قیمت در بازار نقدی، به توسعه فعالیتهای معامالتی سودمند، عالقه 
مند شده اند.ســعد الکعبی گفت: ما می بینیم که حجم زیادی در 
بعضی از بازارها معامله می شــود و تصور می کنیم ما هم می توانیم 
این کار را خیلی خوب انجام دهیم.الکعبی انتظار دارد میز معامالت 
قطر انرژی با توســعه ظرفیت صادراتش در قطر، آغاز پروژه جدید 
در آمریکا و افزایش ناوگان کشتیهایش، تقویت شود.قطر قصد دارد 
ظرفیــت تولید ال ان جی را تا پایان دهــه جاری بیش از ۶0 درصد 
افزایش داده و به 12۶ میلیون تن برساند. این کشور با توسعه پروژه 
»نورت فیلد ایست« که قرار است تولید را در سال 202۶ آغاز کند 
و »نورت فیلد ساوت« که در سال 202۷ برای صادرات آماده خواهد 
بود، به این مقصود دست پیدا کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، قطر 
در پایانه صادراتی گلدن پاس در تگزاس که قرار اســت فعالیتش را 
در سال 202۴ آغاز کند، سهم دارد. قطر انرژی اوایل ماه جاری اعالم 
کرد بازوی معامالتی این شرکت ۷0 درصد از این پروژه ال ان جی را 

دریافت، حمل و تجارت خواهد کرد.

نفت در سراشیبی کاهش قیمت ماند
قیمت نفت روز دوشنبه به دلیل نگرانی از گسترش محدودیت های 
کووید 1۹ در چین و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت در این کشور، 
کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 3۶ سنت 
معادل 0.۴ درصد کاهش، به ۹۵ دالر و ۴1 سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز جمعه 1.2 درصد کاهش داشت. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 23 سنت معادل 0.3 درصد کاهش، به 
۸۷ دالر و ۶۷ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 
جمعه 1.3 درصد کاهش پیدا کرده بود.اســتفن اینس، از شــرکت 
مدیریــت دارایی اس پی آی اظهار کرد: تشــدید محدودیت ها برای 
مقابله با گسترش شیوع کووید 1۹ در چین، نگرانیها نسبت به تقاضا 
برای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان را برانگیخته است.
با ادامه سیاست کرونا صفر پکن، تدابیر قرنطینه در شهرهای چینی 
مضاعف شــده و امیدهایی که پیش از این برای بهبود تقاضا برای 
ســوخت وجود داشت را کمرنگ کرده است.با این حال، نشانه های 
کندی رشــد حجم تولید و بهــره وری تولیدکنندگان آمریکایی در 
منطقه پرمیان باسین که بزرگترین منطقه نفت شیل آمریکاست، از 

معامالت وست تگزاس اینترمدیت پشتیبانی کرده است.

یک مقام مسئول:

افزایش تنش نه خواست تهران است نه آنکارا
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو 
با بیان اینکه طبق مطالعات انجام گرفته و با فرض تکمیل پروژه 
داپ سهم ایران از منابع آب در این حوضه در حدود 2۵ الی 30 
درصد کاهش خواهد یافت، گفت: قطع و یا کاهش آورد رودخانه 
مرزی ارس توسط ترکیه که منجر به مشکالت جدی برای تامین 
آب شــرب و کشــاورزی مناطق پائین دست می شــود؛ می تواند 
موجــب پیامدها و اثرات منفی اجتماعی و سیاســی در رابطه با 
ترکیه هم شــود.جبار وطن فدا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا، درباره اجرای پروژه داپ ترکیــه روی ارس و برنامه ایران 
 EAST( بــرای جلوگیری از عدم اضرار اظهار داشــت: پروژه داپ
ANATOLIAN PROJECT( نام طرح توســعه ای در کشور ترکیه 

و در منطقه آناتولی شرقی اســت. این طرح شامل 1۴ استان از 
جمله اســتان های آگری، ارزروم، اردهان، بینگول، کارس، اقدیر 
و ... اســت. طبق اسناد رسمی، تاریخ شروع پروژه آناتولی شرقی 
2۷ آگوست 1۹۹۸ است. طرح داپ یک طرح توسعه ای جامع در 
زمینه های مختلف شامل ساختار جمعیت، آموزش، سالمت، زنان 
و خانواده، منابع زمین و آب، تولید محصوالت زراعی، دامپروری، 
آبزی پروری، جنگلداری، صنایع تولیدی، انرژی، معدن، ســاختار 
مالی و بانکداری، ساخت و ساز و تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، 
فرهنگ و گردشــگری، صنایع دستی، سکونتگاه ها و بخش های 
زیست محیطی است. برنامه اقدام این طرح در سال 2013 تنظیم 

و آغاز شده است.

اهداف آنکارا از اجرای داپ
وی افزود: این طرح شــامل افزایش ســطح زیر کشت و افزایش 
آبزی پروری و همچنین تولید انرژی برق است که مجموعاً منجر 
به ایجاد سدهای متعدد و همچنین افزایش مصارف در باالدست 
رودخانه ارس به عنوان اصلی ترین جریان آب در این منطقه خواهد 

شد. این پروژه در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفته بطوری که 
یکی از شــاخص ترین ســدهای آن تحت عنوان کاراکورت سال 
گذشته آبگیری شد.مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب 
مشــترک وزارت نیرو تصریح کرد: افزایش ســطح زیر کشت در 
باالدست در قالب طرح های توسعه کشاورزی و شبکه های آبیاری 
با مجموع حدودی 230 هزار هکتار در مراحل مختلف مطالعاتی 
و مکان یابی و اجرایی قرار دارد. افزایش اســتحصال آب و افزایش 
برداشت در باالدست منجر به کاهش آورد رودخانه و ایجاد مشکل 

در پایین دست خواهد شد.

مخاطرات جدی داپ برای حقابه های ایران و آذربایجان
وی بــا اشــاره به اثرات اجــرای طرح بر منابــع آب ارس گفت: 
مهمترین مولفه های داپ در باالدست حوضه آبریز ارس شامل 1۴ 
سد همچون کاراکورت و صفاکوی در حال بهره برداری و سویلمز، 
توزلوجا در حال برنامه ریزی و ساخت، ۷ شبکه آبیاری و 10 طرح 

برقابی است. طبق مطالعات انجام گرفته و با فرض تکمیل پروژه 
داپ سهم ایران از منابع آب در این حوضه در حدود 2۵ الی 30 
درصد کاهش خواهد یافت که می تواند تأمین حقابه های تاریخی،  
قانونی و عرفی اراضی پایاب رود ارس، چه در کشــور ایران و چه 
در کشــور جمهوری آذربایجان را با مخاطرات جدی مواجه کند. 
این مســأله می تواند در دوره آبگیری مخازن سدها نیز به صورت 

مقطعی چالش های جدی در منطقه ایجاد کند.

از سال 97 پیگیر پروژه داپ هستیم
وطن فدا تاکید کرد: دســتگاه دیپلماســی کشــور یعنی وزارت 
امورخارجه با همکاری وزارت نیرو، در اعتراض به آثار ناشــی از 
تکمیل این برنامه، از سال 13۹۷ نسبت به ارسال یادداشت هایی 
به کشور ترکیه اقدام کرده اســت. هچنین اقداماتی در راستای 
مذاکره دوجانبه با ترکیه پیرو جلسه برگزار شده در سال 1۴00 
در سطح معاونین وزیر و با موضوع اقدامات ترکیه بر روی رودخانه 

ارس انجام شــده اســت. توافقی مبنی بر تشــکیل کمیته های 
همکاری های مشترک و ادامه روند مذاکرات در خصوص رودخانه 
ارس با طرف ترک انجام شــده اســت، که این توفیق و امید به 
حصول تفاهم برای نخســتین بار طی سال های متمادی و پس 

از مطالبه و پیگیری های مکرر ایران، با طرف ترک حاصل شد. 

افزایش تنش خواست هیچ یک از دو طرف مذاکره نیست
وی یادآور شد: الزم به ذکر اســت دو کشور ایران و ترکیه دارای 
سطح تعامالت گســترده ای بوده و منافع مشترکی را در منطقه 
دنبال می کنند، کــه از آن جمله می توان بــه مبادالت تجاری، 
اشــتراکات موجود در خصوص امنیت منطقه، موضوع توریسم و 
مراودات اقتصادی اشاره کرد، نتیجتاً افزایش تنش خواست هیچ 

یک از دو طرف مذاکره نیست.

تبعات منفی سیاسی و اجتماعی داپ گریبان ترکیه را هم 
می گیرد

مدیــرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشــترک وزارت 
نیرو خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت اســتراتژیک رودخانه 
مرزی ارس، کشــور ترکیه باید حقوق کشــورهای پائین دست 
این رودخانه شامل جمهوری آذربایجان و استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در شمال غرب ایران را به رسمیت 
شــناخته و مانع جریان آب به پائین دست نشود. قطعا قطع و یا 
کاهــش آورد رودخانه مرزی ارس توســط ترکیــه که منجر به 
مشــکالت جدی برای تامین آب شــرب و کشــاورزی مناطق 
پائین دست شده؛ می تواند موجب پیامدها و اثرات منفی اجتماعی 
و سیاسی در رابطه با ترکیه هم شود، بنابراین ما به آینده مذاکره 
در خصوص موضوع آب ارس خوشبین هستیم و انتظارات خود را 

نیز به طرف ترک به صورت بسیار شفاف اعالم کرده ایم.

پیوستن ١٨ درصد پرمصرف ها به الگوی 
مصرف/ ٨ میلیون قبض رایگان صادر شد

ســخنگوی صنعت برق از رایگان شــدن هشت میلیون قبض خبر داد و گفت: 1۸ 
درصد مشترکان پرمصرف به محدوده الگوی مصرف بازگشتند و در بین مشترکانی 
که کمتر از 100 کیلووات در ماه مصرف داشتند حدودا 10 درصد افزایش مصرف 
داشــته اند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه، امسال 
میزان مصرف در بخش خانگی با کاهش چشمگیری مواجه بود، اظهار کرد: معموال 
رشــد مصرف برق خانگی در بخش خانگی بیش از پنج درصد اســت اما امسال تا 
مردادماه نســبت به سال گذشــته ۴.۵ درصد کاهش مصرف برق نسبت به رشد 

متعارف در بخش خانگی داشتیم و کاهش مصرف 10 درصدی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه تا پایان شــهریورماه ۵۶ میلیون قبض برق صادر شده که  از این 
تعداد بیش از 22 میلیون قبض شامل پاداش خوش مصرفی شده اند، گفت: از این 
تعداد ۸ میلیون قبض رایگان یا بســتانکار ثبت شده است.رجبی مشهدی با بیان 
اینکــه در مجموع 13۵۷ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی در بخش خانگی ثبت 
شــده اســت، گفت: همچنین در بخش اداری در مجموع ۶۵0 مگاوات و در بخش 
خانگی 1۵00 مگاوات صرفه جویی داشــته ایم.وی با بیان اینکه در دوره گرم سال 
بیش از ۸۵ درصد مشــترکان خانگی به زیر الگوی مصرف رسیدند، اظهار کرد: با 
اجرای طرح تشــویق مشترکان میزان کاهش مصرف برق بیش از  1۵00 مگاوات 
تخمین زده شــده است، برای تامین این میزان اگر قرار به ساخت نیروگاه و شبکه 
های مورد نیاز بود، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بایستی سرمایه گذاری می کردیم.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه همچنان درخواست ما از همه مشترکان مدیریت 
مصرف برق و انرژی است، اظهار کرد: با راهکارهایی که در تابستان در سمت مصرف 
کار گرفتیم، توانستیم 1۵ درصد بیشتر برق صنایع انرژی بر را تامین کنیم.رجبی 
مشــهدی با بیان اینکه امســال از ۶30 هزار مگاوات برق مورد نیاز صنعت برق در 
کشور تنها 10 درصد مشمول محدودیت ها و طرحهای مدیریت مصرف شد، گفت: 
طبق برنامه ریزی وزارت نیرو، افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان 3۵ هزار مگاوات 

و توزیع شبکه انتقال به میزان ۹۸ هزار کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه:

آنکارا می تواند انرژی 
ایران و عربستان را به 
اروپا منتقل کند



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 10 آبان 1401  6 ربیع الثانی 1444  1 نوامبر 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5034 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گمرک اعالم کرد
آخرین خبرها از واردات و رجیستری آیفون ۱۴

درحالی که حدود یک ماه از ورود آیفون ۱۴ به کشور می گذرد، همچنان امکان رجیستری 
این تلفن همراه وجود ندارد؛ اتفاقی که گمرک دلیل آن را عدم فعال سازی پرداخت حقوق و 
عوراض گمرکی در سیستم مربوطه عنوان کرده است.به گزارش ایسنا، خریداران آیفون ۱۴ 
همچنان با مشکل فعال سازی این گوشی مواجه هستند و روز گذشته سامانه همتا به صورت 
رســمی اعالم کرد که با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی ها، کلیه گوشی های 
آیفون ۱۴ بازار قاچاق هســتند؛ لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می شود تا زمان 
تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی آیفــون ۱۴ از خریدوفروش آن خودداری کنند.البته 
اینکه آیا همه آیفون های ۱۴ موجود در بازار قاچاق محســوب می شوند یا خیر جای بحث 

دارد، چراکه طبق قانون به صورت ســاالنه هر مسافر امکان ثبت یک گوشی تلفن همراه را 
دارد و ممکن اســت بســیاری از این مدل از تلفن همراه از طریق مسافری وارد کشور شده 
باشند.در این راستا و طبق اطالعاتی که گمرک در اختیار ایسنا قرار داده است، ورود مسافری 
آیفون ۱۴ به کشور قاچاق نبوده اما از آنجاکه در سامانه مربوطه ثبت آیفون ۱۴ فعال نشده 
اســت، امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای مسافر وجود ندارد به همین دلیل بر 
اساس مصوبات کمیته رجیستری تلفن همراه، امکان فعال سازی نیز وجود ندارد.گمرک بر 
این نکته تاکید دارد که بر اســاس مقررات صادرات و واردات، هر مســافر می تواند در سال 
یک تلفن همراه وارد کشــور کند و این نحوه ورود قاچاق محسوب نمی شود اما فعال سازی 
تلفن همراهی که از این طریق وارد کشور شده است، در حوزه گمرک نیست و طبق قوانین 
مســافر باید در ابتدا حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند که فعال این گزینه در سامانه 

مربوطه فعال نشده است.

گزیده خبر

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد:
لزوم استفاده از تکنولوژی های نوین برای 
همگام شدن با تولید فوالد سبز در جهان

رئیس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم استفاده از تکنولوژی 
ها و فناوری هــای نوین برای همگامــی با جهان در 
معدنکاری و تولید فوالد ســبز، تاکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع 
معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اله جعفری، رئیس هیات 

عامل ایمیدرو در مراســم امضای تفاهم نامه معدنکاری سبز و فوالد سبز میان 
شــرکت های زیرمجموعه ایمیدرو تاکید کرد: برای همگام شدن با کشورهای 
پیشــرو در این حوزه باید از تکنولوژی های نوین اســتفاده کرد. همچنین در 
طراحی ها و ورود ماشــین آالت معدنی تکنولوژی هــای مربوط به معدنکاری 
و فوالد ســبز را مد نظر قرار داد چرا که اســتفاده از تکنولوژی های قدیمی می 
تواند این حوزه را دچار مشکل کند.جعفری ادامه داد: باید فعالیت در این زمینه 
را امروز شــروع کنیم تا از کشــورهای جهان در این حوزه عقب نمانیم و فاصله 
خود را با آنها به حداقل برســانیم. بنابراین بهتر اســت کار را بدون اتالف وقت 
شروع کرد و چگونگی آن نیز باید از طریق این تفاهم نامه ها دنبال شود.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: ســرعت استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های 
جدید و تولید آنها بســیار افزایش یافته و می تواند به کاهش قیمت تمام شده 
و اســتفاده از فناوری های جدید در همه موارد از جمله استحصال، استخراج و 

حتی اکتشاف کمک کند.

در راستای تحقق اتحاد استراتژیک دو خودروساز
حمل مشترک محصوالت ایران خودرو و سایپا 

آغاز شد
شرکت ایسیکو به عنوان متولی حمل و نقل و لجستیک گروه صنعتی ایران خودرو، 
برای نخستین بار محصوالت ایران خودرو و سایپا را به صورت مشترک از تهران 
به نمایندگی های مختلف سراســر کشــور، حمل کرد.ایکوپرس- در چارچوب 
تفاهم نامــه ای که بین ایران خودرو و ســایپا در زمینه حمل محصوالت این دو 
خودروســازی بزرگ کشور به امضا رسیده، نخستین محموله مشترک از تهران 
به نمایندگی های شــهرهای اردبیل، ارومیه و مشهد ارسال شد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ایسیکو، حسین محمدی مدیرعامل شرکت مهندسی خدمات 
صنعتی ایران خودرو )ایســیکو(، در حاشیه این رویداد گفت: با توجه به توافقات 
صورت گرفته برای حمل بهتر و سریع تر محصوالت تولیدی دو خودروساز بزرگ 
کشــور، از ظرفیت های حمل و لجستیک هر دو شــرکت به صورت مشترک، 
استفاده خواهد شــد.وی افزود: در کنار حمل خودرو، طرح های دیگری مانند 
حمل قطعات یدکی و بدنه برای سایت های تولیدی و نمایندگی های مجاز دو 
خودروساز نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل ایسیکو  تاکید کرد: این طرح، 
مزایای متعددی مانند کاهش هزینه های حمل، افزایش سرعت تحویل و استفاده 

بهینه از ظرفیت های خالی ناوگان لجستیک را در بر دارد.

پانزدهمین دوره مسابقات کشوری آتش 
نشانی ایمپاسکو برگزار می شود

مسابقات کشوری آتش نشانی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از سال 
۱۳۸۶ هر ساله در واحد های تابعه این شرکت برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امســال نیز پانزدهمین دوره 
این مســابقات به میزبانی شرکت زغال سنگ البرز مرکزی در تاریخ های ۱۰ و 
۱۱ آبان ماه در محل خزر آباد برگزار و ارزیابی آتش نشــانان طی  دو روز انجام 
خواهد شــد.مهندس پرهام خواجه پور مدیر HSEE ایمپاسکو اعالم نمود:  روز 
اول میزان دانش آتش نشــانان  طی یک آزمون کتبی ســنجیده و پس از آن 
مســابقه طناب کشــی برگزار و توانایی کار تیمی، هماهنگی و توانایی فیزیکی 
ارزیابی خواهد شد.در روز دوم مسابقه  که شامل سه بخش است در بخش اول 
آمادگی جسمانی و چابکی را با آیتم هایی شامل پوشیدن لباس آتش نشانی، باال 
رفتن از دیواره ۴ متری، پوشــیدن کوله تنفسی، و عبور از لوله و عبور از گودال 
آب مورد آزمون قرار خواهد گرفت.در بخش دوم عملیات ترکیبی امداد و آتش 
نشــانی ۴۰*۴ را خواهیم داشت که شامل عبور از موانع مارپیچ، عبور از نردبان 
افقی، حمل دوشی مصدوم و خاموش کردن تشتک حریق است.در بخش سوم و 
پایانی مسابقه بخش عملیات مهارتی را خواهیم داشت که آبگیری از منبع روباز 

و آبرسانی به سیبل خواهد بود.

حضور قدرتمند گروه خودروسازی سایپا در 
نمایشگاه قطعات تهران

گروه خودروسازی ســایپا در هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، لوازم 
و مجموعــه های خــودرو تهران که از 9 الی ۱2 آبــان ماه در محل دائمی 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود حضور قدرتمندی خواهد داشت.

به گزارش ســایپانیوز، در هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات، لوازم و 
مجموعه های خودرو که در نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار می شــود 
گروه خودرو ســازی سایپا با ۶9 شرکت زیر مجموعه و همکار حضور فعال 
دارد و توانمنــدی های این گروه در حوزه تولید قطعات خودرو را به نمایش 
خواهد گذاشــت.بر اســاس این گزارش ۱۸ شرکت قطعه ساز زیر مجموعه 
گروه خودروسازی سایپا ، 2۰ شرکت زیر مجموعه و همکار شرکت مگاموتور 
و ۳۱ شــرکت زیرمجموعه و همکار شرکت ســازه گستر در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشــت.جوادمرادی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی 
ایدرو به عنوان برگزار کننده هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات، لوازم 
و مجموعــه های خــودرو از اختصاص بیش از 7۰ هــزار متر مربع فضای 
نمایشــگاهی جهت نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو خبر داد که برای اولین 
بار در این متراژ و مســاحت جهت نمایشــگاه قطعات برگزار می شود و به 
نوعی تمام فضای نمایشــگاه بین المللی در این حوزه فعال شــده است.به 
گفته مرادی و با توجه به نام گذاری امســال به نــام »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین«، در هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات ، لوازم و مجموعه 
های خودرو تهران حضور شرکت های دانش بنیان چشمگیر است به نحوی 
که ۴5 شــرکت دانش بنیان بزرگ و فعال در این نمایشــگاه حضور دارند. 
همچنین ۶۰۰ شــرکت داخلی و 55 شــرکت خارجی از ۱۱ کشور هلند، 
ایتالیا، آلمان، ترکیه، هند، چین، امارات، کره جنوبی، تایوان، ژاپن و اندونزی 
حاضر هستند.هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو از 9 الی ۱2 آبان ماه در نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد که گروه خودروسازی سایپا در سالن های ۱۰ و ۱۱ و شرکت های سازه 
گستر در سالن های ۸ و 9 از ساعت ۸ تا ۱5 پذیرای بازدید کنندگان و عالقه 

مندان در این نمایشگاه خواهند بود.

صادرکنندگان تهرانی بخوانند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت استان تهران از صادرکنندگان 
متقاضی شــرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی 
سال ۱۴۰۱ خواست که تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ آبان در سامانه 
e-tpo.ir ثبــت نام الکترونیکی انجام دهنــد و در ادامه گفت که 
انتخاب متقاضیان در فهرســت نهایی صادرکنندگان برگزیده در 
سال جاری مستلزم ایفای حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی مطابق 
با مصوبات کمیته اقدام ارزی است.حسن میرزایی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران برای تحقق اهداف 
صادراتی تقدیر از فعاالن در عرصــه صادرات کاال و خدمات غیر 
نفتی بر اســاس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سامانه 
e-tpo.ir درصدد شناسایی الگوی موفق در بخش صادرات و معرفی 
آنان به عنوان صادرکننده برگزیده اســتانی در سال ۱۴۰۱ طی 
بیســت و ششمین سال روز ملی صادرات اســت.وی در ادامه از 
صادرکنندگان متقاضی شــرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده 
برگزیده استانی سال ۱۴۰۱ خواست که تا پایان روز شنبه مورخ 
۱۴ آبان در ســامانه e-tpo.ir ثبت نــام الکترونیکی انجام دهند.
میرزایی یا بیان اینکه بــرای ترغیب صادرکنندگان به حضور در 
فرآیند یاد شده، انتخاب استان از حیث محل صدور کارت بازرگانی 
و یا مبدا تولید توسط مشــارکت کنندگان بالمانع است، تصریح 
کــرد: انتخاب و معرفی متقاضیان در فهرســت نهایی منتخبین 
صادرکنندگان برگزیده در سال جاری مستلزم ایفای حداقل ۶۰ 
درصد تعهدات ارزی مطابق با مصوبات کمیته اقدام ارزی اســت.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران در پایان خاطر نشان کرد که این مراسم فقط 
برای صادرکنندگان استان تهران برگزار خواهد شد. پیش تر مراسم 
کشوری تقدیر از صادرکنندگان برگزار شد که از مجموع 57 واحد 
صادرکننده کشوری، 2۰ واحد صادرکننده از استان تهران تقدیر 
شــدند. این واحدها در زمینه کاشی وسرامیک، چرم سازی، نواع 
تایر، ماکارونی، خدمات فنی ومهندسی، فرش دستباف، تجهیزات 
پزشــکی قلبی، صنایع معدنی ، مواد معدنی، صنایع خالق، فرش 
ماشینی،خشکبار، لوازم خانگی، تجهیزات وماشین آالت صنعتی 

،فوالدی،صنعت تاسیسات گرمایشی، مواد شوینده فعالیت دارند.

تحریم ها نیاز به تامین مالی را دوچندان کرد

بنگاه ها توان پرداخت بدهی های بانکی را ندارند
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران 
خاطر نشان کرد: با افزایش عطش نقدینگی در هر سال بخشی از 
تسهیالت بانک ها باز نمی گردند که بتواند چرخش را ایجاد کند 
و مســیر یک طرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسان های 
اقتصادی دچار مشکل شده اند و نمی توانند بدهی های بانکی خود 
را پرداخت کنند.عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، تــورم را یکی از دالیل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش 
نقدینگی دانســت و گفت: ســطح فعالیت بنگاه ها هر سال باید 
مطابق با مکانیزم مشــخصی افزایش پیدا کند این در حالیست 
که ما در کشــور تورم ۴5 تا 5۰ درصــدی را تجربه می کنیم و 
همین تورم باعث شده است که بنگاه های اقتصادی به ناچار هر 2 
سال یکبار منابع مالی مورد نیازشان فعالیت شان را حداقل 2 برابر 
افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند.این 
فعال اقتصادی با ذکر یک مثال توضیح داد: اگر یک واحد تولیدی 
در سال جاری با ۱۰۰واحد پول ۱۰۰  واحد کاال خریداری می کرد 
بــا افزایش تورم دیگر نمی توان با ۱۰۰ واحد پول ۱۰۰ واحد کاال 
تهیه و تولید کنــد در نتیجه حجم تولید را کاهش می دهد. وی 
تحریم ها را عامل دیگــر حجم تولید بنگاه های اقتصادی معرفی 
کرد و افزود:  پیش از اعمال تحریم ها امکان اســتفاده از  ال سی 
در تجارت خارجی برای تجار وجود داشت و آنها می توانستند کاال 
را وارد و وقتی به کاال می رســیدند آن وقت پول را می پرداختند 

این در حالیست که در شرایط تحریم که باید به صورت تراستی با 
دنیا کار کنیم و نخست باید تمام پول پرداخت شود، از این رو نیاز 
به تامین مالی دوچندان می شود. وقتی تجار ایرانی نمی توانند از 
ترم های تجاری استفاده کنید مجبورند منابع مالی خود را افزایش 
دهد.نایب رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: تورم مدیریت و کنترل شــود نیاز به افزایش 

منابــع مالی در بنگاه های تولیــدی، خدماتی و تجاری کاهش 
پیدا می کند.آرگون با اشاره به توسعه ابزارهای اعتباری از سوی 
وزارت صمت، خاطرنشــان کرد: اوراق گام، اســتفاده از ال  سی 
داخلی می تواند فرآیند تسهیل مالی را تامین کند؛ اما اگر مشکل 
اصلی که همان تورم است حل نشود عطش و نیاز به نقدینگی 
هر ســال افزایش پیدا می کند و بدون تردید ابزارهای اعتباری 

در میان مدت کارآیی خود را از دســت می دهند.وی در پاسخ 
به این پرســش که بانک ها یکی از اصلی ترین تامین کنندگان 
منابع مالی بنگا ه های اقتصادی محســوب می شوند آیا عملکرد 
بانک ها در زمینه تامین مالــی بنگاه ها را قابل قبول می دانید؟ 
گفت: نباید فراموش شــود که بانک ها نیز یک بنگاه محسوب 
می شــوند به نظر می رســد بانک ها برای تامین مالی درازمدت 
گزینه مناســبی نباشند و برای تامین مالی بنگاه های کوچک و 
متوسط کارکرد بهتری می توانند از خود نشان بدهند و بنگاه های 
بزرگ برای تامین مالی می توانند متوسل به بازار سرمایه شوند 
.به گفته آرگون؛ با افزایش عطش نقدینگی در هر سال بخشی از  
تسهیالت بانک ها باز نمی گردند که بتواند چرخش را ایجاد کند 
و مسیر یک طرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسان های 
اقتصادی دچار مشکل شــده اند و نمی توانند بدهی های بانکی 
خود را پرداخت کنند.این فعــال اقتصادی با بیان اینکه امکان 
پیش بینی اقتصاد برای فعاالن اقتصادی در شرایط فعلی دشوار 
شده است، گفت: پیش بینی اقتصادی زمانی میسر است که نرخ 
ارز قابل پیش بینی باشــد، همچنین نیاز به نقدینگی مشخص 
و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش مواجه نباشــند؛ 
امیدواریــم اقتصاد ایران به ثبات برســد و  قوانین و مقررات و 
شرایط اقتصادی به سمتی برود که افراد بتواند رقبت بیشتری 

برای سرمایه گذاری از خود نشان بدهند.

رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی خاطر 
نشان کرد: کسانی که درباره FATF باید تصمیم 
بگیرند خــود و فرزندان مبــادرت به تجارت 
خارجی می کنند و می دانند که باقی ماندن در 
این لیست سیاه چه عواقبی دارد، این تصمیم 
سیاســی است و اصرار آنها برای باقی ماندن در این لیست را نمی دانم؛ دلیلی وجود 
ندارد که مــا اقتصاد را به گروگان تعــدادی دالل در آوریم.محمدرضا مرتضوی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش که روسیه توافق اجازه 
صدور غالت از بنادر دریای ســیاه را تعلیق کرده اســت، آیا این موضوع تاثیری در 
تامیــن غالت در ایران می گذارد؟ گفت: اگر این تعلیق در گفت وگوهای بین طرفین 
حل نشود افزایش قیمت غالت در بازارهای جهانی را به همراه خواهد آورد که بدون 
تردید ایران از این موضوع نیز تاثیر خواهد پذیرفت.این فعال اقتصادی با بیان اینکه 
تعلیق صدور غالت از بنادر ســیاه بر روند کاهشی شدن قیمت کاالهای اساسی در 
بازارهای جهانی تاثیر خواهد گذاشــت گفت: برداشت های بزرگ باعث شد که روند 
کاهشی شدن قیمت ها در بازارهای جهانی کند  شود و اگر اوکراین از این بازار خارج 
شــود احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد و می توان امیــدوار بود که به زودی این 
تعلیق لغو شود.وی با بیان اینکه قیمت روغن و ذرت متاثر از این تعلیق قرار خواهد 
گرفت، افزود: به نظر می رسد که این افزایش قیمت در نهایت امنیت غذایی کشورها 
بــه ویژه ایــران را تحت تاثیر قرار ندهد.به گفته این فعــال اقتصادی، قیمت  غالت 

پیش از جنگ برای ایران مناســب بود اما بعد از جنگ اوکراین و روسیه، اوکراین از 
اولویت های تامین کنندگان نخست غالت ایران خارج شد و ایران منابع تامین غالت 
را توســعه داد.رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی تصریح کرد: چند سال پیش 
من طی اظهارنظری اعالم کردم که ایران تا ۱۰ سال آینده حداقل هر سال باید 2۰ 
میلیون تن غله  وارد کشــور کند؛ برخی نسبت به این دیدگاه انتقاداتی وارد کردند 
و آن را غیرواقعی دانســتند اما بعد از گذشــت چند سال مشخص شده است که ما 
ســاالنه به واردات حداکثر 2۰ میلیون تن کاالی اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، 
شــکر، دانه های روغنی، روغن، برنج نیاز داریم و بعید است که در سال های آتی به 
یک نقطه  بی نیازی از واردات این اقالم برسیم.به گفته وی؛ کوتاهی ها در زمینه الگوی 
کشــت و مدیریت آب در کشور بر این موضوع صحه می گذارد.مرتضوی در پاسخ به 
این پرســش که ایران همچنان در لیست ســیاه FATF باقی ماند آیا این موضوع در 
تجارت خارجی ما تاثیر می گذارد؟ افزود: 2 کشــور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام 
مالی علیه پولشــویی هستند که ایران یکی از این  دو کشور است. فعاالن اقتصادی 
این موضوع را در شان جمهوری اسالمی نمی دانند اما برخی در کشور به این مسئله 
افتخار می کنند.رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی با بیان اینکه دلیلی برای باقی 
ماندن ایران در لیست سیاه FATF وجود ندارد، اذهان کرد: قواعد و قوانین این سازمان 
در بانک های ایران اجرا می شود و ماندن در این لیست بدون تردید به تجارت خارجی 
مــا کمک نخواهد کرد و هزینه های تجارت بین المللی را باال می برد و احتمال اینکه 
هزینه تجارت خارجی در ماه های آینده افزایش پیدا کند باز هم وجود دارد.به گفته 

وی؛ کســانی که درباره FATF باید تصمیم بگیرند خود و فرزندان مبادرت به تجارت 
خارجی می کنند و می دانند که باقی ماندن در این لیست سیاه چه عواقبی دارد، این 
تصمیم سیاسی است و اصرار آنها برای باقی ماندن در این لیست را نمی دانم؛ دلیلی 
وجود ندارد که ما اقتصاد را به گروگان تعدادی دالل در آوریم.مرتضوی در پاسخ به 
این پرســش که شما به عنوان یک فعال اقتصادی چه پیشنهاداتی برای برون رفت 
از این بحران های اقتصادی ارائه می دهید؟ گفت: دولت ها با وعده های مشخص زمام 
امور را به دست می گیرند و اگر نتواند به وعده های که داده اند عمل کند بدون تردید 
بغض متراکمی در جامعه ایجاد می شود که این بغض در حالت های مختلف می تواند 
جامعه را ملتهب کند.وی با اشاره به کنترل نشدن تورم در ۱۴ ماه اخیر، گفت: اجاره 
بها خانه در ایران در ۳ ســال اخیر ۳.5 برابر شده است و در سال جاری ۱۰۰ درصد 
اجاره مسکن افزایش داشته است؛ زمانی که دولت ها به دالیل سیاسی نمی توانند به 
قول های خود عمل کنند و زندگی مردم تحت تاثیر قرار می گیرد و جوانان نمی توانند 
آینده خود را روشن ترسیم کنند در نتیجه جامعه ملتهب می شود.وی با بیان اینکه 
این روزها فقط حرف تحویل مردم داده می شود، گفت: کسی عالقه ندارد به خیابان ها 
بیاید. وقتی جوانان ها می بینند، جوابی به خواسته های آنها داده نمی شود بدون تردید 
اعتراض های آنها از جایی نمود عینی پیــدا می کند.مرتضوی ادامه داد: ناآرامی ها و 
توالی آن دالیلی دارد؛ این مشکالت اگر حل نشوند دوباره جوانه خواهد زد کارهایی 
را می تــوان انجام داد اما نمی دانم با چه منطقی هر فرصتی که برای کشــور ایجاد 

می شود آن را می سوزانن

اوکراین از فهرست تامین کنندگان نخست غالت ایران خارج شد

فرزندانتصمیمگیراندربارهFATF،تجارتخارجیمیکنند
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طالی جهانی تحت تاثیر فدرال رزرو ثابت شد
قیمت طال پس از کاهش حدود ۱.۳ درصدی در جلســه قبل، )دوشــنبه( ثابت بود زیرا سرمایه گذاران محتاطانه منتظر نشست سیاست گذاری فدرال رزرو ایاالت متحده برای سرنخ هایی در 
مسیر افزایش نرخ بودند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ صبح به وقت شرقی با ۳.۳ درصد کاهش به ۱۶۴۲ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۲ درصد 
کاهش به ۱۶۴۳ دالر و ۴۰ سنت رسید.شاخص دالر ثابت بود، در حالی که بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری باالتر از آستانه چهار درصد بود. هزینه های مصرف کننده ایاالت متحده در 
ماه سپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و افزایش فشارهای تورمی، فدرال رزرو را در مسیر افزایش سه چهارم درصدی دیگر نرخ بهره در نشست یکم تا دوم نوامبر نگه داشت.افزایش 
نرخ بهره ایاالت متحده هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر و در عین حال دالر را که در آن قیمت گذاری می شود، افزایش می دهد. کالس نات، عضو شورای بانک مرکزی اروپا گفت: 

این بانک می تواند در نشست بعدی سیاست گذاری خود در دسامبر، دوباره نرخ بهره خود را ۷۵ واحد افزایش دهد.

گزیده خبر

بورس سبزپوش شد
روند حرکت بازار سرمایه امروز برخالف روزهای گذشته صعودی بود؛ به طوری 
که هر سه شــاخص بورس، شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص فرابورس 
سبزپوش شدند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحد 
افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار 
هــم وزن هم ۴۵۷۴ واحــد افزایش یافت و به رقم ۳۶۰ هــزار و ۸۱۶ واحد 
رســید.در این بازار ۲۴۵ هزار معامله به ارزش ۳۸ هــزار و ۷۶ میلیارد ریال 
انجام شد.صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، 
فــوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ســرمایه  گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین، پاالیش و نفت اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس بــا ۱۸۳ واحد افزایش به رقم ۱۱۷ هزار و ۳۳۳ واحد رســید.
در این بازار ۱۷۴ هزار معامله به ارزش ۱۳۷۹ میلیارد ریال انجام شــد.پلیمر 
آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، داروسازی دانا، فرابورس 
ایران، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

رئیس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

سرمایه در گردش به مشتریان
رئیس شعبه بلوار کشــاورز بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه طی 
شش ماهه اول سال جاری نزدیک به دو هزار میلیارد ریال تسهیالت سرمایه 
در گردش به مشــتریان حوزه صنعت، کشــاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت 
کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حمید فاضل 
نیا اظهار داشت: این بانک در نیم سال اول سال جاری با تمرکز بر طرح های 
ســرمایه گذاری، موفق به ساماندهی وضعیت چندین طرح صنعتی از جمله 
خطوط فوالد سازی و آب شیرین کن صنعتی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
و طرح تولید آنژیوکت شرکت پرژیان شده است.وی با ذکر این مهم که وصول 
مطالبات بانک در دســتور کار این شعبه قرار دارد، گفت: از آغاز سال تا پایان 
شهریورماه، بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار دالر ارز در این شعبه خریداری و 
یک میلیون و ۱۴۷ هزار دالر به مشــتریان فروخته شده است.به گفته فاضل 
نیا، شعبه بلوار کشــاورز بانک توسعه صادرات ایران، بالغ بر دو میلیون و ۶۹ 
هزار دالر بروات ارزی وارداتی و سیزده میلیون و ۹۱۷ هزار دالر نیز حوالجات 

صادره و وارده به مشتریان عرضه کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران از دو شرکت 
خودروساز در کرمان بازدید کرد

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از دو شــرکت خودروساز در استان 
کرمان بر اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات شعب داخلی و خارجی و ابزارهای 
تامین زنجیره مالی برای حمایت از تولید و اشــتغال در صنعت خودرو تاکید 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی در سفر به 
شــهر بم، از بخش های مختلف دو مجموعه خودروسازی »کرمان خودرو« و 
»مدیران خودرو« بازدیــد و در دیدار با مدیران این دو مجموعه گفت: بانک 
صادرات ایران ســابقه همکاری مطلوبی با صنعت خودرو کشور داشته و برای 
توســعه و تداوم این راهبرد، با استفاده از ابزارهای نوین مالی برگ دیگری از 
این همکاری را رقم خواهد زد.وی با بیان اینکه بانک صادرات ایران با استفاده 
از توانمندی هــای خود، آماده فراهم کردن زنجیره تامین مالی این صنعت به 

بهترین شکل است.

افزایش فعالیت های صندوق کارآفرینی 
 امید در مناطق محروم و روستایی

 با کمک بانک شهر
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه خدمات این صندوق قطعا 
با حمایت بانک شــهر آسان تر به دســت همگان خواهد رسید، گفت: افزایش 
فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در مناطق محروم و روستایی را با حمایت 
ایــن بانک به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
شهر، دکتر نعمت اهلل رضایی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری های مشترک 
میان صندوق کارآفرینی امید و بانک شهر؛ این مهم را رویدادی ارزشمند برای 
دوطرف توصیف کرد.رضایی با اشاره به اقدامات و فعالیت های اثرگذار بانک شهر 
در حمایت از افزایش تولیدات داخلی و اشتغال، تصریح کرد: طی ماه های اخیر 
با بانک های متعددی برای آغاز تعامالت و همکاری های مشترک وارد گفتگو 
شدیم؛ اما اعتقاد داریم که بانک شهر به عنوان بانکی محبوب و پایبند به قوانین 
و مقررات می تواند همراهی قابل اعتمادی برای پیشــبرد برنامه های صندوق 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه صندوق کارآفرینی امید عالوه براعطای تسهیالت؛ 
در توسعه، تولید و اشتغال روستاهای کشور نیز فعالیت چشمگیری دارد، افزود: 
صنــدوق اولویت فعالیت های خود را بر حمایت از طرح های خرد و کوچک و 
متوســط و معیشت محور گذاشته است. همچنین باید اعالم کنم که منابع ما 

عموما به اقشار کم برخوردار جامعه اختصاص پیدا می کند.

افتتاح مدرسه بانک سامان در روستای 
قوشجان آباد استان گلستان

آیین افتتاح مدرســه ۶ کالسه بانک سامان با حضور مدیران ارشد این بانک، 
مســئوالن محلی شهرســتان آق قال و اهالی این روستا برگزار شد.به گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با تخصیص 
اعتبار از محــل بودجه فعالیت های خیریه خود، اقدام به ســاخت و تکمیل 
مدرســه ۶ کالسه در روستای قوشــجان آباد از توابع شهرستان آق قال استان 
گلســتان کرد.در مراســم افتتاح این مدرسه ۶ کالســه که به نام »سامان« 
نام گذاری شده، جمعی از مسئوالن محلی، مدیران ارشد بانک سامان و اهالی 
روستای قوشجان آباد حضور داشتند.در این مراسم سلیمان هاشمی فرماندار 
شهرســتان آق قال ضمن تقدیر از اقدام بانک ســامان برای احداث این واحد 
آموزشی، خواســتار تداوم اقدامات خیریه بانک در مناطق محروم شهرستان 
آق قال شد.همچنین رضا شــیرین گوهریان معاون اعتباری بانک سامان طی 
سخنانی با ابراز خرسندی از افتتاح مدرسه سامان گزارشی از اقدامات خیریه 
این بانک در جهت توسعه فضاهای آموزشی در سراسر کشور داد.وی به پیشتاز 
بودن این بانک در پیشبرد امور عام المنفعه اشاره کرد و ادامه داد: بانک سامان 
توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده 
و بر همین اســاس تاکنون ۸ مدرســه در مناطق محروم کشور توسط بانک 

سامان احداث شده است.

دالر جهانی صعودی شد
دیــروز، دوشــنبه )۳۱ اکتبر( پس از آن که داده های شــاخص 
قیمت مصرف کننده به فشــارهای تورمی مداوم اشاره کرد، دالر 
افزایش یافت و این موضوع نشــانه ای از کاهش سرعت کمپین 
ســخت گیرانه سیاســت های پولی تهاجمی فدرال رزرو آمریکا 
خواهد بود.به گزارش ایســنا به نقل از اینوست، دالر در تجارت 
آسیا به طور کلی باالتر رفت، به ویژه در برابر ین ژاپن، بیش از ۰.۵ 
درصد افزایش داشت و به باالی سطح ۱۴۸ ین رسید.ین آخرین 
بار ۱۴۸.۰۸ در برابر دالر معامله شد که تحت فشار تصمیم بانک 
مرکــزی ژاپن )BOJ( برای نگه داشــتن نرخ های بهره فوق العاده 
پاییــن بود.پوند و یورو هر کدام حــدود ۰.۱ درصد در برابر دالر 
کاهــش یافتند که پس از کاهش امیدها به تغییر رویکرد فدرال 
رزرو، بخشــی از ضررهای هفته گذشته جبران شد.کارول کنگ، 
استراتژیســت ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا می گوید: 
بازارها به نوعی انتظار چرخش فدرال رزرو روی سیاست های پولی 
را داشــتند اما من فکر می کنم با توجه به انعطاف پذیری اقتصاد 
و بــه ویژه میزان تورم باال، این مورد خیلی زود اســت.داده های 
روز جمعه نشــان داد که هزینه های مصرف کننده ایاالت متحده 
در ماه ســپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته است، در حالی 
که فشارهای تورمی اساسی همچنان تحت حباب هستند.انتظار 
می رود که فدرال رزرو پس از پایان جلســه تعیین سیاست این 
هفته در روز چهارشــنبه، ۷۵ واحد پایه )bp( دیگر افزایش نرخ 
بهره را ارائه دهد.اگرچه استرلینگ در مسیر رشد ماهانه نزدیک 
به چهار درصد اســت اما آخرین بــار ۰.۱۲ درصد کاهش یافت 
و به ۱.۱۶۰۰ دالر رســید، اســترلینگ پس از برنامه اقتصادی 
نخست وزیر سابق بریتانیا، لیز تراس که ماه گذشته آشفتگی بازار 
را برانگیخت، بهبودی قوی را رقم زده است.سرمایه گذاران از زمان 
انتصاب نخســت وزیر جدید، ریشی سوناک که متعهد شده است 
کشور را از یک بحران عمیق اقتصادی خارج کند، کمک دریافت 
کرده اند.کنگ گفت: »اســترلینگ واقعاً طی چند هفته گذشته 
کمــی بهبود یافته و من فکر می کنم که بســیاری از این موارد 
واقعاً بازتابی از آشفتگی بازار قبلی و کاهش ابهامات سیاست های 
بریتانیاست.«یورو آخرین بار ۰.۹۹۵۳۵ در برابر دالر بود به همین 
ترتیب به سمت افزایش ماهانه بیش از یک درصدی پیش رفت 
که اولین بار از ماه مه چنین رویکردی را شاهد بودیم.کنگ گفت: 
»یورو نیز از کاهش شــدید اخیر قیمت گاز ســود کرده است، 
اگرچه من شــک دارم که این رونــد ادامه یابد«.پیش از تصمیم 
بانک مرکزی در هفته جاری، دالر اســترالیا ۰.۰۹ درصد افزایش 

یافت و به ۰.۶۴۱۷ دالر رسید.انتظار می رود.

چرا بانک مرکزی »ریال دیجیتال« منتشر می کند؟
بانک مرکزی امروز پیش نویس سند ریال دیجیتال را منتشر 
کــرده که در آن یکــی از اهداف خود از انتشــار این پول را 
فعال ســازی و گســترش ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل 
کارکردهای اقتصاد دیجیتال اعالم کرده است.به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی اواســط سال گذشــته اعالم کرد که می خواهد 
رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشــار رمز ریال، 
افراد اســکناس ریال خود را تحویل بانــک مرکزی  دهند و 
رمز ریال تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل اســتفاده برای 

سرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.
در این زمینه، اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیئت 
نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای 
پول و اعتبار در شهریور امسال انجام شد که در آن زمان، رمز 
ریــال با رقم یک میلیارد تومان به تعداد محدودی از افراد در 
دو بانک ملی و ملت اجرایی شــد.عالوه بر این، قرار است تا به 
زودی با پیوســتن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش 
آزمایشی تمام شــده و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه 
اســتفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح 
نیز افزایش یابد.اکنون، بانک مرکزی پیش نویس ســند ریال 
دیجیتال را منتشــر کرده که یکی از نکات مهم در این سند، 
هدف بانک مرکزی از انتشار این پول دیجیتال است و در این 
سند، مهم ترین هدف بانک مرکزی، گسترش اقتصاد دیجیتال 
و پاسخ به نیازها در حوزه پرداخت در اقتصاد دیجیتال اعالم 

شده است.

اهداف بانک های مرکزی از انتشار پول دیجیتال
در این ســند ابتــدا اهداف بانک های مرکزی از انتشــار پول 
دیجیتــال آمده اســت که طبــق آن، بانک هــای مرکزی با 
اهداف مختلفی اقدام به توســعه پول دیجیتال می کنند که 
از جمله آن ها می توان به مواردی همچون پاسخ به نیازمندی 
پرداخت های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای 
پرداخــت نوین، افزایش دســترس پذیری پول بانک مرکزی، 
مدیریت اثــرات کاهــش به کارگیری اســکناس در جامعه، 
توســعه ابزارهای پرداخت بین المللی با سایر کشورها، توسعه 
تــاب آوری ابزارهای پرداخت، رســیدن به اهــداف خاص در 

حوزه سیاســت گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات 
ناشــی از رواج پول های خصوصــی اشــاره کرد.این اهداف 
نهایتاً تعیین کننده بســیاری از مختصات پول های دیجیتال 
بانک های مرکزی اســت. به عبارت دیگر، طراحی اقتصادی، 
فنی و کسب وکاری پول دیجیتال بانک های مرکزی تا حدود 
زیادی وابسته به اهدافی است که بانک های مرکزی از توسعه 
پول دیجیتال دنبال می کند.در ادامه این سند نیز، هدف بانک 
مرکزی ایران از انتشار پول دیجیتال در گام نخست بسترسازی 
برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی های 
مرتبط با حوزه پرداخت در اقتصاد دیجیتال اعالم شده است. 
همچنین گفته شــده کــه در این گام و بــه تدریج منافعی 
همچون توســعه تاب آوری ابزارهای پرداخت، مدیریت اثرات 
کاهش به کارگیری اسکناس در جامعه، بهبود کارایی ابزارهای 
پرداخت نوین، افزایش دســترس پذیری پول بانک مرکزی و 
مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول های خصوصی نیز حاصل 
شــود.عالوه بر این، پیش بینی می شود منافع جانبی دیگری 
نیز در اثر توســعه ریال دیجیتال حاصل شود که در این سند 
به آنها اشاره شده اســت اما در خصوص نقش پول دیجیتال 
در اقتصاد دیجیتال باید گفت با توجه به شــکل گیری مفهوم 

اقتصاد پلتفرمی در ســال های اخیــر و پیش بینی حرکت به 
سمت اقتصادهای مبتنی بر زنجیره بلوک، تصور دنیای مبتنی 
بر توکن در حال شکل گیری بوده، به نحوی که هر موجودیت 
واقعی می تواند دارای امضای دیجیتال در شکل توکن داشته 
و موجودیت های مجازی نیز هویتی مبتنی بر توکن داشــته 
باشــند.در ادامه سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است: 
»در چنین فضایی اســتفاده از یک ابزار پرداخت متناسب با 
فضای اقتصادی ایجاد شــده جهت تامین امکان ارائه خدمات 
مالی به موجودیت های مبتنی بر توکن نیازی اساســی تلقی 
شده و اساســا مفهوم اقتصاد دیجتیال به شکل کامل آن در 
چنین فضایی محقق خواهد شد. برهمین اساس پیش بینی و 
بسترسازی مناسب بانک مرکزی برای ارائه پول و ابزار پرداخت 
مناســب جهت پاســخگویی به نیاز فضای اقتصاد دیجیتال 
توصیف شده از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که عدم 
پاسخگویی مناسب به این نیاز استفاده از سایر انواع توکن های 
خصوصی به عنوان ابــزار پرداخت را ترویج و حاکمیت پولی 
بانک هــای مرکزی را با مخاطره مواجــه می کند. از آنجا که 
فناوری مورد اســتفاده برای پیاده سازی ریال دیجیتال رابطه 
نزدیکــی با هدف بانک مرکزی از توســعه این محصول دارد 

مختصرا به تبیین پیاده ســازی ریال دیجیتال با اســتفاده از 
فناوری دفتر کل توزیع شده اشاره شده است.

اهداف بانک مرکزی ایران از انتشار ریال دیجیتال
یکی از اهداف بانک مرکزی از توســعه این ابزار، فعال ســازی 
ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل کارکردهای اقتصاد دیجیتال 
است. اگرچه ارائه این خدمت در خصوص گونه های مختلفی 
از پول دیجیتال امکان پذیر اســت بنابراین فعال ســازی این 
ظرفیت در خصوص پول مبتنی بر توکن منتشر شده از طریق 
فناوری دفترکل توزیع شــده و زنجیره بلوک قابلیت توسعه 
کم هزینه تری داشته و تجارب متعدد پیاده سازی این ظرفیت 
روی انواع توکن های منتشر شده بر بستر این فناوری موجود 
و در دسترس اســت. همچنین، بسترهای مبتنی بر فناوری 
دفترکل توزیع شــده به علت به کارگیری سازوکار اجماع در 
فرآیند تایید تراکنش ها از امنیت بسیار باالیی برخوردار بوده 
و در عیــن حال به دلیل ثبت اطالعــات در قالب بلوک های 
اطالعاتی پیوســته در این شــبکه، امــکان رهگیری هر نوع 

تغییراتی در زنجیره اطالعاتی ثبت شده وجود دارد.
بانــک مرکزی در آخر اعالم کرده اســت کــه این ویژگی ها 
در کنار ســرعت قابل قبول این شــبکه و امکان فعال سازی 
ظرفیت های گسترده پردازشی از طریق افزونگی مدیریت شده 
در زیرساخت ها، زنجیره  بلوک را به عنوان یکی از مناسب ترین 
بســترها جهت انتشــار پول دیجیتال بانک مرکزی معرفی 
می کند.الزم به ذکر اســت که توکن یک موجودیت دیجیتال 
است که یک ارزش مجازی یا واقعی را روی یک بستر فناوری 
نمایندگی می کند و معموال با کاربردها و اهداف مختلف انتشار 
می شود.همچنین، زنجیره بلوک، شبکه ای است که با استفاده 
از توزیع شدگی و رمزنگاری، تاریخچه تمام تراکنش های انجام 
شــده در آن شــبکه را در دفتر کلی که امکان تغییر در آن 
وجود ندارد و تمام اطالعات ثبت شده در آن به صورت شفاف 
در اختیار کاربــران قرار دارد، ذخیــره می کند.عالوه بر این، 
توکن یک موجودیت دیجیتال است که یک ارزش مجازی یا 
واقعی را روی یک بستر فنآوری نمایندگی می کند و معموال با 

کاربردها و اهداف مختلف انتشار می شود.

ارزش بیت کوین بار دیگر به قیمت ۲۱هزار دالر رســید و در 
حال حاضر باالتر از خط ارزنده ۲۰هزار دالر باقی مانده و دوج 
کوین نیز از زمانی که خرید توییتر توسط ایالن ماسک رسمی 
شد، در مقیاس هفتگی به میزان سه رقمی افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، به جرات می توان گفت که 
میم کوین اصلی بهترین عملکرد این هفته را ثبت کرده است 
تا روز چهارشنبه گذشته، دوج  کوین با ۰.۰۷ دالر و بقیه بازار 
نیز با مشکل مواجه بودند، با این حال در اواخر هفته با انتشار 
خبر خرید تویتتر توســط ایالن ماسک این روند تغییر کرد.با 
توجه به سابقه بین این میلیاردر و میم کوین قیمت با افزایش 
فوری واکنش نشــان داد و منجر به باالترین قیمت چند ماهه 

۰.۱ دالری شــد که دیروز به ثبت رسید. دوج کوین به صعود 
خــود ادامه داد و اوایل امروز بــرای اولین بار از ماه مه تاکنون 
به ۰.۱۵ دالر رســید.با وجود بازگشت به ۰.۱۲۵ دالر، دارایی 
همچنان روزانه ۱۵ درصد و هر هفته بیش از ۱۱۰ دالر افزایش 
می یابد. بقیه آلت کوین ها با ضررهای جزئی مسیر بسیار آرامی 
را طی می کنند؛ چنین روندی در مورد اتریوم، ریپل، سوالنا و 
غیره وجود دارد و با توجه به افزایش سود حاصل از دوج کوین، 
ســقف کل دارایی های رمزنگاری شده باالی ۱.۱ تریلیون دالر 
باقی مانده اســت.رمزارز اولیه نیز در چند روز گذشته البته به 
شکلی ساده تر از دوج کوین در حال رشد بوده، روز سه شنبه به 
۲۰هزار دالر رســید و از آن زمان به ارزش های قبلی بازنگشته 

است. تنها نزول به این سطح پس از اعالم جدیدترین افزایش 
نــرخ بهره بانک مرکزی اروپا بود کــه بیت کوین را از ۲۱هزار 
دالر به بیش از ۲۰هزار دالر رساند.با این حال، گاوها توانستند 
آن ســطح را حفظ کنند و ســاعاتی بعد یک حرکت دیگر را 
آغاز کردند که باعث شد برای مدت کوتاهی رمزارز از ۲۱هزار 
دالر فراتر رود و رکورد جدیدی در ۶ هفته گذشته ثبت شود.
با این حال، مشــابه تالش قبلی، این تالش شکســت خورد و 
بیت کوین از آن زمان چند صد دالر عقب نشــینی کرده است. 
در حال حاضر، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ دالر معامله می شــود و 
ارزش بازار آن نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دالر اســت اما تســلط 
آن بــر آلت کوین ها اندکی ضربه خــورده و به زیر ۳۹ درصد 
رســید.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۰۱ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به 
روز قبل ۱.۲۸ درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۳۸.۸۸ 

درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالــی در اختیــار 
بیت کوین بــوده که در 
یــک روز ۰.۰۴ درصد 
افزایش داشــته است.
حجــم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ساعت 
گذشته ۷۳.۰۵ میلیارد 

دالر است که ۱۸.۶۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در 
امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۰۶ میلیارد دالر است 
که ۵.۵۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون  ۶۵.۵۸ میلیارد دالر 
اســت که ۸۹.۷۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 10 آبان 1401  6 ربیع الثانی 1444  1 نوامبر 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5034 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

جمهوری خواهان نگران دستکاری در نتیجه 
انتخابات میاندوره ای

تهران – ایرنا – با نزدیک تر شــدن به زمان برگــزاری انتخابات میاندوره ای در 
آمریــکا ) ۱۷ ابان ماه( تازه ترین نظرســنجی های به عمــل آمده حاکی از آن 
اســت که بیش از ۶۰ درصد از جمهوری خواهان نگران دستکاری در نتیجه این 
انتخابات هســتند.به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، تارنمای خبری هیل با انتشار 
 Suffolk( »این خبر نوشت: بنابر نتایج نظرسنجی مشــترک دانشگاه »سافولک
University( )واقع در بوســتون ایالت ماساچوســت آمریکا( و نشریه »یو.اس.ای 
تودی«، از هر سه جمهوری خواه دو نفر نگران نتیجه انتخابات پیش رو هستند.
نتایج این نظرسنجی که روز یکشنبه به وقت محلی انتشار یافت حاکی است که 
۶۲ درصد از رای دهندگان جمهوری خواه  درباره دســتکاری در نتایج انتخابات 
میــان دوره ای ابراز نگرانی کرده اند اما در مقابل تنها ۲۱ درصد از دموکرات ها 

چنین نظری دارند.

جمهوری خواهان همچنان ریاست جمهوری بایدن را قبول ندارند
بنابرایــن گزارش در آســتانه برگزاری انتخابات میــان دوره ای در آمریکا رای 
دهندگان جمهوری خواه همچنان نســبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ بدبین بوده و مشــروعیت ریاست جمهوری جو بایدن را زیر سوال برده 
اند. از دیگر نتایج این نظرســنجی این است که ۶۴ درصد از جمهوری خواهان 
گفته اند در این دوره از انتخابات میان دوره ای به نامزدی  رای خواهند داد که 
مشروعیت پیروزی جوبایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را زیر 
سوال برده است، این درحالی اســت که  ۸۴ درصد از رای دهندگان دموکرات 
گفته اند که چنین کاری نخواهند کرد.درهمین حال ۵۳ درصد از رای دهندگان 
مستقل اعالم کرده اند که از چنین نامزدهایی حمایت نمی کنند اما ۳۳ درصد 
اعالم کرده اند از نامزدهایی که مشروعیت بایدن بعنوان رئیس جمهوری آمریکا 

را زیر سوال برده اند حمایت خواهند کرد.

آمریکا در مسیر غلط قرار دارد
نتایج این نظرســنجی همچنین حکایــت از این دارد کــه ۶۶ درصد از پرس 
شــوندگان بر این باور هستند که آمریکا در مسیری اشتباه قرار دارد  در مقابل 
تنها ۲۴ درصد معتقدند کشورشان در مسیر درستی به پیش می رود.درهمین 
حال نتایج نظرســنجی مشترک دیگری که توسط موسسه نظرسنجی »یوگاو« 
و شبکه خبری آمریکایی »ســی بی اس نیوز« )CBS News-YouGov(  به عمل 
آمده، نشــان می دهد از هر ۱۰ آمریکایی هشــت نفــر وضعیت امور جاری در 
آمریکا را »خارج از کنترل« توصیف کردند.نتایج این نظرســنجی مشترک که 
روز یکشــنبه )هفتم آبان ماه( انتشــار یافت حاکی است که ۷۹ درصد از پاسخ 
دهندگان معتقدند  مور در آمریکا از کنترل خارج شــده و تنها ۲۱ درصد می 

گویند مسائل کشور تحت کنترل قرار دارند.

بایدن همچنان نامحبوب
محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آســتانه برگزاری انتخابات میان 
دوره ای در این کشور بنابر نتایج این نظرسنجی مشترک همچنان منفی است، 
چنانکه ۵۶ درصد از پرســش شوندگان مخالفت عملکرد بایدن به عنوان رییس 
جمهور کشــور هســتند و ۴۴ درصد عملکرد وی را مورد تاییــد قرار داده اند.
نظرسنجی مشترک دانشگاه »سافولک«  و نشریه آمریکایی »یو.اس.ای تودی« از 
میان یکهزار نفر از رای دهندگان آمریکایی در مورخ  ۱۹ تا ۲۴ اکتبر )۲۷مهر تا 
دوم آبان(  و با خطای ۳.۱ درصد به عمل آمد.درهمین حال نظرسنجی مشترک 
موسسه نظرسنجی »یوگاو« و شبکه خبری آمریکایی »سی بی اس نیو« از ۲۶ تا 
۲۸ اکتبر )چهارم تا ششم آبان ماه( از دوهزار و ۱۱۹ شهروند آمریکایی با خطای 

۲.۴ درصد انجام شده است.

۷۹ درصد از آمریکایی ها اوضاع کشورشان 
را »خارج از کنترل« می دانند

نظرسنجی جدید سی بی اس نیوز-یوگاو نشــان داد، از هر ۱۰ آمریکایی هشت 
تــن اوضاع کنونی در آمریکا را »خارج از کنتــرل« توصیف کرده اند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، نظرســنجی جدید سی بی اس نیوز-یوگاو 
که روز یکشــنبه منتشــر شد، نشــان داد که ۷۹ درصد از شرکت کنندگان در 
این نظرسنجی معتقدند اوضاع در این کشور »خارج از کنترل« است، در حالی 
که ۲۱ درصد اوضاع را »تحت کنترل« می دانند.براســاس این نظرسنجی، ۷۳ 
درصد از شــرکت کنندگان در پاسخ به این سوال که امروز چه احساسی نسبت 
به اوضاع آمریکا دارند، گفتند اوضاع در آمریکا بد پیش می رود، در حالی که ۳۶ 
درصد گفتند اوضاع خوب پیش می رود.همچنین در میان دسته بندی حزبی، ۴۸ 
درصد از شــرکت کنندگان دموکرات معتقد هستند اوضاع در کشورشان خوب 
پیش مــی رود، در حالی که تنها ۱۲ درصد از جمهوری خواهان و ۱۸ درصد از 
افراد مستقل با این نظر موافق هستند.هنگامی که صحبت به جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا رسید، ۵۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نسبت به 
عملکرد شغلی وی به عنوان رئیس جمهور ابراز نارضایتی کردند، در حالی که ۴۴ 
درصد از شرکت کنندگان از عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور اعالم رضایت 
داشتند.این نظرسنجی حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای 
آمریکا انجام شد؛ انتخاباتی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد که کنترل مجلس 
نمایندگان و ســنا در اختیار کدام حزب خواهد بود. در این انتخابات فرمانداران 
ایالت های سراسر آمریکا نیز مشخص می شود.   این نظرسنجی جدید سی بی اس 
نیوز-یوگاو پیش بینی می کند که جمهوری خواهان در این انتخابات میان دوره ای 
۲۲۸ کرسی را در مجلس نمایندگان به دست می آورند، در حالی که دموکرات ها 
۲۰۷ کرسی را از آن خود خواهند کرد.۶۳ درصد از شرکت کنندگان دموکرات در 
این نظرسنجی گفتند، دموکراسی کارآمد بزرگترین دغدغه آنهاست، در حالی که 
۲۱ درصد دیگر از آنها گفتند یک اقتصاد قوی بزرگ ترین دغدغه آنها محسوب 
می شود.۷۰ درصد از شرکت کنندگان جمهوری خواه در این نظرسنجی گفتند، 
یک اقتصاد قوی بزرگ ترین دغدغه آنها در این انتخابات است، در حالی که ۲۹ 
درصــد دیگر از آنها گفتند که یک دموکراســی کارآمد بزرگ ترین دغدغه آنها 
محسوب می شــود.این نظرسنجی از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر )چهارم تا ششم آبان  ماه( 
برگزار شــد که در آن ۲۱۱۹ تن شرکت داشتند. درصد خطای این نظرسنجی 

۲.۴ درصد برآورد شده است.

تحرکات امارات برای تسلط بر جزیره 
استراتژیک یمن در تنگه باب المندب

منابع خبری از تحرکات امارات برای تســلط بر جزیره اســتراتژیک 
یمنــی »مّیون« واقع در یکی از مهم ترین نقاط در تنگه باب المندب 
یعنی ورودی آن به دریای ســرخ پرده برداشتند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از عربی۲۱، احمد لملس، شهردار عدن وابسته به دولت مستعفی 
یمن با انتشــار پیامی از امضای توافقنامه با امارات برای ساخت یک 
شــهر مسکونی در جزیره »مّیون« در ورودی تنگه باب المندب خبر 
داد؛ اقدامی که به گفته یمنی ها، در چارچوب ازسرگیری تالش های 
ابوظبی برای تسلط بر این جزیره اســتراتژیک صورت گرفته است.
لملس در این باره اعالم کرد که این پروژه شامل ساخت ۱۴۰ واحد 
مسکونی، پروژه های زیربنایی ازجمله مدارس، واحدهای بهداشتی و 
ســایر امکانات خدماتی اســت.پیش تر نیز اقدام امارات برای ساخت 
پایــگاه نظامی در جزیره میون در ســال ۲۰۲۱ جنجال زیادی را به 
پا کرده بود؛ چراکه این جزیــره در قلب تنگه باب المندب به عنوان 
گذرگاه حساس عبور کشتی های بین المللی قرار دارد.بازگشت مجدد 
اماراتی ها به جزیره میون واکنش  و خشم یمنی ها را به همراه داشته 
است.»مصطفی راجح«، نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمن، به شدت 
از اســتاندار عدن به دلیل امضای توافق مذکور انتقاد کرده است.وی 
گفت: دست نشــانده های اشغالگران، چهارصد تن از ساکنان میون 
را به اجبار کوچاندند و اکنون در حال ســاخت واحدهای مســکونی 
برای افسران اماراتی، اسرائیلی و چند ملیتی در جزیره  مشرف به باب 
المندب هستند.علی القحوم، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
نیز تاکید کرد: ما از نزدیک رفتار خصمانه آمریکایی، صهیونیســتی 
و انگلیســی در ســواحل یمن و در جزیره های میون و ســقطری از 
ساخت پایگاه های نظامی و استقرار نیروهای خارجی متجاوز گرفته 
تا آوارگی شــهروندان، ازبین بردن هویت و تغییرات جمعیتی، غارت 
منابع، ادامــه تجاوز، محاصره و توطئه های هولناک علیه یمن را زیر 
نظر داریم.»سعید المیسری«، فعال یمنی نیز در این باره اظهار کرد: 
امارات پس از تکمیل ســاخت پایــگاه نظامی مجهز به یک فرودگاه 
نظامی، توافقنامه ای برای ســاخت یک شــهر مســکونی در جزیره 
اســتراتژیک میون یمن در باب المندب امضا کرد.پیشتر نیز سایت 
افشاگر »سعودی لیکس« از اقدامات عربستان برای نفوذ به این جزیره 
پرده برداشــته بود و اکنون به نظر می رسد که ابوظبی گوی سبقت 
را از ریاض ربوده اســت.این ســایت اواخر خرداد ۱۴۰۰ در گزارشی 
فاش کرده بــود؛ اهالی جزیره مّیون یمن کــه در ورودی تنگه باب 
المندب قرار دارد، اعالم کرده اند که عربســتان سعودی دالالنی را در 
این جزیره مستقر کرده تا اهالی مّیون را در مقابل پیشنهادات مالی 

بسیار هنگفت، قانع به ترک این جزیره کنند.

انتخابات ریاست جمهوری؛

لوال داسیلوا با پیروزی »مویرگی« بر بولسونارو، به عرصه قدرت برزیل بازگشت
با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل و شمارش 
آرا، سرانجام لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا، رئیس جمهوری سابق 
این کشور توانســت رقیب خود ژایر بولسونارو را شکست دهد؛ 
نتیجه ای که پس از چند دهه به دولت راست گرای برزیل پایان 
داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه الکترال 
عالی برزیل اعالم کرد که لوال داسیلوا، رئیس جمهور آینده برزیل 
خواهد بود.بر اســاس نتیجه دور دوم این انتخابات که شــامگاه 
یکشنبه ۳۰ اکتبر در پی شــمارش ۹۹/۹۹ درصد آرا اعالم شد 
لوال داسیلوا با اختالفی اندکی به یک پیروزی مویرگی اما بسیار 
بزرگ دست یافت تا ۱۲ سال پس از ترک قدرت بار دیگر سکان 
هدایت دستگاه اجرایی کشــورش را در دست گیرد.وی پس از 
ماه ها پیشتازی در پی موکول شدن سرنوشت نهایی این رقابت به 
دور دوم، روز یکشنبه هنگام انداختن رای خود در صندوق گفته 
بود: »این مهم ترین روز زندگی من اســت.«کار شــمارش آرای 
۱۵۶ میلیون رای دهنده از ســاعت ۱۷ به وقت محلی بالفاصله 
پس از بسته شدن شــعبه های رای گیری در سراسر برزیل آغاز 
شــد و نتیجه نهایی این انتخابات در نیمه شب یکشنبه به وقت 
اروپای مرکزی به صورت رسمی اعالم شد.بر اساس نتیجه نهایی 
اعالم شده، لوال داســیلوا موفق به کسب ۵۰.۹ درصد آرا شد و 
ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری فعلی و چهره سرشناس جریان 
راســت افراطی در برزیل ۴۹.۱ درصد آرا را از آن خود کرد.این 
فشــرده ترین انتخابات و نزدیک ترین فاصله بین دو نامزد نهایی 
ریاســت جمهوری از زمان بازگشت برزیل به دموکراسی پس از 
حاکمیت یک سیســتم دیکتاتوری نظامی طی سال های ۱۹۶۴ 
تا ۱۹۸۵ در این کشــور محسوب می شــود.لوال داسیلوا در واقع 
پیروز نهایــی »قطبی ترین« انتخابات تاریخ مدرن این کشــور 
بزرگ آمریکای جنوبی شــد که به رغم رقابت بســیار نزدیک 
و فشــرده میان دو کارزار انتخاباتی، بدون هرگونه خشــونت به 
انجام رسید.رویترز دقایقی پیش  از اعالم رسمی نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل با استناد به داده های موسسه نظرسنجی 
»دیتافولهــا« از روند وشــمارش آرا پیش بینی کرده بود که لوال 
داســیلوا پیروز نهایی این رقابت خواهد بود و بار دیگر بر مسند 

ریاســت جمهوری خواهد نشست.پس از اعالم نتایج، بولسونارو 
ســکوت پیشه کرد و برخی از متحدانش علنا شکست بولسونارو 
را پذیرفتند. لوال طی یک ســخنرانی اظهار کرد که این کشــور 
غیرمتحد را متحد خواهد کرد و در عین حال خواستار همکاری 
بین المللی جهت حفظ جنگل های بارانی آمازون شد.او همچنین 
در مقر کارزارش با اشاره به مردم کشورش تصریح کرد: »من نه 
تنها برای افــرادی که به من رای دادند بلکه برای ۲۱۵ میلیون 
برزیلی حکومت خواهم کرد. دو برزیل وجود ندارد. ما یک کشور 
هستیم، یک مردم و یک ملت.«نامزد چپگرای انتخابات برزیل به 
همراه ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری فعلی برزیل که به طیف 
راست افراطی تعلق دارد هیچیک در دور نخست موفق به کسب 
۵۰ درصد آرا نشــده بودند.لوال داسیلوا که از وی به عنوان بخت 
اصلی پیروزی در این انتخابات یاد می شــد در دور نخست ۴۸.۴ 
درصد آرا را کسب کرده بود در حالی ژائیر بولسونارو با حدود پنج 

درصد کمتــر از وی، حدود ۴۳.۲ درصد آرا را به خود اختصاص 
داده بود.

تبریک امانوئل ماکرون، جو بایدن و والدیمیر پوتین
امانوئــل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه دقایقی پس از اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل، پیروزی داسیلوا را تبریک 
گفــت و تاکید کرد که با این انتخاب »صفحه جدیدی در تاریخ 
برزیل« باز شــده است.ماکرون با انتشار پیامی در توئیتر خطاب 
به لوال داسیلوا نوشت: »با هم برای مقابله با چالش های مشترک 
فراوان و تجدید پیوند دوســتی بین دو کشــور متحد خواهیم 
شد.«تحوالت سیاسی برزیل، پهناورترین کشور حوزه آمریکای 
التین و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا که بیش از ۳۰ میلیون نفر 
از شــهروندانش زیر خط فقر زندگی می کنند، همواره از سوی 
رســانه ها و اغلب کشــورهای جهان از نزدیک دنبال می شود.از 

ســوی دیگر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز دقایقی پس 
از قطعی شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری با ارسال پیامی 
پیروزی در انتخاباتی »آزاد و عادالنه« را به لوال داســیلوا تبریک 
گفت.رئیس جمهوری ایاالت متحده همچنین در این پیام تاکید 
کرد که مشتاقانه منتظر همکاری با رئیس جمهور جدید برزیل 
برای ادامه همکاری بین دو کشــور است.کرملین هم اعالم کرد، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیروزی لوئیز ایناسیو لوال 
داسیلوا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در برزیل را تبریک 
گفت.در این پیام آمده است: پیام تبریک صمیمانه من به خاطر 
پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرید. نتایج رای 
گیری، اقتدار باالی سیاسی شما را تایید کرد. امیدوارم با تالش 
مشــترک، توسعه بیشتر همکاری های سازنده روسیه و برزیل را 

در همه زمینه ها تضمین کنیم.

لوال داسیلوا
پیروزی لوال برگ دیگری از کارنامه سیاسی پر افت و خیز اوست. 
دفعه پیش که در قدرت بود، بین ســال های ۲۰۰۳  تا ۲۰۱۰، 
اقتصاد برزیل و دولت رفاه توســعه پیدا کرد و میلیون ها نفر را از 
فقر نجات داد. او با محبوبیت هشتاد درصدی از سمت خود کنار 
رفت. اما تحقیقات گسترده در مورد رشوه گیری مقامات دولتی 
منجر به محکومیت و زندانی شدن او به اتهام فساد در سال ۲۰۱۸ 
شــد.خود او و هوادارانش از ابتدای این تحقیقات می گفتند که 
این اتهامات، سیاســی اســت.او ۱۸ ماه بعد توسط دادگاه عالی 
آزاد شد و ســال گذشته محکومیتش لغو شــد که به او اجازه 
داد دوباره برای ریاســت جمهوری نامزد شود.بولسونارو که حاال 
ریاست جمهوری اش یک دوره ای شد، از حمایت محافظه کاران و 
گروه های مذهبی برخوردار بــود اما منتقدانش او را به تضعیف 
دموکراسی در کشور و همین طور تهدید جنگل های آمازون متهم 
کرده بودند.رقابت های این دو نفر با حمالت شخصی گزنده همراه 
بود و رای دهندگان از هر دو طرف این رقابت شدید، چهار هفته 
مملو از نگرانی و اشتیاق را پشت سر گذاشته اند.شلوال ۷۷ ساله از 

سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهور برزیل بود.

پنتاگون خواهان قطب 
استقرار  برای  جدیدی 
ب-۵۲  بمب افکن های 
خود در ضمــن تداوم 
تنش ها با چین اســت. 
طبق طــرح ارتش آمریکا، این بمب افکن هــای راهبردی با 
قابلیت حمل ســالح هســته ای در ماموریت های بلندمدت 
چرخشی در اســترالیا مستقر می شــوند.به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری رویترز و شبکه ای.بی.سی نیوز )دوشنبه( گزارش 
دادند، ارتــش آمریکا طرحی را در نظر گرفته که به موجب 
آن بمب افکن های راهبردی ب-۵۲ خود را که دارای  قابلیت 
حمل سالح هسته ای هستند، طی ماموریت های بلندمدت 
چرخشــی در استرالیا مستقر کرده و به این ترتیب قلمروی 

شمالی این کشور را به یک کانون نظامی مهم برای رویارویی 
واشــنگتن با پکن تبدیل می کند.بر اســاس اعــالم برنامه 
تحقیقاتی فور کورنــرز )Four Corners( متعلق به شــبکه 
ای.بی.سی، پنتاگون به دنبال ایجاد »تأسیسات عملیات های 
اسکادرانی« برای دست کم شش بمب افکن ب-۵۲ در محل 
پایگاه نظامی تیندال نیروی هوایی ارتش اســترالیا از جمله 
همراه با یک مرکز امور نگهــداری و فضای پارکینگ کافی 
برای این شــش فروند ب-۵۲ اســت.بر اساس این گزارش، 
طرح توسعه این پایگاه هوایی می تواند تا ۱۰۰ میلیون دالر 
هزینه داشــته باشــد و انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۲۶ 
به پایان برســد. همچنین در این گزارش با استناد به اسناد 
ایاالت متحده آمده اســت، تاسیسات جدید برای پشتیبانی 
از عملیات های اســتراتژیک و اجرای چند مانور تمرینی ۱۵ 

روزه  اســکادران های مستقر شده بمب افکن های ب-۵۲ در 
طول فصل کم باران در قلمروی شــمالی استرالیا مورد نیاز 
اســت.»تقویت همکاری هوایی« میان استرالیا و آمریکا در 
جریان جلســات وزیران دفاع و امور خارجه دو کشــور در 
ســال گذشــته میالدی مورد بحث قرار گرفت و طرفین بر 
سر طرح »استقرار چرخشی تمامی انواع هواپیماهای نظامی 
آمریکا« توافق کردند. نیروی هوایی آمریکا به شبکه ای.بی.

سی نیوز اعالم کرد: »قابلیت استقرار بمب افکن های نیروی 
هوایی آمریکا در استرالیا پیامی قدرتمند به دشمنان در مورد 
توانایی ما در به کارگیری نیروی مرگبار هوایی مرگبار ارسال 
می کند.«به نوشــته پایگاه راشــا تودی، در حالی که هنوز 
هیچگونه ســاز و کار رسمی برای اســتقرار بمب افکن های 
ب-۵۲ در پایگاه تیندال اســترالیا وجود ندارد، یک منبعی 

که نامش را فاش نکرد، روز دوشــنبه به رویترز گفت، طرح 
ایجاد »تاسیسات اختصاصی برای استقرار این بمب افکن ها« 
در واقع در دســت تهیه است.طبق این گزارش، تالش های 
واشنگتن برای تقویت استقرار ادوات نظامی اش در استرالیا 
به پایگاه تیندال محدود نمی شود. همچنین آمریکا هم اکنون 
در حال ساخت یک تاسیسات عظیم انبارسازی سوخت جت 
به ارزش ۲۷۰ میلیون دالر در حومه شــهر داروین، واقع در 
فاصله حدودا ۲۰۰ مایلی از این پایگاه هوایی است. هم زمان 
نیز یک طرح »به روزرسانی بزرگ« در یک پایگاه جاسوسی 
مشترک آمریکا و استرالیا موسوم به »پاین گپ«، در نزدیکی 
شهر »آلیس اسپرینگز« در دست اجراست.در سال ۲۰۲۱، 
آمریکا، استرالیا و انگلیس تشکیل یک پیمان امنیتی جدید 
مشــهور به آکوس را اعالم کردند که بر اساس آن توافق شد 
زیردریایی هایی با موتور هســته ای اما مسلح به موشک های 
متعارف، به کانبرا داده شــود تا بــه این ترتیب قابلیت های 

نیروی دریایی آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

آمریکا به دنبال استقرار بمب افکن های ب-۵۲ در استرالیا
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دو مطالعه جدید نشــان می دهند که حتی ورزش های کوتاه مدت 
نیــز می تواند بر طول عمر ما تأثیر بگذارد و پیشــنهاد می کند که 
انجام تمرینات ورزشی سریع به مدت کوتاه و حتی انجام فعالیت های 
بدنی روزانه به شکل ســریع تر می تواند به ما کمک کند طوالنی تر 
زندگی کنیم.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، همیشه حداقل 
کمــی ورزش کردن برای ســالمتی ما بهتــر از کال ورزش نکردن 
اســت و پژوهش های جدید همچنان ارزش انجام حتی کوتاه ترین 
فعالیت های بدنی را به ما یادآوری می کنند.دو پژوهش  جدید منتشر 
شــده در این زمینه نشــان داده اســت که چگونه یک مجموعه از 
تمرینات ورزشــی دو دقیقه ای با شدت باال در طول هفته می تواند 
با کاهش خطر مرگ و میر ناشی از همه علل، طول عمر را افزایش 
دهد.همیشــه پیدا کردن زمان برای ورزش به مدت طوالنی آسان 
نیست، اما اخیراً متوجه شده ایم که چگونه حتی جلسات تمرینی به 
کوتاهی چند دقیقه نیز می توانند سالمت ما را بهبود ببخشند. این 
یافته ها شــامل این است که چگونه پر کردن یک روز پر از نشستن 
با انجام تمرین های ورزشی به مدت تنها دو دقیقه می تواند به حفظ 
توده عضالنی بدن ما کمک کند و چگونه دمبل زدن به تعداد فقط 
شــش بار در روز می تواند موجب افزایش قدرت ما شــود و چگونه 
استفاده از پله ها به  جای آسانسور می تواند به حفظ حجم مغزی ما 
در سال های پیش روی ما در زندگی کمک کند.این پژوهش جدید 
که در دو مقاله منتشــر شده اســت، بر راه حل های تمرینی برای 

افرادی که با ضیق وقت مواجه هستند، تمرکز دارد. 

محققان دانشــگاه اوزاکا در ژاپن یک دســتگاه الکتروانسفالوگرافی 
پوشــیدنی)EEG( طراحــی کردند کــه می تواند فعالیــت مغز را 
اندازه گیری کند و به طور بالقوه به پزشکان اجازه دهد شرایطی مانند 
افســردگی یا زوال عقل را بررسی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
مدگجت، در حال حاضر، ارزیابی فعالیت مغز مستلزم مراجعه به یک 
مرکز با تجهیزات بزرگ و گرانقیمت اســت و این موضوعات نظارت 
طوالنی مدت را دشــوار می کند. هدف ایــن آخرین فناوری امکان 
اندازه گیری فعالیت مغز در خانه است.این دستگاه از یک پچ تقریبا 
شــفاف تشکیل شده است که انعطاف پذیر و کشسان است. چسب 
پچ را می توان روی پیشانی قرار داد و سپس پچ، اطالعات خوانشی از 
فعالیت مغز را ارائه می دهد که از نظر دقت با مواردی که با استفاده 

از تجهیزات بزرگ تر و گران تر به دست می آیند قابل مقایسه است.
اندازه گیری فعلی فعالیت مغز می تواند شرایط مختلفی را روشن کند، 
اما معموال نیاز به مراجعه به یک مرکز پزشــکی اســت، جایی که 
طیف وســیعی از تجهیزات بزرگ و گران قیمت در دسترس است. 
با این حــال، ارزیابی فعالیت عصبی در طول زندگی روزمره ممکن 
است معنادارتر باشد. چنین اندازه گیری هایی می تواند پنجره ای رو 
به روندهای بلندمدت و تغییــرات در فعالیت مغز در طول وظایف 
مختلف ارائه دهد.الکتروانســفالوگرافی های پوشیدنی قبال ساخته 
شده اند و شامل الکترودهایی هستند که با پوست سر تماس دارند، 
اما این هدســت های بزرگ برای اســتفاده طوالنی مدت مناســب 
نیستند و در صورت اســتفاده طوالنی مدت می توانند باعث درد و 

ناراحتی شوند. 

ورزش های 2 دقیقه ای در هفته 
به افزایش عمر کمک می کند

بررسی افسردگی یا زوال عقل با 
پچ پوشیدنی محققان ژاپنی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایش یک نوزاد مومیایی شده در موزه تاریخ طبیعی شهر تولوز فرانسه

هوندا CB750 هورنت معرفی شد؛ قدرتمند در کالس خیابانی
هوندا در حال گسترش سبد محصوالت خود برای کاربری عمومی و شهری است. طی سال های اخیر، برندهای ژاپنی فروش بسیار خوبی 
در کالس های نیکد و  کروزر سبک داشته اند. به همین دلیل، تنوع تولیدات هوندا، یاماها، کاوازاکی و سوزوکی با پیشرانه های کوچک تر از 
یک لیتر و قیمت زیر ۱۰ هزار دالر، بیش از گذشته است.هوندا در سال های قبل به کالس نیکد، کم توجه بود. این برند، مدل های متنوع 
CB را با ترکیب طراحی کروزر کالسیک و رودستر مدرن عرضه کرد؛ درحالی که رقبای هم وطن، تنوع باال و فروش بسیار خوب در کالس 
نیکد داشتند. از سویی دیگر، انواع مختلف CB نسبت به مدل های دارای پیشرانه ی مشابه ساخت برندهای رقیب، گران تر بودند.معرفی 
سری جدید موتورسیکلت های هوندا به نام هورنت، نشانه ی عزم جدی برای توسعه ی محصوالت در کالس نیکد و استریت است. اولین 
مدل با پیشــرانه ی دوسیلندر ۷۵۵ سی سی، ۱۰ سال بعد از CB6۰۰F  هورنت تولید می شود که از حدود سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳، فروش 
 NC۷۵۰ هورنت یک پیشرانه ی جدید ساخته شده که متفاوت از مدل های قبل، مثل CB۷۵۰ بسیار خوبی در سراسر جهان داشت.برای
است. حاال ۹۲ اسب بخار قدرت و ۷۵ نیوتن متر گشتاور تولید می شود. زمان الزم برای سرعت گیری صفر تا صد کیلومتر برساعت هورنت 

جدید اعالم نشده اما می توان مطمئن بود حدود ۴ ثانیه باشد.

»مسئولیت سنگین کمیته انضباطی فدراسیون کشتی«

پرونده اخراج ملی پوش ایران از جهانی اسپانیا
جلسه کمیته انضباطی برای بررسی اتفاقات رخ داده درخصوص اخراج سجاد غالمی آزادکار وزن ۸6 کیلوگرم ایران از رقابت های قهرمانی 
امیدهای جهان در اسپانیا،  )سه شنبه( برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، سجاد غالمی نماینده وزن ۸6 کیلوگرم ایران در مبارزه نخست 
خود در رقابت های کشتی آزاد امیدهای جهان در اسپانیا، مقابل ترنت هیدالی از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر 6 شکست خورد و با توجه به 
فینالیســت شدن کشتی گیر آمریکایی، غالمی به گروه بازنده ها رفت. اما پس از این اتفاق در حالیکه غالمی در سالن مسابقات حضور 
داشت به علت تحلیل شدید قوای جسمانی، تزریق پنهانی سرم به او در رختکن تیم ایران انجام شد که این موضوع با گزارش سرپرست 
تیم آلمان به مسئوالن برگزاری مسابقات، محرومیت غالمی را از ادامه حضور در این رقابت ها به دنبال داشت.با توجه به اینکه ایران تنها با 
6 امتیاز اختالف پس از گرجستان به عنوان نایب قهرمانی رسید، حضور غالمی در دیدار رده بندی حتی در صورت باخت نیز می توانست 
۱۰ امتیاز تیمی به ایران اضافه کند و باعث قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های قهرمانی جهان شود؛ اتفاقی 
که عصبانیت شدید علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی را نیز در پی داشت و قرار است فردا سه شنبه جلسه کمیته انضباطی فدراسیون 
کشتی با دعوت از پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد، سجاد غالمی، امید قاسمی 

پزشک تیم ملی و هادی عباسی تدارکات تیم ملی برگزار شود.

هن مانند تو زیبایی ببینم
هن مثلث رسو باالیی ببینم

عجب دارم هک: رد رفدوس رفدا
بدین صورت تماشایی ببینم

دل از من خواستی،دل نیست، حالی
بهل، باشد هک: از جایی ببینم

رما از آستانت غیرت آید
ارگ رب خاک او اپیی ببینم

توان ربد از داهنت بوهس ای چند
ارگ یک روز یغمایی ببینم

چو دادی وعدٔه وصلم هب رفدا
امانم ده، هک رفدایی ببینم

پیشنهاد

چهره روز

رمان راز
رمان راز اثر کوتاهی از نویســنده فرانســوی، فیلیپ 
گرمبر اســت که حوادث آن با جنگ جهانی دوم گره 
خورده است. داســتان افرادی که به نظر می رسد از 
اتفاقات جنگ و کشتارهای آن عبور کرده اند و اکنون 
زندگی آرامی برای خود فراهم کرده اند. اما تلخی های 
گذشته هنوز آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. رازهایی 
وجود دارد که باید آشــکار شوند و آدم هایی هستند 
که باید به آرامش برسند.فیلیپ گرمبر رمان راز را که 
براساس سرگذشت خانواده خود است در سال ۲۰۰۴ 
منتشر کرد. این کتاب با استقبال فراوان خوانندگان 
روبه رو شــد و جوایز متعددی هم نصیب گرمبر کرد. 
کلود میلر، کارگردان فرانسوی، در سال ۲۰۰۷ فیلمی 
براساس این داستان ساخت. راوی کتاب پسربچه ای تنها و ناامید است که برخالف پدر و مادرش 
)که هردو ورزشــکار حرفه ای هســتند( بدن نحیف و ضعیفی دارد. به نظر می رســد پدر و مادر 
»فیلیپ« از داشتن او سرخورده اند و به طور کلی هیچ کدام شوق زندگی ندارند. اما این پسربچه هم 
به کسی نیاز دارد تا تنهایی خود را با او شریک شود. او به کسی نیاز دارد که شریک اشک هایش 
شود. شاید یک برادر خیالی گزینه مناسبی باشد!من یگانه پسر خانواده ای بودم که جز من فرزندی 
نداشت، اما تا مدت ها برادری هم داشتم. در سفرهایی که مدرسه برای گذراندن تعطیالت ترتیب 
می داد، این قصه را به آشــنایان تازه یا دوســتان موقتم می گفتم و آن ها هم ناگزیر حرفم را باور 
می کردند. من یک برادر داشتم، برادری خوش قیافه تر و قوی تر از خودم، برادری بزرگ تر، معرکه، 
نامرئی. )رمان راز اثر فیلیپ گرمبر – صفحه ۷(یک روز فیلیپ همراه مادرش به انباری رفته و در 

آن اتاق ناشناخته که سرشار از خاطرات است، یک عروسک پیدا می کند. ...

دنیا فنی زاده
– ۸ دی ۱۳۹۵(  آبــان ۱۳۴6  دنیــا فنــی زاده )۲۰ 
عروســک گردان ایرانــی بــود. وی حــدود دو دهــه 
عروســک گردان کاله قرمزی، شــخصیت عروســکی 
تلویزیون و سینمای ایران بود. وی در روز ۲۰ آبان ۱۳۴6 
در تهران به دنیا آمد. او فرزند پرویز فنی زاده )هنرپیشه 
تلویزیون و سینمای ایران( و هایده غیوری بود. دنیا یک 

خواهر به نام هستی دارد.
دنیــا فنی زاده و همســرش آبتین ســهامی صاحب دو 
پسر به نام های ارشیا و ســیاوش هستند. دنیا فنی زاده 
از کودکی به خاطر شغل پدرش، پرویز فنی زاده معموالً 
در جشنواره های مختلف کودک و نوجوانی که در ایران 
برگزار می شــد، حضور داشــت و آثار داخلی و خارجی 
شــرکت کننده در این جشنواره ها را می دید. همین مسئله سبب شد تا از کودکی با تولیدات و نوع آثار 
عروسکی که برای کودک و نوجوان ساخته می شود آشنا شود. پس از آن، کم کم که از برنامه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده کرد، تکرار دیدن این آثار موجب عالقهٔ او به حضور در 
این رشــته شد و در نهایت با انتخاب رشتهٔ عروسک گردانی برای همیشه در دنیای کودکان و نوجوانان 
باقی ماند. او هدف و دغدغهٔ مهم زندگی اش را شاد کردن کودکان و نوجوانان می خواند. او در برنامه ای 
تلویزیونی گفته بود که ده ســال به بیماری ســرطان گرفتار بود و در دو سه سال آخر غده روی دست 
راستش به قدری بزرگ و دردناک شده بود که قدرت عروسک گردانی را از او گرفته بود وی حاضر نبوده 
کسی جز خودش عروسک گردان کاله قرمزی باشد، سال پیش از مرگش با دست چپ عروسک گردانی 
کرد.دنیا فنی زاده پس از مدت ها تحمل بیماری سرطان سارکوم سرانجام صبح روز چهارشنبه ۸ دی ماه 

۱۳۹۵ در ۴۹ سالگی در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.

سینما

فیلم »آواتار: راه آب« ســاخته »جیمز کامرون« که ۱۳ 
ســال پس از قسمت نخست منتشر می شود، تقریباً سه 
ســاعت و ۱۰ دقیقه مدت زمان دارد.به گزارش ایســنا 
به نقل از هالیــوود ریپورتر، فیلم »آواتــار ۲« به جمع 
طوالنی ترین فیلم های پرهزینه هالیوودی پیوســت و با 
مدت زمان ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه در کنار »انتقام جویان: 
اخر بازی« )۳ ساعت و ۲ دقیقه( و »تایتانیک« )۳ ساعت 
و ۱۴ دقیقه( قرار گرفت، دو فیلمی که هم اکنون در رتبه 
دوم و ســوم پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما بدون 
احتســاب تورم قرار دارند.قســمت اصلی فیلم »آواتار« 
ساخته »جیمز کامرون« که در سال ۲۰۰۹ رونمایی شد 
و طی این سال ها همواره در رتبه نخست پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ ســینما قرار داد، ۲ ســاعت و ۴۱ دقیقه مدت زمان داشت و حدود ۲۹ دقیقه کوتاه تر 
از قســمت دوم این فیلم ســینمایی بود.در طول همه گیری کرونا، فیلم ها طوالنی تر شده اند و بسیاری 
از فیلم های هالیوودی بیش از دو ســاعت و ۳۰ دقیقه مدت زمان دارند که طبق استانداردهای سنتی 
طوالنی  تلقی می شود. در ادامه نیز فیلم هایی با مدت زمان طوالنی در برنامه اکران قرار گرفته اند، فیلم 
»بابل« ساخته جدید »دیمین شزل« که در دسامبر اکران می شود حداقل سه ساعته خواهد بود و فیلم 
ابرقهرمانی »پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه« نیز که از ۱۱ نوامبر رونمایی می شود هم دو ساعت و ۴۱ 
دقیقه ای اســت. فیلم »بتمن« ساخته »مت  ریوز« نیز پیش از این با مدت زمان دو ساعت ۵۵ دقیقه 
اکران شد.مدت زمان یک فیلم شامل تیتراژ فیلم نیز می شود که می تواند تا ۱۰ دقیقه زمان داشته باشد.

در فیلم »آواتار ۲« که قرار است از تاریخ ۱6 دسامبر اکران شود، »زوئی سالدانا«، »سم ورثینگتون« و 
»سیگورنی ویور« در کنار »کیت وینسلت« و»میشل یئون« نقش های اصلی را ایفا می کنند.
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