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مرگ سه نفر از
عاملین ناآرامیها
در جوانرود

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام
آگاه نوشت :در جریان آشوب و اغتشاش
یکشنبه شب در شهرستان جوانرود
(شمال کرمانشاه) ،سه نفر از اغتشاشگران
کشته شدند.
یک مقام آگاه گفت :در جریان
آشوب و اغتشاش یکشنبه شب در
شهرستان جوانرود (شمال کرمانشاه) ،سه
نفر از اغتشاشگران کشته شدند.
وی افزود :عصر روز یکشنبه تعدادی
از آشوبگران اقدام به ایجاد اغتشاش
و ناامنی در برخی نقاط شهر جوانرود
کردند که این ناآرامیها به پساز اذان
مغرب نیز کشیده شد و درگیری باال
گرفت بهطوریکه شاهد حمله آشوبگران
به اماکن دولتی و به آتش کشیده شدن
 ۲واحد مسکونی در بلوکهای سازمانی
دولتی بودیم.وی افزود :با توسعه ناآرامیها
و افزایش درگیری  ۳نفر از اغتشاشگران
بهطرز مشکوکی کشته شدند.
وی با بیان اینکه طی ناآرامیهای
جسته و گریخته حدود  ۲ماه اخیر،
نیروهای امنیتی و پلیس با خویشتنداری
و مماشات با آشوبگران برخورد کرده و
از سالح جنگی استفاده نکردهاند ،عنوان
کرد :طی این مدت تمام تالش صرف
آرامسازی و جلوگیری از هیجانات القایی
به داخل شهر بوده است.

سرمقاله
منافع پلتفرمها
مرتضی ادب

امروزه گسترش بی حد و حصر قدرت
شرکتهای صاحب سکوها یا پلتفرمهای
مجازی در حدی است که بر استقالل
حاکمیت دولتها نیز اثر میگذارد و حتی
میتواند به جریانهای سیاسی و انتخابات
و غیره در راستای منافع پلتفرمها یا
کارفرمایان دولتی آنها جهتدهی کند.
نتیجه سوء استفاده پلتفرمها از دسترسی
گستردهای که به اطالعات کاربران خود در
سایر کشورها دارند و یا نشر اطالعات خالف
واقع به منظور کنترل افکار عمومی و یا با
سوگیری و جهتگیریهایی ناقض حقوق
مردم چه در کشور متبوع پلتفرمها و چه
سایر ملتها ،نقض حقوق کاربران و خدشه
به استقالل کشورها و حاکمیت را نیز در پی
دارد .در صورت فقدان پیشبینیهای الزم در
قوانین و مقررات هر کشوری و یا معاهدات
بینالمللی که میتوان در این زمینه تصویب
کرد ،چالشها ،فسادها و مداخالت ناروای
پلتفرمهای مجازی میتواند در سطح کالنی
رخ بدهد که اشخاص عادی از عهده احقاق
خود یا حقوق عمومی بر نخواهند آمد و حتی
دولتها هم در این زمینه مشکالت عدیدهای
خواهند داشت .نمونههای مختلفی از تحدید
فعالیت و حتی برخورد با شبکههای اجتماعی
داخلی یا خارجی به ویژه آمریکایی را در
کشورهای مختلفی مانند روسیه ،فرانسه،
ترکیه ،لبنان ،کویت ،آرژانتین و غیره نیز
میتوان مشاهده کرد.
از دیگرسو فیلترینگ پلتفرمهای
بینالمللی مانند اینستاگرام و واتساپ
آسیبهای قابل توجهی به کسبوکارهای
آنالین وارد کرد و عالوه بر کاهش درآمد،
بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی
قرار داد .چهل روز پس از آغاز این موج
فیلترینگ ،دولت از برنامه حمایت از
کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد.
برنامهای که البته توسط کارشناسان طرحی
خوب در زمان بد لقب گرفت.
حاال و نزدیک به بیست روز پس
از رونمایی از این طرح ،سازمان فناوری
اطالعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول
و شرایط بهرهمندی از این بسته حمایتی
را معرفی کرده است .پلتفرمها براساس
شاخصهای ذکرشده در این فراخوان ارزیابی
شده و از مزایا و ظرفیتهای بسته حمایتی
دولت بهرهمند میشوند.
با توجه به شکل گیری مشاغل
آینده در بستر فضای مجازی ،در صورت
تامین زیرساختها ،به روز کردن قابلیت
پلتفرمهای داخلی ،افزایش سرعت اینترنت
و اعتمادسازی ،مردم از داخلیها استقبال
خواهند کرد.
با توجه به اینکه تا پیش از این
پلتفرمهایی مثل تلگرام و واتساپ برای
ارائه خدمات اینترنتی نداشتهایم بیشتر کسب
و کارها ناچار از پلتفرمهای خارجی استفاده
کردند .شاید پلتفرمهای داخلی توان رقابت با
اینستاگرام یا نظایر آن را در حال حاضر نداشته
بشند ولی این دلیل نمیشود که خودمان را
به این جایگاه نرسانیم و رقابت نکنیم .باید به
تدریج کیفیت و قابلیتهای این پلتفرم ها را
افزایش داد و به روز کرد تا مردم با اعتماد و
اطمینان بیشتری به سمت شبکه های اجتماعی
و پیام رسانهای داخلی بروند.
با توجه به گستردگی جهانی پلتفرمها
و تفاوت قوانین کشورها تعیین حد معینی از
مسئولیت ،هر چند دشوار اما ضروری است و
میتواند با ابزارهایی مثل فیلترینگ یا سایر
تحدیدها مواجه شود.
ادامه در صفحه 2

توافق ایران
و بالروس برای
گسترش روابط
اقتصادی

سخنگویاقتصادیدولتاعالمکرد؛

شرط اجرای کاال برگ الکترونیکی
طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین مالی و در تامین بودجه ندارد؛ لذا وعده داده شد که پس از اجرا
در یک استان به شکل آزمایشی ،ماههای آینده برای کل کشور انجام شود
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گزارش «اخبار صنعت» درباره روش
حمایت از زیستبوم پیامرسانهای داخلی؛

جایگاه
پلتفرمهای ایرانی
در مارکتینگ دنیا

اخبار صنعت-فرامرز ماشینی:
امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که
اختالل در اینترنت خسارت قابلتوجهی
به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد .آمارهای
متفاوتی از حجم خسارت قطع اینترنت در
کشور اعالم میشود؛ برخی منابع از خسارت
ساعتی ۱ /۵میلیوندالری سخن به میان
میآورند که حدودا معادل ۱۱هزار میلیارد
تومان در روز است .برای درک بهتر باید
بدانیم این عدد به معنای درآمدی معادل
صادرات ۵میلیون بشکه نفت ۷۵دالری
در روز است.

موافقت با
استعفای رستم
وزير جهادکشاورزي اعالم کرد:

کشت قراردادي زمينه خروج
دولت از بازار کشاورزي
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معلم ،مهندس و حتي خبرنگار
هم دالل هستند!
8

آیا اروپا جایگزین مطمئنی برای خرید گاز روسیه یافته است؟

بخش مهمی از گاز مورد نیاز اروپا را به جای روسیه تامین کنند .آنچه
دراین موضوع مهم است اروپا تا زمانی که جایگزین قطعی برای خرید
گاز مورد نیاز خود پیدا نکند مجبور به خرید محموله های بزرگ« ال ان
جی» است ،به همین خاطر اروپا در حال حاضر درحال پر کردن ذخایر
خود از محموله های « ال ان جی» است اما این مساله مهم است که این
ذخایر تا چه زمانی کفاف نیازهای اروپا را می دهد و در شرایط زمستان
سخت تا چه اندازه می تواند دوام بیاورد.
محمد علی خطیبی کارشناس نفت و انرژی بیان داشت :به نظر
نمی رسد حتی با پر کردن ذخایر گاز و محموله های « ال ان جی» اروپا

بتواند یکی دو ماه بیشتر دوام بیاورد چرا که ذخایر جمع آوری شده طی
یکی دو ماه آینده به پایان می رسد ،بنابراین می توان گفت اروپا باید به
دنبال جایگزین قطعی برای گاز مورد نیاز خود باشد اگر از ورسیه وارداتی
نداشته باشد .نماینده اسبق ایران در اوپک در خصوص زمستان سرد
پیش روی اروپا گفت :اروپا زمستان سختی را در پیش رو خواهد داشت
به همین دلیل سیاستمداران و دولتمردان سیاست های بسیار ریاضتی
در پیش گرفتند و از مردم خواستار کاهش شدید مصرف انرژی شده اند.
اخبار حاکی از آن است که فروشگاه ها برای گرم کردن مردم و سایر
مصارف هیزم می فروشند بنابراین دولتهای اروپایی تمرکز خود را روی
کاهش مصرف گذاشته اند ،ضمن اینکه ذغال سنگ می فروشند.
محمد علی خطیبی در خصوص راهکار فروش گاز توسط روسیه
نیز گفت :روسیه گاز صادراتی خود را که تا پیش از این به اروپا می داد
امروز به سایر کشورها صادر می کند یعنی گاز روسیه در بازار جا به جا
می شود ،ضمن اینکه بحث هایی مبتنی بر اینکه قراراست گاز روسیه از
طریق ترکیه به اروپا صادر شود نیز مطرح شده است.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد :قطع به یقین کشیدن خط لوله
از کشورهای دارنده گاز به اروپا کار بسیار سخت و زمان بری است به همین
خاطر اروپا در حال حاضر نمی تواند از این طریق جایگزین مطمئنی برای گاز
خود داشته باشد بلکه تنها از طریق خرید محموله های ال ان جی می تواند
بخشی از نیازهای خود را تامین کند.

هدف توطئه اخیر؛ تضعیف امنیت و جلوگیری از پیشرفت کشور

وزیر کشور گفت :جنگ شناختی اخیر جدیدترین
توطئه و حربه آنها برای تضعیف امنیت و جلوگیری از
رشد و پیشرفت کشور است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،دکتر
احمد وحیدی در آیین تکریم و معارفه استانداران سابق
و جدید تهران که در محل وزارت کشور برگزار شد ،از
زحمات و تالشهای صادقانه محسن منصوری استاندار
پیشین تهران ،قدردانی کرد.وزیر کشور افزود :منصوری
در طول مدت یک سال به صورت جهادی و شبانه روزی
برای توسعه استان تالش کرد و برای ایشان در سمت
جدید معاون اجرایی ریاست جمهوری آرزوی توفیق
دارم.دکتر وحیدی با بیان اینکه در دولت حضرت آیت اهلل
رئیسی جوانان مومن و انقالبی در مسئولیتهای بزرگ،
منشا خدمات اثرگذار هستند ،اظهار کرد :منصوری از
جمله جلوههای این جوانان مومن و تالشگر است.
وزیر کشور در ادامه صحبتهای خود به اتفاقات
اخیر در کشور اشاره کرد و گفت :یکی از علل اغتشاشات
و حمایتهای پیدا و پنهان دشمن از آن ،در حاشیه قرار
دادن اقدامات بزرگ و جهادی دولت سیزدهم است.
دکتر وحیدی افزود :دشمن با جنگ رسانهای و
روایتها تالش دارد اقدامات بزرگ دولت به سمع و نظر
ملت ایران نرسد.
وی با بیان اینکه مردم عزیز ایران همواره پایبند
به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند،
اظهار کرد :راهبرد اصلی دشمن ایجاد فاصله میان دولت
و مردم است و این خیال باطل دشمن هرگز به منصه
ظهورنمیرسد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :حضور میلیونی مردم
در اجتماع بزرگ  ۱۳آبان و همچنین حضور در مراسم
شهدای مدافعان امنیت کشور ،نشان از مردمی بودن این
انقالب دارد.

دکتر وحیدی با بیان اینکه مردم عزیز ایران از
اقدامات اغتشاشگران در اهانت به مقدسات رنجیده
خاطر هستند ،با تشریح ابعاد دشمنی و خباثت جریان
معاندان گفت :جنگ شناختی اخیر جدیدترین توطئه و
حربه آنها برای تضعیف امنیت و جلوگیری از رشد و
پیشرفتکشوراست.
وی افزود :دشمن درمانده از همه طراحیهای شوم
قبلی ،امروز با جنگ ترکیبی و عملیات روانی به میدان
آمده است .البته بسیاری ناآگاهانه در این مسیر طراحی
شده قرار گرفته اند که پس از شنیدن حقایق و نیات
دشمن،اظهارپشیمانیکردهاند.
تالش دشمن برای فضاسازیهای بینالمللی
از دیگر موارد اشاره شده در سخنان رئیس شورای
امنیت کشور بود که گفت :پس از ناامیدی در داخل ،به
سمت ایجاد فضاسازی در عرصه بین المللی با استفاده
از ابزارهای حقوق بشری رفتهاند و سعی دارند از این
طریق فضای کشور را ملتهب جلوه دهند.دکتر وحیدی
با بیان اینکه برخی به دنبال تئوریزه کردن و انرژی دادن
به اغتشاشات و ارتباط دادن آن به مسایلی غیرواقعی
هستند ،اظهار کرد :با این کار میخواهند اغتشاشات را به
عنوان یک جریان مستمر جلوه دهند.
دکتر وحیدی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی،
قویتر از هر زمان دیگری به مسیر پرافتخار خود ادامه
میدهد؛ افزود :حضور جوانان بسیجی در میدان امنیت،
نشانه بزرگی از تداوم مسیر انقالب و ناکامی نقشههای
شوم دشمنان دارد.
وی با یادآوری رشادتها و از خودگذشتگی
شهدای مدافع امنیت همچون روح اهلل عجمیان ،آرمان
علیوردی و حسین زینالزاده ،گفت :این عزیزان جوان
دهه هشتادی بودند که برای حفظ آرمانهای انقالب
اسالمی و امنیت مردم ،جان نثاری کردند.

فشار قیمتی دستوری دولت
عامل افت های مکرر بورس

بازهم قيمت گذاري دستوري؛

نماینده اسبق ایران در اوپک در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

نماینده اسبق ایران در اوپک گفت :اروپا زمستان سختی را در پیش
رو خواهد داشت به همین دلیل سیاستمداران و دولتمردان سیاست های
بسیار ریاضتی در پیش گرفتند و از مردم خواستار کاهش شدید مصرف
انرژی شده اند.
به گزارش اخبار صنعت ،محمد علی خطیبی کارشناس بازار نفت
و انرژی و نماینده اسبق ایران در اوپک در گفت و گو با اخبار صنعت
در خصوص آخرین وضعیت بازار گاز و چالش های بین روسیه و اروپا بر
سر تامین گاز گفت :با شروع بحران اوکراین و محدودیت هایی که اروپا
در خرید انرژی از روسیه بخصوص گاز برای خود ایجاد کرد واردات گاز
از روسیه به اروپا با محدودیت هایی رو به رو شده است هر چند به طور
قاطع نمی توان گفت اروپا به صورت صد درصدی و کامل گاز مورد نیاز
خود را از روسیه تامین نمی کند بلکه با راه های میانبری این موضوع را
تا حدودی مرتفع کرده است.
وی در این باره افزود :اروپایی ها برای عدم واردات گاز از روسیه
تاریخی را مشخص کردند که به نظر می رسد براساس آنچه اعالم کرده
اند در نهایت تا ماه آینده به صورت مستقیم وارد کننده گاز روسیه
خواهند بود لذا به نظر می رسد بعد از این تاریخ به صورت مستقیم
واردات گاز اروپا از روسیه صفر شود.
محمد علی خطیبی خاطر نشان کرد :به هر حال اروپا به شدت به
دنبال جایگزینی گاز از سایر کشورهایی است که به هر شکلی می توانند

یادداشت

وزیر کشور افزود :نسل جدید همین بسیجیان
مخلص و انقالبی هستند که برای حفظ امنیت کشور
در صحنه حضور دارند.
تصویر سازی مناسب و روشنگری اقدامات

بزرگ کشور ،موضوع مورد اشاره دیگر دکتر وحیدی
در این نشست بود و گفت :باید با عمل به فریضه
جهاد تبیین اجازه ندهیم دشمن یاس و ناامنی را
در کشور القا کند.

احمد اشتیاقی
کارشناسبورسوبازارسرمایه
با اینکه بورس در وضعیت پر چالش اقتصاد
ایران فراز و نشیب های مختلفی را طی می
کند اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری روی
بورس تاثیر می گذارد فشار قیمت تمام شده
روی شرکتهای بورسی است .متاسفانه به دلیل
سیاست قیمت گذاری دستوری شاهد فشارهای
قیمتی مختلفی روی بورس اعم از افزایش نرخ
خوراک پتروشیمیها ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،افزایش حقوق و عوارض پروانه بهرهبرداری
و سایر موضوعات هستیم.
به نظر می رسد بخش عمده ای از فشار
قیمتی روی بورس ناشی از کسری بودجه دولت
است که از طریق تحمیل فشار هزینه ای به
شرکت های بورسی قسمتی از درآمد خود را
محقق می کند .قطع به یقین هر بازاری تحت
فشار دستوری کم می آورد و دچار معضالت جدی
و چالش های بزرگی می شود به این خاطر است
که بورس و سایر بازارهای اقتصادی قادر به رشد
نیستند و تحول آنچنانی به خود نمی بینند.
حل مشکالت بازار سرمایه و عمل به بندهای
مصوب شده حمایتی از بورس اصلی ترین مطالبه
فعاالن بورس است .دوری از مسائل حاشیه ای و
عدم بیان مسائلی که بورس را دچار چالش می
کند از اهم خواسته های اهالی بازار به شمار می
رود .برای به گردش درآمدن نقدینگی در چرخه
اقتصاد کشور به درست ترین شکل ممکن
دولت باید تمام مسائل حاشیه ای و جانبی را
از بازار سرمایه و بورس دور کند تا با استفاده
از پتانسیلهای بازار ،عوامل بنیادی کماکان به
ارتقای بازار کمک کنند.
خوشبختانه بورس در شرایط فعلی همچنان
ارزنده است ارزندگی بورس و افزایش شاخص
وابسته به عدم دخالت دولت در بازار است .مدیریت
بورس مساله مهمی است که اگر راهبرد درستی
برای آن اتخاذ نشود قطع به یقین روزهای سختی
در انتظار تولید و سرمایه گذاری دربخش های
مختلف اقتصادی خواهیم داشت.

