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کرده بودند و در مصادیق قالب تروریست قلمداد می شوند.وی به اروپایی ها توصیه کرد....
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شرایط »بازنشستگی« در قانون تأمین اجتماعی
با چه سن و سابقه ای می توان 
درخواست بازنشستگی داد؟

بازنشستگی حسب بند »۱۵« ماده »۲« قانون تامین اجتماعی، »عدم 
اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در 
این قانون« تعریف شده است. »سن« و »سابقه بیمه پردازی« یا همان 
ســنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شــرایط بازنشستگی در قانون 
مذکور هستند.به گزارش ایسنا، سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده 
۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ ســال سن برای مردان و ۵۵ سال سن 
برای زنان اســت که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ 
ســال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.در صورتی که 
مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال 

مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

آیا بازنشستگی در صنوف مختلف،  متفاوت است؟
همچنیــن باید گفت که شــرایط بازنشســتگی بــرای تمام بیمه 
شــدگان اعم از بیمه شــدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل 
آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین 
اجتماعی نیز به این پرســش که آیا بازنشســتگی بیمه شدگان در 
صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که »صنوف 
مختلف تصور می کنند بازنشستگی شــان تفاوت دارد؛ در حالی که 
اینطور نیســت. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین 
اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه 
و برای زنان با ۴۵ ســال سن و ۳۰ ســال سابقه امکان پذیر بوده و 
این قانون برای همه اســت.«وی افزود: »البته اگر شــغلی سخت و 
زیان آور باشــد، فرد باید به کمیته های سخت و زیان آور در ادارات 
کار که محل تشخیص آن اســت مراجعه کند. فرد مشمول قانون 
سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه 
خدمت متناوب بدون شــرط سنی می تواند بازنشسته شود.«قاعده 
کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه شده می تواند به سازمان 
تامین اجتماعی درخواســت بازنشســتگی دهد و کارفرما نمی تواند 
بازنشســتگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما 
می تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی 
است که ســن کارگر بیمه شده حداقل پنج ســال از زمان قانونی 
بازنشستگی گذشته باشــد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی 
است. یعنی کارفرما می تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را 

که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی
براســاس ماده ۷۶ قانون، مشــموالن این قانون در صــورت دارا بودن 

شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
- حداقل ســابقه پرداخت حــق بیمه مقرر را قبــل از تاریخ تقاضای 

بازنشستگی دارا باشند .
- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن  ۵۵ سال تمام رسیده باشد .

در ادامه به صورت خالصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان 
اشاره می شود:

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان 
۱- فرد تحت پوشــش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق 

بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.
۲- فرد تحت پوشــش  با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت 
حق بیمه متناســب با تعداد ســال های پرداخت حق بیمه بازنشسته 

می شود. 
۳- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه

* در شــرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشد می تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز 

حقوق بازنشسته شود.
۴- فرد تحت پوشــش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق 

بیمه با حقوق کامل باز نشسته می شود.
۵-فرد تحت پوشــش بدون شــرط سنی با ۳۵ ســال سابقه خدمت 

می تواند بازنشسته شود.
* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال 

است.
 

شرایط و انواع بازنشستگی زنان
 شرایط سنی بازنشســتگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. 
به این معنی که زنان با ســن کمتری می توانند بازنشســته شوند. در 
مورد ســابقه الزم برای بازنشســتگی نیز عموما شــرایط برای زنان و 
مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط 
ســهل تری در نظر گرفته شده است.نکته سوم مربوط به وجود شرایط 
همزمان ســن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به 
غیر از سه مورد )بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی 
جانبازان و بازنشســتگی با ۳۵ سال ســابقه پرداخت حق بیمه( قاعده 
اصلی در بازنشســتگی تحقق توامان شــرط سن و ســابقه در احراز 

بازنشستگی است. 
۱- فرد تحت پوشــش با ۴۵ ســال سن و ۳۰ سال ســابقه می تواند 

بازنشسته شود.
۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می تواند 

درخواست بازنشستگی کند.
۳-فرد تحت پوشــش با ۴۲ سال سن برای مشموالن قانون کار و ۲۰ 

سال سابقه می تواند بازنشسته شود.
*در خصــوص این گروه از بیمه شــدگان، در صورتی که مســتمری 
استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق 

افزایش نمی یابد.
۴-  فرد تحت پوشــش با داشتن ۳۵ سال ســابقه بدون شرط سنی 

می تواند بازنشسته باشد.
ادامه در همین صفحه

شرایط »بازنشستگی« در قانون تأمین اجتماعی
 با چه سن و سابقه ای می توان درخواست 

بازنشستگی داد؟
۵-  فرد تحت پوشــش اگر معلول عادی باشــد می تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ 

سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.
۶- فرد تحت پوشــش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با 

سنوات پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.
* در این حالت بیمه شده می تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی 
کند که مســتمری وی به میزان ســنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود )بیــن ۱۰ تا ۲۰ روز 
حقوق(. در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد، 

مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.
* بانوانی که ســن آن ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می توانند با پرداخت 
حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت 
نیز چنانچه حقوق آن ها از حداقل حقوق مصوب شــورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد 

شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ 
ســال متناوب در کارهای سخت و زیان آور )مخل ســالمتی( اشتغال داشته اند و در هر مورد 
حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی 
کنند.همچنین چنانچه کمیســیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از 
رســیدن بیمه شده شــاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر )۲۰ سال متوالی و ۲۵ 
سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور( فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال 
به کارهای ســخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی 
کند. بر این اســاس هر سال ســابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال 

محاسبه خواهد شد.

برای صدور »حکم بازنشستگی« چه کنیم؟
 تا چندســال قبل، مراحل ارائه درخواســت بازنشســتگی و بررســی پرونده و سوابق بیمه ای 
متقاضیان بازنشســتگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه شده و از نظر زمانی 
نیز بســیار طوالنی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، این فرآیند به صورت 
غیرحضوری و در مدت زمان بســیار کوتاه تر انجام خواهد شد.سازمان تامین اجتماعی با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرده اســت که ثبت درخواست صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی 
عادی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی، بدون نیاز به حضور در شعب و از طریق سامانه خدمات 
غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir امکانپذیر است و بیمه شدگان واجد 
شرایط بازنشستگی، می توانند درخواست صدور حکم و برقراری مستمری را در این سامانه ثبت 
کرده و همه مراحل مربوطه را به صورت غیرحضوری پیگیری کنند.واحدهای اجرایی ســازمان 
تأمین اجتماعی موظف اند درخواست های بازنشستگی را که قبل از اتمام وقت اداری در سامانه 
خدمات غیرحضوری ثبت می شــوند، تا پایان همان روز و درخواســت هایی را که خارج از وقت 
اداری یا در ایام تعطیل توســط بیمه شدگان ارسال می شوند، در اولین روز اداری تعیین تکلیف 
کنند و با توجه به اینکه در زمان ثبت درخواســت بازنشســتگی غیرحضوری توسط بیمه شده، 
احراز هویت از طریق ارســال کد رمز )OTP( به تلفن همراه وی صورت پذیرفته، نیازی به اخذ 
امضاء یا اثرانگشت بیمه شده ذیل درخواســت بازنشستگی نیست.مراحل اداری بررسی سوابق 
و اخذ تاییدیه ها در این ســامانه به صورت غیرحضوری انجام شــده و بیمه شــده می تواند در 
همین سامانه از مراحل اجرای فرآیند مذکور مطلع شود. پس از صدور حکم برقراری مستمری 
بازنشستگی عادی و همزمان با تخصیص شماره مستمری نیز نسخه ای از آن در منوی »صندوق 
شــخصی من« در ســامانه خدمات غیرحضوری قرار خواهد گرفت و بیمه شده از طریق منوی 
»اعالم شماره حساب بانکی ویژه مستمری بگیران« می تواند شماره حساب بانکی خود را جهت 

واریز مستمری اعالم کند.

معاون درمان وزارت بهداشــت ضمن تشریح علل شیوع آنفلوآنزا در کشور 
و عالئم آن، گفت: در حال حاضر  روزانه ۳۰ هزار بیمار تنفســی به صورت 
سرپایی به بیمارســتان های کشور مراجعه می کنند و نمونه گیری ها نشان 

می دهد که باالی ۵۰ درصد از این افراد به آنفلوآنزا مبتال هستند.
دکتر ســعید کریمی در گفت وگو با ایســنا، درباره ویژگی های پیک فعلی 
آنفلوآنزا که در کشــور اوج گرفته اســت، گفت: در پیک فعلی آنفلوآنزا با 
آنفلوآنزای تیپ A، H۱N۱ و H۳N۲ مواجهیم که البته یک سوش قدیمی 

است و جهش جدیدی کشف نکردیم و همان سوش های قدیمی است.  

علت همه گیری ناگهانی آنفلوآنزا در کشور
وی افزود: علت اینکه امسال آنفلوآنزا ناگهانی همه گیرشد، به این بازمی گردد 
که دو تا سه سال است که به دلیل استفاده از ماسک در همه گیری کرونا، 
خوشــبختانه آنفلوآنزا نداشتیم و در نتیجه سیستم ایمنی ما به تدریج در 
برابر این ویروس ها ضعیف شده و اکنون که دوباره بروز پیدا کرد و ماسک ها 
هم برداشته شد، یک همه گیری را ایجاد کرد.کریمی با بیان اینکه آنفلوآنزا 
معموال در افراد عادی مشــکلی ایجاد نمی کند، کفت: در سنین باال، زنان 
باردار، بیماران قلبی، تنفســی، دیابت های کنترل نشــده و در یکسری از 

کودکان می تواند عوارض جدی ایجاد کند.

مهمترین عالئم آنفلوآنزا
وی ادامه داد: مهمترین عالئم آنفلوآنزای فعلی تب، لرز، سرفه، تنگی نفس، 
بی حالی شــدید، بــدن درد و در برخی افراد عالئم گوارشــی مانند تهوع و 
استفراغ است. نحوه کنترل آن، کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت است.

مراجعه روزانه 30 هزار بیمار تنفسی به بیمارستان ها
کریمی درباره میزان مراجعات و بســتری ناشــی از آنفلوآنزا در کشــور، 
گفت: در حال حاضر  روزانه ۳۰ هزار بیمار تنفســی به صورت سرپایی به 
بیمارستان های کشور مراجعه می کنند که شامل تمام بیماران تنفسی است. 
نمونه گیری ها نشــان می دهد که بــاالی ۵۰ درصد از این افراد به آنفلوآنزا 
مبتال هســتند. همچنین روزانه حدود ۱۲۰۰ نفر بستری بیماران تنفسی 
را داریم که در بســتری ها هم باالی ۵۰ درصدشــان بــه آنفلوآنزا و کمتر 
از ۱۰ درصدشــان به کرونا مبتال هســتند و بقیه هم به سایر بیماری های 
تنفســی مبتال هســتند.وی درباره نحوه افتراق کرونا از آنفلوآنزا نیز گفت: 

عالیــم آنفلوآنزا به صورت انفجاری و ناگهانی آغاز می شــود و ناگهانی تب 
باال، لرز و ... در بیمار ایجاد می شود. البته تست قطعی با تست PCR انجام 
می شود.معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: اوال کسانی که در معرض 
خطر هستند واکسن آنفلوآنزا و دز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. دوما 
کسانی که عالمت دار بوده و بیمار هستند، از حضور در مدرسه، محل کار، 
اجتماعات، مترو و...  پرهیز کنند. همچنین مردم خودســرانه آنتی بیوتیک 
مصرف نکنند. زیرا آنتی بیوتیک تاثیری در بیماری ویروســی ندارد.کریمی 
دربــاره دســتورالعمل های تجویز آنتی بیوتیک ها نیز گفت: روز پنجشــنبه 
دستورالعملی را به کل کشور ارائه کردیم که پزشکان مدنظر داشته باشند و 
برای بیماری آنفلوآنزای اولیه اصال آنتی بیوتیک ننویسند. همچنین گروهی را 
در معاونت درمان تعیین کردیم تا دســتورالعمل ها را تدوین کنند و بعد  در 
نسخه الکترونیک اعمال کنند. به این معنا که اگر پزشکی خواست خارج از 
این  دستورالعمل ها  دارویی تجویز کند، نتواند آن را در داخل نسخه نویسی 
الکترونیک ثبت کند. این باعث می شود نظم ایجاد شود و برای یک بیماری با 

تشخیص خاص، درمان های قابل قبول و موثر انجام شود.

وضعیت کرونا در کشور
وی درباره وضعیت کرونا در کشــور و چرایی قرمز شــدن چهار شهر نیز 
گفت: رنگبندی کرونایی شهرها بر حسب میزان بستری است. وقتی بستری 
افزایش یابد، شهر قرمز می شود. برخی از شهرها از آنجایی که جمعیت شان 
کم است، با کوچک ترین افزایش بســتری، قرمز می شوند. در حال حاضر 
پیک کرونا نداریم و پیک آنفلوآنزا داریم و به تبع آن بیماری های تنفســی 
در حال افزایش اســت.کریمی همچنین در پاســخ به سوال ایسنا، درباره 
جزئیات طرح دارورسان نیز گفت: جزئیات این طرح برعهده سازمان غذا و 
دارو است، اما در کل برای اینکه بیماران خاص و صعب العالج در صف های 
طوالنی تهیه دارو قرار نگیرند، همه کارهایشان به صورت الکترونیک انجام 
می شود و دارو درب خانه شان تحویل داده می شود.وی درباره بحث پرداخت 
وام قرض الحســنه به زوج های نابارور نیز گفت: در این زمینه دانشگاه های 
علوم پزشــکی زوج های نابارور را به بانک های عامل معرفی می کنند و این 
بانک های عامل هم بر اســاس بودجه ای که دارند وام را به زوج های نابارور 
اختصــاص می دهند.کریمی افزود: طبق قانــون جوانی جمعیت، ارائه این 
وام های قرض الحســنه جزو الزاماتی است که بانک باید به زوج های نابارور 

ارائه دهد.

معاون درمان وزیر بهداشت تشریح کرد

ویژگی های پیک فعلی آنفلوآنزا در ایران

منطقی:

خودروهای وارداتی ۲۰۰ میلیونی در راه است
رستم قاسمی در حاشیه جلسه دولت:

توافق کردیم بلیت رفت و برگشت به 
قطر کمتر از15 میلیون تومان باشد

آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها

تاثیر تفکیک حساب های تجاری در شناسایی 
دهک های درآمدی

وزیر راه و شهرسازی از انجام توافق برای اینکه بلیط رفت و برگشت به قطر کمتر از۱۵ میلیون تومان باشد، خبر 
داد.به گزارش ایسنا ، رستم قاسمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آخر هفته قبل سفر 
به قطر داشتم. یکی از موضوعات مورد بحث پروازهای ایران به جام جهانی بود و تصمیمات بسیار خوبی گرفته 
شد.وی ادامه داد: پک۹۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی را مردم نخرند. توافق کردیم بلیط رفت و برگشت به قطر کمتر 

از۱۵ میلیون تومان باشد.....

جدیدترین تغییرات قیمت مسکن در ایران
در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

استقبال وزیر صمت از استیضاح
 وزارت خارجه برخی اشخاص و نهادهای اروپایی

 را تحریم کرد
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۴ فوتی و شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۰ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه چهار بیمار نیز جان باختند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۴ آبان ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۷۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۴ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۵۹ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۴۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.۱۳۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و 
۸۹۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۸۰۵ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۱۳ نفر ُدز 
دوم و ۳۱ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۲۷ نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۵۴ 
هزار و ۷۴۵ ُدز رسید. در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۲۹۵ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.در حال حاضر نیز چهار شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ 

شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزیده خبر

وزارت خارجه برخی اشخاص و نهادهای 
اروپایی را تحریم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی 
اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران وفق مصوبات مراجع 
ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و ســازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان 
عمل متقابل، نهادها و اشــخاص زیر در حــوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات 
عامدانه آنان در حمایت از تروریســم و گروه های تروریســتی، ترویج و تحریک 
به تروریســم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات 
تروریستی و نقض حقوق بشــر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می 

دهد:                
نهادهای زیر تحت تحریم قرار می گیرند:

- گروه به اصطالح »دوســتان ایــران آزاد« )Friends of Free Iran( و اعضای آن 
در پارلمان اروپا؛

 The International Committee in Search( کمیته بین المللی جستجوی عدالت -
of Justice, ISJ( و اعضا؛

- سازمان Stop the Bomb؛
- شبکه دویچه وله فارسی آلمان )Deutsche Welle Persian(؛

- شبکه ار اف ای فارسی فرانسه )RFI Persian(؛
- لیگ بین المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه )LICRA(؛

- شرکت کارل کولب )Karl Kolb Co.( آلمان، تحویل دهنده سالح شیمیایی به 
رژیم صدام حسین؛

- شرکت راین بایرن فاهرزگبائو )Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.( آلمان، تحویل 
دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.

اشخاص زیر تحت تحریم قرار می گیرند:
- آلخــو ویــدال کــوادراس )Aljo Vidal Quadras(، رئیــس کمیته بین المللی 

جستجوی عدالت؛
- خاویر زارزالخوس )Javier Zarazlejos(، رئیس مشترک گروه به اصطالح دوستان 

ایران آزاد در پارلمان اروپا؛
- میالن آزور )Milan Azver(، رئیس مشــترک گروه به اصطالح دوســتان ایران 

آزاد در پارلمان اروپا؛
- شارلیه وایمرز )Charlier Weimers(، نماینده پارلمان اروپا؛

- یان زهرادیل )Jan Zahradil(، نماینده پارلمان اروپا؛
- هلموت گئوکینگ )Helmot Geuking( نماینده پارلمان اروپا؛

- هرمان ترتچ )Hermann Tertsch( نماینده پارلمان اروپا؛
- مایر حبیب )Meyer Habib(، نماینده مجلس ملی فرانسه؛

- مارتین والتون )Matine Valleton(، شهردار ویلپنت فرانسه؛
- ژان فرانسوا لگارت )Jean Francois Legaret(، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛

- یوهاند بویی )Johanned Boie(، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛
- الکساندرا وورزباخ )Alexandra Wurzbach(، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛

تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص 
فوق به جمهوری اســالمی ایران و توقیف امــوال و دارایی آنان در قلمرو تحت 
صالحیت جمهوری اسالمی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسالمی ایران 
طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را جهت اجرای این تحریم ها معمول 
خواهند داشت.جمهوری اسالمی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولت 
های متبوع اشــخاص و نهادهای فوق،  حمایت، تســهیل و نیز قصور از مقابله 
با اقدامات این اشــخاص و نهادها را نقض تعهدات بیــن المللی اتحادیه اروپا و 
دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو می داند. بدیهی است این اقدام 
تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه 

در محاکم قانونی دارای صالحیت نخواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، مجددا، اقدام شورای اتحادیه اروپا 
مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ در اِعمال تدابیر غیرقانونی محدود کننده علیه اشخاص 
و نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی اســاس که مصداق بارز دخالت در امور 

رئیسی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد؛داخلی جمهوری اسالمی ایران است را قویا رد و محکوم می کند.
لزوم جدیت و سرعت بیشتر دستگاه ها 

برای فروش و مولدسازی اموال مازاد
رئیس جمهور همه دســتگاه های دولتی را مکلف کرد در زمینه تهیه 
فهرســت اموال مازاد و دارایی های غیرمولد خــود و برنامه ریزی برای 
فروش و مولدسازی این دارایی ها با جدیت و سرعت بیشتری عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت پس از استماع گزارش وزرای بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و کار، رفــاه و تأمین اجتماعی در خصوص 
اقدامات انجام شــده برای رفع کمبود برخی اقالم دارویی، با اشــاره به 
اهمیت پیش بینی شرایط مختلف و نیازهای احتمالی، بر ضرورت تسریع 
در این امر تاکید کرد.در این جلســه بر اهمیت تبیین صحیح و دقیق 
اقدامات امیدآفرین انجام شده در زمینه های مختلف در کشور، به ویژه 
در امور اقتصادی تاکید شــد و با اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانک 
جهانی شاخص کارآمدی دولت پس از ۴ سال نزول، سیر صعودی یافته 
و از ۱۴,۹ به ۱۸.۲۷ درصد رســیده است، تصریح شد: این آمار و آثار و 
تبعات آن باید از طرف مسئوالن مربوط برای مردم تشریح شود.رئیسی 
همه دستگاه های دولتی را مکلف کرد در زمینه تهیه فهرست اموال مازاد 
و دارایی های غیرمولد خود و برنامه ریزی برای فروش و مولدسازی این 
دارایی ها با جدیت و سرعت بیشتری عمل کنند.رئیس جمهور حضور 
مسئوالن بین مردم و آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت آنان را زمینه ای 
برای پاسخ به سواالت و باز کردن گره های ذهنی مردم دانست که موجب 

افزایش حس امید و اطمینان آنان خواهد شد.

در منطقه عمومی اصفهان؛
رزمایش جنگ الکترونیک ارتش فردا 

برگزار می شود
مرحله نهایی رزمایش جنگ الکترونیک »سپر آسمان والیت ۱۴۰۱« با 
حضور یگان های راهبردی جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران، فردا در منطقه عمومــی اصفهان برگزار می شــود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رزمایش جنگ الکترونیک »سپر آسمان 
والیت ۱۴۰۱« با حضــور یگان های راهبردی جنگ الکترونیک ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، فردا در منطقه عمومی اصفهان برگزار می شود.در 
رزمایش سپر آسمان والیت ۱۴۰۱ یگان های واکنش سریع و سامانه های 
جنگال ارتش در منطقه عمومی اصفهان با اجرای راهکنشهای آفندی و 
پدافندی در حوزه جنگ الکترونیک، آخرین دستاوردها و توانمندی های 

رزمی خود در این حوزه راهبردی را به کار خواهند گرفت.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه بالروس مطرح شد؛

 اروپا مسیر غیرسازنده و تکراری را ادامه ندهد
تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه با انتقاد از اقدام غیرســازنده 
اروپا در روزهای اخیر گفت: امروز لیست جدیدی از تحریم های 
وزارت خارجه جمهوری اســالمی ایران علیه ۸ شخص و نهاد 
۱۲ اروپایی اعالم شد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، 
حســین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای 
بالروسی خود با اشاره به انتشار فهرست جدید افراد و اشخاص 
اروپایی که تحت تحریم ایران قرار گرفته اند، گفت: در پاســخ 
به اقدام غیر سازنده اروپا امروز لیست جدیدی علیه هشت نهاد 
و ۱۲ شــخص در چارچوب اتحادیه اروپا را منتشر کردیم؛ این 
افــراد در وقایعی که رخ داد، اقدام به حمایت و تشــویق ترور 
و خشــونت کرده بودند و در مصادیق قالب تروریست قلمداد 
می شــوند.وی به اروپایی ها توصیه کرد که مسیر غیر سازنده 
و تکراری و شکســت خورده ســال های قبل را ادامه ندهند. 
برای ما مشخص هست که چند رهبر اروپا نگاه شکست خورده 
نسبت به تحوالت دارند.امیر عبداللهیان تصریح کرد: من مایلم 
تاکید کنم اتهام بی اساس برخی از کشورها در مورد پهپادهای 
روســیه علیه اوکراین را رد می کنیــم و از مقامات اوکراینی 
درخواســت می کنیم که هر گونه سندی را دارند اعالم کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح کرد: مخالف جنگ 
در اوکراین هســتیم؛ هر کسی در آمریکا عالقه به تبادل دارند 
و اما همزمان از ترور و آشــوب حمایت می کنند ما در تامین 
منافع ملی مردم از خطوط قرمز کوتاه نمی آییم.وی با یادآوری 
این نکته که ایران در روزهای اخیر پیامی را از آمریکا دریافت 
کرده اســت، اظهار داشــت: از نظر ما مسیر دیپلماتیک ادامه 
دارد اما برخــی از مقامات آمریکایی طوری حرف می زنند که 

در متناقض است.

سند جامع همکاری های تهران و مینسک امضا می شود
وزیــر امور خارجــه در ادامه به برگزاری نشســت دوجانبه با 
والدیمیــر ماکی وزیر خارجه بالروس اشــاره کرد و گفت: ما 

در آستانه سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و بالروس 
هستیم و سفر رســمی به بالروس به دعوت اینجانب انجام و 
گفت و گوهای مهمی انجام شده است.امیرعبداللهیان با اشاره 
به اجالس مشــترک همکاری های دو کشــور که خردادماه 
گذشته برگزار شد، افزود: امروز آخرین وضعیت گفت و گوهای 
صورت گرفته بین دو طرف بررسی شد و شاهد رشد خوبی در 
مبادالت تجاری دو کشور هستیم و امیدواریم نسبت به افزایش 
حجم تجاری شاهد افزایش تجارتی میان دو کشور باشیم.وی 
با یادآوری اینکه دو کشور به سرعت در مسیر اجرای توافقات 
خصوصی و دولتی قرار دارند، اظهار داشــت: آخرین وضعیت 

پیشــرفت همکاری های حمل و نقــل و ترانزیت و صنعتی و 
فناوری های نو که در دســتور کار روابط دو کشور است، مورد 
توجه قرار دادیم.وزیر امور خارجه توافق و تصویب همکاری های 
کنسولی برای روان سازی تردد اتباع در حوزه فعالیت اقتصادی 
و رانندگان ترانزیت و گردشگران و همکاری های موثر برای رفع 
تحریم های ظالمانه را از دیگر محورهای همکاری های تهران 
و مینسک برشمرد.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: 
در آینده نزدیک رئیس جمهور بالروس به تهران سفر می کند 
و در جریان این سفر سند همکاری های جامع بلندمدت تهران 

و مینسک در کنار سایر اسناد به امضا می رسد.

بالروس مخالف تحریم های یکجانبه غرب است
الدیمیــر ماکی وزیــر خارجه بــالروس نیز در این نشســت، 
همکاری های مشــترک در زمینه های تجــاری و اقتصادی را از 
محورهای گفت و گوهای ایران و بالروس برشــمرد.وی با بیان 
اینکه مواضع تهران و مینسک یکی است، اظهار داشت: در جریان 
مذاکره امروز با وزیر خارجه ایران طیف گســترده ای از مســائل 
را بررســی کردیم و همه موضوعات در راستای توسعه مناسبات 
دوجانبه بود.وزیر خارجه بالروس خاطرنشان کرد: برای افزایش 
ســطح روابط ایران و بالروس در موضوعات مختلفی که مطرح 
شد، اسناد متفاوتی در دست بررسی قرار دارد. ماکی عنوان کرد: 
پانزدهمین نشست کمیسیون مشــترک همکاری های تجاری 
و اقتصادی و ســرمایه گذاری در مینســک برگزار شد و در حال 
اجرایی سازی توافقاتی هستیم که در نتیجه کمیسیون مشترک 
حاصل شده است.وی خواستار ارتقای همکاری های اقتصادی و 
تجاری با ایران شد و افزود: همکاری های اقتصادی دو کشور از 
همکاری های سیاسی عقب مانده است.رئیس دستگاه دیپلماسی 
بالروس با بیان اینکه امســال ســی امین ســالگروز آغاز روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور را جشــن می گیریم، اظهار داشت: 
ســمینارهای متفاوتی در حال برنامه ریزی است.ماکی در ادامه 
تاکید کرد: بالروس مخالف تحریم های یکجانبه اســت زیرا یک 
تروریســم اقتصادی علیه کشورها در حال رخ دادن است و باید 
اقدامات مناسبی در پاسخ به اقدامات یکجانبه کشورهای غربی از 
خود نشان دهیم.وی ضمن دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان 
برای ســفر به بالروس، ابراز امیدواری کرد که توافق های انجام 
شده در نشست امروز به توسعه روابط راهبردی دو کشور کمک 
کند.به گزارش ایرنا، پس از برگزاری دور نخســت دیدار وزرای 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و جمهوری بالروس، سند 
برنامه جامع همکاری هــای وزارت خانه های خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری بالروس به امضای امیر عبداللهیان و 

ماکی رسید.

نخســتین جلسه شــورای توسعه ســواحل مکران ظهر 
)چهارشنبه( به ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار 

شد.
بــه گزارش ایســنا، دکتــر محمد مخبر در این جلســه 
توسعه ســواحل مکران را از منویات مقام معظم رهبری 
و از موضوعات مورد تاکید رییس جمهور برشمرد و گفت: 
سواحل مکران از مهمترین محورهای پیشران توسعه کشور 
اســت و می تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت 
کشور مطرح باشــد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
اینکه ظرفیت ها و ذخایر گسترده ای برای توسعه کشور در 
منطقه مکران وجود دارد، به سفر اخیر خود به کشور روسیه 
اشاره و تصریح کرد: نخست وزیران کشورهای ساحلی خزر 

در این سفر بر موضوع سواحل مکران و ظرفیت های این 
منطقه برای ترانزیت کاال تاکیدات فراوانی داشــتند.وی با 
تاکید بر لزوم جذب ســرمایه خارجــی برای اجرای طرح 
های توسعه سواحل مکران گفت: نحوه تامین منابع مالی 
از عوامــل اصلی در موفقیت این برنامه بشــمار می آید و 
الزم است مدل و طرحی جامع برای مباحث مالی اجرای 
طرح ها در نظر گرفته شود.مخبر افزود: وظایف و ماموریت 
های دستگاه های اجرایی نیز باید به شکل دقیق در برنامه 
توســعه ســواحل مکران احصاء و به هر یک ابالغ شود و 
دستگاه ها برنامه عملیاتی زمان بندی شده خود را در این 
خصــوص ارائه کند.معاون اول رییس جمهور همچنین بر 
اهمیت تسریع در اجرای طرح های توسعه سواحل مکران 

و به خصوص طرح های مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرد 
و افزود: در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش سهم 
خود از ترانزیت منطقه هســتند، هر روز تاخیر در اجرای 
کارها می تواند رســیدن به اهداف را با کندی مواجه کند. 
در اجــرای طرح ها و برنامه هــای مصوب، حتی یک روز 
تاخیر مجاز نیست.در این جلسه که وزرای امور اقتصادی 
و دارایی، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان 
برنامه و بودجه و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
نیز حضور داشتند، حســین دهقان دبیر اجرایی شورای 
توسعه مکران گزارشی از برگزاری ۶۰ جلسه کارشناسی با 
دستگاه های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه مکران ارائه 
کرد و گفت: در این جلسات که از ابتدای سال جاری آغاز 

اکثر موضوعات  شده، 
توســعه  با  مرتبــط 
ســواحل مکــران به 
جمع بندی رســیده 

است.
این جلســه  ادامه  در 
گزارشی از راهبردهای 
کالن و الزامات اساسی 

نقشــه راه توسعه ســواحل مکران ارائه و تصمیمات الزم 
برای نحوه اجرای این برنامه ها اتخاذ شــد.در این نشست 
همچنین برخی پروژه ها به عنــوان فوریت های اقدامی 
جهت توسعه سواحل مکران مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفــت که احداث پروژه راه آهن چابهارـ  زاهدان، احداث 
فرودگاه چابهار، رفع موانع اجرایی فوالد ســترگ مکران، 
گازرسانی به چابهار از مبدا ایرانشهر و تسریع در پروژه های 

انرژی، شیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنها بود.

مخبر: 

در اجرای برنامه های مصوب، حتی یک روز تاخیر مجاز نیست
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گزیده خبر

فرشاد مومنی مطرح کرد:
تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف نیست

استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف 
تحریم ها سرخوردگی جوانان از طریق تحمیل سیاست های اشتغال زدا و تورم زا 
بوده اســت و در حالی که حکومت گران ده ها خــط قرمز تعریف کردند، خوب 
اســت که یکی از خط قرمزهای آنها هم سیاست های اشتغال زدا و تورم  زا باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشــاد مومنی در نشست »ارزیابی تحوالت 
اخیر کشور و ریشــه های اقتصادی آن« با بیان اینکه در این جلسه قصد داریم 
با دریچه علم به نحوه مواجهه با اتفاقات اخیر نگاه کنیم، اظهار داشــت: نگران 
این هســتیم که برخوردهای عصبی و انفعالی به هزینه های تحمیل شده مردم 
و جامعه اضافه کنند و بدون اینکه دســتاوردی داشته باشند چشم انداز نگران 
کننده تری را ایجاد کنند.وی با اشاره به بررسی اعتراضات و تحوالت اخیر کشور 
بــا نگاه اقتصادی گفت: تفکیک وجوه اقتصــادی و غیر اقتصادی حیات جمعی 
یک تفکیک اعتباری و قراردادی اســت و حکومت گران باید آگاه باشــند وقتی 
که بحران اقتصادی و سیاسی رخ می دهند همزمان دچار بحران های اقتصادی، 
بین المللی و فرهنگی هم می شویم.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دسترسی 
به داده های اقتصادی به وضوح نشان می دهند که با بحران های ناشی از فساد و 
ناکارآمدی تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی مواجه هستیم  و وقتی این 
بحران های سیاستگذاری را مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که در سه دهه 
گذشته تصمیمات اقتصادی با شکست روبرو شدند و نکته تکان دهنده این است 
که در هر زمینه ای که تصمیم گیران و سیاستگذاران پرداخت بیشتری داشتند 
شکســت خوردگی و فساد آفرینی در آن حوزه بیشــتر بوده است.مومنی افزود: 
حکومت گران باید به این موضوع توجه داشته باشند خود شکن آیینه شکستن 
خطاســت و اعتراضات امروز آیینه ای از نارضایتی ها، بی کفایتی ها و فسادهاست 
و می بینیم که هر یک از این موضوعاتی که سیاســتگذار با شــدت به آن ورود 
کرده فاجعه آمیزتر بوده است.وی گفت: باید در این آیینه خود را بینند و اصالح 
کنند وگرنه شــرایط بدتری پیش رو است. بخش اعظم فرودستان و دهک های 
با درآمد متوســط به زیر خط فقر رفتند و مطالبات مردم به رسمیت شناختن 
آنها اســت، مردم مطالبات به حق مشــارکت دارند که این مطالبات حق مسلم 
شهروندی است.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در درون ساختار قدرت 
با حذف افراد شایســته برای دســتیابی به حکومت یکپارچه حق شهروندی را 
به اجرا نرســاندند، ادامه داد: پشــت کردن به عدالت اجتماعی و ساقط کردن 
دهک های درآمد متوسط و تحمیل مشارکت زدایی، ریشه های اصلی اندیشه ای 
و نهادی این بحران است و تا زمانی که ریشه آن اصالح و از بین نرود اعتراضات 
باقی می مانند.مومنی افزود: در یک ربع قرن گذشته دهک متوسط و فرودستان 
به رســمیت شناخته نشدند و در نتیجه آرام آرام و به تدریج پدیده به رسمیت 
نشــناختن کسانی که این جمعیت را به رسمیت نمی شناسد ایجاد شد که این 
روند به نفع هیچ کسی نیست.وی تاکید کرد: باید به تجربه بشاراسد نگاه کنند، 
در آغاز اعتراضات ســوریه اگر بشاراسد حتی پنج درصد مطالبات مردم را مورد 
اعتنا قرار می داد ســوریه با بازی هر ســر باخت مواجه نمی شد. در شرایطی که 
حکومت ســوریه در مدت طوالنی و 50 درصد ســرزمین خــود قادر به اعمال 
حکمرانی نبود به پایگاه طمع قدرت های بزرگ دنیا تبدیل شــد.این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد: حکومت گران کســانی را کــه به آنها می گویند تمکین به 
مطالبات مردمی نشان ضعف است دوست خود ندانند و بدانند که هر حکومتی 
که به مردم خود پشت کرد ناچار در ادامه راه، مسیر بیگانگان را پیموده است.وی 
گفت: طی ده ســال گذشته که تحریم های ظالمانه علیه ایران از سوی آمریکا و 
همپیمانان از حد خارج شد دیدیدم که در اسناد رسمی که منتشر شد صراحتا 
اعالم کردند که غالب هدف از این تحریم ها براندازی حکومت ایران بوده اســت. 
حال اگر حکومتگران به توصیه های کارشناسان کشور گوش نمی کنند حداقل 
به شــیوه لقمان حکیم به اسنادی که از سوی آمریکا منتشر شده توجه داشته 
باشند که این موضوع به فسفر با کیفیت باالیی هم نیاز ندارد و هر مسیری که 
تحریم کنندگان از طریق آن پروژه براندازی را دنبال می کند حکومت گران وارد 
آن نشــوند.مومنی افزود: یکی از مهمترین اهداف تحریم ها سرخوردگی جوانان 
از طریق تحمیل سیاســت های اشــتغال زدا و تورم زا بوده اســت و در حالی که 
حکومت گران ده ها خط قرمز تعریف کردند، خوب است که یکی از خط قرمزهای 
آنها هم سیاست های اشــتغال زدا و تورم  زا باشد.این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه از زمســتان 1400 تا به امروز در طی سه نشست هشدار دادیم که با این 
بودجه بی کیفیت با محوریت اشــتغال زدایی و تورم زایی در نیمه دوم 1401 با 
بحران مواجه می شــویم اظهار داشت: متاســفانه این عدم انعطاف در برابر این 
هشــدارها غیر توجیه بوده و این که از خودشان هیچ واکنشی نشان نمی دهند 

هیچ توجیه شرعی ندارد.

جدیدترین تغییرات قیمت مسکن در ایران
بازار مسکن در کل کشور با تغییر ۶.1 درصدی قیمت در مهرماه 1401 مواجه 
شــد که تقریبا دو برابر ماه گذشته بود. این در حالی است که در شهر تهران بر 
اساس آمار رسمی و گزارش های میدانی، قیمت خانه تحت تاثیر رکود معامالت 
به ثبات رســیده است.به گزارش ایسنا، شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه 
1401 که از سوی مرکز آمار ارایه شده نشان می دهد قیمت مسکن در کل کشور 
در مقایســه با شهریورماه امسال ۶.1 درصد رشد کرده است. قیمت در مقایسه 
با مهرماه ســال گذشته نیز ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص سالیانه که 
رشد قیمت مسکن در 1۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال را نشان می دهد از رشد 
۳0.۳ درصد حکایت دارد.شهریور 1401 هر سه شاخص مذکور )ماهیانه، نقطه 
به نقطه و سالیانه( به ترتیب ۳.5 درصد، ۳۲.۶ درصد و ۲۹.4 درصد بود. بنابراین 
بازار مسکن کل کشــور در مهرماه نسبت به شهریور از نوسان قیمتی بیشتری 
برخوردار بوده است.در بخش اجاره نیز آمار و ارقام مهرماه 1401 از افزایش ۶.1 
درصدی نرخ اجاره بها نســبت به شهریور، رشد ۳۶ درصد در مقایسه با مهرماه 
پارسال و افزایش ۳1.1 درصد در 1۲ ماهه منتهی به مهرماه حکایت دارد.مهرماه 
1401 در شرایطی شاهد نوسان قیمت ها در بازار مسکن کل کشور بوده ایم که 
بنا بر گزارش های غیررســمی، معامالت در تهران کساد شده و نرخ رشد قیمت 
نیز تا حد زیادی کاهش یافته اســت. افزایش ماهیانه قیمت مسکن پایتخت در 
شــهریورماه 1.1 درصد بود. واســطه های ملکی از رکود معامالت و ثبات نسبی 
قیمت در مهرماه خبر می دهند. گزارش رســمی از تحوالت بازار مســکن شهر 

تهران در مهرماه هنوز ارایه نشده است.

صالح آبادی:
 آرامش در حوزه ارزی برقرار است!

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: خوشــبختانه در حوزه ارزی آرامش خوبی را 
شاهد هستیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ۲5 میلیارد دالر در سامانه نیما ارز 
عرضه شده است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی صالح آبادی روز چهارشنبه در 
حاشیه جلســه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: خوشبختانه در حوزه ارزی 
آرامش خوبی را شاهد هســتیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ۲5 میلیارد دالر 
در سامانه نیما ارز عرضه شده تا به خوبی نیازهای واردکنندگان کاالهای مختلف کشور را 
در این سامانه تامین ارز کنیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه منابع ارزی بانک 
مرکزی، دولت و صادرکنندگان غیرنفتی به گونه ای است که همانطور که آمار هر روز منتشر 
می شود، حجم عرضه های ما از تقاضاها فزونی دارد و با مازاد عرضه در بازار نیما روبرو هستیم 

و این حجم از معامالت قابل توجه است.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در بازار متشکل ارزی که اسکناس ارزی معامله می شود شاهد 
افزایش حجم معامالت اسکناس هستیم.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه معامالت 
توافقی ارز در صرافی ها عمق خوبی یافته است: اکنون آمار مربوط به این نوع معامالت به 
صورت روزانه و شفاف در سامانه متشکل ارزی اعالم می شود.وی درباره نرخ ارز در صرافی 
ها نیز گفت: طی چند هفته اخیر هر صرافی موظف است تا قیمت عرضه و تقاضای ارز خود 
را در ســامانه بازار متشکل ارزی وارد کند و اکنون  صرافی ها به صورت لحظه ای این آمار  
ارایــه می کنند به طوری که حجم معامالت دیروز - ۳ آبان - به 1۷ میلیون دالر در بازار 
متشــکل ارزی رسیده است.صالح آبادی با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل 
بسیار پایین بوده  و در بازار آزاد هم نواسات محدود است. در سامانه نیما هم نوسان محدودی 

دارد و بازار متعادل است.

برآورد هزینه ۲۲ هزار میلیارد تومانی ساخت 
خط آهن رشت-آستارا

درحالی شرکت ساخت از نیاز ۲0 هزار میلیارد تومانی برای ساخت خط آهن رشت-آستارا 
خبر داده بود که مدیرعامل این شرکت امروز گفت: هزینه این پروژه ۲۲ هزار میلیارد تومان 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خیراهلل خادمی اواخر مردادماه امسال 
با بیان »راه آهن رشت- آستارا به عنوان قطعه پایانی کریدور ریلی شمال- جنوب کشور و 
حلقه واســط کل شبکه راه آهن ایران به کشــورهای حوزه قفقاز، روسیه و در نهایت اروپا 
اســت« گفته بود:  برای اتمام این ابَرپروژه راه آهن کشور که از نظر عملیات ریلی و اعتبار 
مورد نیاز در نوع خود مثال زدنی است نیازمند بهره مندی از روش های نوین و فناوری های 
روز دنیا هســتیم و در حوزه طراحی، مهندســی و تملک اراضی با روش های نوین امکان 
تکمیل عملیات اجرایی این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن میســر می شود.وی بیان کرد: 
با بهره برداری از این مسیر ریلی انتقال بار از مبدا هلسینکی فندالند تا بنادر جنوبی کشور 
بیش از ۲0 روز کاهش پیدا می کند و این اقدام با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران 
درآمد ارزی باالیی برای کشور به همراه دارد.بنابر اعالم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل، در حال حاضر عملیات زیرسازی 10 کیلومتر ابتدایی پروژه از مبدا رشت تکمیل 
شده و آماده عملیات ریلگذاری است. زیرسازی 11.5 کیلومتر انتهایی از شهرستان آستارا 
نیز آغاز شده است. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه به ارزش روز معادل 180 هزار 
میلیارد ریال و با احتســاب هزینه های تملک اراضی حــدود ۲00 هزار میلیارد ریال )۲0 
هزار میلیارد تومان( برآورد می شود.این در حالی است که امروز مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور منابع مورد نیاز برای ساخت خط آهن رشت-آستارا 
را ۲۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرده اســت.خادمی در این باره گفته اســت:  این خط ریلی 
1۶4کیلومتر طول دارد و به دلیل وجود زمین های کشــاورزی، حدود 50 درصد مسیر به 
احداث پل نیاز دارد که برای 5۲ کیلومتر آن طراحی پل انجام شده است.یکی از ِگره های 
این پروژه تملک اراضی مسیر است، چرا که سرتاسر این پروژه زمین های کشاورزی ارزشمند 

وجود دارد و به دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک این اراضی نیاز است.

رستم قاسمی در حاشیه جلسه دولت:

توافق کردیم بلیت رفت و برگشت به قطر کمتر از۱۵ میلیون تومان باشد
وزیر راه و شهرســازی از انجــام توافق برای اینکــه بلیط رفت 
و برگشــت به قطر کمتــر از15 میلیون تومان باشــد، خبر داد.

به گزارش ایسنا ، رســتم قاسمی در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران گفت: آخر هفته قبل ســفر به قطر داشتم. 
یکــی از موضوعات مورد بحث پروازهای ایران به جام جهانی بود 
و تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد.وی ادامه داد: پک۹0 و 100 
میلیون تومانی را مردم نخرند. توافق کردیم بلیط رفت و برگشت 
به قطر کمتر از15 میلیون تومان باشد.قاســمی همچنین افزود: 
ایرانیــان می توانند به کیش بروند و در هتــل های آنجا اقامت 
کنند و یکی دو هواپیما بین کیش و دوحه گذاشته ایم و ایرانیان 
می توانند بازی های مورد عالقه خود را تماشــا کنند و به کیش  
برگردند و استراحت کنند و فردا دوباره به دوحه بروند. البته توافق 
کردیم که اکثر فرودگاه های کشــور به قطر پرواز داشته باشند و 
مردم بعد از تماشــای بازی به کشور برگردند. این فرصت خوبی 
و ارزانی برای مردم فراهم شــده اســت.به زودی بلیت با قیمت 
های ارزان به فروش می رســد.وی تصریــح کرد: هزینه در قطر 
به خاطر جام جهانی زیاد اســت و هر هواپیما برای پرواز به قطر 

باید هزینه های زیــادی پرداخت کند، ولی ما توافق کردیم برای 
هواپیماهایــی که این مــدت به قطر پــرواز می کنند، هزینه ای 
پرداخــت نکنند و همین تصمیم می تواند موجب کاهش قیمت 
بلیط شــود.وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به پرسشی در 
خصوص جزئیات مذاکرات ایران و روسیه برای راه اندازی راه آهن 
رشت- آستارا گفت: در سفر پوتین به تهران، او در دیدار با رهبری 
اظهار عالقه کرد که در کریدور رشت_آستارا سرمایه گذاری کنند 
که در این مدت چند جلســه با مقامات روسیه داشتیم و توافق 
کردیم که روسیه در این کریدور که حدود 1 میلیارد دالر هزینه 
دارد، ســرمایه گذاری کنند. البته زمان دو ماهه برای آنها در نظر 
گرفته ایم و اگر مایل باشــند می توانند در این کریدور شــرکت 
کنند.قاســمی درباره آخرین شرایط نهضت مسکن ملی، تصریح 
کرد: رئیس جمهــور روز جمعه به زنجان می روند و ما خواهش 
کردیم از رئیس جمهور که از نهضت ملی مسکن که بیش از ۲0 
هزار واحد در حال ســاخت اســت، بازدید کنند. تعدادی از این 
واحدها آماده تحویل اســت. در حال تهیه آماری هســتیم که تا 

پایان سال چه تعداد واحد تحویل داده می شود.

در بازار رکودی فعلی مســکن نیــز که بنا به 
گفته مشــاوران امالک تعداد معامالت نسبت 
به ماه قبل تقریبا نصف شــده، هنوز واحدهای 
فول امکانات کوچک و متوسط مشتری دارد.به 
گزارش ایســنا، بررسی های میدانی از نصف شدن حجم معامالت در بازار مسکن شهر 
تهران در مقایســه با ماه گذشته حکایت دارد. اگرچه هنوز گزارش رسمی درخصوص 
تعداد معامالت و قیمت مســکن در مهرماه 1401 ارایه نشــده، واســطه های ملکی 
می گویند که حجم خرید و فروش نسبت به ماه گذشته تقریبا 50 درصد کاهش یافته 
است. شــهریورماه در تهران ۶0۳۳ فقره معامله مسکن انجام شد که کمترین میزان 
از فروردین به بعد محسوب شــد.از سوی دیگر به نظر می رسد تقاضا برای واحدهای 
کوچک متراژ در دو منطقه ی پرمعامله ی پایتخت یعنی 5 و 4 هنوز طبق روال سابق 
جریان دارد. بنا به گفته مشاوران امالک پس از محدودیت های اینترنت که به کاهش 
معامالت مسکن در شهر تهران منجر شده، قیمت ها نیز به ثبات نسبی رسیده و حتی 
به دلیل عمق رکود در بخش واحدهای لوکس و بزرگ متراژ، مالکان این نوع آپارتمان ها 
تخفیف هم می دهند.شهریور 1401 واحدهای 50 تا ۶0 متر با  سهم 14.8 درصدی از 
معامالت مسکن در تهران رتبه اول را به لحاظ متراژ از آن خود کردند و به طور کلی 4۲ 

درصد معامالت به واحدهای کمتر از ۷0 متر مربع تعلق داشت.انتظارات کاهشی ناشی 
از رکود فعالیت های اقتصادی بر بازار مسکن سایه افکنده است. کارشناسان معتقدند 
معموال در چنین مواقعی مردم از خرید خانه امتناع می کنند تا ارزان تر شود و بالعکس 
در زمان های صعود قیمت وارد بازار می شــوند.یکی از مشاوران امالک در غرب تهران 
درخصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن به ایسنا گفت: تقریبا می توانم بگویم خرید 
و فروش واحدهای باالی 100 متر کســاد است اما برای واحدهای کوچک و متوسط 
مشتری وجود دارد. ما حتی بعضا با کمبود فایل ارزنده مواجهیم. یعنی مشتری برای 
واحدهای فول امکانات 50 تا ۶0 متری وجود دارد اما بعضا فایل مناسب برای این گروه 
از مشــتری ها نداریم.وی اظهار کرد: کمتر کسی در این بازار رکودی، خرید و فروش 
می کند؛ زیرا خریدار فکر می کند قرار است مسکن ارزان تر شود. فروشنده هم با خودش 
می گوید شاید  گران تر شود. رکود ساخت و ساز هم باعث ایجاد فاصله ی قیمتی بین 
واحدهای نوساز و قدیمی شده است.حسن محتشمـ  کارشناس بازار مسکن نیز با بیان 
این که در بخش امالک دو گروه شــامل خریداران مصرفی و ســرمایه ای وجود دارند 
گفت: با توجه به کسادی و ابهام موجود، هردو گروه از بازار ملک کنار کشیده اند. وقتی 
شرایط به گونه ای است که تکلیف مردم با کسب و کارشان قطعی نیست سرمایه گذاری 
نمی کنند. بخش مصرفی هم در زمانی می تواند اقدام خرید خانه کند که کسب و کارش 

رونق  داشته باشد تا از طریق پس انداز و تسهیالت، مسکن بخرد اما هم اکنون چنین 
شرایطی فراهم نیست.محتشم تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما فرهنگ گران خریدن 
جا افتاده است. تجربه دهه های گذشته در کشور نشان داده وقتی قیمت یک کاال مثل 
مســکن باال می رود بســیاری از مردم آن کاال را می خرند تا به زعم خودشان از گرانی 
جا نمانند. ولی در زمان هایی مانند االن که قیمت ها متوقف شده یا کاهش یافته اقدام 
به خرید نمی کنند و می گویند نخریم چون ممکن است ارزان ترشود. اما معموال بعد از 
مدتی دوباره شاهد اوج گرفتن قیمت مسکن هستیم و افراد بسیاری از بازار جا می ماند. 
بنابراین توقف قیمت مسکن کمکی به اقتصاد خانواده ها نمی کند و فقط به رکود دامن 
می زند.وی درباره پیش بینی بازار مســکن در ماه های پیش رو گفت: معموال در فصل 
پاییز به دلیل بازگشــایی مدارس و شروع سرما با کاهش معامالت مسکن مواجهیم و 

این شرایط تا دو ماهه پایانی سال ادامه می یابد.

هر متر خانه در تهران 43.2 میلیون تومان
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به 4۳.۲ میلیون تومان رسید که 
افزایش 1.1 درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون 
بود. درخصوص معامالت نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود 
ادامه یافت.   طبق اعالم بانک مرکزی، شهریور  امسال ۶0۳۳ فقره معامله مسکن در 
تهران منعقد شــد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.5 درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و 

شهریور پارسال حکایت دارد.

بررسی بازار راکد مسکن در این روزها

خانه هایی که هنوز مشتری دارند

آگهی مجمع عمومی عادی بطوز فوق العاده شرکت جام پالست
شماره ثبت 626 – شناسه ملی 10660019410

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت جام پالست )سهامی خاص( دعوت میشود که در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور که در راس ساعت هشت صبح 
روز پنجشــنبه نوزدهم آبان چهارصدویک در محل شرکت در شهرصنعتی کرمانشاه خیابان 

دهخدا تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1- تصویب تراز و عملکرد سال 1400 شرکت 2- انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل 3- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار 4- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در مورد 

هیات مدیرههرگونه مسایلی که در صالحیت مجمع باشد.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 5 آبان 1401  1 ربیع الثانی 1444  27 اکتبر 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5030 8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

وزیر انرژی عربستان:
در دعوا با آمریکا بر سر عرضه نفت بالغانه 

رفتار کردیم
وزیر انرژی عربستان ســعودی اظهار کرد کشورش در اختالف با آمریکا بر سر 
عرضه نفت، تصمیم گرفت آدم بالغی باشــد.به گزارش ایسنا، تصمیم ماه جاری 
اوپک پالس برای کاهش تولید نفت، در آســتانه اجالس ابتکار سرمایه گذاری 
آینده عربستان سعودی که مدیران ارشد آمریکایی در آن حضور پیدا می کنند، 
جنگ لفظی را بین ریاض و کاخ سفید برانگیخت. رابطه دو متحد قدیمی پیش 
از آن بر سر موضع دولت بایدن در قبال قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد 
ریاض، جنگ یمن و همچنین روابط رو به گسترش عربستان با چین و روسیه، 
تیره شده بود.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 
اجالس ابتکار ســرمایه گذاری آینده در پاســخ به این که پس از کاهش تولید 
اوپک پالس و مهلت پنجم دسامبر برای اجرای سقف قیمت برای صادرات نفت 
روسیه، روابط انرژی با آمریکا چطور به وضع عادی برمی گردد، اظهار کرد: تصور 
می کنم که ما به عنوان عربستان سعودی، تصمیم گرفتیم آدم بالغ باشیم. مدام 
می شنویم که شما با ما هستید یا علیه ما؟ آیا فضایی برای این که »ما با مردم 
عربستان سعودی هستیم« وجود دارد.خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان 
ســعودی پیش تر گفته بود ریاض و واشــنگتن در نهایت اختالفات ناخواسته را 
پشــت سر خواهند گذاشت.اوپک پالس، نگرانیهایی را در واشنگتن در خصوص 
احتمال باالتر رفتن قیمتهای بنزین در آســتانه انتخابات میان دوره ای آمریکا 
در نوامبر که دموکراتها تالش می کنند اکثریت خود در کنگره و ســنا را حفظ 
کنند، به وجود آورده است.بر اساس گزارش رویترز، بایدن اعالم کرده است پس 
از اقدام اخیر اوپک پالس، پیامدهایی برای روابط آمریکا با عربســتان ســعودی 

وجود خواهد داشت.

الپید:
 استخراج گاز از کاریش به مقابله با بحران 

جهانی انرژی کمک خواهد کرد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد، استخراج گاز طبیعی از میدان کاریش 
ثبات انرژی را در اراضی اشــغالی تامین کرده و به مقابله با بحران جهانی انرژی 
کمک خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، یائیر الپید، نخست 
وزیر رژیم صیونیســتی در توییتی مدعی شد، اســتخراج گاز طبیعی از میدان 
»کاریــش« )قانا( ثبات انرژی در »اســرائیل« را تامین کرده و اقتصاد و جایگاه 
اسرائیل به عنوان صادرکننده گاز را تقویت خواهد کرد.الپید در ادامه مدعی شد، 
اســتخراج گاز طبیعی از کاریش قیمت انرژی در اسرائیل را کاهش خواهد داد 
و موجب افزایش رقابت در بازار انرژی خواهد شــد، همچنین به مقابله با بحران 
جهانی انرژی کمک خواهد کرد.نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ضمن 
اســتقبال از موافقت وزارت انرژی این رژیم با آغاز فعالیت شرکت »انرجین« در 
زمینه استخراج گاز از میدان کاریش، گفت: با تکمیل شرایط فنی، استخراج گاز 
از سکوی کاریش طبق برنامه ریزی آغاز خواهد شد.تل آویو پیشتر با آغاز فعالیت 

شرکت انرجین در زمینه استخراج گاز از میدان کاریش موافقت کرده بود.

به مناسبت هفته پدافندغیرعامل 
پیام مدیر عامل آب منطقه ای کردستان

 مهندس آرش آریانژاد: بکارگیــری اصول پدافند غیرعامل در بین آحاد 
جامعه از مهمترین امور است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای کردستان، مهندس آریانژاد طی پیامی اظهار داشت: سم اهلل الرحمن 

الرحیم
پدافند غیرعامل در حوزه آب، خصوصاً تأمین آب شرب سالم شهروندان، از 
جمله مهم ترین عوامل اســت که زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار و عامل 
دســتیابی به رفاه عمومی، می باشــد و فرهنگ سازی در خصوص ضرورت 
بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در بین آحاد جامعه از مهمترین امور است.
اینجانب فرا رســیدن هفته پدافند غیرعامل را به فعاالن این عرصه به ویژه 

تالشگران حوزه آب تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
آرش آریانژاد

رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل

 بررسی پیشرفت پروژه توسعه سیار
 در استان گلستان

با حضور مدیر منطقه شمال و شرق شرکت ارتباطات سیار ایران ، پیشرفت پروژه 
توســعه همراه اول بررسی شد .در جلسه ای با حضور مهندس مهدی بختیاری 
مدیر منطقه شــمال و شرق شرکت ارتباطات سیار ، دکترغالمعلی شهمرادی و 
مدیران سیار استان ، وضعیت پیشرفت پروژه توسعه همراه اول در استان تحت 
عنوان فاز ۸ بررسی شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان ، با اشاره به اینکه ارتقاء 
کیفیت شــبکه همراه اول و پوشش حداکثری در نقاط مختلف استان از اهداف 
اجرای این پروژه است گفت : تعداد ۵۴ سایت جدید در دست احداث است که با 
رایزنی ها و حمایت های شرکت ارتباطات سیار به زودی به بهره برداری خواهد 
رسید .وی تامین به موقع تجهیزات و تایید طرحهای پیشنهادی از سوی استان را 
عامل مهمی در پیشرفت مطلوب این پروژه دانست .همچنین مهندس بختیاری 
با اعالم رضایت از روند پیشرفت پروژه فاز ۸ در استان گلستان ، آمادگی جهت 
حمایت الزم را اعالم کرد و راهکارهای تسریع در اجرای و رفع موانع را ارائه نمود.

رشد ذخایر نفت آمریکا مانع افزایش 
قیمت شد

قیمت نفــت روز چهارشــنبه پس از 
انتشــار آماری که رشــد بیش از حد 
ذخایر نفت آمریکا را نشان داد، کاهش 
یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در دســامبر با 
۷۲ ســنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، 
به ۹۲ دالر و ۸۰ ســنت در هر بشکه 

رســید. معامالت نفت برنت شب گذشته با ۲۶ سنت افزایش، بسته 
شده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در دســامبر، روند افزایشی که روز گذشــته داشت را معکوس کرد 
و با ۴۸ ســنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۸۴ دالر و ۸۴ ســنت 
در هر بشــکه رســید.تحلیلگران گروه ANZ Research در یادداشتی 
اعالم کردند چشــم انداز کندی اقتصاد جهانی و تحکیم سیاســت 
پولــی، دورنمای کاهش عرضه را در هفته های اخیر تحت الشــعاع 
قرار داده اســت.آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ اکتبر، حدود ۴.۵ میلیون بشکه افزایش 
یافت که باالتر از پیش بینی تحلیلگرانی بود که رشــد این ذخایر به 
میــزان حدود ۲۰۰ هزار  را برآورد کرده بودند. آمار رســمی ذخایر 
نفت و فرآورده های نفتی آمریکا بعدازظهر روز جاری از ســوی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.اگرچه رشد ذخایر نفت آمریکا، 
نگرانی ها نســبت به متاثر شدن تقاضا از رکود جهانی را تقویت کرد 
اما تداوم محدودیت عرضه، باعث شده است معامالت در بازه قیمت 
محدودی بمانند.استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی اس پی آی 
در این بــاره گفت: اجرای کاهش تولید اوپک از نوامبر و تحریمهای 
جدید اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه از دسامبر، باید برای قیمت ها 
مثبت باشد. در خصوص اختالف قیمت باالیی که بین وست تگزاس 
اینترمدیت و برنت در معامالت اخیر وجود داشته است، اینس افزود: 
خریداران وست تگزاس اینترمدیت منتظر مداخالت بیشتر جو بایدن 
در آستانه انتخابات میان دوره ای هشتم نوامبر آمریکا هستند.بایدن 
هفته گذشــته در تالش برای کنترل قیمت ها، فروش آخرین بخش 
از نفتی که برداشــت آن از ذخایر نفت استراتژیک تصویب شده بود 
را اعالم کرد.دالر قوی تر، در معامالت روز چهارشــنبه بر قیمت نفت 
تاثیر گذاشت. شاخص دالر به ۱۱۰.۹۸ واحد صعود کرد. دالر قوی تر، 
معامــالت نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر کرده و تقاضا 
را کاهش می دهد.در حالی که کاخ ســفید همچنان از تصمیم اخیر 
اوپک پالس به ســرکردگی عربستان سعودی و روسیه برای کاهش 
تولید نفت، رنجیده است اما روز سه شنبه از اقدام عربستان سعودی 
برای کمک به اوکراین در جنگ با روســیه اســتقبال کرد.بر اساس 
گزارش رویترز، بایدن در مواجهه با انتقادات از تورم باال، هشــدار داد 
سعودی ها برای همدستی با روسیه و توافق با کاهش عرضه نفت، با 

تبعاتی روبرو خواهند شد.

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در آستانه یک جهش
صنعت تجدیدپذیرهــا در ایران در فرایند توســعه آرام خود 
اکنون به ظرفیت نصب شده ۹۷۰ مگاوات رسیده و قرار است 
با بهره برداری از نیروگاه های احداث شــده تا پایان سال جاری 
این رقم به بیش از ۱۱۲۰ مگاوات برســد.به  گزارش ایســنا،  
امروزه ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در دنیا 
از اهمیت زیادی برخوردار است، به طوری که بر اساس گزارش 
جدید سازمان جهانی هواشناسی)WMO(، تأمین برق از منابع 
انرژی پاک مانند انرژی خورشــیدی، بــادی یا برق آبی باید تا 
پایان این دهه دو برابر شــود تــا گرمایش جهانی کاهش یابد 
چرا که اگر این امر محقق نشود، تغییرات آب و هوایی و بحران 
آب ممکن است به شــدت امنیت انرژی ما را تضعیف کند و 
منابع انرژی تجدیدپذیر را به خطر بیندازد.در گزارش سازمان 
جهانی هواشناسی آمده است تولید انرژی، منبع انتشار حدود 
سه چهارم گازهای گلخانه ای در جهان بوده و برای حفظ کره 
زمین، افزایش ظرفیت اشــکال پاک تولید انرژی، مانند انرژی 
خورشیدی، بادی، و برق آبی و همچنین بهبود بهره وری انرژی 
حیاتی است.ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در جهان 
در باالتریــن رده ها قــرار دارد، تا جایی کــه به طور میانگین 
ســالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است، اما با این 
وجود نتوانســته به جایگاهی که شایسته است دست یابد.در 
حال حاضر ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نصب شــده بالغ 
بر ۹۷۰ مگاوات بوده که با توجه به برنامه ریزی های هدفمند و 
اجرایی وزارت نیروی دولت ســیزدهم قرار است تا پایان چهار 
ســاله این دولت میزان ظرفیت نیروگاه ها به ۱۰ هزار مگاوات 
برســد.بر اساس اطالعات سازمان ســاتبا، پیش بینی افزایش 
ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
)از محــل قراردادهای خرید تضمینی مــاده ۶۱ قانون اصالح 
الگوی مصرف ســاتبا(، به میزان بالغ بر ۱۵۰ مگاوات برســد.
یکی از مهم ترین برنامه هادر حــوزه انرژی های تجدیدپذیر و، 
احداث  و بهره بــرداری از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
و پاک مشتمل بر ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه بادی در دولت ســیزدهم اســت.اخیرا  علی 
اکبــر محرابیان - وزیر نیــرو - در این رابطــه اعالم کرد: در 

حوزه تجدیدپذیرها برنامه توســعه ۱۰  هزار مگاواتی بود که از 
شهریورماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری ۶۰۰ مگاوات 
به بهره برداری خواهد رســید، البته این یک اقدام کوتاه مدت 
است و ما با استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید از شورای 
اقتصاد مجوز گرفتیم تا برای ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی 
فراخوان برگزار کنیم، از ســوی دیگر طی سه ماه آتی ساخت 
این ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز خواهد شد.به گفته 
وی، در شورای اقتصاد طرح ۳۰۰۰ مگاوات نیروی بادی برای 
اخذ مجوز مطرح شــده که در برخی از نقاط کشــور از جمله 
منطقه شرق توسعه پیدا خواهد کرد. ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر عدد بسیار باالیی است و برخی متخصصان در اوایل 
کار نسبت به تحقق آن ابراز نگرانی داشتند، اگر خاطرتان باشد 
ما این وضعیت را در توسعه صنایع سیمان و فوالد هم داشتیم 

اما  اگر یک فعالیت اقتصادی باشد، طبیعتاً جهشی در توسعه 
آن اتفاق خواهد افتاد و ما به تحقق برنامه بســیار خوشــبین 
هســتیم.وزیر نیرو پیشــنهاد قابل تاملی را مطرح کرد بدین 
ترتیب که در بخش خانگی طرحی در دســتور کار اســت که 
با استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک خورشیدی با عنوان 
ابزار کمک معیشتی خانوارهای کم درآمد، زمینه ایجاد درآمد 
بــرای آنها را مهیا کند که از محل ردیف بودجه، تســهیالتی 
به این خانواده ها داده خواهد شــد و با خرید برق مازاد درآمد 
ثابتی ایجاد می شود که بر این اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۱ 
پیشرفت مناسبی داشته باشیم.براساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی شــش هزار میلیارد تومان وام کم بهره به افراد تحت 
پوشش کمیته امداد، هالل احمر و افراد کم درآمد برای ساخت 
نیروگاه پشــت بامی داده می شود که درآمد ماهانه آن ها از این 

محل به طور میانگین بین پنج تا شش میلیون تومان تخمین 
زده می شــود. فرایند کار اینگونه است که ۱۴۰ میلیون تومان 
وام کم بهــره به متقاضیان این بخش برای احداث یک نیروگاه 
پنج مگاواتی داده می شود، قرار بر این بود که وام ۱۲۰ میلیون 
تومان باشد و مابقی از طریق کمک های بالعوض پرداخت شود.

به تازگی محمود کریمی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و 
تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر ایران در 
خصوص میزان اســتقبال مددجوها از این طرح گفت: با توجه 
به این که وام پرداختی با سود چهار درصد بوده استقبال از این 
طرح مناسب بوده اما پیشتر الزم است تا زیرساخت های اجرای 
طرح فراهم شود چرا که به دلیل واردات ۸۰ درصد تجهیزات، 
ســاخت پنل ممکن اســت قیمت با تغییراتی روبه رو باشد.به 
گفته کریمی، تاکنون ۴۰۰۰ نیروگاه نصب شده و اقساطی که 
برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شــده هفت ساله است.
در مجموع دو مســیر اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر 
گرفته شــده که یکی از آنها ماده ۶۱ قانون اصالح ســوخت و 
دیگری ماده ۱۲ است، در ماده ۶۱ به صورت قرارداد تضمینی 
و طوالنی مدت و براساس یک نرخ پایه انعقاد صورت می گیرد. 
دولت جدید ماده ۱۲ را به این بخش اضافه کرده که مبنای این 
طرح نیز ســوخت صرفه جویی شده است اما براساس مناقصه 
و قرارداد کوتاه مدت شــش ساله تبیین می شود.قرارداد ماده 
۱۲ مزیت هایــی دارد اما در برخی مواقــع حداکثر نرخی که 
اعالم می شــود برای بخش خصوصی جذابیت ندارد و عمدتا 
خصولتی ها وارد این حوزه می شــوند،   هر ســال نرخ خرید 
تضمینی توســط وزارت نیرو اعالم می شود اما اکنون باوجود 
گذشــت شش ماه از ســال هنوز این نرخ اعالم نشده و زمانی 
که اعالم می شــود به دلیل وقفه زمانی باز هم صرفه اقتصادی 
نخواهد داشت.هرچند که وزارت نیرو در این دولت عزم جدی 
برای توسعه تجدیدپذیرها دارد اما بازهم مسیر حرکت انرژی 
پاک کنــد بوده و انتظار می رود با توجه به تغییر رویه دنیا در 
استفاده از سوخت و ظرفیت های موجود در ایران، مدار حرکت 
توسعه تجدیدپذیرها تندتر شود و با توجه بیشتر دولت شاهد 

بهره مندی بیش از پیش در این حوزه باشیم.

معاون اســبق بازرگانی و امــور بین الملل وزارت نفت 
معتقد اســت: اگر زمان خاتمی صــادرات گاز ایران به 
اروپا رقم می خورد اکنون جنگ اوکراین اتفاق نمی افتاد 
و عمال روســیه رقیب ما بود.علی ماجدی در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی برگزاری اجالس 
جی ای سی اف با توجه به شــرایط جدید انرژی جهان 
بخصوص چالــش گازی اروپا در پی جنگ روســیه و 
اوکراین اظهار داشــت: صادرکننــدگان عمده گاز دنیا 
چند کشــور بیشتر نیستند، ما ســهم بسیار ناچیزی 
داریم. فعال صادرکننده اصلی گاز دنیا روســیه اســت 
که با اروپا به مشــکل برخورده، قطر تقریبا با ظرفیت 
کامل صادر می کند و امریکا هم به دنبال این است که 
جانشــین روسیه در اروپا شود، البته روسیه نیز بدنبال 
بازار از دست رفته خود است. در این شرایط کشورها هر 
تصمیمی برای افزایش تولید گاز بگیرند، به این زودی 
امکان حل مشکل جهان را ندارند.وی با بیان اینکه اروپا 
امروز مشکل تامین انرژی دارد اما درمانده نیست، افزود: 
قاعدتا مســئله افزایش صادرات گاز در کوتاه مدت چه 
از مســیر خط لوله و چه ال ان جی فراهم نیست، بالقوه 
این امکان وجود دارد، اما نیاز به ســرمایه گذاری دارد. 
برخی کشــورها هم بدنبال منابع جدید گازی هستند 
مثال لبنان و اسرائیل در مورد گاز مدیترانه بدنبال توافق 
هستند، توسعه منابع گازی در مصر مطرح است، ایران 
هر چند به کندی برنامه افزایش تولید در پارس جنوبی 
را دارد و قطر نیز بدنبال قراردادهای متعدد برای توسعه 
میادین خود اســت اما تمام ایــن پروژه ها به گونه ای 
نیست که پاسخگوی نیاز گازی زمستان امسال کشورها 
باشد.معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت 
تصریــح کرد: در هر حال اوپک گازی هنوز نتوانســته 
مانند اوپک نفتی بازار را کنتــرل کند صادرکنندگان 
گاز هنوز مثل اوپک در دنیا جا نیفتاده اند، ضمن اینکه 
داستان گاز متفاوت است بخشی با خط لوله و بخشی 
از صادرات با ال ان جی است، قیمت گذاری آن نیز بسیار 
پیچیده تر اســت هرچند تابعی از قیمت نفت اســت، 
بنابراین اعضــای اوپک گازی در کوتاه مدت نمی توانند 
تصمیم عمده ای بگیرند، زیرا ابتدا نیاز به افزایش تولید 
اســت که الزمه آن نیز ســرمایه گذاری است، اکنون 
آنچه واضح اســت روسیه و اروپا بدنبال تحریم یکدیگر 
تعادل بازار را بهم زده اند، بنابراین بعید اســت کشورها 

بتوانند تصمیم فوری برای جبــران کمبود گاز اروپا و 
برای روســیه جانشــین پیدا کنند.وی درباره احتمال 
استفاده از زغال سنگ در اروپا بیان داشت: اگر روسیه؛ 
اروپا را تحریم کند و گاز را در اختیار این کشورها قرار 
ندهد، ممکن است نفت کوره هم یکی از گزینه ها باشد، 
این معضل نه اقتصادی بلکه سیاســی اســت. در هر 
حال پیدا کردن جایگزین امکان دارد، چون کشــورها 
ذخایر اســتراتژیک هم در اختیار دارند و می توانند از 
آنها استفاده کنند.ماجدی درباره لزوم اتخاذ استراتژی 
جدید از سوی ایران برای دسترسی به بازار اروپا گفت: 
مــا بالقوه دومین منابع گازی جهان را در اختیار داریم 
اما همواره تجارت آن را از دست داده ایم، به خاطر عدم 
ســرمایه گذاری، به خاطر تحریم ها صادرات گاز جدی 
نداشــته ایم، در حالی که قطر با توتال و شــرکت های 
امریکایی قراردادهای متعددی منعقد کرده اما هیچیک 
از این شــرکت ها به خاطر تحریم به ایران نمی آیند تا 
زمانی که ما سیاست های درگیری با دنیا را داشته باشیم 
باید دور تجارت گاز را خط بکشیم. نمی شود با دنیا در 
بیفتیم و رجز بخوانیم، سپس منتظر باشیم سرمایه گذار 
به ایران بیاید، باید نحوه تعامل مان را با دنیا تغییر دهیم 
و بتوانیم از امکانات کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم 
در این صورت همه شــرکت ها بر می گردند. وی تاکید 
کــرد: در دولت خاتمی زمانی که بنده معاون اقتصادی 
وزارت خارجه بودم، صــادرات گاز به اروپا مطرح بوده 
است اما هیچوقت به ســرانجام نرسید، زیرا زمانی که 
احمدی نژاد روی کار آمد تحریم های سازمان ملل هم 
بر ما تحمیل شــد، از آن زمان تاکنــون در بر همین 
پاشــنه می چرخد غیر از دو ســال کوتاهی که برجام 
اجرایی شد. اکنون ســوال اینکه چقدر باید برای یک 
موضوع هزینه پرداخت کنیــم و چه چیزهای دیگری 

باید از دســت بدهیم و باز هم به نتیجه نرسیم؟ امروز 
مسئله هزینه فایده برخی سیاست های خارجی کشور 
مخرب بخش های دیگر شــده و ایــن واقعیت بخش 
بین الملل اقتصاد ایران اســت.معاون اســبق بازرگانی 
و امــور بین الملل وزارت نفت بــا بیان اینکه مهم ترین 
دلیل به ثمر ننشســتن صادرات گاز مسئله تحریم ها 
بوده اســت، گفت: روحانی زمانی که رئیس جمهور شد 
اعالم کرد که باید با ارباب صحبت می کردیم ما با اروپا 
مذاکره کردیم اما آنها فاقد قــدرت الزم بودند، زمانی 
که امریکا از برجام خارج شــد اروپایی ها عمال حمایت 
سیاســی کردند اما ابزار اقتصادی که بتوانند برجام را 
به ســرانجام برسانند در اختیار نداشتند، همه عوامل 
باعث شد فرصت سوزی کردیم، زمانی که احمدی نژاد 
به ریاســت جمهوری رسید سیاست هسته ای به نحو 
دیگری رقم خورد و این هزینه ها از آن زمان شــروع 
شــد و تا برجام ادامه پیدا کرد، زمان برجام هم فقط 
دو ســال فرصت داشتیم، بعد هم امریکا از آن خارج 
شــد، در حالی که اگر از فرصتی که پیش می آید هر 
کشوری استفاده کند برنده است در غیر این صورت 
دیگران استفاده می کنند.وی تاکید کرد: اگر آن زمان 
صادرات گاز ایران به اروپا رقم می خورد اکنون جنگ 
اوکراین اتفاق نمی افتاد و عمال روســیه رقیب ما بود، 
هرچند همواره بــرای اختصاصی بودن بازار گاز اروپا 
در مســیر ما کارشکنی کرده و تا جایی که توانستند 
تخریب هم کردند، اکنون هم همین کار را می کنند. 
به گفته ماجدی؛ در هر حال اگر احمدی نژادی سِر کار 
نمی آمد و سیاست های او اعمال نمی شد و ما صادرات 
گاز را شروع می کردیم اوضاع ما به شکل دیگری رقم 
می خورد اما اینها اگرهایی اســت که دیگر نمی توان 
روی آن بحث کرد.وی خاطرنشان کرد: اکنون باید در 
مصرف داخلی گاز چشم انداز و سیاست دیگری بکار 
بگیریم، در شرایط بدون تحریم حداقل زمان ممکن 
برای ورود به اروپا ۵ سال است اما موضوع اینکه نیاز 
به ســرمایه دارد، باید میزان ذخایر میدان چالوس را 
مشخص کنیم، در این خصوص هر کس برآورد خود 
را دارد وقتی قضیه ای سیاسی می شود برخی ابهامات 
بوجود می آید. بنابرین اگر زمانی آماده باشیم کشور را 
بر اساس اقتصادمحور اداره کنیم داستان صادرات گاز 

هم متفاوت خواهد بود.

در گفت وگوی مطرح شد:
ایران به اروپا گاز صادر می کرد جنگ اوکراین اتفاق نمی افتاد

وزیر نفت در حاشیه بیست وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی ئی ســی اف( در پنج محور اصلی با جمعی از وزیران این مجمع به صورت 
دوجانبه گفت وگو کرد.به گزارش ایســنا، جواد اوجی در حاشیه بیست وچهارمین 
نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( در قاهره  با طارق 
الموال، وزیر نفت و منابع معدنی مصر، نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه، سعد 
الکعبــی، وزیر انرژی قطر، محمد عرقاب، وزیر انــرژی الجزایر و معاون وزیر نفت 
ونزوئــال دیدارکرد.در این دیدارها، درباره بازار و تجارت گاز، صادرات خدمات فنی 
و مهندسی، تجارت نفت و فرآورده های نفتی، تبدیل تفاهم نامه های امضا شده به 

قرارداد و دیگر زمینه های همکاری گفت وگو و مذاکره شد.وزیر نفت در حاشیه این 
نشســت در گفت وگویی اعالم کرد: ایران آمادگی دارد در همه زمینه های توسعه  
صنعت گاز از جمله انجام ســرمایه گذاری های مشترک، سوآپ گاز، همکاری در 
زمینه چارچوب قراردادهای گاز، توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال 
دانش و توسعه منابع انسانی متخصص با همه کشورهای عضو مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )جی ئی ســی اف( همکاری کند.بیست وچهارمین نشست وزیران 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( سه شنبه، سوم آبان ماه در قاهره 
پایتخت مصر برگزار شد.براســاس اعالم وزارت نفت، اعضای مجمع کشــورهای 

صادرکننده گاز ۴۳ درصد از تولید گاز جهان، 
۷۲ درصد از ذخایر گازی جهان، ۵۵ درصد از 
انتقال گاز با خط لوله و ۵۰ درصد از تجارت 
گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار 

دارند.کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، 
روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئال، ۱۱ عضو اصلی جی ئی سی اف هستند و مالزی، 
نروژ، عراق، پــرو، آذربایجان، امارات و موزامبیک به عنوان اعضای ناظر در مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز شرکت می کنند.

مذاکرات فشرده وزیر نفت در قاهره

 از تجارت گاز تا صادرات فرآورده های نفتی

استانها
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گزیده خبر

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا 
در سال ۱۴۰۰ 

معاون وزیر صمت گفت: در آفریقا شــاهد رشــد 100 درصدی صادرات به این 
قاره هســتیم و در آبان ســالجاری حجم صادرات با این کشورها از یک میلیارد 
دالر می گذرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بازاری به بزرگی یک 
میلیارد و ۳00 میلیون نفر برای محصوالت کشــورمان وجود دارد به نام آفریقا، 
کشــوری در حال توسعه با هزار میلیارد دالر تجارت ساالنه که اغلب اقالم مورد 
نیاز خود را وارد می کند و حاال سفرای آن به دنبال دانش داخلی آمده اند.علیرضا 
پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت، اخیرا با حضور در رســانه ملی 
اظهار داشت: در حوزه آفریقا شاهد رشد 100 درصدی صادرات هستیم و در آبان 
ماه حجم صادرات با این کشــورها از یک میلیارد دالر می گذرد. وی تاکید کرد: 
در سال های گذشته، ایران کشوری صادراتی نبوده و مازاد مصرف خود را صادر 
می کرد، اما هم اکنون کل زنجیره را صادراتی کرده ایم و زمانی که تولید مشترک 

باشد، باید تمامی استانداردهای طرف مقابل را اعمال کنیم. 

مدیرعامل سایپا در همایش سازندگان زنجیره تامین گفت:
افزایش کیفیت باعث رونق صادرات محصول

همایش ســازندگان زنجیره تامین با محوریت توسعه 
محصول و افزایــش تولید با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیــره، معاونان و مدیران گروه خودروســازی 
ســایپا، مدیران عامل شرکت های گروه سایپا، اعضای 
انجمن های قطعه سازی و مدیران عامل شرکت های 

قطعه ســاز و زنجیره تامین گروه سایپا، برگزار شد.به گزارش سایپانیوز، در این 
مراسم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تشکر از همدلی و همراهی زنجیره 
تامین و قطعه سازان در افزایش تولید و کیفیت محصوالت سایپا گفت: با تالش 
 CKD و همکاری شــرکت های  قطعه ساز موفق شدیم بدون تولید محصوالت
تیراژ تولید را افزایش و به باالی 1900 دستگاه در روز برسانیم و شاخص عبور 
مســتقیم تولید در کمتر از ســه ماه به عدد 100 درصد برسد که قابل تقدیر 
است.محمدعلی تیموری با اشاره به اینکه »کیفیت« رمز بقای هر بنگاه صنعتی 
است گفت: رمز بقای زنجیره تامین و خودروسازی بی شک در افزایش کیفیت 
محصوالت است و بر همین اساس وضعیت خودروهای کوییک و شاهین با برنامه 
ریزی انجام شده در حوزه کیفیت بهبود چشمگیری در سال جاری داشته است 

که مرهون تالش های قطعه سازان در ارتقای کیفی قطعات بوده است.

برخورد سریع فاطمی امین با فساد فوالد 
مبارکه قابل تقدیر است

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر صمت به موقع در موضوع فساد 
فــوالد مبارکه ورود کرد، اقدام به موقع فاطمی امین در این خصوص نشــان از 
تالش وزارت صمت برای مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی دارد.سیدغنی 
نظری خانقاه عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: باید عملکرد وزیر صمت را 
به صورت منطقی و عقالنی مورد بررســی قرار داد.  تالش های فاطمی امین در 
حوزه خودرو قابل تقدیر است و در بخش صادرات غیرنفتی برای نخستین بار تراز 
تجاری کشور مثبت شده و به بیش از۴0 درصد رسیده است.وی افزود: در حوزه 
ارز نیز به ثبات رسیده ایم و این موضوع ناشی از تالش های فاطمی امین است که 
سبب شده وزارت صمت به وظایف محوله خود در حوزه صادرات به درستی عمل 
کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد بهنگام وزیر صمت در 
ساماندهی بازار فوالد، عنوان کرد: وزیر به دلیل پاکدستی و شخصیت سالمی که 

دارد به موقع در موضوع فساد فوالد مبارکه اصفهان ورود کرد، 

در گفت وگو با برنا:
مشکالت ۴۰ ساله صنعت خودروسازی را 
فاطمی امین یک شبه نمی تواند حل کند

 نماینده خمینی شهر در مجلس با تاکید بر اینکه مشکالت صنعت خودروسازی 
طی ۴0 سال گذشته ایجاد شده و نمی توان انتظار داشت که فاطمی امین یک 
شبه آنرا حل کند گفت: برخی دالیل مجلس برای استیضاح وزیر صمت منطقی 
نیست.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی در گفت گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درخصوص 
اســتیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایــرادات نمایندگان به عملکرد 
وزارت صمت ناشی از مشکالتی است که در ساختار و شرح وظایف وزارت صمت 
وجود دارد، مشکالت صنعت خودروسازی نیز طی ۴0 سال گذشته ایجاد شده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه تا امروز دلیل قوی که بتواند استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت را توجیه کند از ســوی اســتیضاح کنندگان ارائه نشده است، 
اظهار داشت: برخی از اســتیضاح کنندگان از روز اول مخالف وزیر صمت بودند 
و می گفتند پای عزل فاطمی امین ایستاده ایم.نماینده خمینی شهر در مجلس 
با بیان اینکه استیضاح باید به دلیل سوءتدبیر و سوءعملکرد وزارت صمت امضا 
شــود، عنوان کرد: وزارت صمت روند خوبی را برای توســعه و پیشرفت صنایع 

کشور آغاز کرده است اما هنوز برای دستیابی به نتیجه زود است.

تسهیل فرآیند صدور سند مالکیت در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

معاون شهرســازی و معماری شهرداری کرج از به ثمر 
رســیدن پیگیری های شــهرداری کرج جهت اجرایی 
شدن ماده 9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری خبر داد.عباس 
سعیدی کیا اظهار داشــت: وجود اراضی قولنامه ای در 

بافت فرســوده یکی از معضالت اساسی در راستای بهســازی و نوسازی آن به 
شــمار می رود که حل این معضل و ایجاد جریان نوسازی در این محالت منوط 
به تسهیل نمودن فرآیند اخذ ســند مالکیت رسمی است. معاون شهرسازی و 
معماری شــهرداری کرج افزود: این مهم یکی از ارکان اصلی جهت صدور پروانه 
ساختمانی و مشارکت هرچه بیشتر شــهروندان در امر ساخت و ساز قانونمند 
است.این مسئول اضافه کرد: در همین راستا براساس مصوبات جلسات قرارگاه 
مسکن و ستاد بازآفرینی شهری استان البرز، زمینه تشکیل هیات ماده 9 قانون 
احیاء، بهســازی و نوسازی بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری و صدور سند 
مالکیت برای امالک قولنامه ای فراهم شده است.سعیدی کیا در ادامه به مکاتبات 
و تالش های معاونت شهرســازی و معماری و پیگیری دفاتر خدمات توســعه و 
بهســازی محله به منظور محقق شــدن موضوع ماده 9 قانون حمایت از احیاء، 

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره کرد.

هر پروانه کسب برای چند نفر شغل ایجاد 
می کند؟

به گفته معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران هر پروانه کسب زمینه اشتغال ۲.۵ نفر را فراهم می کند و بر اساس 
برآورد شاخص نماگر آماری دبیرخانه هیات عالی نظارت، در نیمه نخست امسال 
زمینه اشتغال ۶۸ هزار و 1۶0 نفر فراهم شده است.حسن میرزایی در گفت وگو 
با ایسنا، از صدور و تمدید ۲۷ هزار و ۲۶۴ پروانه کسب در استان تهران در نیمه 
نخســت امســال خبر داد و گفت: این پروانه ها بر اساس درخواست متقاضیان 
فعالیت صنفی ماده ۲۶ و در اجرای ماده 1۲ قانون نظام صنفی صادر و یا تمدید 
شده است.  به گفته وی هر پروانه کسب زمینه اشتغال ۲.۵ نفر را فراهم می کند 
و بر اساس برآورد شاخص نماگر آماری دبیرخانه هیات عالی نظارت، در نیمه اول 

امسال زمینه اشتغال ۶۸ هزار و 1۶0 نفر فراهم شده است.

آیا تهاتر نهاده دامی با گوشت به نفع 
دامداران خواهد بود؟

طرح تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی این ســوال را مطرح می کند که 
آیــا این اقدام در نهایت به نفع دامداران خواهد بود و یا باعث کاهش هزینه های 
تولید می شود؟به گزارش ایسنا، روز گذشــته معاون امور تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد که برای تامین گوشت قرمز از منابع داخلی و کاهش 
هزینه تولید برای تولیدکنندگان تهاتر دام ســبک و ســنگین با نهاده در قالب 
تولید قراردادی و در چهار قطب کشــور اجرا می شود.به گفته وی نهاده ها طبق 
قراردادهای منعقده، تحویل تولیدکنندگان می شود و در پایان پرورش، محصوالت 
یا دام و یا گوشــت تولیدی روانه بازار خواهد شد. همچنین قیمت ها به روز و بر 
اســاس توافق با تولید کننده تعیین می شود.افشین صدر دادرس - مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور - در پاسخ به این ســوال ایسنا که آیا تهاتر 
نهاده های دامی با گوشت می تواند به دامداران کمک کند یا خیر؟ گفت: شرکت 
پشــتیبانی امور دام در حال حاضر نمی تواند پول دام سبک و سنگینی را که از 
دامداران خریده پرداخت کند و بیش از دو ماه اســت که این تاخیر اتفاق افتاده 

به همین منظور قصد دارد که در قبال پول دامداران به آنها نهاده تحویل دهد.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت طرح این اســت که شرکت پشتیبانی امور دام 
می خواهد با چه قیمتی نهاده ها را در اختیار دامداران قرار دهد. اگر این شرکت با 
قیمت بازار، نهاده ها را به دامداران تحویل دهد قطعا می تواند کمکی به دامداران 
باشد، ولی اگر جو و ذرت با قیمت دولتی تحویل داده شود قطعا به صرفه نیست.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: البته باید در نظر داشت 
که همه هزینه های دامداران نهاده نیست و آنها هزینه دامپزشکی، کارگر، آب و 

برق و...معیشت هم دارند.

منطقی:

خودروهای وارداتی ۲۰۰ میلیونی در راه است
معــاون صنایع حمل ونقــل وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
خصــوص واردات خودرو از کشــورهایی همچون کــره و ژاپن 
به دلیل بدعهدی های گذشــته و موضع گیری های آن ها پاســخ 
داد: فعال قاعــده ای برای منع واردات از این کشــورها نخواهیم 
داشــت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.
به گزارش ایســنا، صبح )چهارشنبه(، منوچهر منطقی - معاون 
صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشســتی 
خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ 
به ســوال ایســنا در رابطه با اینکه با توجه بــه رفتار کره ای ها و 
موضع گیری سیاســی آن ها واردات خودرو از این کشور صورت 
خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعال قاعده ای برای واردات از کشورها 
و خودروسازان بدعهد گذشــته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی 
ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصوالت چینی محدود 
خواهد شــد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام 
شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته  شده است و بایستی این 
اجازه را دهیم که این ســازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.وی 
در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به 
تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که 
قیمت تمام شده آن در محدوده ۶000 الی ۸000 دالر با تمرکز 
بر ۶000 دالر باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه ریزی شده 
است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. 
اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات 
وجود خواهد داشت و مهم تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس 
کاال عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف کننده 
خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین نامه 
تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی اســت تا خودرو در محدود 
۶000 و نهایت ۸000 دالر وارد شــود و توسعه فناوری در داخل 
صورت گیرد. پیش بینی شــده که تا پایان سال 90 هزار دستگاه 
خودرو وارد کشــور شده و عالوه بر آن ۳00 هزار دستگاه خودرو 

اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث 
واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین نامه و سپس 

تصویب آن در دولت طی شــد. با توجه به اینکه مقرر است، پس 
از وقفه، مجدد واردات از ســر گرفته شــود، طبعا اعضای هیات 
دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع 
و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین نامه ابالغ شد. فرآیندهای 
اجرایی برای آنکه آیین نامه محقق شــود، طی و دســتورالعملی 
نوشــته شــد اما مجلس چند ایراد به آیین نامه وارد کرد که این 
ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلســه روز یکشنبه 

هفته جاری، آیین نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.

380 درخواست از سوی شرکت های وارد کننده
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می شود، کار با 

حداکثر سرعت الزم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب 
و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین 
باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم 
که چنانچه تحوالت سیاسی )استیضاح وزیر( در وزارت صمت رخ 
دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطالع رســانی ها 
برای ثبت نام، تاکنون ۳۸0 درخواســت از ســوی شــرکت های 
واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شــد. از کلیه 
ثبت نام کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا 
قصد دارند کدام خودروســازها با چه قیمتی  خودرو وارد کنند، 
بحث قیمت و نمایندگی و... نیز مطرح بود.  ۲۴ مجموعه اطالعات 
کامل خــود را ارائه دادند که هــر ۲۴ مجموعه تایید صالحیت 

و مورد پذیرش قــرار گرفته اند.منطقی تصریــح کرد: فرآیندی 
که پیش گرفته شــده، این اســت که طبق آیین نامه، اولویت با 
خودروهای با قیمت کمتر از 10 هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن ها 
برای ارائه مدارک انتخاب شــدند و پــس از آن افرادی که قصد 
دارند خودروهای در بازه قیمتی 10 تا ۲0 هزار یورویی وارد کنند، 
ثبت نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت ســفارش آغاز 

خواهد شد.

جزئیات تامین ارز واردات
وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین 
ارائــه خدمات پس از فــروش، اخذ مجوز و مدرکی از ســازمان 
محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای 
پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از ســازمان استاندارد 
نیز بایســتی ارائه شــود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن 
اســتانداردهای ۸۵ گانه الزم را خواهند داشــت. این مدارک که 
ارائه شــود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شــده و می توانند 
در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شــوند. معاون 
وزیــر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمــت بیش از 10 هزار 
یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس 
می کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواســت کرده ایم 
که ســه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.وی در 
رابطه با تداخل واردات یک برند توســط دو یا چند واردکننده یا 
خودروســاز، اظهار کرد: در مقطعــی در وزارت صمت این قاعده 
وجود داشت که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده 
تغییر کرد. حال قصدمان این اســت  افرادی که تصمیم دارند از 
یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت 
مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند )همانطور که در نمایشگاه 
صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروســاز که از یک برند وارد 
کرده اند، بصورت مشــترک به ۵0 درصد خودکفایی دست پیدا 
کردنــد(. بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه )برند( 
خودرو وارد می کنند، با مشــارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را 

افزایش دهند.

در دیــدار معاون وزیــر صمت و رئیس 
سازمان توســعه تجارت ایران با معاون 
وزیر صنعت بالروس بر توســعه روابط 
تجــاری دو کشــور و راه انــدازی خط 
تولید مشترک انواع صنایع تاکید شد.به 
گــزارش ایلنا،طرفین در ایــن دیدار بر 
توســعه روابط تجاری، ایجاد خط تولید 
مشــترک انواع صنایع از جمله خودرو، 
لوازم خانگی، تجهیزات پزشــکی تاکید 
کردند و مقرر شــد تــا ظرفیت تولید 
مشــترک لپ تاپ نیز مورد بررسی قرار 
گیرد.دمیتری خاریتونچیک، معاون وزیر 
صنعت بالروس در این دیدار با اشاره به 
تجربیات ایران در توسعه اقتصادی گفت: 
باید تجربیات از ایران استفاده کنیم و از 
مقامات ایران برای در اختیار گذاشــتن 
تجربیات خود سپاسگذاریم.وی با اشاره 
به بازدیــد از کارخانه های ایرانی اظهار 
داشت: توانایی ایران در تولید داروی های 
تک شگفت آور اســت و در بازگشت به 
بالروس حتماً به مســئوالن بهداشت و 
درمان از ایــن توانایی می گویم تا آن ها 
نیز بازدیدی از این کارخانه داشته باشند.
معاون وزیر صنعت بالروس بر توســعه 
همکاری ها در زمینه تولید خودروهای 
سواری و سنگین به صورت مشترک با 

کارخانه های ایرانی تاکید کرد و تصریح 
کــرد: در حوزه تهاتــر کاال نیز ما آماده 
هســتیم تا با چنــد کاال فرآیند را آغاز 
و در صورت لزوم بــه تغییر قوانین نیز 
برای توســعه این فرآیند اقدام کنیم.در 
ادامه علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران نیز بــر آمادگی 
جهت راه اندازی خطوط مشترک تولید 
خودرو و لوازم خانگی با بالروس تاکید 
و خاطرنشــان کرد: در تبادالت تجاری 
مهم این است که تراز تجاری دو کشور 
متناسب با هم رشد کند و در این زمینه 
تهاتر کاال کمک کننده است.وی با اشاره 
به ظرفیــت کریدور شــمال-جنوب از 
ترانزیت کاالهای  بــرای  ایران  آمادگی 
بالروس از این مســیر خبــر داد و ابراز 
داشــت: در ســفری که طــی روزهای 

آینده به بالروس خواهم داشت، هیأت 
تجاری شــامل نمایندگان شرکت ها و 
کارخانه های مهم و برند نیز با حضور در 
بالروس اقدام به برگزاری نشســت های 
رو در رو بــا شــرکت ها و کارخانه های 
متناظر خود می کنند.در ادامه، طرفین 
در مورد توسعه گردشگری میان ایران و 
بالروس گفت وگو و بر رونق این صنعت 
تاکید کردند.همچنین در جلسه ای دیگر 
با میزبانی ســازمان توسعه تجارت و با 
حضور موســوی، معاون وزیر صمت در 
امور صنایع، ماشــین االت و تجهیزات، 
رحمــت اهلل خرمالی، مدیــرکل دفتر 
آســیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان 
توسعه تجارت، جمشــیدوند، مدیرکل 
دفتر صنایع، ماشــین آالت، تجهیزات 
معدنــی،  و  ســاختمانی  کشــاورزی، 

دمیتــری خاریتونچیک، معــاون وزیر 
صنعت بالروس، دمیتری کالتســوف و 
ســفیر بالروس در تهــران؛ نمایندگان 
شــرکت ها و کارخانه های لوازم خانگی، 
خودروهای سواری، خودروهای سنگین، 
تراکتورســازی، تجهیزات کشــاورزی، 
واگن ســازی دو کشــور بــا یکدیگر به 
مذاکره پرداختند.در این جلســه که با 
موضوع آشنایی شرکت ها و کارخانه های 
دو کشور با یکدیگر برگزار شد، مذاکراتی 
در خصوص انعقاد تفاهم نامه، توافقنامه ها 
این  در زمینه همکاری های مشــترک 
شــرکت ها و کارخانه ها صورت گرفت و 
مقرر شد تا تعدادی از این تفاهمنامه ها 
در حضــور وزیر صمت به امضا برســد.
خرمالی، مدیرکل دفتر آســیای میانه، 
قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت در 
این جلسه ضمن تاکید بر سرعت گرفتن 
مذاکرات میان شــرکت ها و کارخانه ها 
بیان کرد: راه اندازی خطوط مشــترک 
تولید خودرو و لــوازم خانگی می تواند 
به پیشرفت صنعت هر دو کشور کمک 
کند.وی ادامه داد: این تولید مشــترک 
می توانــد ســبب حضــور در بازارهای 
مختلف از جمله بازار بزرگ روســیه و 

ماندگاری برندها در این بازارها شود.

در دیدار پیمان پاک با معاون وزیر صنعت بالروس مطرح شد؛

آمادگی ایران و بالروس برای تولید مشترک صنایع

وزیــر صنعت،معدن و 
اســتیضاح  از  تجارت 
خود اســتقبال کرد.به 
سید  ایســنا،  گزارش 
رضا فاطمی امین در حاشــیه جلســه هیات دولت درباره 
مطرح شدن استیضاحش در مجلس، اظهار کرد: استیضاح 
ابــزار نظارتی مجلس و حق نمایندگان اســت و من از آن 
اســتقبال می کنم چون فرصت خوبی بــرای ارائه گزارش 
اقدامــات به مردم اســت.وی ادامه داد: در روز اســتیضاح 
فرصت خوبی برای پاســخگویی گذاشته شده است و اتفاقا 
من دیدگاه مثبتی دارم چون فرصت خوبی برای تشــریح 
علمکردها به مردم و نمایندگان اســت. فکر می کنم پاسخ 

های قانع کننده ای داشته باشم. ما گزارش ارائه می دهیم 
و دست ما به لحاظ عملکرد پر است.فاطمی امین در پاسخ 
به این پرسش که آیا در این دو ماه که از استیضاح قبلی می 
گذرد، قــرار بود تغییراتی ایجاد کنید؟ گفت: نه، بحث این 
حرف ها نبود. مهلتی هم نبود. این اســتیضاح جدید است. 
استیضاح قبلی مطرح شد و بحث شد که دو ماه عقب بیفتد 
و عقب هم افتاد. ما کارهای خود را با شــتاب  و قوت جلو 
برده ایم و عملکرد بسیار مطلوبی در حوزه عملکردی داریم.
وزیر صمت در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه 
رشــد بخش صنعت در سه ماه اول امسال 1/۵ درصد بوده 
است، اظهار کرد: میانگین کشــور ۴/۳ درصد بوده است و 
این نشان دهنده این است که تولید در حال حرکت است. 

گزارش شــرکت های تولیدی بورسی که نیمی از شرکت 
های تولیدی هســتند، در خرداد ۲/۵ درصد رشــد داشته 
اند، اما همین شــرکت ها در تیر ۸/۵ درصد رشــد داشته 
اند  و در مرداد ۷/۶ و در شــهریور ۵/۶ درصد رشــد داشته 
اند که این آمار تقریبا کم نظیر است و نشان می دهد رشد 
تابســتان بیش از بهار اســت. نرخ بیکاری در تابستان 9/۸ 
درصد بود که تابســتان سال گذشــته ۶/9 درصد بود. این 
آمار نشان دهنده حرکت تولید است. وزرات صمت با ایجاد 
1۵۸ هزار شغل رتبه اول در ایجاد اشتغال را دارد.وی ادامه 
داد: ۲۵ نفــر از اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی خود 
را در وزارت صمــت آغاز کرده اند و ایــن آمار به 100 نفر 
خواهد رسید، یعنی استاد دانشــگاه در دفاتر تخصصی ما 

پروژه ای را آغاز می کنــد که دو فایده دارد. یک فایده این 
است که دیدگاه و نظرات علمی به وزارتخانه تزریق می شود 
و تجربه عملی را هم اساتید به دست می آورند.وزیر صمت 
دربــاره آخرین وضعیت واردات خودرو، گفت: بیش از ۳00 
متقاضی بــرای واردات خودور ثبت نام کرده اند اما واردات 
شرایط مشــخصی دارد مثال اینکه شرکت ها باید نماینده 
رسمی باشند، خدمات پس از فروش را بتوانند تامین کنند و 
بتوانند فناوری را انتقال دهند. از دیروز مرحله ثبت سفارش 
شــرکت هایی که صالحیت آنها احراز شد، آغاز شده است 
و البته ممکن اســت هفته آینده هم چند شرکت دیگر هم 
اضافه شوند.فاطمی امین با اشاره به برخی انتقادات درباره 
واردات خودروهای بی کیفیت، گفت: ما واردات خودروهای 
زیر 10 هزار دالر در اولویت قرار داده ایم تا تعداد خودروی 
بیشتر و با قیمت متعادل وارد شود. اکنون ثبت سفارش از 
کشــورها و شرکت های معتبر در حال انجام است و شائبه 

واردات خودرو بی کیفیت منتفی است.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

استقبال وزیر صمت از استیضاح

قیمت مصوب مرغ؛ ۶۳ هزار تومان
بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ گرم از ۵9 هزار و۸00 تومان به ۶۳ هزار تومان تغییر کرد.به گزارش ایســنا، بر اســاس اعالم معاون بازرگانی وزارت 
جهادکشــاورزی و بنابر مصوبه ســتاد تنظیم بازار به دلیل افزایش هزینه های تولید مرغ و برای استمرار  پایداری تولید قیمت مرغ از ۵9 هزار و ۸00 تومان با افزایش ۳۲00 
تومانی به ۶۳ هزار تومان رســید.بر اســاس اعالم مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار، در میادین میوه و تره بار نیز مرغ گرم با قیمت ۶0 هزار و ۶00 تومان به مصرف 

کنندگان عرضه خواهد شد.
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گزیده خبر

پرداخت 936میلیارد ریال تسهیالت 
فرزندآوری و ازدواج توسط بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در هفت ماه ســال ۱۴۰۱، بیش از ۷۵۶ میلیاردریال تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و بیش از ۱۷۹ میلیاردریال تسهیالت فرزندآوری پرداخت 
کرد.بــه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،این بانک به منظور ترویج ســنت 
حسنه ازدواج، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دوم آبان ماه ۱۴۰۱ ،۵۷۴ فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج معادل ۷۵۶ میلیارد و ۷۰۰ هزار ریال به متقاضیان پرداخت 
کرد. این در شرایطی است که تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۸۹ فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده بود. از نظر حجم نیز تسهیالت پیش از این و تا 
پایان شهریور در بانک کارآفرین معادل ۶۴۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت 
شــده بود.بر اساس این گزارش، تا کنون کلیه متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، جهت اخذ تسهیالت به شعب عامل بانک معرفی  شدند و در حال حاضر 
تعداد ۲۱۵ نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیالت هستند.

فرآیند دریافت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شرح 
اســت؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه باید در سامانه تسهیالت وام ازدواج 
بانک مرکزی، ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند. ســپس توســط سرپرستی 
بانکی که در سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت 
کننده تســهیالت مشــخص و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطالعات و 
شروع مرحله بعدی دریافت تسهیالت ارسال می شود.در مرحله آخر فردمتقاضی 
باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک الزم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج 

خود را دریافت کند.

در مصاحبه با رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تشریح شد:
عملکرد کانون بازنشستگان بانک تجارت در 

سه سال گذشته
دوره ســه ساله انتخاب اعضای کانون بازنشستگان بانک تجارت به پایان رسیده 
و قرار اســت انتخابات آتی در روز دو شــنبه نهم آبان ماه برگزار شــود. جمشید 
آقانوریان رئیس هیات مدیره کانون بازنشســتگان در مصاحبه ای به عملکرد این 
کانون در زمان تصدی مســئولیت خویش پرداخت.رئیــس هیات مدیره کانون 
بازنشســتگان بانک تجارت ابتدا با تقدیر از حمایــت مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره و همراهی های معاونت و مدیریت امور ســرمایه های انســانی که همواره 
برای رفع دغدغه های معیشــتی بازنشستگان بانک پیشگام بودند گفت: حمایت 
از بازنشستگان که ســال های زیادی از عمر خود را در این بانک سپری کرده اند 
اتفاق مبارکی اســت و به نوبه خود از زحمات مدیران بانک که تمام توان خود را 
برای کاهش مشکالت همکاران بازنشسته بکار گرفته اند، سپاسگزارم. وی افزود: 
فراموش نکنیم بانکی که امروز در جمع بانک های برتر کشــور قرار دارد ماحصل 
اهتمام عزیزانی اســت که موهای خود را در این راه سپید کرده و برای اعتالتی 
نام بانک از هیچ کوششــی فرو گذار نبودند.آقا نوریان، پوشش اقساط تسهیالت 
دریافتی همکاران بازنشســته باالی ۷۰ سال را از جمله عملکردهای موثر کانون 

بازنشستگان دانست.

افتتاح اولین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی 
در بانک ملی ایران

اولین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران به زودی افتتاح خواهد 
شد.معاون بانکداری جامع بانک ملی ایران در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی 
این بانک با بیان اینکه شــعبه اســکان به عنوان اولین شعبه تخصصی در حوزه 
بانکداری شــرکتی راه اندازی خواهد شــد، هدف از راه اندازی این شعبه را ارائه 
خدمات تخصصی به درخواست های مشــتریان کالن بانک عنوان کرد و گفت: 
بانک ملی ایران با توجه به بزرگی و گســتردگی که دارد با طیف های مختلفی 
از مشتریان مواجه است بنابراین ایجاد شعبی که بتوانند به صورت ویژه و خاص 
به گروه های مختلف مشــتریان ارائه خدمت نمایند، الزم و ضروری بود.علیرضا 
صادقی تصریح کرد: بر همین اساس این شعبه با هدف برقراری ارتباط بیشتر با 
مشــتریان ، تسریع در فرآیند اجرایی در حداقل زمان و به بهترین نوع ممکن به 
مشــتریان راه اندازی شد تا مشتری بهترین تجربه خود را از دریافت خدمات در 
بانک ملی ایران داشته باشد.وی در ادامه سخنان خود از توسعه شعب تخصصی 
بانکداری شــرکتی در تهران و اســتان های بزرگ کشور تا پایان سال خبر داد و 
اظهار کرد: شعب منتخب بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران و شعبه اسکان به 
عنوان اولین شــعبه تخصصی این حوزه ، خدمات مالی و بانکی را زیر یک سقف 
و به صورت یکپارچه در قالب یک سبد خدمات مالی و بانکی به مشتریان حوزه 

بانکداری شرکتی ارائه می کنند.

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در نیمه سال ۱۴۰۱

»رضا قرائی پور« گفت: نتایج دومین مجمع صف و ســتاد بانک نشان می دهد که 
در شاخص های جذب منابع، در پایان ۶ماهه اول سال جاری، ۱۰۰ درصد هدف 
بانک محقق شــده و منابع بانک نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۷ درصد 
رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دومین 
مجمع صف و ســتاد بانک با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک و ســایر اعضای هیأت رئیسه مجمع برگزار شد.»رضا قرائی پور« مدیر امور 
برنامه ریزی و توســعه بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره جزئیات برگزاری این 
مجمع گفت: مجامع صف و ســتاد بانک با هدف ارتقا و بهبود عملکرد بانک در 
شاخص های برنامه عملیاتی از جمله بررسی شاخص جذب منابع، نسبت مصارف 
به منابع، نسبت مطالبات به مصارف، تعداد و درصد افتتاح حساب جاری، درآمد 
عملیاتی و خدمات مشتریان به صورت سه ماهه برگزار می شود.وی اظهار داشت: از 
جمله مزایای برگزاری مجامع صف و ستاد در بانک، توسعه فرهنگ پاسخگویی 

در تمام الیه هایی اجرایی و مدیریتی بانک است.

میزان پیشرفت فیزیکی فاز 2 فوالد بافت به 
75 درصد رسید

میزان پیشرفت فیزیکی فاز ۲ شــرکت احیا استیل فوالد بافت مطابق با اهداف 
پیش بینی شــده، در حال حاضر به ۷۵ درصد رســیده اســت.به گزارش روابط 
عمومی گروه مالی گردشگری، طبق برنامه زمانبندی قرار است فاز ۲ شرکت احیا 
استیل فوالد بافت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.هدف از اجرای فاز 
۲ فوالد بافت، تحقق حداکثری تولید با کیفیت و پشــتیبانی از تامین کنندگان 
داخلی است.بر اساس این گزارش، همچنین رکورد تولید آهن اسفنجی در شرکت 
احیا استیل فوالد بافت با تولید ۸۰ هزار و ۱۴۰ تن در شهریورماه امسال شکسته 
شــد.میزان تولید آهن اسفنجی کارخانه احیا اســتیل فوالد بافت در شش ماه 

نخست سال جاری نیز در مجموع به ۴۲۲ هزار و ۹۵۴ تن رسید.

بانک مرکزی اروپا:
 ترس از رکود، وام دهی را دشوار 

می کند
بانک مرکزی اروپا )ECB( اعالم کرد که اســتانداردهای اعتباری به 
دلیل ترس از رکود ســخت تر می شــوند.به گزارش ایسنا به نقل از 
اکونومیک، بانک مرکزی اروپا در نظرســنجی وام بانکی )BLS( خود 
برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ اظهار کرد که کندی رشد اقتصادی 
و تــرس فزاینده از رکود، همــراه با خطرات مرتبط با چشــم انداز 
اقتصادی، تأثیر قابل توجهی بر استانداردهای وام دهی داشته است.

در این گزارش آمده است که در نظرسنجی وام بانکی اکتبر ۲۰۲۲، 
بانک های منطقه یورو نشان دادند که استانداردهای اعتباری خود را 
برای وام یا موارد اعتباری به شرکت ها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ 
تشدید کرده اند.استانداردهای اعتباری به طور قابل توجهی بیشتر از 

درصد بانک هایی بود که تسهیل در وام دهی را گزارش کردند.

سقوط بازدهی خزانه داری آمریکا
بازدهی خزانه داری آمریکا از باالترین ســطح چند ســاله خود 
نزول کرد.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحده پس از ثبت رکوردهای چند ساله در سراسر جهان 
کاهش یافت.گزارش  قیمت مسکن ممکن است شواهد کافی به 
ســرمایه گذاران نشان داده باشد که نرخ تورم فزاینده در ماه های 
آینده کاهــش می یابد و فــدرال رزرو را وادار خواهد کرد تا در 
حرکت های سیاســت پولی خود تجدیدنظر و افزایش نرخ بهره 
را کاهش داده یا متوقف کند.بازده اوراق ۱۰ ســاله خزانه داری با 
۱۵.۳ واحد کاهش به ۴.۰۷۹ درصد در ســاعت ۱۰:۱۷ به وقت 

شرقی رسید.

آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها

تاثیر تفکیک حساب های تجاری در شناسایی دهک های درآمدی
وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تشــریح آخرین وضعیت درگاه 
ملی مجوزها، حســاب واحد خزانه، صــدور فاکتور الکترونیکی، 
توضیحاتی را در مورد تفکیک حساب های تجاری از شخصی ارائه 
کرد.به گزارش ایسنا، سیداحســان خاندوزی با حضور در برنامه 
صف اول شــبکه خبر سیما به تشــریح اقدامات وزارت اقتصاد 
پرداخت و با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: 
موضوعی که وجود دارد این است که دستگاه های اجرایی کشور 
در طول سنوات گذشته پتانسیل تولید، کارآفرینی و اشتغال در 
کشــور را گروگان گرفته بودند. در واقع دستگاه ها به جای اینکه 
کمک کار سرمایه گذاران و کارآفرینان باشند با انواع بهانه ها مانع 
فعالیت آنها می شدند.وی ادامه داد: یکی از دالیل این موضوع این 
بود که ساختارهای کشــور انگیزه کافی به مدیران دستگاه های 
دولتی نمی داد که به ســرمایه گذار بخش خصوصی کمک رسان 
باشند. این فرایند سال ها در اقتصاد کشور ریشه دوانده بود.وزیر 
اقتصاد با تاکید بر اینکه در دولت جدید سعی شد مردم راحت تر 
کســب و کار خود را آغاز کنند، اظهار کرد: از روز ششم فروردین 
ســال جاری که مهلت قانونی کار درگاه ملی مجوزها آغاز شــد 
تاکنون ۳۸۹ هزار درخواســت مجوز کســب و کار در این درگاه 
ارائه شــد که از این میان ۱۰۵ هزار درخواســت به دلیل نقص 
مدارک یا انصراف کنار گذاشــته شــدند. همچنین از ۳۸۹ هزار 
درخواســت ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز برخط صادر شــد. در واقع 
بیش از ۱۱۴ هزار مجوز در طول بیش از شــش ماه بدون اینکه 
فردی حتی یکبار به دســتگاه های اجرایی کشــور مراجعه کند، 
صادر شد.خاندوزی ادامه داد: البته دستگاه ها ۱۵۷ هزار مجوز را 
علی رغم اینکه مشکل مدرک نداشتند در صف بررسی نگه داشتند 
که از این تعداد مهلت قانونی بررسی ۱۴۸ هزار درخواست گذشته 
اســت. در این راستا قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها 
این امکان را داده اســت که اگر زمان دســتگاه های تمام شود و 
مجوز نداده باشد درگاه ملی راساً نسبت به صدور مجوز اقدام کند.

وی به این سوال که کدام دســتگاه ها هنوز به درگاه ملی مجوز 
نپیوسته اند، پاسخ داد: تعداد سازمان هایی که هنوز به این درگاه 
نپیوســته اند انگشت شمار است که شامل شــهرداری ها و برخی 
نهادهای خودانتظام می شــود. بر این اساس در صدور مجوزها در 
حوزه های صمت، بهداشت و میراث فرهنگی دچار عقب ماندگی 
هستیم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته تا امروز از این ظرفیت قانونی 
اســتفاده نکرده بودیم اما از آنجایی که حقوق تولیدکنندگان در 

اولویت قرار دارد بنا داریم از این ظرفیت استفاده کنیم.

بررسی بعد از صدور مجوز
خانــدوزی در ادامه با تاکید بر اینکــه دو مانع نظری و منفعتی 
ممکن اســت جلوی صدور مجوز از سوی دســتگاه ها را بگیرد، 
توضیح داد: منظور از مانع نظری تفکر مندرس بسیاری از مدیران 
اســت. بعضاً مدیران خود را به جای فعال اقتصادی می گذارند و 
ادعای اشباع بازار در آن حوزه خاص را دارند. در حالی که فعاالن 
اقتصادی خودشــان بهترین قاضی و دلسوز سرمایه چند میلیارد 
تومانی هستند.وی ادامه داد: مانع دوم که مانع منفعتی است به 
این صورت است که برخی افراد که وظیفه صدور مجوز را برعهده 
دارند خودشان در همان حوزه فعالیت می کنند و منفعت ایجاب 

می کند که مجوز ندهند.وزیر اقتصاد با تشکر از اتاق اصناف ایران 
گفت: اتفاق بی ســابقه ای در همکاری اتاق اصناف با درگاه ملی 
مجــوز برای صدور مجوزها رخ داد و این اتاق برای تمدید و ارائه 
مجوز به شکل پسینی همگام شد.خاندوزی توضیح داد: در واقع 
به جای اینکه برای صدور مجوز گفته شــود که باید فالن ویژگی 
یا استاندارد را داشته باشید در ابتدا مجوز صادر می شود و پس از 

آن بررسی می شود که آیا استانداردها رعایت شده است یا خیر.

 50 درصد از درآمد دولت از منابع درآمدی پایدار است
وی در ادامه با بیان اینکه در شــش ماهه نخســت سال جاری 
قریب بــه ۵۰ درصد از منابع درآمدی دولــت از منابع پایدار از 
جمله مالیات بود، گفت: به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی به 
مرور زمان کاهش یافته اســت و این روند ادامه دارد.وزیر اقتصاد 
ادامه داد: یک نوآوری در حوزه سیاســت های دولت این است که 
تالش می شود فشــار مالیاتی برای فعاالن اقتصادی کاهش یابد 
اما همزمــان از فرارهای مالیاتی افرادی که درآمدهای میلیاردی 
دارند، جلوگیری خواهد شــد. برای مثال کارمندان و کارگران به 
صورت منظم مالیات خود را پرداخت می کنند اما ممکن اســت 
فردی که درآمد هزار میلیارد تومانی دارد، هیچ مالیاتی پرداخت 
نکند.خاندوزی با اشــاره به راه اندازی سامانه مودیان اظهار کرد: 
این سامانه باید اوایل سال ۱۴۰۰ راه اندازی می شد اما این اتفاق 
رخ نداد. فعالیت این ســامانه به صورتی اســت که برای خرید و 
فروش هایی که شرکت های بزرگ اقتصادی انجام می دهند فاکتور 
الکترونیک صادر می شود که با استناد به این فاکتور میزان مالیاتی 
که شرکت باید پرداخت کند، مشخص می شود.وی ادامه داد: این 
اتفاق از اول آبان ماه برای شــرکت های بورســی اجرا شد و همه 
شــرکت ها فرصت دارند آرام آرام به این فرایند بپیوندند تا شاهد 

افزایش شفافیت باشیم.

تفکیک حســاب های شــخصی از تجاری به شناسایی 
دهک ها کمک می کند

وزیر اقتصاد با اشــاره به تفکیک حساب های شخصی از تجاری 
عنوان کرد: این فرایند به منفعت خانوارها کمک می کند. زمانی که 
وزارت رفاه دهک درآمدی افراد را مشخص کرد بسیاری از افراد از 
اینکه در دهک های هفتم تا دهم قرار داشتند اعتراض می کردند. 
یکی از دالیل اینکه افراد در دهک های مذکور قرار می گرفتند در 
حالی که درآمد کمی دارند این اســت که فرد دیگری از حساب 
این افراد برای خرید و فروش و معامله استفاده می کند.وی ادامه 
داد: تفکیک حساب ها کمک می کند که فعالیت های اقتصادی از 
زندگی روزمره تفکیک شود و افرادی که به اشتباه در دهک دهم 

قرار گرفتند، شناسایی شوند.

آخرین آمار شناسایی حساب های تجاری
خاندوزی در مورد آخرین آمار شناســایی حســاب های تجاری 
توضیح داد: تاکنون ۵۱۰ هزار و ۹۵۸ حساب تجاری شرکت ها و 
پنج میلیون و ۴۴۴ هزار حساب تجاری اشخاص حقیقی شناسایی 
شــده اســت.به گفته وزیر اقتصاد، زمانی که یک حساب تجاری 
شناخته شود می تواند تراکنش هایی با سقف باالتر انجام دهد که 

این سقف توسط بانک مرکزی اعالم خواهد شد.

تا پایان تابستان سال آینده همه فعاالن اقتصادی دارای 
صورتحساب الکترونیک می شــوندوی با بیان اینکه طبق 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه، پنج 
مقطع زمانی برای صدور صورتحســاب الکترونیک در نظر گرفته 
شده است، توضیح داد: نخســتین مقطع ابتدای آبان ماه بود که 
بر این اساس شــرکت های بورسی موظف به صدور صورتحساب 

الکترونیک شــدند. مقاطع زمانی دیگر اول دی ماه ســال جاری، 
اول فروردین ســال آینده، اول خرداد سال آینده و پایان تابستان 
سال آینده اســت. بنابراین آخر تابستان سال آینده همه فعالین 
اقتصادی دارای صدورتحساب الکترونیک خواهند بود.خاندوزی 
درباره مزایای صدور صورتحســاب الکترونیــک توضیح داد: این 
فرایند به افراد قدرت انتخاب می دهد زیرا می توانند مشاهده کنند 
که فالن کاالی خاص با چه قیمتی و در کدام فروشــگاه عرضه 

می شود.

حاکم کردن شفافیت بسیاری از مسائل اقتصادی را حل 
می کند

وی با تاکید بر اینکه شفافیت می تواند بسیاری از مسائل اقتصادی 
کشور را حل کند، گفت: نباید گمان کرد در جوامع دیگر که فساد 
کمتر است افراد نسبت به جامعه ایرانی اخالق مدارتر هستند. باید 
گفت ساختارها بســیار در این فرایند تاثیرگذارند.وزیر اقتصاد با 
اشــاره به ابربدهکاران بانکی گفت: تعــداد ابربدهکاران بانکی در 
بانک تجــارت ۴۰ نفر، در بانک ملت ۵۱ نفر، در بانک مســکن 
۹ نفر، در بانک ملی ۱۳۶ نفر، در بانک توســعه صادرات ۱۰ نفر 
و در بانــک صنعت و معدن ۳۳ نفر هســتند البته برخی از این 
افراد فقط معوقه دارند. انتشار این اطالعات باعث شده است برای 
مثال پرونده تسهیالت سوخته بانک ملی ۱۴ درصد کاهش یابد.به 
گفته خاندوزی، انتشار لیست ابربدهکاران باعث می شود از محل 
برگشــت میلیاردها تومان به شبکه بانکی تسهیالت بیشتری به 
مردم داده شــود.وی ادامه داد: دولت ســیزدهم از اینکه مردم از 
چنین اطالعاتی مطلع شوند و دلیل آن را مطالبه کنند، خوشحال 
است.وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت های مالی شرکت های 
دولتی اظهار کرد: هفت شــرکت در سال های گذشته در مرحله 
ورشکستگی بودند. اما با انتشــار صورت های مالی از این مرحله 
نجات پیدا کردند. شــرکت های بسیاری بودند که توانستند زیان 
انباشــته خود را به صفر برســانند. برای دولت هیچ خط قرمزی 

وجود ندارد و شفافیت برای همه است.

آخرین وضعیت حساب واحد خزانه
وی در ادامه در مورد حســاب واحد خزانه توضیح داد: تا قبل از 
ســال ۱۳۹۵ با در هم آمیختگی حساب شرکت ها و دستگاه های 
دولتــی مواجه بودیــم زیرا هر کــدام در چنــد بانک مختلف 
حســاب هایی داشتند که روی آنها نظارت نمی شد. با ساماندهی 
این حســاب ها تعداد آنها از ۲۵۰هزار حساب به ۲۳ هزار و ۸۰۰ 
حساب شفاف کاهش پیدا کرده است که در خزانه داری کل کشور 
روی آنها نظارت بر خط انجام می شــود. این موضوع باعث شده 
است از هدررفت منافع جلوگیری شود.خاندوزی ادامه داد: گاهی 
دولت حقوق پیمانکاران را به دستگاه دولتی پرداخت می کرد اما 
ماه ها طول می کشید تا این پول به ذی نفع نهایی برسد اما اکنون 

حساب واحد خزانه این مشکل را حل کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی 
و تعداد انگشت شمار شرکت دولتی هنوز به این حساب نپیوسته اند 
که طبق مصوبه بیستم مهرماه هیات دولت همه این شرکت ها و 

دانشگاه ها مکلف هستند به حساب واحد خزانه بپیوندند.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان 
شهریور امســال نسبت به ســال گذشته 
معــادل ۳۵.۶ و ۳۴.۴ درصد افزایش یافته 
است.به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریور 
ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم 
۶۳۴۹.۱ هزار میلیارد تومان رســیده است 
که نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و 
پایان ســال گذشــته معادل ۳۵.۶ و ۱۴.۸ 
درصد افزایش را نشــان می دهد.همچنین، 
باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۳۳۷۶.۵ هزار میلیارد تومان 
و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان 
است. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در 

این زمان ۴۶۴۲.۵ هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال گذشــته معادل ۳۴.۴ و ۱۲.۱ درصد 

افزایش داشــته اســت.طبق این گزارش، 
بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به 
استان تهران با مانده ۲۷۷۰.۲ هزار میلیارد 

تومــان و کمترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمــد معادل ۱۷.۶ هزار 
میلیارد تومان است.نســبت تسهیالت به 
ســپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۴ 
درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۴ و ۱.۸ 
واحد درصد کاهش را نشــان می دهد که 
نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۲ درصد 
و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ۱۱۲.۲ 
درصد اســت.در این گزارش، یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تســهیالت و سپرده ها 
در اســتان تهران اســتقرار دفاتر مرکزی 
بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی 
سایر استان ها در استان تهران بیان شده و 
عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب 
بانک ها و مؤسســات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

مردم چقدر سپرده در بانک ها 
دارند؟

قیمت طال)چهارشــنبه ۲۶ اکتبر( در برابر دالر ثابت ماند، اگر 
چه قیمت طال در بازه محدودی قرار گرفته بود و سرمایه گذاران 
منتظر گزارش بیشتر در مورد سیاست سختگیرانه فدرال رزرو 
آمریکا بودند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و 
۳۱ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۳.۴ درصد افزایش به ۱۶۵۶ 
دالر و ۵۰ سنت رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا 
نیز با ۰.۲۱ درصد افزایش به ۱۶۵۷ دالر و ۵۰ ســنت رســید.
شــاخص دالر ۰.۱ درصد افزایش یافت و جذابیت طال را برای 

خریداران خارجی کاهــش داد. با این حال، دالر از پایین ترین 
سطح سه هفته ای که در روز سه شنبه ثبت شد فاصله چندانی 
نداشت.شــرود براون، رئیس کمیته بانکی ســنای آمریکا، روز 
سه شــنبه از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواست تا در مورد 
تشــدید سیاست های پولی بســیار مراقب باشد که میلیون ها 
آمریکایی که قباًل از تورم باال رنج می بردند شغل خود را از هم 
از دســت خواهند داد.به طور گسترده انتظار می رود که فدرال 
رزرو چهارمین افزایش متوالی متوالی نرخ بهره را در نشســت 

ماه نوامبر انجام دهد. افزایش نرخ های بهره جذابیت شــمش 
را کمرنــگ می کند زیرا هزینه فرصت نگهــداری دارایی بدون 
بــازده را افزایش می دهد.اعتماد مصرف کننده ایاالت متحده در 
مــاه اکتبر پس از دو افزایش ماهانه متوالی در بحبوحه افزایش 
نگرانی ها در مورد تورم و رکود احتمالی در ســال آینده کاهش 
یافت.نظرسنجی روز سه شنبه نشان داد که روحیه تجاری آلمان 
در ماه اکتبر در حالی که تحلیلگران می گویند همه نشــانه ها 
همچنان حاکی از رکود در آینده است، تقریباً بدون تغییر بود و 
پیش بینی های کاهش بیشتر به لطف بهبود انتظارات شرکت ها 
را نادیده  گرفت.بر اساس گزارش رویترز، داده های روز سه شنبه 
نشــان داد که واردات خالص طالی چین از طریق هنگ کنگ 

در ماه سپتامبر بیشترین 
طــال،  مصرف کننــده 
نســبت به مــاه قبل به 
اســت. رســیده  نصف 

در بــازار ســایر فلزات 
هر  بهــای  ارزشــمند، 
اونس نقره با ۰.۱ درصد 
کاهش بــه ۱۹.۳۲ دالر 

رسید، پالتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۱۴.۰۴ دالر رسید 
و پاالدیوم بــا ۰.۹ درصد افزایش به ۱۹۴۰ دالر و ۵۵ ســنت 

رسید.

طالی جهانی در خط ممتد

وزیر سعودی:
6 ماه آینده برای اقتصاد جهانی سخت خواهد بود

محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان امروز چهارشنبه هشدار داد که شش ماه آینده برای اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود. به گزارش ایلبنا از خلیج آنالین، محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان 
چهارشنبه هشدار داد که شش ماه آینده برای اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود.این امر در جریان شرکت وی در جلسه گفتگو در کنفرانس »ابتکار سرمایه گذاری آینده )داووس در صحرا(« 
که ســه شنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی آغاز شــد، اظهار دتاشت.الجدان گفت: نیاز جهانی به هماهنگی بیشتر برای ثبات اقتصادی وجود دارد، و ریاض در حال بسیج نهادهای 
خود در منطقه برای حمایت از اقتصاد جهانی است.وزیر سعودی افزود: از طریق گروه )G۲۰( حمایت از کشورهای کم درآمد را افزایش می دهیم.جهان شاهد یک بحران اقتصادی است که 
پس از موج تورم ناشی از تقاضای باال به دنبال همه گیری کرونا و پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین و تهدیدهای زنجیره های تامین جهانی، اکثر کشورها را به سمت رکود شدید سوق 
می دهد.در ۱۱ اکتبر، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۲ را ۱.۲ درصد از پیش بینی خود در ژانویه کاهش و از ۴.۴ درصد به ۳.۲ درصد رساند
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گزیده خبر

روسیه رسما پنتاگون را در جریان مانور 
هسته ای خود قرار داد

پنتاگون اعالم کرده است که روسیه رسماً به مقامات 
آمریکایی از برنامه خود برای برگزاری رزمایش ساالنه 
با نیروهای بازدارنده هســته ای در بحبوحه مانورهای 
هســته ای ناتو )Steadfast Noon( )پایــداری در اوج( 
اطالع داده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از آرتی، 

ژنرال پاتریک رایدر، ســخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت: به ایاالت متحده 
اطــالع داده شــد و همانطور که قباًل تأکید کردیــم، این یک تمرین معمول 
ساالنه توسط روسیه است.ارتش ایاالت متحده جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما 
اذعان کرد که روسیه »به تعهدات خود در زمینه کنترل تسلیحات و تعهدات 
شفافیت خود برای ارائه این اطالعیه ها عمل می کند.«وزارت دفاع روسیه هنوز 
بیانیه رســمی درباره تاریخ و مقیاس رزمایش برنامه ریزی شده منتشر نکرده 
است. چنین رزمایش هایی معموالً شامل آزمایش های جامع تسلیحات هسته ای 
و غیرهســته ای برای اطمینان از آمادگی نیروهای بازدارنده استراتژیک و کل 
زنجیره فرماندهی است. آخرین باری که روسیه رزمایش مشابهی را انجام داد 
به ماه فوریه بازمی گردد، چند روز قبل از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین.

این اعالمیه در بحبوحه مانورهای هسته ای مستمر »پایداری در اوج« که قرار 
اســت تا ۳۰ اکتبر ادامه داشته باشد و بر فراز بلژیک، دریای شمال و بریتانیا 
برگزار می شود، منتشر شــد. ناتو همچنین این مانورها را »روتین« و »بدون 
ارتباط با هیچ رویداد جهانی جاری« توصیف کرده اســت، در حالی که اصرار 
دارد که از هیچ ســالح با گلوله واقعی استفاده نخواهد شد. حدود ۶۰ هواپیما 
از انواع مختلف از ۱۴ کشور عضو ناتو، از جمله هواپیماهای جنگنده پیشرفته، 
هواپیماهای نظارتی و تانکر و همچنین بمب افکن های استراتژیک هسته ای 
B-۵۲ ایاالت متحده در » استوار« شرکت دارند.رئیس جمهور والدیمیر پوتین 
اخیراً متعهد شد که روسیه از »همه ابزارهای در دسترس« برای دفاع از مردم 
و سرزمین خود استفاده خواهد کرد - بیانیه ای که واشنگتن و متحدانش در 
ناتو آن را به عنوان تهدید برای اســتقرار سالح های هسته ای تفسیر کرده اند.

ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نگرانی ها مبنی بر اینکه موضع این ائتالف 
می تواند در میان تشــدید تنش ها با روسیه باعث اشتباه محاسباتی شود را رد 
کرد و تأکید کرد که اگر ناتو تمرینات هســته ای را به دلیل بحران اوکراین لغو 

کند، »سیگنال بسیار اشتباه« ارسال می کند.

هشدار ریاض به واشنگتن:
 موشک های یمن آمریکایی ها را هم تهدید 

می کنند
به دنبال تشــدید اختالفات میان آمریکا و عربستان 
درپــی تصمیم اوپک پالس و تهدیــد آمریکایی ها به 
کاهش فروش تســلیحات نظامی به عربستان، سفیر 
ریاض در واشــنگتن نســبت به اتخــاذ این تصمیم 
احتمالی هشدار داد.به گزارش ایسنا، ریما بنت بندر، 

سفیر ریاض در واشنگتن در گفت وگو با شبکه CNN با اذعان به وجود اختالفات 
میان کشورش و آمریکا، اظهار کرد که کاهش فروش تسلیحات نظامی آمریکا 
به ریاض شهروندان آمریکاییی مقیم در عربستان را در معرض خطر قرار خواهد 
داد.وی گفت که موشــک های ارتش یمن فقط سعودی ها را تهدید نمی کند 
بلکه آمریکایی های مقیم عربســتان نیز در تیررس این موشــک ها قرار دارند.

ریما بنت بندر ادامه داد: این چیزی اســت که در خطر اســت و واشنگتن را 
نیز تحت تأثیر می گذارد، هشــت هزار آمریکایی در عربستان سعودی زندگی 
و کار می کنند. وقتی موشــکی از یمن پرتاب می شــود، آن موشک به خاطر 
حضور آمریکایی ها از مسیرش منحرف نمی شود و به چپ یا راست تغییر جهت 
نمی دهد.اختالفات میان آمریکا و عربســتان پس از آن تشدید شد که اوپک 
پــالس تصمیم به کاهش تولید نفت گرفــت. پس از اتخاذ این تصمیم برخی 
مقامات آمریکا از بررســی گزینه بازنگری در روابط با ریاض توسط جو بایدن، 
رئیس جمهوری کشورشان خبر دادند و برخی نمایندگان کنگره نیز خواستار 

کاهش فروش تسلیحات نظامی به عربستان شدند.

زلنسکی: 
کریمه را آزاد می کنیم

رئیس جمهور اوکراین تاکیــد کرد: ما قطعا کریمه را 
آزاد خواهیم کرد. ما این قسمت از کشورمان را نه تنها 
به فضای سراسر اوکراین، بلکه به فضای تمام اروپا باز 
خواهیم گرداند.به گزارش ایسنا، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در صفحه تلگرام خود نوشت: 

برای شــرکت کنندگان کنفرانس برلین که به بازسازی و نوسازی کشورمان 
اختصاص دارد، ســخنرانی کردم. منتظر تصمیمات مشخص هستیم. زمان را 
نمی توان متوقف کرد و زمســتان در راه است.وی افزود: پلتفرم کریمه امروز 
در کرواســی - در ســطح قانونی - شــروع به کار کرد. ما قطعا کریمه را آزاد 
خواهیم کرد. ما این قســمت از کشورمان را نه تنها به فضای سراسر اوکراین، 
بلکه به فضای اروپــا باز خواهیم گرداند. این موضوع امروز یک بار دیگر تایید 
شد. و من از همه شرکای خود - تقریباً ۵۰ کشور و سازمان بین المللی - که 
در قالب پارلمان کمک می کنند سپاسگزارم.زلنســکی نوشته است: مذاکرات 
بسیار معناداری با اشتاینمایر، رئیس جمهور آلمان که وارد اوکراین شد انجام 
دادم. رئیس جمهور اشتاین مایر امروز از منطقه چرنیهیو - مناطقی که تحت 
اشغال بودند - بازدید کرد. زمانی که او آنجا بود یک هشدار هوایی شروع شد.

فراخوان عمران خان برای »راهپیمایی بزرگ 
الهور تا اسالم آباد« در روز جمعه

عمران خان اعالم کرده که برای مجبور ســاختن دولت 
به منظور موافقت با انحالل مجمع ملی و اعالم انتخابات 
زودهنگام، در ۲۸ اکتبر سال جاری میالدی )روز جمعه( 
یک راهپیمایی عظیم در پاکســتان برگــزار می کند.به 
گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه هندوستان تایمز، عمران 
خان ۷۰ ساله نخست وزیر سابق پاکستان اخیرا با حکم کمیسیون انتخابات کشور 
بابت ناکامی در اطالع رســانی درباره پول های ناشــی از فروش هدایای دریافتی 
موسوم به پرونده »توشه خانه« رد صالحیت شد.دیوان عالی اسالم آباد روز دوشنبه 
اعالم کرد که عمران خان از رقابت در انتخابات آتی منع نشده است.نخست وزیر 
ســابق پاکستان از الهور که قرار است صحنه اعتراض بزرگ روز جمعه باشد و به 
ســمت اسالم آباد پیش برود، به مردم گفت: این اعتراض از منطقه لیبرتی چوک 
آغاز می شود و او خودش رهبری آن را برعهده دارد.عمران خان افزود: ما ساعت ۱۱ 
صبح به وقت محلی در این مکان حاضر می شویم و به سمت اسالم اباد می رویم.

وی ادامه داد، این راهپیمایی به واقع نبرد حقیقی کشور برای آزادی واقعی است 
و معترضان به خواســته خود از طریق ابزار صلح آمیز دست می یابند.عمران خان 
همچنین گفت: ما برای درگیری و خشــونت به اسالم آباد نمی رویم. ما به دنبال 
نقض قوانین نیستیم. ما وارد منطقه امنیتی »سرخ« نمی شویم بلکه در منطقه ای 
که توســط دیوان عالی تعیین شده،  اعتراض برگزار می کنیم. به معترضان تاکید 

می کنم که راهپیمایی را صلح آمیز برگزار کنند.

تایوان:
  احتماال چین حمالت دیپلماتیک 

را افزایش دهد
وزیر خارجه تایوان مدعی شد که با پایان نشست کنگره 
حزب کمونیســت چین، احتمال دارد پکن »حمالت« 
دیپلماتیک علیه تایوان را افزایش داده و سعی کند اندک 
اتحادهــای دیپلماتیک این جزیــره خودگردان را هم از 
بین ببرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
حزب کمونیســت چین روز شنبه نشستی را به پایان رساند که هر پنج سال یک 
بار برگزار می شــود، نشست کنگره حزب حاکم که در آن قدرت شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین تثبیت شد و او برای سومین بار به ریاست این حزب رسید.

جوزف وو، وزیر خارجه تایوان در گزارشی به پارلمان این جزیره گفت که پیشبینی 
می کند پکن تهدیدهای امنیتی و فشــار دیپلماتیک خود علیه تایوان را افزایش 
دهد.تایوان جزیره ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته 
و هرگز گزینه حمله نظامی برای پس گرفتن آن را رد نکرده اســت.وزیر خارجه 
تایوان به قانون گذاران گفت: احتماالً حمالت و تهدیدهای چین علیه تایوان افزایش 
خواهد یافت، خصوصا در حوزه های دیپلماتیک. این چیزی اســت که ما را نگران 
کرده اســت.او مدعی شد که اطالعات و نشانه هایی از دیپلمات های متحد تایوان 
دریافت کرده که نشــان می دهد پکن سعی دارد آن ها را مجاب کند که استقالل 
تایوان را به رسمیت نشناخته و آن را بخشی از چین محسوب کنند.این دیپلمات 

ارشد گفت: چالش هایی که بر سر راه ما هستند، بزرگ و بزرگ تر می شوند.

آمریکا به زودی تحریم های بیشتری علیه 
ایران اعمال می کند

پایگاه خبــری پولتیکو گزارش داد که رییس جمهوری 
آمریــکا تصمیم دارد طی روزهــای آینده تحریم های 
بیشــتری علیــه ایران اعمــال کند.به گــزارش ایلنا، 
پایگاه خبــری پولتیکو گزارش داد کــه »جو بایدن« 
رییس جمهوری آمریکا تصمیم دارد طی روزهای آینده 
تحریم های بیشــتری علیه ایران اعمال کند.این پایگاه خبری به نقل از شــش 
منبع آشنا به این موضوع اعالم کرد که دولت بایدن در صدد است طی روزهای 
آینده و در پی ادامه ناآرامی ها در ایران، از تحریم های بیشــتری علیه این کشور 
رونمایی کند.این تحریم ها قرار است فرماندهان میانی پلیس ایران را هدف قرار 
دهد.رییس جمهوری آمریکا بدون اشاره به جزئیات بیشتر، گفت که تصمیم دارد 

»هزینه های بیشتری« را بر حاکمیت ایران تحمیل کند.

گفت و گوی بلینکن با گروسی درباره راستی 
آزمایی آژانس در ایران

وزارت امــور خارجه آمریــکا در بیانیــه ای از دیدار و 
گفت وگــوی وزیر امور خارجه این کشــور با مدیرکل 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی درباره نظارت بر برنامه 
هســته ای ایران خبر داد.به گــزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از ایسنا، وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار 
بیانیه ای از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشــور با رافائل گروسی، 
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.طبــق این بیانیه، آن ها درباره 
موضوعاتی از جمله »خطرات ناشــی از حمله غیرقانونی و بی دلیل روسیه علیه 
اوکرایــن برای امنیت جهانی« گفت وگو کردنــد و بلینکن از تالش های آژانس 
برای تامین ایمنی نیروگاه اتمی زاپروژیــا در اوکراین و حفاظت از آن قدردانی 
کرد.در این بیانیه آمده اســت: بلینکن بر تعهد آمریکا نســبت به تامین منابع 
مورد نیاز آژانس جهت تداوم مســئولیت راســتی آزمایی و نظارت آن در ایران 
و بر تعهد همکاری ادامه دار میان آژانس و شــرکای سه جانبه توافق تسلیحاتی 

آکوس)AUKUS( تاکید کرد.

آمریکا: از خاورمیانه خارج نمی شویم
یک دیپلمات ارشــد آمریکایی امروز سه شــنبه گفت 
واشنگتن از منطقه غرب آسیا خارج نمی شود.به گزارش 
فارس، یک دیپلمات ارشــد آمریکایی روز سه شــنبه 
گفت واشنگتن از خاورمیانه )منطقه غرب آسیا( خارج 
نمی شود، زیرا انجام این کار باعث ایجاد یک خأل خواهد 
شد که پکن، مسکو یا تهران از آنها استفاده خواهند کرد.جن گاویتو، دستیار وزیر 
خارجه آمریکا در امور عراق، ایران و دیپلماســی عمومی گفت: »ما از خاورمیانه 
عقب نشــینی نمی کنیم. این کار خالیی به جا خواهد گذاشت که روسیه، چین 
یا ایران از آن اســتفاده خواهد کرد. منافع آمریکا با موفقیت های خاورمیانه در 
هم تنیده اســت.«این مقام آمریکایی که در نشستی در شورای آتالنتیک حضور 
داشت گفت واشنگتن درک می کند که ایران، »شریکی بسیار مهم« برای بغداد 
است. وی در ادامه گفت: »اما آنها باید در هر دو جهت مثبت باشند. تهدیدهای 
دائمی و حمالت از ســوی گروه های شــبه نظامی هم پیمان با ایران، حاکمیت 

مستقل ایران را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به دولت را از بین می برند.«

اروپا نگران تاثیر منفی احتمالی انتخابات آمریکا بر حمایت ها از اوکراین
تهــران – ایرنا – یک روزنامه آمریکایی گزارش داد: کشــورهای 
اروپایــی از احتمــال چرخش آمریکا در قبــال جنگ اوکراین و 
اینکه با روشــن شدن نتیجه انتخابات میان دوره ای در آن کشور 
ممکن است حمایت های واشــنگتن از کی یف قطع شود، دچار 
نگرانی شــده اند.به گزارش ایرنا، تارنمای خبری نشریه آمریکایی 
»واشــنگتن پست« با اشاره به  نگرانی برخی از سیاستمداران در 
اروپا به این موضوع پرداخت و نوشــت: متحدان آمریکا در  اروپا، 
نگران آن هستنند که با پیروزی حزب جمهوریخواه در انتخابات 
میان دوره ای، آنگاه جبهه واحدی که غرب در برابر تجاوز نظامی 
روســیه به اوکراین ایجاد کرده به سرعت از هم گسیخته شود و 
این موضوع باعث برتری والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
در صحنه نبرد با اوکراین شــود. این نگرانی بیشــتر از آن جهت 
در میان متحدان اروپایی آمریکا شــدت گرفته که »کوین مک 
کارتــی« )Kevin McCarthy( نماینده حزب جمهوریخواه از ایالت 
کالیفرنیا و رهبر اقلیت این حــزب در مجلس نمایندگان، اعالم 
کرد چنانچه )در انتخابات میان دوره ای( جمهوریخواهان کنترل 
کنگره را دراختیار گیرند، به دادن »چک ســفید« برای اوکراین 
ادامه نخواهند داد.واشنگتن پست افزود: اکنون کشورهای اروپای 
غربی  و از جمله اوکراین متعجب از آن هســتند که تا چه اندازه 
می توان بر روی آمریکا در این جنگ حساب کرد و بر ادامه کمک 

های نظامی و اقتصادی واشنگتن متکی ماند.

بصدا در آمدن زنگ های خطر در اروپا
این گزارش می افزاید: البته هنوز مشخص نیست جمهوریخواهان 
در صورت تسلط بر کنگره تا چه اندازه تهدید خود را برای کاستن 

از حمایــت های مالی و نظامــی از اوکراین عملی کنند؛ هرچند 
»میچ مک کانل« رهبر اقلیت حزب جمهوریخواه در سنا مدعی 
شــده که جمهوریخواهان بر تسلیحات مورد نیاز  و دیگر کمک 
ها به اوکراین متمرکز خواهند بود و برخی نظرســنجی های به 
عمــل آمده حاکی از حمایت افکار عمومــی در آمریکا مبنی بر 

ادامه حمایت  از اوکراین است اما تنها کافی است اشاره  شود که 
آمریکا ممکن اســت از حمایت های خود در قبال کی یف پا پس 
کشــد و آنگاه زنگ های هشدار در اروپا به صدا در آیند.»توبیاس 
الــوود« )Tobias Ellwood(  رئیس کمیتــه دفاعی مجلس عوام 
انگلیس به این نشــریه آمریکایی دراین خصوص گفت: از فوریه 

گذشته چنانچه حجم عظیمی از تسلیحات آمریکا به کی یف اعزام 
نمی شــد، اوکراین قادر به عقب راندن قوای روســیه نمی بود و 
هرگونه تعلــل  در این زمینه می توانــد ورق را دراین جنگ به 
نفع ورســیه برگرداند.رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس 
افزود: اگر آمریکا درحمایت خود از اوکراین عدول کند، آنگاه شما 
بازیچه دست پوتین خواهید بود چرا که وی پیروز از یک شکست 

حتمی خواهد بود.

ناتوانی در عمل کردن به تعهد 11میلیارد یورویی اروپا
 ،  )Cathryn Culver-Ashbrook( اشــبروک«  کالــور  »کاتریــن 
محقــق علوم سیاســی آلمانی و نایب رئیس بنیــاد »برتلزمن«  
)Bertelsmann( مستقر در واشنگتن به این روزنامه آمریکایی گفت: 
کاهش کمک های آمریکا از جنگ اوکراین می تواند زنگ خطری 
برای بســیاری از کشورهای اروپایی باشد که هنوز در مورد انجام 
برخی تعهدات دفاعی و مالی برای کی یف در تکاپو هســتند.وی 
افزود: بطور مثال آلمان بدنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه 
گذشــته؛  همچنان در صدد افزایش بودجه دفاعی خود است و 
اتحادیه اروپا که وعده  کمک مالی  ۱۱ میلیارد یورویی به اوکراین 
را داده، تاکنون  توانســته از این مبلغ تنها  ســه میلیارد یوروی 
آنرا پرداخت کند.»ناتالی توچی« )Nathalie Tocci( مدیر موسسه 
امور بین الملل مستقر در رم به این روزنامه چاپ پایتخت آمریکا 
گفت: در زمانه ای که بحران اقتصادی در سراسر اروپا عمیق تر می 
شود، این پرسش وجود داردکه آیا کشورهای اروپایی بدون تکیه 
بر آمریکا، قــادر به تامین تعهدهای مالی خود در جنگ اوکراین 

هستند یا خیر.

گروهــی از قانونگــذاران دموکــرات 
آمریکایــی، نامه ای کــه در آن از جو 
بایدن خواســته بودند تا تمام روش ها 
برای پایان دادن به درگیری در اوکراین 
از جمله مذاکرات مستقیم با روسیه را 
امتحان کند، پــس گرفتند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، 
این دسته از قانونگذاران آمریکایی که 
نگران همسو شدن با جمهوری خواهان 
ضد جنگ هســتند، اکنون می گویند 
از سیاست جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا مبنی بــر ارســال نامحدود 
تسلیحات به کی یف حمایت می کنند.

این نامه کــه از طرف پرامیال جایاپال، 
رئیس گروه ترقی خواهان کنگره نوشته 
شده بود، از بایدن می خواست تا »تمام 
راه های ممکن از جمله تعامل مستقیم 
با روسیه را به منظور کاستن از آسیب 
و حمایت از اوکراین در دســتیابی به 
یک سازش مسالمت آمیز بررسی کند.« 

حدود ۳۰ تن از دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا از جمله ایلهان عمر 
و الکساندریا اوکازیو-کورتس این نامه 
را که دوشــنبه به کاخ سفید فرستاده 
شد، امضا کرده بودند.ظرف چند ساعت 
پس از آن، جایاپال »روشــن« کرد که 
این گروه پیشرو همچنان از »حمایت 
نظامــی و اقتصادی مــداوم« بایدن از 
کی یف حمایت می کند و تا بعد از ظهر 
سه شنبه، نامه به طور کامل پس گرفته 
شــد.پرامیال جایاپال در بیانیه ای گفت 

که این نامه چند ماه پیش تنظیم شده 
بود و کارکنانش را به خاطر انتشار این 
نامه مقصر دانست. او در ادامه توضیح 
داد کــه این نامه به دلیل اینکه »ظاهر 
تأســف باری را ایجاد کرده« مبنی بر 
اینکه مترقی ها با اقلیتی از قانونگذاران 
جمهوری خواه که در مورد کاهش کمک 
بــه اوکراین صحبت می کنند همســو 
می شوند، پس گرفته شد.دموکرات های 
مجلس نمایندگان و ســنای آمریکا به 
اتفاق آراء به تخصیص ۴۰ میلیارد دالر 

کمک نظامی و اقتصادی به کی یف رای 
دادنــد و تنها ۶۸ جمهوری خواه در هر 
دو مجلس مخالــف بودند. با این حال، 
با توجــه به اینکه حزب جمهوری خواه 
احتمــاالً کنگــره را در نوامبر باز پس 
می گیرد، کویــن مک کارتی، رهبر این 
حــزب به تازگی اعالم کرد که اکثریت 
جدید »قرار نیســت یک چک سفید 
امضا برای اوکراین بنویســند.«پرامیال 
جایاپــال، رئیس گــروه ترقی خواهان 
کنگره با اشــاره به مقایسه بین اعضای 
حزب خود و جمهوری خواهان نوشت: 
قطعا این درســت نیست. هر جنگی با 
دیپلماسی به پایان می رسد و این جنگ 
هم پــس از پیروزی اوکراین همینطور 
خواهــد بود.این عقب نشــینی، موضع 
ترقی خواهان در مورد اوکراین را مطابق 
با موضع بایدن و تشکیالت دموکرات و 
جمهوری خواه می کند. رئیس جمهوری 
آمریکا وعده داده اســت که »تا زمانی 
که طول بکشد« به اوکراین تسلیحات 
بفرســتد و بــه والدیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهــوری اوکرایــن اجازه دهد 
تا تصمیم بگیرد چــه زمانی به دنبال 

صلح باشد

دموکرات ها درخواستشان از بایدن درباره 
اوکراین را پس گرفتند

ریشی سوناک پس از نخستین تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین و بیان اینکه به زودی شخصا به این کشور می رود،گفت، حمایت 
از کی یف بیش از گذشــته قوی خواهد بود.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، یکی از سخنگوهای نخست وزیری انگلیس 
گفت، ریشــی سوناک با ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین صحبت و از حمایت قاطع کشورش از کی یف تاکید کرد.سوناک 
گفت، کی یف می تواند روی دولت انگلیس در حمایت و همبستگی مداوم از اوکراین حساب کند.دفتر نخست وزیری انگلیس ادامه داد، 
وی همچنین بر اهمیت کار آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوکراین به منظور تضمین امنیت هسته ای و شفاف سازی درباره تمامی اطالعات نادرست تاکید کرد و افزود: هر 
دو طرف بر لزوم ادامه اعمال فشار بر والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه از طریق ادامه تحریم های اقتصادی توافق کردند.زلنسکی نیز در صفحه تلگرام خود نوشت: من با 
ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا صحبت کردم. من معتقدم که مشارکت بین کشورهای ما و رهبری سنتی بریتانیا در دفاع از دموکراسی و آزادی بیشتر تقویت خواهد 
شد. من از نخست وزیر برای بازدید از اوکراین دعوت کردم. من از همه کسانی که به ما در مبارزه برای آزادی کمک می کنند سپاسگزارم! من از همه کسانی که برای پیروزی 
ما می جنگند و تالش می کنند سپاسگزارم!این صحبت تلفنی پس از آن صورت گرفت که زلنسکی گفته بود آماده تقویت همکاری استراتژیک با انگلیس است و سوناک نیز 
اعالم کرده که این جنگ وحشتناک باید به صورت موفقیت آمیزی به پایان برسد.رئیس جمهوری اوکراین نیز که روابط گرمی با بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگیس 

داشت گفته که امیدوار است سوناک بر تمامی چالش های پیش روی جامعه انگلیسی و جهان امروز فائق آید.

در پی بروز تنش میان واشنگتن و ریاض در مورد تصمیم اوپک پالس در مورد کاهش تولید نفت، وزیر سرمایه گذاری عربستان اعالم کرد 
که کشورش بر تنش های اخیر با آمریکا غلبه می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری 
عربســتان در نشست پرســش و پاسخ به مناسبت آغاز ششمین همایش ابتکارعمل ســرمایه گذاری آینده در ریاض اعالم کرد، آمریکا 
»متحدی قوی« است و دو طرف دارای روابط اقتصادی هستند که در حال توسعه است.وی افزود: روابط تاریخی محکمی بین عربستان 

سعودی و آمریکا وجود دارد، ریاض متحد قدرتمندی یعنی آمریکا را دارد و روابط خوبی بین دو ملت و شرکت ها و همچنین در سیستم آموزشی وجود دارد و این تنش ها حل 
خواهند شد.پیش از این جو بایدن، عربستان را به دلیل تصمیم به کاهش تولید نفت به »عواقبی« تهدید کرد. اعضای کنگره طرح هایی را درباره تعلیق همکاری با عربستان 
از جمله تعلیق صادرات سالح و خارج کردن نیروهای آمریکایی از عربستان پیشنهاد دادند.اعضای گروه »اوپک  پالس« پنجم اکتبر بر سر کاهش ۲ درصدی تولید نفت توافق 
کردند. بدین ترتیب روزانه ۲ میلیون بشکه نفت کمتر روانه بازار می شود؛ سیاستی که در وهله نخست قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد و به زعم آمریکا در 
این اوضاع بحرانی جهان به نفع والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و »ماشین  جنگ« کرملین تمام خواهد شد.مشخص نیست کاهش ۲ درصدی عرضه برای دنیایی که 
روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف می کند در طوالنی مدت تا چه اندازه بر قیمت نفت و گاز آن هم در آستانه زمستان تاثیر داشته باشد؛ با این حال بالفاصله بعد از 

اعالم این تصمیم، قیمت نفت خام برنت حدودا بشکه ای ۳ دالر افزایش یافت و به ۹۳ دالر رسید.

نخست وزیر جدید انگلیس در گفتگوی تلفنی با زلنسکی؛

بزودیبهاوکراینمیروم
عربستان: 

ازتنشهایفعلیباآمریکاعبورخواهیمکرد
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دانشــمندان الگوریتمی طراحی کرده اند که افــکار افراد را از روی 
اسکن مغزی آن ها می خواند.به گزارش ایسنا و به نقل از الیوساینس، 
دانشمندان با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی یا 
اف ام آرآی)fmri( آنچه را که مردم در حال شنیدن آن بودند و به آن 
فکر می کردند، رمزگشایی کردند. دانشمندان اکنون می توانند افکار 
افراد را بدون حتی لمس سرشان، رمزگشایی کنند.روش های پیشین 
ذهن خوانی بر کاشت الکترود در اعماق مغز افراد متکی بوده است. 
این روش جدید که در گزارشی در تاریخ ۲۹ سپتامبر به پایگاه داده 
پیش چاپ »bioRxiv« ارســال شده بر یک روش غیرتهاجمی اسکن 
مغز به نام اف ام آرآی متکی است. اف ام آرای جریان خون اکسیژن دار 
را در مغــز ردیابی می کند و از آنجایی که ســلول های فعال مغز به 
انرژی و اکسیژن بیشــتری نیاز دارند، این اطالعات به اندازه گیری 
غیرمستقیم فعالیت مغز کمک می کند.طبیعتاً، این اسکن نمی تواند 
فعالیت مغز را در لحظه ثبت کند، زیرا سیگنال های الکتریکی منتشر 
شده توسط ســلول های مغز بسیار سریع تر از حرکت خون در مغز 
حرکت می کنند. اما نکته قابل توجه این اســت که نویسندگان این 
مطالعــه دریافتند که حتی با در نظر گرفتن این امر می توان از این 
معیار ناقص برای رمزگشایی افکار افراد استفاده کرد، اگرچه نمی توان 
 ،)Alexander Huth(افکار را کلمه به کلمه ترجمه کرد.الکساندر هاث
نویسنده ارشد این مطالعه و عصب شناس دانشگاه تگزاس در آستین، 
می گوید: اگر ۲۰ ســال پیش از هر عصب شناس شناختی در جهان 

می پرسیدید که آیا این کار شدنی است، آنها به شما می خندیدند.

محققان دانشــگاه نیو ساوت ولز استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار 
کردند، شــواهدی را یافته اند که نشــان می دهد کاهش فشار خون 
از زوال عقــل جلوگیری می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از اس 
اف، اگرچه پزشــکی مدرن برخی از ارتباطات را پیدا کرده است، اما 
دانشــمندان هنوز تمام قطعات پازل را در مورد شروع بیماری زوال 
عقل در اختیار ندارند. با این حال، یک مطالعه بین المللی جدید روی 
بیش از ۲۸ هزار نفر ممکن است به رفع برخی از این سردرگمی ها 
کمک کند. محققان می گوینــد که یافته های آنها قانع کننده ترین 
شواهد تا به امروز در این باره که کاهش فشار خون خطر زوال عقل 
را کاهش می دهد، ارائه کرده است.زوال عقل تقریبا ۵۰ میلیون نفر 
را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل افزایش جمعیت 
سالمندان جهان، احتماال تا سال ۲۰۵۰ نرخ مبتالیان به این بیماری 
ســه برابر خواهد شد. عالوه بر این، هزینه مراقبت از این بیماری در 
ایاالت متحده از ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار دالر برای هر نفر در سال متغیر 
اســت.دکتر »روث پیترز«)Ruth Peters(، دانشیار دانشگاه نیو ساوت 
ولز سیدنی می گوید در حالی که چندین کارآزمایی وجود دارد که 
مزایای سالمتی کاهش فشار خون را بررسی کرده اند، بسیاری از آنها 
به بررسی این موضوع که فشارخون به پیامدهای زوال عقل مرتبط 
اســت، نپرداخته اند. حتی تعداد کمتری از آنها از طرح قابل اعتماد 
کنترل شده با دارونما استفاده کرده اند.پیترز در یک بیانیه رسانه ای 
گفت: بیشتر آزمایشات به دلیل تأثیر قابل توجه کاهش فشار خون 
بر رویدادهای قلبی عروقی که زودتر از عالئم زوال عقل رخ می دهد، 

زودتر متوقف شده اند.

توسعه الگوریتمی که ذهن شما 
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اشکودا انیاک RS iV جدید، شاسی بلند الکتریکی
اشکودا از خودروی جدید انیاک RS iV جدید رونمایی کرد. این خودرو که جزو برنامه های گسترده گروه فولکس واگن برای تولید وسیع 
محصوالت الکتریکی است فاقد خط جانبی خمیده نسخه کوپه است و فضای کابین و بار بیشتر را اولویت خود قرار داده است. درحالی که 
برادر کوپه انیاک RS iv جدید ضریب درگ بسیار کم ۰.۲۳۴ را دارد اما این محصول جدید ضریب درگ ۰.۲۶۵ را به نمایش می گذارد. 
همچنین شــعاع حرکتی جدیدترین محصول اشکودا نیز با کاهش ۴۵ کیلومتری نسبت به نسخه کوپه به ۵۰۰ کیلومتر رسیده است.

طبیعتاً اشکودا انیاک RS iV جدید از همان دو پیشرانه الکتریکی و سیستم چهار چرخ محرک برادر خود استفاده می کند و حاال قدرت 
ترکیبی ۲۹۵ اســب بخاری و گشــتاور ۴۶۰ نیوتون متری دارد. فولکس واگن GTX ۴.ID و GTX ۵.ID نیز از همین سخت افزار استفاده 
کرده و مشــخصات فنی مشــابهی دارند. اشــکودا می گوید محصول جدیدش در عرض ۶.۵ ثانیه از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در 
ساعت می رسد و حداکثر سرعتش به ۱۸۰ کیلومتر در ساعت محدود شده است.باتری ۸۲ کیلووات ساعتی RS iV جدید نیز نسبت به 
پسرعموهای خود تغییری ندارد و می توان آن را با شارژرهای ۱۳۵ کیلوواتی شارژ کرد. در این صورت شارژ ۱۰ تا ۸۰ درصدی باتری ۳۶ 
دقیقه زمان نیاز خواهد داشت. شاسی بلند الکتریکی اشکودا دارای حالت های رانندگی اکو، کامفورت، نرمال، اسپرت و کشش جدید است.

پرونده برانکو در فیفا مختومه شد
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که با  پرداخت هزینه های دادرسی و جریمه های مربوطه پرونده برانکو در فیفا مختومه شد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از باشگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی فیفا با ارسال نامه ای که امروز )سه شنبه( به باشگاه پرسپولیس ابالغ شد، 
دریافت هزینه های دادرسی و جریمه های مربوط به پرونده سرمربی کروات و پیشین پرسپولیس و همکارانش تایید و پرونده را 
مختومه اعالم کرد.امیرعلی حسینی، مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این باره اظهار داشت: چند هفته قبل نامه ای از فیفا 
دریافت کردیم مبنی بر این که باشگاه پرسپولیس بابت هزینه های دادرسی و جرائم مربوط به پرونده های آقایان؛ برانکو ایوانکوویچ، 
ایگور پانادیچ و زالتکو ایوانکوویچ باید ۱۱۵ هزار فرانک سوییس را به حساب آن نهاد واریز می کرد. آن ها در ادامه خواسته بودند 

چنانچه واریز صورت گرفته است، اسناد مرتبط ارسال شود و در غیر این صورت نسبت به پرداخت تا تاریخ مشخص اقدام گردد.
وی ادامه داد: البته این مبالغ مربوط به خود فیفا بود و قرار نبود به طرف های پرونده پرداخت شود. مراتب بعد از انتقال از سوی 
فدراسیون بالفاصله به مدیرعامل منتقل شد و با پیگیری ایشان موضوع دنبال و اقدام برای واریز صورت گرفت.مدیر امور بین الملل 
باشگاه در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با جدیت درویش، کارها در موعد مقرر انجام شد و امروز نامه فیفا را دریافت کردیم. 
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به سوی آزادی
 At the Palaces of عنوان اصلی کتاب به ســوی آزادی
Knossos است که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری برای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخاب کرده اســت. رمانی که قبــل از هرچیز باید 
اشــاره کنیم که بــرای کودکان و نوجوانان نوشــته 
شــده و داستان بســیار سرراســت، روان و ساده ای 
دارد. همان طور که در ابتدا اشــاره کردیم این رمان 
برای کودکان و نوجوانان نوشــته شــده است اما اگر 
با نویســنده کتاب، یعنی نیکوس کازانتزاکیس، آشنا 
باشیم می توانیم نشانه های همیشگی نثر او را در کتاب 
پیدا کنیم. در این رمــان هم میل به تجربه زندگی، 
جســتجو برای حقیقت و جنگیدن برای آزادی در سراسر کتاب وجود دارد.کتاب به سوی آزادی 
افســانه های یونان باستان و تاریخ را در هم آمیخته است. داستان کتاب درباره شاهزاده تسئوس، 
پسر پادشاه آتن است که رویای آزادی کشورش را در سر می پروراند. آتن زیر سلطه کرت و پادشاه 
پیر آن – یعنی مینوس – اســت که عالوه بر همه مالیات هایی که باید بپردازند هر ســال نیز باید 
افرادی را برای قربانی کردن به کرت بفرســتند. هفت پســر و هفت دختری که هر ســال از آتن 
می آیند در هزارتویی رها می شوند که مینوتور، هیوالی ترسناک در آنجاست.این مینوتور هیوالیی 
ترسناک بود، و شاه به ندرت پایین می آمد تا او را ببیند. از وقتی که به یاد می آورد این هیوال در 
کاخ زندانی بود – موجودی هیوالوار با بدن انسان و سر گاو نر. با آمدن بهار، می بایست هفت پسر 
و هفت دختر جوان را طعمه او کنند. مدتی با آنها موش و گربه بازی می کرد و وقتی از این تفریح 

خسته می شد آنها را می خورد. )کتاب به سوی آزادی اثر نیکوس کازانتزاکیس – صفحه ۱۶۲(

گالب آدینه
گالب مســتعان، با نام هنری گالب آدینه )زاده ۲۲ آبان 
۱۳۳۲(،بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران و اصالتاً 
تهرانی اســت. او فرزند حسینقلی مســتعان است. وی 
فارغ التحصیل رشــتهٔ اقتصاد سیاسی از دانشگاه شهید 
بهشــتی تهران اســت. او فعالیت هنری را سال ۱۳۵۴ 
با گروه تئاتر دانشــجویی »پیاده« به سرپرستی مهدی 
هاشــمی و داریوش فرهنــگ آغاز کــرد و در چندین 
نمایشــنامه مانند »داســتانی نه تازه«، »همشــهری«، 
»خاطــرات و کابوس هــای یک جامــه دار از زندگی و 
مرگ امیر کبیر«، »دیوار چین«، »دایره گچی قفقازی«، 
»پوف!!«، »مادام پی پی« و »در مصر برف نمی بارد« بازی 
و کارگردانی نمایش های »سلطان مار«، »مرگ یزدگرد« 
و »شــبی در تهران« را بر عهده داشــت. از کارهای تلویزیونی وی می توان به بازی در سریال »افسانه 
سلطان و شــبان« و کارگردانی مجموعه ۵۰ قسمتی به نام »خواســتگاران« اشاره کرد. وی همچنین 
انتخاب بازیگر و بازیگردان تعدادی از مجموعه های تلویزیونی بوده اســت. بازی و منشــی صحنهٔ فیلم 
نیمه بلند »رســول پسر ابوالقاسم« به کارگردانی داریوش فرهنگ نخستین تجربهٔ سینمایی اوست.وی 
در فاصلهٔ سال های ۷۶–۱۳۶۷ به آموزش بازیگری برای گروه های مختلف سنی در مدارس و مؤسسات 
آموزشــی مانند مدرسه هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان وابسته به صدا وسیما پرداخت و نمایش هایی 
مانند »گل دوستی«، »یک روز زیبا«، »خاطره« و »خبر خوش« را اجرا کرد.او چند نمایشنامه از بهرام 
بیضایی را بر صحنه برده، از جمله مرگ یزدگرد و ســلطان مار.]۲[ او مرگ یزدگرد را در ســال ۱۳۷۰ 
کارگردانی کرد و در دهمین جشنواره تئاتر فجر در کنار آثاری نظیر سایه ماه به کارگردانی انوشیروان 

ارجمند، دلدار به نویسندگی و کارگردانی حسین نوری...

سینما

فیلم ســینمایی »تار« با بازی »کیت بالنچت« در پنج 
شاخه از جوایز فیلم مســتقل نیویورک )جوایز گاتهام( 
نامــزد دریافت جایزه شــد.به گزارش ایســنا به نقل از 
هالیوود ریپورتر، فهرست نامزدهای جوایز ساالنه گاتهام 
اعالم شد و فیلم سینمایی »تار« ساخته »تاد فیلد« در 
۵ شــاخه و پس از آن نیز فیلم »پس از خورشــید« با 
چهار نامزدی در رتبه بعدی قرار گرفت و دو فیلم »همه 
چیز همه جا به یک باره« و »زنان حرف می زنند« نیز هر 
کدام در سه شاخه نامزد کسب جایزه شدند.»تاد فیلد« 
کارگردان آمریکایی پس از ۱۶ ســال دوری از سینما با 
فیلم »تار« در بخش رقابتی هفتاد و نهمین جشــنواره 
فیلم ونیز حضور داشــت و در این فیلم »کیت بالنشت« 
بازیگر برنده اسکار بازیگر استرالیایی در نقش »لیدیا تار« موسیقیدان مشهور و نخستین رهبر ارکستر 
زن در تاریخ آلمان بازی کرده اســت.در خالصه داستان »تار« )Tár( آمده است: »این درام روانشناختی 
داستان لیدیا تار، موسیقی دان مشهور را روایت می کند که تنها چند روز با ضبط سمفونی ای فاصله دارد 
که او را به اوج دوران حرفه ای فوق العاده اش می برد اما هنگامی که به نظر می رسد همه چیز علیه لیدیا 
در جریان است، پترا دختر خوانده شش ساله اش به عنوان یک پشتوانه عاطفی مهم برای مادر مبارزش 
ظاهر می شــود.در شــاخه بهترین فیلم جوایز گاتهام ۲۰۲۲، فیلم های »پس از خورشید«، »کلیسای 
جامع«، »دو فصل«، »همه چیز همه جا به یک باره« در کنار فیلم »تار« برای کسب جایزه رقابت خواهند 
کرد و »شارلوت ولز« )پس از خورشید(، »اُون کالین« )صفحات خنده دار(، »الگانس براتون« )بازرسی(، 
»آنتونتا« )مورینا(، »بت آروجو« )نرم و ساکت( و »جین شونبران« )همه به نمایشگاه جهانی می رویم( 

در شاخه کارگردانی نامزد کسب جایزه هستند.

»تار« پیشتاز جوایز گاتهام شد
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