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ان شاءاهلل که مابقی تفاهم نامه ها به ارزش ۴۰ میلیارد دالر در یک ماه آینده به قرارداد تبدیل می شود...
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آخرین گزارش صندوق بین المللی پول: 
بهبود وضعیت اقتصادی ایران

تهران- ایرنا- صندوق بین المللی پول با بررســی ۱۰ شــاخص کالن 
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، از رشد ۳ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد 
ایران، صادرات ۱۲۱ میلیارد دالری کاال و خدمات و افزایش سه برابری 
تراز حســاب های جاری ایران در این ســال خبر داد.به گزارش ایرنا، 
صندوق بین المللی پول در گزارشــی موسوم به »چشم انداز اقتصادی 
منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی« به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۲ 
کشور منطقه در ســال ۲۰۲۲ میالدی پرداخته اســت.بر اساس این 
گزارش، متوسط رشد اقتصادی ۳۲ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی 
در سال ۲۰۲۲ برابر با ۵ درصد خواهد بود و ایران نیز رشد ۳ درصدی را 
در این سال تجربه خواهد کرد.متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی 
منطقه نیز ۴.۹ درصد برآورد شــده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ 

رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود.

رشد 3 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در 2022
بخش غیرنفتی ایران با رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ مواجه می شود. 
این رقم برای ســال قبل ۴.۳ درصد اعالم شــده است. انتظار می رود 
متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از ۵.۵ درصد در 
ســال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال جاری میالدی کاهش یابد.بخش 
نفتــی ایران نیز که در ســال ۲۰۲۱ و در پس از روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم رشــد قابل توجه ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرده بود در سال 
جاری میالدی نیز ۳ درصد رشد می کند. رشد بخش نفتی منطقه نیز 

برای امسال ۶.۹ درصد پیش بینی شده است.

افزایش 560 هزار بشــکه ای تولید روزانه نفت ایران در دولت 
سیزدهم

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید نفت ایران در 
ســال جاری میالدی ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۲.۵۸ میلیون 
بشکه در روز برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ نیز که دولت 
سیزدهم روی کار آمد تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی 
پول ۴۶۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته و از ۲.۰۲ میلیون بشکه در 
روز به ۲.۴۸ میلیون بشــکه در روز رسیده بود.تولید گاز ایران نیز طی 
سال های اخیر و با وجود تحریم های آمریکا روند صعودی خود را ادامه 
داده است. ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳۳ میلیون بشکه در روز نفت، 
گاز تولید کرده بود و انتظار می رود این رقم در سال جاری نیز به معادل 

۴.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت افزایش یابد.

صندوق بین المللی پول: صادرات نفــت ایران باز هم افزایش 
می یابد

بر اســاس آمار صندوق بین المللی پول در ســال ۲۰۲۱ صادرات نفت 
ایران ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۷۵۰ هزار بشکه در روز 
رسید. امسال نیز این نهاد بین المللی انتظار می رود صادرات نفت ایران 
۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۸۵۰ هزار بشکه در روز برسد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری میالدی پس از چند 
ســال صعود پی در پی، نزولی می شود و به ۴۰ درصد کاهش می یابد. 
نرخ تورم ایران در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۰.۱ درصد اعالم شــده بود. 
متوسط نرخ تورم کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۳.۸ درصد 
پیش بینی شــده است. ســودان با نرخ تورم ۱۵۴.۹ درصدی، باالترین 

نرخ تورم در میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ را خواهد داشت.

رتبه 8 ایران در رده بندی 32 کشور از نظر بدهی کمتر دولت
صنــدوق بین المللی پول در بخش دیگــری از گزارش خود از کاهش 
بدهی دولت ایران طی ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داده است. در 
حالی که میزان بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۴۴.۱ درصد 
تولید ناخالص داخلی گزارش شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۲.۴ 
درصد کاهش یافت و انتظار می رود در ســال ۲۰۲۲ نیز بدهی دولت 
ایران به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشــور کاهش یابد.

متوسط بدهی کشــورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۳.۴ درصد 
تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده اســت. ایران در مقایســه با ۳۲ 
کشــور منطقه در رتبه ۸ از نظر میزان بدهی دولت قرار داشته است. 
فقط دولت های آذربایجان، قزاقســتان، کویت، عربستان، ترکمنستان، 
امارات و ازبکستان بدهی کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ دارند. 
دولت های ســودان و بحرین بدهکارترین دولت های منطقه در ســال 
۲۰۲۲ شناخته شــده اند. میزان بدهی دولت سودان به تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سال جاری میالدی ۱۸۹.۵ درصد و این رقم برای 

بحرین ۱۱۹.۵ درصد اعالم شده است .

پیش بینی صادرات 121 میلیارد دالری ایران در سال 2022
بر اســاس آمار صندوق بین المللی پول صــادرات کاال و خدمات ایران 
در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳۲ میلیارد دالری نسبت به سال قبل از آن 
مواجه شــده و به ۸۶ میلیارد دالر رسیده است. انتظار می رود در سال 
جاری میالدی نیز صادرات ایران ۳۵ میلیارد دالر افزایش یابد و به ۱۲۱ 
میلیارد دالر برسد.به همین ترتیب، واردات کاال و خدمات ایران که در 
سال ۲۰۲۱ به ۷۵.۵ میلیارد دالر افزایش یافته بود در سال ۲۰۲۲ نیز 
به ۹۰.۳ میلیارد دالر خواهد رســید. در سال ۲۰۲۰ کل واردات کاال و 

خدمات ایران ۵۴.۸ میلیارد دالر گزارش شده بود.

افزایش حدود 3 برابری تراز حساب های جاری ایران در سال 
جاری

ایــن گزارش از افزایش حدود ۳ برابری تراز حســاب های جاری ایران 
در ســال ۲۰۲۲ خبر داده است. تراز حساب های جاری ایران در سال 
۲۰۲۱ که سال آغاز فعالیت دولت سیزدهم بوده است پس از دو سال 
منفی بودن، مثبت شــد و به ۱۱.۱ میلیارد دالر رسید. در سال ۲۰۱۹ 
تراز حســاب های جاری ایران منفی ۱.۷ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۰ 
منفی ۰.۷ میلیارد دالر گزارش شده بود.انتظار می رود تراز حساب های 

جاری ایران در سال ۲۰۲۲ به ۳۲ میلیارد دالر برسد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران:
  تامین اجتماعی فقط مطالبات یک ماه داروخانه ها

 را پرداخت
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت توزیع آنتی بیوتیک ها در کشور، گفت: اکنون هر روز 
توزیع آنتی بیوتیک در اســتان ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه ها نیست و کماکان اگر به داروخانه ها 
مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتی بیوتیک ندارند.دکتر سید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت توزیع آنتی بیوتیک هــا در داروخانه ها،  گفت: در حال حاضر کمبود آنتی بیوتیک را عمدتا از طریق 
تولید داخلی دارند جبران می کنند. اکنون هر روز توزیع آنتی بیوتیک در استان ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز 
داروخانه ها نیست و کماکان اگر به داروخانه های مراجعه شود، متاسفانه آنتی بیوتیک ندارند. آنتی بیوتیک های 

توزیعی خیلی سریع تمام می شود و داروخانه ها مابقی روز را به مشکل برخورد می کنند.  

آنتی بیوتیک های وارداتی در کمتر از یک هفته مصرف می شود 
وی افزود: آنتی بیوتیک ها وارداتی هم سهم زیادی ندارند. علی رغم اینکه گفته می شود که ۵۰ تن آنتی بیوتیک 
وارد شده، اما وقتی لیست این هفت هشت قلم آنتی بیوتیک را که از هند وارد شده، می بینید، از هر کدام ۶۰ 
هزار الی ۱۰۰ هزار شیشه شربت یا سوسپانسیون بیشتر نیست. ما ۱۴ هزار داروخانه در کشور داریم که اگر 
بخواهیم این آنتی بیوتیک های وارداتی را بین داروخانه ها توزیع کنیم، از هر کدام کمتر از ۱۰ شیشه به هر 
داروخانه می رسد که شاید نیاز یک یا دو روز داروخانه ها را بیشتر برطرف نمی کند. بنابراین کل محموله ای 

که وارد شده، در کمتر از یک هفته مصرف شده و تمام می شود. بنابراین این واردات اثر زیادی نمی گذارد.

تولید فشرده آنتی بیوتیک در کشور
فاطمی ادامه داد: مهمتر از همه آنچه که می تواند مشکل ما را حل کند، تولید آنتی بیوتیک های ایرانی است 
که از اواخر مهر ماه و حدود سه هفته است که قیمت جدید به کارخانه های آنتی بیوتیک سازی داده شده و 
دارند به صورت فشرده آنتی بیوتیک تولید می کنند، اما از آنجایی که ذخایر داروخانه ها و شرکت های پخش 
صفر شده،  تا این تولیدات به تدریج بخواهد وارد بازار شده و توزیع شود و جبران کسری هایی را که از مرداد 
ماه وجود داشته کند، مقداری طول می کشد. بنابراین باید مقداری صبور باشیم. با این حال واردات اثر زیادی 

نداشت. زیرا همانطور که گفتم از هر قلم آنتی بیوتیکی که وارد شده، ۱۰ شیشه به داروخانه ها می رسد.

از مطالبات سه ماهه تامین اجتماعی، یک ماهش پرداخت شده است
نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز 
گفت: در حال حاضر دارند کار را ساده جلوه می دهند که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه 
کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عمال چهار تا پنج ماه است. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخی داروها 
۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و عمال نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده 
است. تا هفته قبل سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل می شود. یک ماه آن 
را پرداخت کردند و بدهی ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه 
ماه از اجرای دارویاری گذشته که فقط مرداد ماه را تسویه کردند و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکردند 
که فشــار زیادی به داروخانه ها وارد می کند.وی گفت: پیش از اجرای طرح دارویاری داروخانه ها به صورت 
مدت دار از شــرکت های پخش، دارو می خریدند، اما اکنون شرکت های پخش اعالم می کنند که داروخانه ها 
اصطالحا باید پای بار کارت بکشند و تا داروخانه پول نقد ندهد، دارو به داروخانه نمی دهند. بنابراین در این 
شرایط بحرانی داروخانه باید دارو را نقد بخرد، به امید اینکه دو یا سه ماه بعد مطالبات پرداخت شود. از طرفی 
مردم هم پنج تا ۱۰ درصد پول را می پردازند و ۹۰ درصد را باید منتظر باشیم تا بیمه ها پرداخت کنند. در 

این شرایط بی دارویی واقعا این موضوع هم عرصه را بر داروخانه ها تنگ کرده است.

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۵ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و 
همچنین یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشــور ثبت شد.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰ نفر از آنها 
بســتری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۹۲۰ نفر رسید.در طول ۲۴ 

ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند.

پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت ها و ممنوعیت های 
ترافیکــی مراســم ۱۳ آبان مــاه را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی شامل ممنوعیت ها و 
محدودیت های تردد برای روز ۱۳ آبان را به شرح زیر اعالم کرد:با توجه 
به برگزاری مراســم روز دانش آموز )۱۳ آبان( همانند سال های گذشته 
محدودیت های تردد و توقف در خیابان طالقانی و مســیرهای منتهی به 
آن وجود دارد. بر این اساس محدودیت های تردد  از ساعت ۲۳:۳۰ روز 
پنجشــنبه ۱۲ آبان ماه در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان موسوی تا 
خیابان مفتح وجود خواهد داشــت. همچنین از ساعت ۷:۳۰ روز جمعه 
۱۳ آبان ماه در خیابان طالقانی حدفاصل تقاطع خیابان مفتح تا خیابان 
قدس ممنوعیت تردد برقرار خواهد بود. در خیابان شهید سپهبد قرنی از 
میدان فردوسی به سمت شمال و در خیابان نجات الهی )ویال( از خیابان 
انقالب به سمت شمال محدودیت تردد وجود خواهد داشت و این شرایط 
در خیابان ایرانشهر از خیابان کریم خان به سمت جنوب و خیابان مفتح 

از میدان هفت تیر به سمت جنوب نیز برقرار است.
کنارگذرهای پل حافظ ورودی به خیابان طالقانی. خیابان ولیعصر)عج( به 
سمت شمال از خیابان انقالب و خیابان فلسطین به سمت جنوب از بلوار 
کشاورز نیز شامل این محدودیت ها خواهند بود. خیابان وصال در هردو 
مســیر برای برگزاری نماز جمعه شامل محدودیت است.محدودیت های 
توقف در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شهید سپهبد قرنی تا خیابان 
مفتح اجرا خواهد شد و در خیابان ایرانشهر حدفاصل خیابان کریم خان 
تا خیابان طالقانی نیز وضعیت مشابهی برقرار خواهد بود.همچنین همه 
محل های چینش اتوبوس های شرکت واحد نیز شامل محدودیت توقف 
هستند. با توجه به اینکه پس از پایان مراسم شرکت کنندگان در مسیر 
خیابان طالقانی به سمت غرب و در ادامه خیابان قدس به سمت جنوب 
برای حضور در دانشــگاه تهران و اقامه نماز جمعه حرکت خواهند کرد، 
محدودیت های توقف و تردد پیرامون دانشــگاه تهران نیز همانند سایر 

روزهای جمعه اعمال خواهد شد.
پلیس راهور تهران بزرگ از شــهروندان خواســت تا از پارک حاشیه ای 
در نقاط عنوان شده به ویژه خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شریعتی تا 

خیابــان مفتح جلوگیری کنند تا در فرایند پارک و چینش اتوبوس های 
حامل مراجعه کنندگان مشــکلی ایجاد نشود. همچنین پاکسازی معابر 
پیش بینی شده برای چینش اتوبوس های شرکت واحد حائز اهمیت است 
و پاکســازی این مناطق باید پیش از از ورود اتوبوس های شرکت واحد 
بطور کامل اجرا شود. با توجه به احداث جایگاه مراسم در خیابان طالقانی 
و نصب موانع فیزیکی مرتبط با اجرای مراسم، تردد اتوبوس های شرکت 
واحد در روز اجرای مراســم در مســیر ویژه خیابان طالقانی حدفاصل 
خیابان مفتح تا خیابان موســوی مسدود خواهد بود و  از خیابان سمیه 
به عنوان مسیر جایگزین اســتفاده خواهد شد. مسیر خط ویژه خیابان 
طالقانی حدفاصل خیابان های مفتح تا موســوی از صبح روز پنجشنبه 
۱۲ آبان ماه برای نصب جایگاه مسدود خواهد بود و مسیر جایگزین برای 
تردد اتوبوس های شــرکت واحد در مسیر شرق به غرب از طریق خیابان 
سمیه برقرار است. محل های تعیین شده برای توقف اتوبوس های شرکت 
واحد ســامانه یک، خیابان های موســوی، ایرانشهر و ضلع غربی خیابان 
شهید سپهبد قرنی حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان فردوسی خواهد 
بود.در سامانه دوم نیز ضلع شمالی خیابان سمیه حدفاصل خیابان مفتح 
تا خیابان نجات الهی و در سامانه سه نیز ضلع جنوبی خیابان کریم خان 
حدفاصل خیابان ایرانشهر تا میدان هفت تیر، ضلع شمالی خیابان طالقانی 
حدفاصل خیابان شــریعتی تا خیابان مفتح و ضلع شرقی خیابان مفتح 
حدفاصل خیابان طالقانی تا میــدان هفت تیر به همین منظور انتخاب 
شــده اند. محل های تعیین شده توقف اتوبوس ها در سامانه چهار خیابان 
ولیعصر)عج( از تقاطع طالقانی به سمت شمال تا تقاطع خیابان فاطمی، 
میدان فاطمی، خیابان جویبار تا بلوار کشــاورز و در ســامانه پنج ضلع 
جنوبی خیابان کریم خان حدفاصل میدان ولیعصر)عج( تا خیابان شهید 
ســپهبد قرنی، خیابان میرزای شیرازی، ضلع شمالی خیابان اراک، ضلع 
غربی خیابان شهید سپهبد قرنی حدفاصل خیابان کریم خان تا خیابان 
طالقانی  و در ســامانه شش هر دو مسیر خیابان مفتح حدفاصل خیابان 
انقالب تا خیابان طالقانی خواهد بود.مســیر ویژه بانوان نیز خیابان های 
ورزنده، ضلع غربی خیابان مفتــح حدفاصل میدان هفت تیر تا خیابان 

طالقانی است.

اعالم محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

جدیدترین وضعیت کاالبرگ الکترونیک

اجرای کاالبرگ به صورت آزمایشی در کشور؟
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

امکان خرید نان با کارت نانوا

پرونده عجیب مصرف گاز در ایران

 غول گازی دنیا وارد کننده می شود؟

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شــرایط خاص خبر داد و گفت: 
نانوایی هایــی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحســاب جبران 
افزایش هزینه های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می کنند.محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حذف 
ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم 
متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر 
قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته 
منظور، نان ســنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.وی با 

بیان اینکه دومین اصل نپرداختن...

میرکاظمی در حاشیه جلسه دولت اعالم کرد

مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

وعده  سفر ارزان به جام جهانی چه شد؟

همه راه های سفر به قطر برای جام جهانی
رهبر انقالب در دیدار جمعی از دانش آموزان:

نوجوان امروز بالغ و عاقل است
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در حاشیه جلسه هیات دولت؛
سالجقه: »پیروز« در دامن طبیعت رها و جنگنده می شود

تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیروز، یوز ایرانی شرایط خوبی دارد اما به دلیل اینکه باید جنگنده 
شود یک روز در منطقه توران او را رها می کنیم تا به خوی درندگی خود برسد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی 
ســالجقه روز چهارشنبه در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پیروز افزود: این یوز 
خوشبختانه در وضعیت مناسبی قرار دارد اما باید طبق ذات خود جنگنده و درنده شود و به همین دلیل یک روز در منطقه توران رهایش خواهیم کرد.وی 
افزود: چون این یوز دست پروده انسان است، باید در شرایط طبیعی قرار گیرد و به خوی درندگی خود برگردد.معاون رئیس جمهور همچنین در مورد تک  
درنای سیبری که همه ساله برای زمستان گذرانی وارد مازندران می شود، گفت: امسال نیز این درنا چون سال های گذشته وارد ایران شد و در تاالب ها 

آمد و شد دارد؛ به دنبال رایزنی با کشورهایی هستیم که جفت این درنا را دارند.

تمام معابر محل عبور حیاط وحش توری کشی می شود
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: با وزارت راه و شهرســازی مکاتبه کردیم تا در همه معابری که محل عبور و زندگی حیات وحش اســت 
توری کشــی شــود؛ این کار در منطقه توران در حال ورود به مرحله اجرایی است.سالجقه با اشاره به مشکل تأمین علوفه برای حیاط وحش اظهارداشت: 
تأمین علوفه حیات وحش کشور در شرایط خشکسالی مشکل است لذا برای نخستین بار در مناطق مسکونی بیمه خسارت را مصوب کردیم که باغ ها و 

اراضی مردم که در نتیجه حضور حیات وحش خسارت می بیند کاماًل این خسارت جبران شود.
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گزیده خبر
صفری خبر داد؛

امضای قرارداد ۴۰ میلیارد دالری با 
روسیه در ماه آینده

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
گفت: حدود ۶.۵ میلیارد دالر از تفاهم نامه با شرکت 
گازپروم روســیه تبدیل به قرارداد شده، که مابقی 
تفاهم نامه ها بــه ارزش ۴۰ میلیارد دالر در یک ماه 
آینده به قرارداد تبدیل می شــود.به گزارش ایسنا، 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه با 
اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه گفت: سناریوی ایران برای 
تجارت گاز با روســیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان 
به کشورهای همسایه است.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران 
گفت: حدود ۶.۵ میلیارد دالر از تفاهم نامه با شرکت گازپروم روسیه تبدیل به 
قرارداد شده است. ان شاءاهلل که مابقی تفاهم نامه ها به ارزش ۴۰ میلیارد دالر 
در یک ماه آینده به قرارداد تبدیل می شود و مذاکرات آن در حال انجام است.

وی اظهار داشــت: در سفر قبلی وزیر نفت به روسیه در کمیسیون مشترک 
درباره ســوآپ نفت و فرآورده نفتی روسیه بحث شد و طی چند روز آینده 
درباره اعداد و ارقام آن توافق می شود.صفری افزود: قرارداد سوآپ گاز روسیه 
هم در حال نهایی شدن است و تنها مشکل تعویق این قرارداد کشور واسطی 
بود که قرار بود گاز روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.بر اساس گزارش صدا 
و سیما، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: درباره احداث 
خط لوله فشار قوی هم توجه داشته باشید که ایران خط لوله را به کشوری 
واگذار نمی کند، بلکه قرار اســت روس ها در این پروژه سرمایه گذاری کنند. 
قرار اســت شرکت های روسی در داخل خاک پاکستان قرارداد خطوط لوله 
انتقال گاز را احداث کنند تا بدین صورت گاز از ایران به این کشــور صادر 
شــود.صفری ادامه داد: به زودی یک شــرکت مشترک بین ایران و روسیه 
برای احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای 
عمان ایجاد می شود، که سهم دو کشور ۵۰ درصد است و روس ها تکنولوژی 
خاص احداث خط لولــه دریایی را در این پروژه احداث می کنند.وی گفت: 
سواپ گاز روســیه عالوه بر منافع اقتصادی و کاهش هزینه ترانزیت گاز از 
جنوب ایران به شمال برای تامین سوخت استان های شمالی، موجب افزایش 
همبستگی سیاسی بین کشورهای ایران، روسیه و کشورهای واسط شامل 
ترکمنســتان و آذربایجان می شود، که رویکرد بسیار هوشمندانه ای است و 
منجر به ثبات سیاســی و امنیتی و صلح ملت ها می شود.معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: یک نکته را باید توجه داشــت که اگر ما 
گاز روسیه را خریداری نکرده و یا سوآپ نکنیم، روس ها با کشورهای دیگر 
این همکاری را شــکل می دهند. اخیرا هم بحث تجارت گاز روسیه با ترکیه 
مطرح شده است، در نتیجه ما باید از فرصت ها به سرعت بهره برداری کنیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تمرکز مذاکرات سوآپ 
نفت روسیه بر روی عدد سوآپ ساالنه ۱۰ میلیون تن نفت است و در آستانه 

نهایی شدن توافقات است.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از دانش آموزان:

نوجوان امروز بالغ و عاقل است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از دانش آموزان با تاکید بر اینکه اتفاقات اخیر 
جنگ ترکیبی بود نه صرفا اغتشاش خیابانی، یادآورشدند: ملت دشمن را واقعاً ناکام کرد.به 
گزارش ایســنا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز 
)چهارشنبه( در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار پرشور صدها تن 
از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجسم شرارت های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن 
آن خواندند و با اشاره به دروغ وقیحانه و بی شرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی برای ملت 
ایــران گفتند: در جنگ ترکیبــی چند هفته اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیســتی بعضی از 
قدرت های مــوذی اروپا و برخی گروهک ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت 
ایران به میدان آوردند اما ملت به دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشــت.رهبر انقالب 
ســیزدهم آبان را روزی تاریخــی و تجربه آموز خواندند و گفتنــد: آمریکایی ها و گرایش 
آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدالنه و وحدت بخش آن، خشمگین و اعصابشان ُخرد 
می شــود چرا که این روز هم تجســم شــرارت های آمریکا اســت و هم تجسم و اثبات 
آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا.ایشان در مروری بر حوادث تاریخی ۱۳ آبان به 
سخنرانی افشاگرانه و تبعید امام خمینی در ۱۳ آبان ۴۳ اشاره کردند و افزودند: امام قانون 
»مصونیت چند ده هزار آمریکایی مستقر در ایران از تبعات قضایی جرم و جنایت« را که به 
دستور محمدرضا پهلوی در مجلِس آن روز تصویب شد، تحمل نکرد و به همین علت تبعید 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به کشتار تعدادی از دانش آموزان در مقابل 
دانشــگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشجویان به سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ 
گفتند: در آن هجوم اسناد فراوانی از خیانت ها، دخالت ها و غارت منابع ایران به دست دولت 
آمریکا در رژیم ستم شاهی و نیز توطئه های مختلف آنها علیه انقالب اسالمی به دست آمد 
که با وجود تأکید بر گنجانده شــدن مضامین آنها در کتاب های درسی، متأسفانه این کار 
انجام نشده است.رهبر انقالب اصرار آمریکایی ها بر »آغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا 
به واسطه هجوم به النه جاسوسی« را دروغی بزرگ برشمردند و افزودند: این چالش در ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ و هنگامی آغاز شــد که آمریکا به کمک انگلیس، حکومت ملی مصدق را با 
کودتایی ننگین سرنگون کرد.ایشــان دکتر مصدق را فردی خوش بین و دارای اعتماد به 
آمریکا خواندند و گفتند: او نه حجت االسالم بود نه ادعای اسالم خواهی داشت فقط جرمش 
این بود که می گفت نفت ایران باید دست ملت ایران باشد نه انگلیسی ها، اما آمریکایی ها به 
خاطر منافعشان حتی این فرد را هم تحمل نکردند و بر خالف انتظارِ مصدق برای کمک 
آمریکا، از پشت به او خنجر زدند و با خرج کردن پول و کمک برخی خائنین و اراذل و اوباش 
سرنگونش کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را 
درباره طرفداری از ملت ایران، اوج بی شرمی و ریاکاری خواندند و با طرح یک پرسش خطاب 
به آنها گفتند: آیا کاری علیه ملت ایران هســت که شما در این ۴ دهه توانایی انجام آن را 
داشته اید اما انجام نداده باشید؟ اگر هم کاری مثل جنگ مستقیم نظامی انجام نداده اید، یا 
نمی توانســتید و یا از جوانان ایرانی ترسیده اید.رهبر انقالب در مرور جنایات و توطئه های 
آمریکا بعد از پیروزی انقالب، به حمایت واشنگتن از گروه های تجزیه طلب در اوایل انقالب، 
کودتای پایگاه شــهید نوژه همدان،  حمایت از تروریسم کور منافقین که منجر به هزاران 
شهید در گوشه و کنار کشور شد، حمایت همه جانبه از صدام وحشی در جنگ تحمیلی، 
حمله  موشکی و سرنگونی هواپیمای مســافربری ایران در آسمان خلیج فارس و شهادت 
حدود ۳۰۰ نفر، بی حیایی در تجلیل از ژنراِل فرمانده ناوی که به این هواپیمای مسافربری 
شــلیک کرد، تحریم ملت ایران از سال اول پیروزی انقالب، اعمال شدیدترین تحریم های 
تاریخ در سالهای اخیر و حمایت از آشوب و فتنه در ایران اشاره کردند و گفتند: در سال ۸۸ 
و در حالی که اوباما قبلش برای ما نامه دوستی نوشته بود، آمریکایی ها به صراحت از فتنه 
اعالم حمایت کردند تا شاید بتوانند از این طریق جمهوری اسالمی را از بین ببرند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به شــهادت رساندن سردار و قهرمان ملی ایرانیان و قهرمان منطقه حاج 
قاســم ســلیمانی و افتخار کردن به این جنایت را از دیگر توطئه ها و پلیدی های آمریکا 
برشمردند و خطاب به آنها گفتند: شما از قاتالن دانشمندان هسته ای ما یعنی صهیونیست ها 
اعالم حمایت کردید و با حبس میلیاردها دالر از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها، 
ملت ایران را از اســتفاده از دارایی های خود برای کاهش مشکالت محروم کرده اید.ایشان 
افزودند: در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است آن وقت با وقاحت تمام، 
دروغ محض می گویید و ادعا می کنید دلسوز ملت ایران هستیم؟ البته به کوری چشم شما 
ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خنثی کرده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
البته برخی حوادث را ما هرگز فراموش نکرده و نمی کنیم و درباره شــهادت سلیمانی پای 
حرفی که زده ایم ایستاده ایم و در وقت خودش به آن عمل خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی، 
آمریــکای امروز را همــان آمریکای دیروز و آمریکای ۲۸ مــرداد و آمریکای حامی صدام 
دانســتند و گفتند: البته شیوه اعمال دشمنی آنها با گذشــته دارای تفاوت هایی است و 
پیچیده تر شــده است ولی ما به جوانان و دست اندرکاران خود اعتماد داریم و می دانیم که 
می توانند بر این شیوه های پیچیده فائق بیایند و باید کاماًل هوشیار بود.ایشان یکی دیگر از 
تفاوت های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را، اتفاق نظر بسیاری از تحلیل گران سیاسی 
دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند: نشانه های این افول آشکار را می توان 
در مشــکالت بی ســابقه داخلی آمریکا در زمینه های اقتصــادی و اجتماعی و اخالقی تا 
اختالفات و دو دستگی های خونین داخلِی آمریکا مشاهده کرد.رهبر انقالب اسالمی یکی 
دیگر از نشانه های افول آمریکا را خطای محاسباتی آمریکا در مسائل دنیا برشمردند و گفتند: 
یک نمونه از این خطای محاسباتی، حمله ۲۰ سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه کنی 
طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود اما بعد از ۲۰ سال به دلیل بدفهمی 
مســائل، مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از 
خطای محاسباتی آمریکایی ها خواندند و افزودند: آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد 
آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی 
در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود اما در اینجا هم شکست خوردند.ایشان 
شکست آمریکا در سوریه و در لبنان به ویژه در قضیه اخیر تعیین خطوط گازی را نمونه های 
دیگری از ناکامی  به دلیل خطای محاسباتی برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از 
نشانه های انحطاط آمریکا، رأی مردم به افرادی همچون رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور 
قبلی اســت. در دوره قبل رئیس جمهوری همچون ترامپ انتخاب  شد که همه او را دیوانه 
می دانســتند و در دوره فعلی نیز رئیس جمهوری بر سر کار می آید که همه، وضعیت او را 
می دانند.رهبر انقالب اسالمی این موارد را دلیل انحطاط یک تمدن دانستند و با تأکید بر 

اینکه بسیاری از قدرتهای غربی از این جهات شبیه آمریکا هستند گفتند: انحطاط اخالقی 
و پستی و جنایت از این باالتر که غربی ها در رسانه های خود آموزش تخریب و اغتشاش و 
آموزش ساخت بطری های آتش زا و بمب دستی می دهند؟حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور، افزودند: اطالعیه مشترک 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه درباره اغتشاش ها حاوی اطالعات و کشفیات 
مهمی بود و نشان می دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده 
بود و طراحی داشت.ایشــان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را ظاهر قضیه 
دانستند و خاطرنشان کردند: این ها بچه های خودمان هستند و ما با اینها بحثی نداریم چون 
به دلیل برخی هیجان ها و احساسات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد میدان شدند، اما 
مهم صحنه گردانان اصلی هستند که با نقشــه و برنامه وارد شدند.رهبر انقالب اسالمی، 
مسئولین بخشهای مختلف به ویژه مسئولین سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به خصوص 
جوانان را به توجه ویژه و هوشیاری در قبال صحنه گردانان اصلی و طراحی ها و برنامه های 
آنها فراخواندند و گفتند: البته دستگاههای اطالعاتی به این موضوع توجه دارند و هوشیار 
هستند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند کاری کنند تا عقیده ملت ایران همانند 
عقیده سران انگلیس و آمریکا شود و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعاً بر دهان 
آنها زد و از این پس هم خواهد زد.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: کسانی هم 
بودند که با طراحی و نقشــه وارد میدان شــدند و با دستگاههای خارجی مرتبط بودند و 
مرتکب جنایت شدند این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.ایشان 
قضیه شاهچراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایتی بزرگ خواندند و گفتند: پسربچه های 
دانش آموزی که در این حادثه به شهادت رسیدند چه گناهی کرده بودند؟ پسر بچه ای که 
در این جنایت،  پدر و مادر و برادر خود را از دســت داد و دچار چنین غم بزرگی شــد، چه 
گناهی کرده اســت؟ آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر 
شــکنجه به شهادت رســید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: افرادی که این جنایت ها را انجام می دهند چه کسانی هستند و از 
کجا دســتور می گیرند؟ البته این ها قطعاً بچه ها و جوان های ما نیستند، باید عامالن این 
جنایت ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت  شود در این جنایت ها همکاری داشته است، 
بدون تردید مجازات خواهد شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق 
بشر در قبال این جنایات،  خاطرنشان کردند: چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند 
و چــرا یک قضیه خالف واقــع و دروغ را هزاران بار در ســکوهای خود در اینترنت تکرار 
می کنند، اما نام »آرشــام« را ممنوع می کنند؟ آیا این مدعیان واقعاً طرفدار حقوق بشــر 
هســتند؟رهبر انقالب اســالمی در ادامه نوجوانان و جوانان را خطاب قرار دادند و گفتند: 
نوجــوان و جوان امروز بر خالف نوجوان و جوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقل و خردمند و 
صاحب فکر و تحلیل اســت و این به برکت انقالب اسالمی به وجود آمده است زیرا قبل از 
انقالب جوانان آنقدر سرگرم مسائل بیهوده و شهوت رانی بودند که امکان توجه به مسائل 
اصلی کشور وجود نداشت.ایشان تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعال نوجوان و جوان 
امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دشــمن هم متوجه است و برای مقابله با آن از 
طریق تولید و تکرار حجم عظیم محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام می کند.رهبر 
انقالب اســالمی با اشاره به انبوه محتواهای دروغ، تهمت و سخنان انحرافی که برای ذهن 
فعال جوانان تهیه می شود،  گفتند: تأکید مکرر و چندین باره بر جهاد تبیین به همین علت 
است و  قبل از اینکه دشمن محتوای دروغ و انحرافی تولید کند باید محتواهای حقیقی و 
صحیح در داخل تولید شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: به مسئولین رسانه ها و امور 
ارتباطات می گویم که در زمینه تولید محتوا و جهاد تبیین و برنامه ریزی برای آن احساس 
مسئولیت کنید و درک کنید که چرا دشمن بر روی برخی کلمات و اسامی حساس است 
و جلوی آنها را می گیرد.رهبر انقالب، جوانان را به احســاس مسئولیت در مقابل بمباران 
پرحجــم و پرتکرار ذهن جوان ایرانی با مطالــب دروغ، فراخواندند و گفتند: در مقابل این 
برنامه ی دشمن احساس مسئولیت کنید و برای تشخیص حقیقت و حرف درست از دروغ 
تالش کنید.ایشــان افزودند: افرادی را هم که معاند نیســتند اما بر اثر غفلت یا بدفهمی و 
شــنیدن مطالب نادرست در رسانه ها با دشمن هم صدایی می کنند، بدون دعوا کردن، و با 
نوشــتن و پیام دادن و اســتدالل، مراقبت و ارشاد کنید.ایشان اتفاقات چند هفته اخیر را 
»جنگی ترکیبی« و نه صرفاً اغتشاشات خیابانی دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن یعنی 
آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرتهای موذی و خبیث اروپایی و برخی از گروهکها با 
همه امکانات به میدان آمدند و با اســتفاده از دســتگاههای اطالعاتی، رسانه ای و ظرفیت 
فضای مجازی، و بهره گیری از تجربیات گذشته در ایران و بعضی از کشورهای دیگر تالش 
کردند به ملت ضربه بزنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ملت به معنی واقعی در 
دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد.رهبر انقالب با اشاره به نشانه های تغییر در نظم جهانی 
و روند حاکم شدن نظمی جدید در دنیا، جوانان را به شناخت نقش و جایگاه ایران و ایرانیان 
در نظم جهانی آینده جدید توصیه کردند و گفتند: ابعاد نظم جدید و چگونگی آن دقیقاً 
معلوم نیست اما خطوط اساسی آن قابل ترسیم است.ایشان اولین خط اساسی از نظم جدید 
را »انزوای آمریکا« دانستند و افزودند: برخالف گذشته که آمریکایی ها خود را تنها قدرت 
مسلط دنیا می خواندند، در نظم جدید، آمریکا جایگاه مهمی ندارد و منزوی است و ناچار 
خواهد شد دست و پایش را از نقاط مختلف جهان جمع کند.ایشان در واکنش به شعار مرگ 
بر آمریکای دانش آموزان، خاطرنشــان کردند: بعضی ها می گویند این شعار را نگویید زیرا 
باعث برانگیختن دشمنی آمریکایی ها می شود، در حالی که آمریکایی ها دشمنی با ملت ایران 
را در روز ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و در حالی آغاز کردند که آن زمان هیچ کس در ایران مرگ بر 
آمریکا نمی گفت، البته پس از آن ضربه، دانشجویان در ۱۶ آذر همان سال در دانشگاه تهران 
مرگ بر آمریکا گفتند و این شعار، یادگار ۱۶ آذر است.خطوط اساسی دوم و سوم از نظم 
جدید جهانی که رهبر انقالب به آنها اشاره کردند »انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و علمی از غرب به آسیا« و »گسترش منطق و جبهه مقاومت« بود.ایشان مبتکر گسترش 
فکر و جبهه مقاومت در مقابل زورگویِی قدرتهای ســلطه گر را جمهوری اســالمی ایران 
خواندند و گفتند: اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه غربی« امام بزرگوار ما بود و این روحیه 
و حرف محکم امروز به قدری رواج یافته که در منطقه ما خیلی ها با اعتقاد و عمل به منطق 
مقاومت، از آن نتیجه می گیرند، همچون نتیجه و بهره اخیری که لبنانی ها به برکت حزب اهلل 
در قضیه خطوط گازی گرفتند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال که »در دنیای 
جدید ایران چه کاره و در چه جایگاهی است؟« جوانان را به فکر کردن درباره این سؤال و 
آماده ســازی خود برای دنیای جدید فراخواندند و گفتند: ایران عزیز به علت برخورداری از 
خصوصیات برجسته ای همچون »نیروی انســانی با هوش و با استعداد«، »منابع طبیعی 
متنوع و فراوان«، »موقعیت جغرافیایی حســاس و ممتاز« و از همه مهمتر »منطق واالی 
حکومتی و تمدنی« می تواند جایگاه برجســته ای در نظم جدید داشته باشد.رهبر انقالب 
استفاده از مزیت جغرافیایی بی نظیر ایران و تبدیل شدن به معبر ترانزیتی بسیار  پیشرفته 
و خوب را در گروی گسترش خطوط ریلی دانستند و افزودند: با وجود تأکیدهای مکرر در 
ایــن زمینه، در دولتهای مختلف به جز در مقطع بعد از رحلت امام بزرگوار که کارهایی 
انجام شد، کوتاهی شده است، البته در این دولت قصد دارند کارهایی انجام بدهند.ایشان 
امتیاز مهم جمهوری اســالمی و منطق حکومتی و تمدنی آن را جمع بین حضور و آراء 
مردم با معارف الهی خواندند و گفتند: این کار، آسان نیست اما جمهوری اسالمی موفق 
به انجام آن شد البته نقص هایی وجود دارد که از آنها آگاه هستیم اما این حرف و منطق، 
در دنیا جدید است.ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ 
مقابل چشم همگان است، گفتند: در آینده برکات شما دهه هشتادی ها و متولدان دهه 
۹۰ را نیز همه خواهند دید.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان در جمع 
پرشور صدها دانش آموز در نکته مهمی گفتند: همه مسئوالن و آحاد مردم باید مراقب 
باشــیم که پیامی که با هر حرکت و هرکار و ســخن خود به خارج از کشور می فرستیم 

چیست.

تغییرات مدیریتی جدید در وزارت کشور
تهران- ایرنا- وزیر کشــور در احکام جداگانه ای، معاونان »توســعه مدیریت و 
منابع«، »هماهنگی امور اســتان ها«، »عمران، توسعه امور شهری و روستایی« 
و همچنین »رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور« را منصوب کرد.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز چهارشــنبه در احکامی جداگانه، »میکائیل 
راســخی« را به عنوان معاونت توســعه مدیریت و منابع، »ابوطالب شفقت« را 
برای معاونت هماهنگی امور اســتان ها، مهدی جمالی نژاد را در جایگاه معاونت 
عمران، توسعه امور شهری و روستایی و همچنین مهدی سلیمی را برای سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور منصوب کرد.وزیر کشور در مراسم معارفه 
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی اظهار کرد: نظام راهبردی در حوزه 
عمرانی استان ها بر عهده معاونان عمرانی استان هاست که باید با تخصیص بهینه 
بودجه، بهره وری را در طرح های عمرانی ارتقا بخشــند.وحیدی با بیان اینکه در 
حکمرانی پیشرفت و توســعه استان ها، نقش معاونان عمرانی استانداری ها بارز 
و تعیین کننده اســت، افزود: بارها تاکید شده که اداره کشور باید استان محور 
باشد. متاسفانه وزارتخانه را مسئول توسعه می دانیم در حالیکه وزارتخانه ها نقش 
هدایت گر و تســهیل گر دارند.وی خاطرنشــان کرد: معاونت عمرانی پایه اصلی 
تحقق یکپارچگی اســت؛ این نقش باید به خوبی تبیین شــود و تمام طرح ها 
براساس توسعه راهبردی و همه جانبه استان ها طراحی و اجرایی شود.وزیر کشور 
با بیان اینکه برخی از طرح ها هدف گیری اشتباهی داشته است، تاکید کرد: به 
همین دلیل، باید یک جریان عمرانی، اقتصادی و اجتماعی همسو برای توسعه 
متوازن استان ها پیش ببریم.وحیدی مهمترین هدف و راهبرد  همه برنامه ها را 
در سراسر کشور بر محور ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی برشمرد 
و گفت: تا موضوع اشتغال در همه استان ها حل نشود، رسیدن به اهداف و برنامه 

ها در استان ها میسر نخواهد بود.

اسالمی:
 ایران در صورت لغو تحریم ها به محدودیت 

های توافق هسته ای پایبند خواهد بود
رییس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان تأکید 
کرد پرونده اتهامات مربوط به برنامه هســته ای 
باید بسته و تحریم ها لغو شود.به گزارش باشگاه 
خبرنــگاران جوان، »محمد اســالمی« رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با شبکه 
خبری المیادیــن اعالم کرد پرونــده اتهامات 

مربوط به برنامه هســته ای کشــورمان باید بسته شود و تحریم ها لغو شود.
محمد اسالمی گفت: »ما به توافق ۲۰۱۵ متعهد هستیم، مشروط بر این که 
دیگران به مفاد آن پایبند باشند که مهم ترین آن لغو تحریم ها است.«رییس 
ســازمان انرژی اتمی افزود: »اگر پرونده اتهامات علیه برنامه هسته ای بسته 
شود، ایران به محدودیت های توافق پایبند خواهد بود.«اسالمی در گفت وگو با 
شبکه المیادین تأکید کرد: »ایران در صورت لغو تحریم ها به محدودیت های 
توافق هسته ای پایبند خواهد بود.«رییس سازمان انرژی اتمی همچنین پس 
از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: »هدف گذاری 
ســازمان انرژی اتمی، تولید ۲۰ درصد از سبد انرژی کشور یعنی حدود ۱۴ 
هزار مگاوات است؛ اکنون حدود یک هزار مگاوات در دست بهره برداری بوده 
و ۲ هزار مگاوات در دســت ساخت اســت.«محمد اسالمی افزود: »در طرح 
آمایش و انتخاب ســایت، مطالعاتی انجام شــده که مهم ترین نکته برای ما 
کنار آب بودن و قابلیت استفاده از آب است. تولید ۱۰ هزارمگاوات جدید در 
جنوب و بیشتر در سواحل مکران و استان هرمزگان، بوشهر و در خوزستان 

پیش بینی شده است.«

با حضور در وزارت امور خارجه:
وزیر امور خارجه سوریه با امیرعبداللهیان 

دیدار و گفتگو کرد
وزیر امور خارجه ســوریه ظهر )چهارشنبه( با حضور در وزارت امور خارجه 
کشورمان با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش خبرنگار 
مهر، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه ظهر )چهارشنبه( با حضور در 

وزارت امور خارجه کشورمان با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد.
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گزیده خبر

میرکاظمی در حاشیه جلسه دولت اعالم کرد
مخالفت دولت با بخش هایی از الیحه افزایش 

حقوق کارمندان و بازنشستگان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت مخالف بخش هایی از الیحه افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان اســت که در صحن مجلس تصویب شــد.به 
گزارش ایســنا، مســعود میرکاظمی در حاشیه جلســه امروز هیئت دولت در 
جمــع خبرنگاران در ارزیابی خود از بررســی الیحه افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در مجلس در مواردی هزینه 
ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. دولت از اول شهریور گفته بود 
حقوق ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفه جویی 
شــد. بخش هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون)برنامه و 
بودجه( بود و درخواســت دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه ای بود 
که مورد موافقت دولت و کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس بود.وی در پایان 
گفت: امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به الیحه افزوده شد، 

رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این الیحه نداریم.

وعده  سفر ارزان به جام جهانی چه شد؟
همه راه های سفر به قطر برای جام جهانی

در حالی که بارها اعالم شــد که مردم بلیت های جام جهانی با قیمت های باال را 
نخرند و امکانات حمل ونقلی از طریق کشــتی و هواپیما از ایران به قطر فراهم 
شــده، به نظر می رسد آن سفرهای ارزان میسر نشــده است.به گزارش ایسنا، 
بازی های جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲ به عنــوان یکی از مهم ترین تورنمنت های 
ورزشــی، از ۲۰ نوامبر یا ۲۹ آبان ماه آغاز می شــود و تا ۱۸ دسامبر )۲۷ آذر( 
ادامه دارد؛ از سراسر دنیا، تماشاگرانی برای تماشای این بازی ها به قطر خواهند 
رفــت؛ از طرفی اولین بازی ایران در گروه B و با انگلیــس، ۳۰ آبان ماه برگزار 
می شود و بازی های بعدی ایران، در تاریخ های چهارم و هفتم آذر است.به واسطه 
نزدیکی قطر و ایران از نظر مســافت، تماشــاگران ایرانی هم برای تماشای این 
بازی ها خواهند رفت. وزارت ورزش و امور جوانان اعالم کرده که برای هر یک از 
بازی های جام جهانی ۷۵۰۰ بلیت از ســوی کشور قطر به ایران اختصاص یافته 
است.با توجه به اینکه هزینه های اقامت در کشور قطر باالست،  رستم قاسم -وزیر 
راه و شهرسازی- به مردم وعده داده بود که بلیت های جام جهانی با قیمت های 
بــاال را نخرند و امکانات حمل ونقلی از طریق کشــتی و هواپیما از ایران به قطر 
فراهم شده، اما به نظر می رسد این وعده ها تا این لحظه راه به جایی نبرده است.

محمــد محمدی بخش -رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری- درباره قیمت 
پروازهای جام جهانی گفته بود پروازهای خارجی تابع شــرایط ویژه ای است. با 
این حال در  این بازه زمانی توافقات خوبی حاصل و مقرر شــد تا طرف قطری 
روی ســایت خود قیمت بلیت ها را به ویژه برای ســه روز بازی های ایران اعالم  
کند. همچنین ایران ایر نیز از شنبه قیمت های بلیت را اعالم خواهد کرد و مردم 
می توانند به سایت مراجعه و بلیت های خود را خریداری کنند.البته قیمت دقیق 
بلیت های جام جهانی با کمی تاخیر، روز دوشــنبه اعالم و مقرر شد از مبداهای 
تهران، شیراز، الر و المرد پروازهایی با قیمت ۱۳ میلیون تومان به مقصد دوحه 
انجام شــود؛ اما در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده بود بلیت ها 
در سایت ایران ایر به فروش خواهد رسید، تا کنون در وب سایت این شرکت و از 
مبدا تهران بلیتی قابل خریداری نیست و تنها از مبدا شهرهای شیراز و الر، آن 
هم در برخی از تاریخ های مقارن با بازی های ایران، بلیت  در سایت موجود است.

یکی دیگر از روش های رفتن به قطر نیز، استفاده از هواپیماهای شاتل اعالم شده 
اســت که تنها از مبدا کیش انجام می شــود و در مورد این پروازها هم تا کنون 
جزئیاتی ذکر نشــده، اما ایران ایر اعالم کرده که پروازی از کیش به قطر نخواهد 
داشــت.همچنین سازمان بنادر اعالم کرده بود که برای تماشاچیان جام جهانی، 
شــرکت کشتیرانی والفجر کشــتی کاتاماران را آماده جابه جایی مسافر کرده و 
همزمان دو فروند شــناور کروز در بخش خصوصی برای این کار اعالم آمادگی 
کرده اند و تا آبان ماه این سه شناور بزرگ آماده جابه جایی مسافران خواهند بود؛ 
همچنین با ساخت چهار فروند اســکله رمپ در بندر دیر امکان تردد مسافر با 
قطر تا قبل از شــروع جام جهانی تسهیل خواهد شــد و در بندر بوشهر پروژه 
ســاخت اسکله و بازسازی ترمینال مسافری در حال انجام است که به زودی به 
بهره برداری خواهند رســید.با وجود این و در حالی که قیمت پروازهای ایران به 
قطر اعالم شده، تا کنون از جزئیات حرکت کشتی های ایرانی به قطر، چگونگی 
خرید بلیت و قیمت این  بلیت ها خبری نیســت.البته یکی از الزامات حضور در 
قطر، خرید بلیت بازی ها و داشــتن هایا کارت )کارت ویژه مســابقات( است و 
ایرانی ها در خرید بلیت از ســایت فیفا با مشــکل مواجهند، از این رو سرپرست 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران معتقد است که پروازهای جام جهانی باید 
به صورت تور تهیه شــود؛ کما اینکه بلیت های این شــرکت هم در حال حاضر 
به صورت چارتری به مراکزی ســپرده شــده که تورهای جام جهانی را هدایت 
می کنند.هرچند تورهایی که در حال حاضر در بازار موجود است، اگرچه امکان 
خرید بلیت  برای سه بازی ایران را فراهم می کنند، اما قیمت های باالیی دارند و 
و به نــدرت می توان در میان آنها امکان خرید بلیت یک بازی را با رفتن به قطر 
برای تماشای بازی و برگشــتن به ایران، آنطور که وزیر راه و شهرسازی مطرح 
کرده بود پیدا کرد.با این اوصاف، به نظر می رســد آن ســفرهای ارزانی که وزیر 
راه و شهرسازی برای تماشای بازی های جام جهانی وعده داده بود، در حالی که 

کمتر از ۲۰ روز به آغاز جام جهانی مانده، میسر نشده است.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد
فاطمی امین: وظیفه خود در زمینه واردات 

خودرو را انجام داده ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه دولت وظیفه خود در زمینه 
واردات خودرو را انجام داده اســت، گفت: االن نوبت فعاالن اقتصادی است.به 
گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره زمان ورود خودروهای خارجی به کشور، اظهار کرد: ما 
به عنوان دولت کار خود را انجام داده ایم، باید آیین نامه را تدوین می کردیم که 
این کار را انجام دادیم. قانون مجلس که ورود خودرو را منوط به ورود فناوری 
کرده، قانون خوبی است و سازوکار خود را دارد که باید اجرا شود.وی ادامه داد: 
االن نوبت فعاالن اقتصادی برای پیگیری واردات خودرو اســت. تعداد زیادی 
درخواســت واردات داشتند که پرونده تعدادی از آنها تکمیل و ثبت سفارش 
شــان آغاز شــد. دیگر  باید زودتر کار خود را آغاز کنند و اگر در مسیر خود 
به مانعی برخوردند، ما آن را حل می کنیم.فاطمی امین با تشکر از نمایندگان 
مجلس جهت اعتماد مجدد به او، اظهار کرد: با این اعتماد برنامه های وزارت 
صمت تداوم می یابد و وضعیت کشور را رو به بهبود می برد. همه شاخص های 
اقتصادی کشــور از جمله سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات،   مثبت و 
روند تورم در صنعت و معدن رو به کاهش است. مهمترین موضوع تولید است، 
وقتی تولید حرکت کرد، بقیه مسائل هم رو به حل شدن می رود  که الحمدهلل 

این اتفاق افتاده است.

پرونده عجیب کاالبرگ الکترونیکی
باالخره کوپن از راه می رسد یا خیر؟

ســردرگمی دولت سیزدهم برای اجرای گام دوم طرحی موسوم به مردمی سازی یارانه ها 
همچنان ادامه دارد. به نظر می رســد دولت قصد دارد این طرح را به تخصیص یارانه ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارها تقلیل دهد. ایمان ربیعی- در حالی که شش ماه از اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه ها که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کاالهای اساسی کلید 
خورد می گذرد، هنوز خبری از وعده داده شــده برای تخصیص کاالبرگ نیســت.به نظر 
می رســد دولت قصد دارد این طــرح را به تخصیص یارانــه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به 
خانوارها تقلیل دهد و خبری از پرداخت یارانه غیر نقدی در قالب کاالبرگ نیست.زمزمه ها 
از مدتها پیش آغاز شــده اســت . از وقتی که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرد که مردم ترجیح می دهند یارانه نقدی دریافت کنند نه کاالبرگ. این در 
حالی است که طبق اعالم صورت گرفته مقرر بود کاالبرگ با تخصیص کاالهای اساسی با 
قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به مردم صورت گیرد تا فشار ناشی از موج تورمی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مهار شود .حاال اما دولت بازگشت به این قیمت را ممکن نمی داند. می گویند 
پس از جنگ روسیه علیه اوکراین، قیمت غذا در جهان افزایش چشمگیر داشته است .ذکر 
این نکته نیز ضروری اســت که قیمت غذا در شــرایطی در جهان رشد فزاینده داشته که 
اغلب کشورهای جهان با تورم تک رقمی در شرایط کنونی مواجه هستند اما ایران نه تنها 
سال هاســت از تورم دو رقمی و باال رنج می برد بلکه در ســال های اخیر تورم باالی چهل 

درصد را نیز تجربه کرده است.

وزیر اقتصاد چه می گوید؟
ماجــرا حاال در واکاوی ســخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مشــخص نبودن تکلیف 
صندلی وزیر در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی گردد.احســان خاندوزی وزیر 
اقتصاد در آخرین توضیحات خود درباره کاالبرگ گفته اســت: این موضوع از دستور کار 
دولت خارج نشده اســت اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه شــود که چنین شد.البته پیش از این در نوزدهم مرداد توضیح داده 
بود که قرار است اوایل شهریورماه گزارش اینکه چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا 
در سراسر کشور آماده شده است توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های 
متولی به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شــود.وی افزود: پس از آن تصمیم گیری 
خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه و یا چه زمانی آغاز شود، اما تا زمان 
دقیق تعیین نشــده باشــد، نمی توان دراین باره اظهارنظر و اطالع رسانی داشت.وی افزود: 
وزارت تعاون پیشــنهاد داد مهرماه یک دوره آرمایشی دیگر داشته باشد تا مردم با مشکل 
عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.حاال شاه میرزایی 
، معاون وزیر صمت نیز گفته اســت: کاالبرگ هم یکی از طرح هایی اســت که نیاز کشور 
است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کاالبرگ منتفی نشده و حتی به صورت 

پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

کاالبرگ منتفی شد؟
محســن زنگنه، نایب رئیس کمیســیون برنامه وبودجه مجلس یازدهم، پیش از این اعالم 
کرده است که مجلس در قانون دولت را به دادن کاالبرگ اجبار نکرده بلکه در قانون آمده 
است که دولت از طریق کاالبرگ یا به هرطریق دیگر اختالف قیمت سبد کاالهای اساسی 
را که در اختیار مردم قرار می گیرد، جبران کند. او در ادامه به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزارتومانی اشــاره کرده و گفته اســت که این یارانه جایگزین حذف دالر ترجیحی است.

این دست اظهارات کم نیست. شش ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد اما همچنان 
مشخص نیست سیاست دولت در قبال این موضوع چیست و آیا طبق وعده اولیه قرار است 
که کاالبرگ تخصیص یابد یا خیر. آبان به نیمه نزدیک اســت. بودجه سال آینده در حال 
تدوین اســت و به نظر می رسد هر چند اظهارنظرهای ضد و نقیض همچنان در این باره 
ادامه دارد اما پرونده این ماجرا که کاالبرگ با قیمت شــهریور سال ۱۴۰۰ توزیع شود، در 

ذهن دولتمردان بسته شده است .

در دیدار علیرضا پیمان پاک، با خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح شد:

صادرات ۵۶۱ میلیون دالر کاال از ایران به پاکستان
تهران بر لزوم توسعه همکاری های مشترک جهت حضور پر 
قدرت تجار در بازار پاکستان تاکید شد.به گزارش ایلنا به نقل 
از سازمان توسعه تجارت، در دیدار علیرضا پیمان پاک، رئیس 
کل سازمان توسعه تجارت با خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دو طرف در خصوص توسعه 
مراودات تجاری با پاکســتان با همــکاری این دو نهاد دولتی 
و خصوصی به گفتگــو پرداختند.در این دیدار که به میزبانی 
سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مدیران اتاق تهران و جمعی 
از تجار و فعاالن بخش تجارت و گردشــگری حضور داشتند.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت در این دیدار با اشاره به 
مناســبات خوب تجاری و سیاســی میان ایران و پاکستان و 
اراده مقامات عالی دو کشــور برای توســعه این مناسبات، به 
اهمیت همکاری و هماهنگــی بخش های خصوص و دولتی 
در شناســایی ظرفیت ها، برنامه ریزی و اقدام در راستای به 
فعلیت رســاندن توانمندی های بالقوه اشاره کرد.وی با ذکر 
زمینــه های متعدد همکاری بین دو طــرف، خواهان تحقق 
ایــن همکاری ها شدند.خوانســاری، رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز به توانمندی های بخش 
خصوصــی و امکان خوب مدیریت این توانمندی ها در جهت 
ارتقای تعامالت اقتصادی و تجاری با پاکســتان در مجموعه 
اتاق تهران تاکید کرد و خواستار ایجاد کارگروی مشترک برای 
تبادل نظرات، هماهنگی مطالعات، برنامه ریزی و اجرای طرح 

های ویژه فیمابین دو نهاد شــدند.در پایان جلسه، تفاهمنامه 
همکاری فیمابین سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی 

تهران به امضای پیمان پاک و خوانساری رسید. این تفاهمنامه 
جنبه های گوناگون از همکاری دو طرف را که شامل برگزاری 

نمایشگاهها، تقویت ظرفیت حمل و نقل و لجستیک، تبادل 
هیاتهای تجاری، مطالعات بازار، تقویت ظرفیتهای مالی-بانکی، 
برگزاری همایشــهای معرفی بازار و انجام فعالیتهای تشویقی 
هستند تحت پوشش قرار می دهد.پاکستان در سالهای اخیر 
یکی از ۱۰ بــازار اول صادراتی ایران بــوده و در 6 ماهه اول 
۱۴۰۱ بالغ بر ۵6۱ میلیون دالر کاال از ایران به آن کشور صادر 
شــده و در مقابل ۴۹۴ میلیون دالر کاال از این بازار وارد شده 
اســت. بر این اساس در دوره زمانی مورد نظر، تراز تجاری دو 
کشور به میزان ۴6 میلیون دالر برای ایران مثبت بوده است.

در زمینه ایجاد زیر ساختهای حقوقی تجاری بین دو کشور، در 
سال ۱۳۸۵ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان 
اجرایی شــده اســت. در چارچوب این موافقتنامه ایران برای 
۳۰۹ کد تعرفه کاالهای وارداتی از پاکســتان تخفیف در نرخ 
تعرفه  ورودی قائل شده و در مقابل پاکستان نیز این تخفیف 
را برای ۳۳۸ کد تعرفه اقالم واردات از ایران لحاظ گرده است.

از ســال ۱۳۹۴ مذاکــره روی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو 
طرف شــروع شــده و انتظار می رود با همکاری دو جانبه تا 
پایان سال جاری مذاکرات فیمابین در خصوص این موافقتنامه 
به نتیجه برسد. با توجه به ۱6 میلیارد دالر پتانسیل استفاده 
نشــده صادراتی ایران به پاکستان، امضای موافقتنامه تجارت 
آزاد بین دو کشور به تقویت روابط تجاری، افزایش صادرات و 

جذب سرمایه گذاری منجر خواهد شد.

وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه مأموریت 
وزارت کار رفع فقر نســبی و مطلق و ایجاد رونق اقتصادی 
است، اظهار داشت: بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی داروخانه ها 

پرداخت شد.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سید صولت 
مرتضوی در حاشــیه نشست هیات دولت و در گفت و گو با 
خبرنگاران از تمهیدات این وزارتخانه برای بازار دارو خبر داد 
و گفت: مواد اولیه به صورت وفور تامین و توزیع شده است 
و برای تولید داروهــای آنتی بیوتیک ظرفیت های جدیدی 
تامین کردیم.وی در خصوص تولید ســرم نیز توضیح داد: 
تا پایان ســال ظرفیت تولید ســرم را به 6 میلیون سرم در 
ماه خواهیم رســاند.وی با تاکید بر اینکه مشکالت دارویی 
با دستورات رئیس جمهور کاهش یافته است، اظهار داشت: 
بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها داشتیم که 

تامین و پرداخت شد. اگر مقدار جزئی مانده باشد، پرداخت 
می کنیم.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی عمچنین اظهار 
داشت: امروز نیز ۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان ها 

پرداخت می شود.

بهبود معیشت در دستور کار دولت است
مرتضوی همچنین درباره برنامه دولت برای بهبود معیشت 
مردم اظهار داشــت: در وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
برنامه های متنوعی داریم؛ نگاه کالن دولت بهبود معیشــت 
برای همه دستگاه های اجرایی و شغلی در کشور است.وزیر 

تعاون کار و رفــاه اجتماعی افزود: تصمیمات خوبی در این 
زمینه هم برای کارمندان و کارگران و بازنشســتگان گرفته 
شــده و مأموریت ما در وزارت کار رفع فقر نسبی و مطلق و 
ایجاد رونق اقتصادی است.مرتضوی درباره لغو بیمه قرارداد 
تکمیلی بازنشســتگان گفت: این موضــوع صحت ندارد و 
بدهی ها در این بخش پرداخت شده است و رقم این بدهی 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان به داروخانه ها بوده که پرداخت 
شد.وی با تاکید بر اینکه رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی 
و به ظرفیت اسمی رساندن واحدهای تولیدی ماموریت ویژه 

این وزارتخانه است.

پاسخ وزیر کار درباره لغو بیمه قرارداد تکمیلی بازنشستگان

 تصمیم جدید دولت برای کارگران و بازنشستگان
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صادرات گاز روسیه کاهش یافت
صادرات روزانه گاز طبیعی شــرکت گازپروم به بازارهــای خارجی مهم، با محدود ماندن 
جریان گاز به اروپا، در ماه اکتبر کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، نگرانی ها نســبت به 
عرضه گاز از سوی روسیه که معموال حدود یک سوم از مصرف گاز اروپا را تامین می کند، 
در هفته های اخیر تخفیف پیدا کرده است. دمای هوا که به شکل غیرمعمول گرمتر بوده 
اســت، تقاضا برای گرمایش را به تاخیر انداخته و اجازه داده اســت کشورهای اروپایی به 
ذخیره ســازی گاز ادامه دهند. پایگاه های ذخیره ســازی گاز اتحادیه اروپا در مقایسه با 
میانگین پنج ســاله ۸۹ درصد، تا پایان هفته گذشــته بیش از ۹۴ درصد پر شــده بود.با 
این حال، روســیه ماه هاســت که عرضه گاز به روسیه را کاهش داده است و الکسی میلر، 
مدیرعامل گازپروم اظهار کرد: ذخایر پر از گاز برای جلوگیری از یخ زدن شهروندان اروپایی 
در روزهای سرد زمستان که تقاضا به اوج می رسد، کافی نخواهد بود. اروپا بدون عرضه گاز 
روسیه در زمان اوج تقاضا، با کمبود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز مواجه خواهد شد.طبق 
محاســبات بلومبرگ، گازپروم ماه میالدی گذشته ۱۳۹ میلیون متر مکعب در روز گاز به 
کشورهای خارج از اتحادیه جماهیر شوروی سابق صادر کرد که ۱۱.۵ درصد در مقایسه با 
سپتامبر کاهش یافت. از آغاز سال، عرضه گازپروم به مشتریان خارجی اصلی ۴۲.۶ درصد 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته کاهش پیدا کرده و به ۹۱.۲ میلیارد متر مکعب 
رسیده اســت.گازپروم آمار صادرات به بازارهای اروپایی از جمله ترکیه را به طور مشروح 
اعالم نمی کند. همزمان با مســدود ماندن خطوط لوله گازی روسیه که مسیرهای اصلی 
صادرات به اتحادیه اروپا بوده اند، جریان گاز از طریق اوکراین به شــکل محدود ادامه دارد 
و گاز به مجارســتان و صربستان از طریق یک الین خط لوله ترک استریم صادر می شود.

گازپروم اعالم کرد جریان گاز به چین از طریق خط لوله سیبری، همچنان رو به افزایش 
است و مرتبا از حجم قراردادی روزانه فراتر می رود.طبق محاسبات بلومبرگ، تولید روزانه 
گازپروم در اکتبر به ۹۹۰ میلیون متر مکعب رسید که ۱۸ درصد در مقایسه با مدت ماه 

پیش از آن افزایش یافت. 

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت
قیمت نفت پس از انتشار آماری که کاهش غیرمنتظره ذخایر آمریکا را نشان داد، در 
معامالت روز چهارشنبه بیش از یک درصد صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت یک دالر و ۱۳ ســنت معادل ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۵ دالر و ۷۸ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 
۲۶ ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرد و به ۸۹ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه 
رســید.هر دو شاخص در معامالت روز گذشــته تحت تاثیر افت ارزش دالر و شایعه 
تســهیل مقررات قرنطینه کووید از مارس سال ۲۰۲۳ توسط دولت چین، حدود دو 
درصد صعود کرده بودند.به گفته منابع بازار، در یک نشانه مثبت از قوی ماندن تقاضا، 
آمار موسسه امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ 
اکتبر، حدود ۶.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. هشت تحلیلگر در نظرسنجی 
رویترز پیش بینی کرده بودند ذخایر نفت در مذت مذکور، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه 
رشد کرده است. همزمان ذخایر بنزین بیش از حد انتظار و به میزان ۲.۶ میلیون بشکه 
کاهش پیدا کرد که بسیار باالتر از پیش بینی تحلیلگران از کاهش ذخایر به میزان ۱.۴ 
میلیون بشــکه بود.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس اظهار کرد: عالوه 
بر کاهش ذخایر نفت آمریکا، اخبار تایید نشــده از کنار گذاشته شدن سیاست کرونا 
صفر در چین، باعث خوش بینی در بازار و قدرت گرفتن روند افزایشــی قیمتها شد. 
افت ارزش دالر در معامالت روز جاری آســیا هم از قیمتها حمایت کرد.دالر آمریکا 
در برابر ســبدی از ارزهای رقیب، از باالترین رکورد یک هفته گذشته، عقب نشینی 
کرد. معامله گران منتظر اعالم نتیجه نشســت سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا و 
اظهارات مقامات بانکی در روز جاری هســتند. دالر ضعیف تر، نفت را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزانتر می کند.سیاست کووید صفر چین، عامل بازدارنده مهمی در رشد 
قیمت نفت به شمار می رود زیرا قرنطینه های مکرر، رشد اقتصادی را آهسته کرده و 

تقاضا برای نفت در دومین اقتصاد بزرگ جهان را ضعیف کرده است.

گزیده خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
پاسخگویی به بیش از 12 هزار تماس مرکز 
امداد مکانیزه در شرکت گاز استان اردبیل

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از پاسخگویی 
بــه ۱۲ هــزار و ۲۲۸ تماس در مرکز امــداد مکانیزه 
شهرستان اردبیل طی ســالجاری خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز اســتان اردبیل، میر سعید 
ســید متین مدیر عامل این شرکت در حاشیه بازدید 
از مرکز امداد مکانیزه ۱۹۴ این شرکت؛ این اقدام را در جهت افزایش سرعت و 
کیفیت خدمات رسانی به مشترکین عنوان نمود و گفت : تمامی مشترکین در 
سطح شهرستان اردبیل می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه گویا و مکانیزه 
۱۹۴تماس حاصل نموده تا کارشناسان واحد امداد در کمترین زمان ممکن در 
محل مورد نظر حضور یافته و جوابگوی مطالبات مشترکین و رفع مشکل آنان 
باشند. سید متین، روند صعودی پاسخگویی فوری به درخواست های مردمی و 
کاهش زمان خدمت رسانی را از کارکردهای مرکز امداد مکانیزه دانسته و اظهار 
داشت: مدیریت ناوگان اکیپ های امدادی با نصب موقعیت یاب )GPS(، ثبت 
و ضبط مکالمات ، زمانهای دریافت و ارســال ، انجــام کار به صورت مکانیزه و 
همچنین رصد آنالین عملکرد ایستگاههای حیاتی شهرستان را از دیگر امکانات 
این مرکز می باشد.مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با کارکرد این 
مرکز چنین توضیح داد: ســامانه مکانیزه امداد ضمن ارسال دقیق اطالعات به 
گشتهای امداد سیار در سطح شهر، موقعیت هر یک از گشتهای امداد را مشخص 
کرده و مسئول شیفت ضمن شناسایی محل گشتهای امداد، آدرس محل حادثه 
را به نزدیکترین خودرو امداد گزارش می دهد تا ضمن رجوع به محل نسبت به 

رفع موضوع اقدام گردد.    

مدیرکل منابع طبیعی ایالم:
ساالنه 1۹ هزار تن »زالزالک« در ایالم 

برداشت می شود
ایالم-صمیم نیا-مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: ساالنه ۱۹ هزار تن »زالزالک« 
در ایالم برداشت می شود.ابراهیم پیرزادیان  اظهار کرد: استان ایالم با مساحت 
۲ میلیون و ۲ هزار هکتار دارای ۶۴۱ هزار جنگل اســت که ۱۲ هزار هکتار از 
جنگل های ایالم را درختان »زالزالک« تشکیل می دهد.وی گفت: زالزالک میوه ای 
کوهی با خواص دارویی است که این روزها کار برداشت آن از ۱۲ هزار هکتار از 
جنگل های اســتان شروع شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ایالم با بیان اینکه درختچه های این محصول به صورت خودرو و طبیعی رشــد 
می کنند، گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۱۹ هزار تن زالزالک برداشت 
شــود که ارزش ریالی آن ۳۸۴ میلیارد تومان اســت.وی گفت: این درخت به 
صورت خودرو بیشــتر در مناطق کوهستانی رشد می کند و در غرب کشور نیز 
جنگل های زاگرس خاســتگاه اصلی آن است.گفتنی است این محصول حاوی 
ویتامین های a.b.c قند طبیعی و کلســیم اســت و از طرفی نیز برای تقویت 

دریچه های قلب ، کاهش فشارخون و بیماران دیابتی نیز بسیار مفید است

فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل در 
راس فعالیت های مدیریت شهری قرار گیرد

دبیر شورای اســالمی شهر کرج گفت: شــهرداری اقدامات مناسبی در جهت 
اجرایی کردن مفاد پدافند غیر عامل در ســطح شــهر 
انجــام دهد.  فاطمه منعمی با اشــاره به هفته پدافند 
غیرعامل اظهارداشت: امروز ضرورت آمادگی در تمامی 
فعالیت های مدیریت شــهری بر کسی پوشیده نیست 
چراکه تمــام فعالیت ها در شــهر می تواند در صورت 
نداشتن تدبیر درســت و برنامه ریزی صحیح، بحران هایی را به وجود آورد.دبیر 
شــورای اسالمی شهر کرج افزود: پدافند غیرعامل شــامل اقدامات بازدارنده ای 
است که با استفاده از ظرفیت ها و تجهیزات غیرنظامی می تواند عامل جلوگیری 
و دفع مخاطرات و تهدیدات باشد.منعمی با بیان اینکه امروز مدیریت بحران در 
شــهرها یک ضرورت و نیاز محسوب می شــود، تصریح کرد: مجموعه مدیریت 
شــهری نزدیکترین حوزه حاکمیتی به شهروندان است که مسئولیت گسترده 
ای دارد و الزم است بتواند به خوبی تهدیدات را دسته بندی و زیر ساخت ها را 
بشناســد و بتواند خدمت رسانی مستمر به شهروندان را حفظ کند.عضو هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر کرج، رعایت تمامی مالحظات پدافند غیرعامل را با 
توجه به گســتردگی حوزه فعالیت شهرداری در تصمیم گیری مدیریت شهری 
به خصوص در انجــام فعالیت های عمرانی، خدماتی و صــدور انواع مجوزها را 
ضروری دانست.منعمی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل 
در راس فعالیت ها قرار گیرد،خاطر نشــان کرد: در شــرایط کنونی و با توجه به 
گستردگی حوزه تهدیدات، مشارکت همگانی در جهت هم افزایی، پیشبرد اهداف 
و برنامه های پدافند غیرعامل از ضروریات اســت که بایــد به آن اهتمام کافی 

داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضای شهری مشهد خبر داد:
 پیشران حاشیه شهر با ۴1۰ طرح

 زودبازده شهری
مشهد - علی اکبر اکرمی نیا  / مدیر کل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد 
از انجام ۴۱۰ پروژه زود بازده شهری شامل ۱۷۳ پروژه رو بنایی و ۲۷۳ پروژه زیر 
بنایی در ۱۱ منطقه حاشیه شهر و ۸۰ محله هدف، با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان، 
به عنوان پروژه های پیشــران حاشیه شــهر خبر داد. علی رضازاده همدانی در 
نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات شهدای شهرداری مشهد 
برگزار شد، گفت: سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، ۵ محور عملیاتی دارد که 
بر اساس مصوبات قانونی فعالیت می کند.وی ادامه داد: سکونتگاه های غیر رسمی، 
که حاشیه شهر مشهد را در ۱۱ منطقه درگیر کرده که برخی مناطق وسعت زیاد 
و برخی کوچک هســتند. بافت های فرسوده که در قلب شهر قرار دارند و شهر 
را به ســمت پیری می برند. بافت تاریخی که خارج از ماموریت میراث فرهنگی 
ورود می کنیم و در صدد تغییر کاربری و اســتحکام بنا هستیم.رضازاده افزود: 
محور دیگر وظایف ما، بافت های ناهمگون است، این بافت ها به پالک های بزرگ 
مقیاس گفته می شــود که کاربری شهری ندارند ولی در حوزه شهر قرار گرفته 
اند. آخرین محور عملیاتی ما در بافت های الحاقی است که تمام روستاهایی که 
به شهر الحاق شــده، در این محور قرار می گیرند. مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضای شــهری مشهد با بیان اینکه یک سوم جمعیت شهری مشهد در حاشیه 
شهر به مساحت ۳ هزار و ۸۹۴ هکتار که ۲۰ درصد فضای شهری مشهد است 
زندگی می کنند، عنوان کرد: در دوره ششــم مدیریت شهری رویکرد به سمت 

توجه و نگاه ویژه به حاشیه شهر بوده است.

هشدار دبیرکل اوپک درباره عامل 
بروز بحران های انرژی آتی

دبیرکل اوپک اعالم کرد جهان باید فورا برای سرمایه گذاری در 
نفت و جلوگیری از وضعیت اضطراری انرژی آتی اقدام کند زیرا 
تقاضای جهانی برای هیدروکربن، در بلندمدت رشــد می کند.به 
گزارش ایســنا، هیثم الغیص در مصاحبه با رویترز گفت: اگر این 
بار درســت عمل نکنیم، بذر بحران های انرژی آینده را می کاریم 
و نــه یک بحران، بلکه بحرانهای متعدد. الغیص این خوش بینی 
را نشان داد که سیاســتگذاران در اجالس آینده COP۲۷ گوش 
شــنواتری برای شــنیدن نقطه نظرات صنعت نفت درباره بحث 
تغییرات اقلیمی داشته باشــند.اظهارات دبیرکل اوپک یک روز 
پس از انتشــار گزارش دورنمای بــازار نفت ۲۰۲۲ اوپک مطرح 
شــد. این گروه برآورد کرده است به ۱۲.۱ تریلیون دالر سرمایه 
گذاری برای تامین تقاضا برای نفت در بلندمدت نیاز اســت. از 
ایــن رقم، ۹.۵ تریلیون دالر برای اکتشــاف و تولید یا ســرمایه 
گذاری هــای باالدســتی خواهد بود.الغیص گفــت: این موضوع 
اهمیــت زیادی برای آینده دارد زیرا عملیاتی شــدن ســرمایه 
گذاری ها، زمان می برد. میانگین نرخ فرسایش ساالنه حدود چهار 
تا پنج درصد است. بنابراین وقتی درباره نیاز به اضافه شدن پنج 
میلیون بشــکه در روز نفت برای حفظ سطح فعلی تولید جهانی 
صحبت می کنیم، بدون اشــاره به تقاضای آتی است. همین االن 
در زمینه سرمایه گذاری در نفت، عقب افتاده ایم و پیامدهای آن 
را به شــکل گســترده ای لمس می کنیم.اوپک پیش بینی کرد 
تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۵ وضعیت یکنواختی پیدا می کند و 
تا سال ۲۰۴۵ به ۱۰۹.۸ میلیون بشکه در روز می رسد.همچنین 
این گروه در ســناریوی رشــد دو برابری اقتصاد جهانی از ۱۳۵ 
تریلیون به ۲۷۰ تریلیون دالر، انتظار دارد ســهم نفت در ســبد 
انرژی تا ســال ۲۰۴۵ به ۲۹ درصد برسد که کمتر از ۳۱ درصد 
فعلی خواهد بود.دبیرکل اوپک گفت: به دلیل درجه رشد اقتصاد، 
تقاضا نمی تواند تنها از طریق تجدیدپذیرها تامین شود. واقعیت 
موضوع این اســت که افرادی وجود دارند کــه از دهه ۱۹۸۰ تا 
سال گذشــته، پیش بینی کرده اند تقاضا برای نفت به اوج می 
رســد. ما باید از تاریــخ درس بگیریم.پیش بینی های اوپک یک 
هفته قبل از دیدار سران جهان در شرم الشیخ مصر برای اجالس 
اقلیمی منتشــر شد. اوپک قاطعانه این موضع را اختیار کرده که 
تالشها برای کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز برای مبارزه با 
تغییرات اقلیمی، گمراه شده و عدم وجود منابع برای سوختهای 
فسیلی ممکن است به کمبودهای انرژی، بهم ریختن توازن بازار 
و قیمتهای باالتر منتهی شود.اوپک انتظار دارد سبد انرژی آینده 
شامل هیدروکربن هایی کم آالینده عالوه بر تجدیدپذیرها باشد 
تا اهداف اقلیمی محقق شود.الغیص گفت: نشانه هایی وجود دارد 
که اجالس امسال تغییرات اقلیمی، پذیرش بیشتری برای شنیدن 
همه نقطه نظرات بدون بد جلــوه دادن صنعت نفت و گاز دارد. 
همین االن پیامهایی از همه سران صنعت و سیاستگذاران درباره 
اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت می شنویم. آنها اکنون پی 
برده اند که عدم سرمایه گذاری در چند سال گذشته، بخش بزرگی 
از دلیل وضعیتی است که اکنون در آن به سر می بریم.بر اساس 
گزارش رویترز، دبیرکل اوپک گفت: پیام کلیدی ما این است که 

جهان همچنان در بلندمدت به نفت نیاز خواهد داشت.

پرونده عجیب مصرف گاز در ایران

غولگازیدنیاواردکنندهمیشود؟
صنعت گاز گذر آرام و بی دغدغه از زمســتان امسال را مستلزم 
مدیریت مصرف گاز طبیعی اعالم کرده و این درحالی است که 
پیش بینی می شود میزان مصرف در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ معادل 
شــش درصد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، طبق پیش بینی های 
صورت گرفته منابع تولیدی شرکت ملی گاز ایران و پاالیشگاه ها 
همچون ســال قبل محقق می شــود که حدود یــک میلیارد 
مترمکعب در روز خواهد بــود، با این حال طبق اعالم جوالیی، 
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایران امســال با وجود 
کنترل های الزم، به دلیل نبود موازنــه تولید و مصرف، احتمال 
افت فشار گاز طبیعی است، اکنون حدود ۹۰ درصد گاز مصرفی 
از مناطق جنوبی کشــور تأمین و از طریق خطوط انتقال قوی 
در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، بنابراین نداشتن اعتدال در 
مصرف، شــهرهای شمالی کشور را با بحران روبه رو خواهد کرد.

وی درباره احتمــال قطعی گاز در صورت افزایش مصرف گفت: 
درباره قطعی گاز نمی توان رقمی ارائه کرد؛ هر زمان که شــبکه 
کشش نداشــته باشــد و در واقع هر وقت مصرف از تولید جلو 
بیفتد آن زمان دچار مشــکل می شویم و باید با توجه به  اولویت 
تأمیــن گاز بخش خانگی، با مدیریت مصرف بخش صنایع برای 
تأمین پایدار بخش خانگی اقدام کنیم.مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملــی گاز ایران درباره اولویت تأمین گاز در بخش نیروگاهی نیز 
تصریح کرد: درباره مصرف بخش نیروگاهی نیز اگر نیروگاه ها را 
در مصرف محدود کنیم، باید فرآورده را برای خوراک جایگزین 
کــرد بنابراین نمی توان مصرف گاز نیروگاه ها را به صفر رســاند 
از ایــن رو اگر مصرف از پیش بینی فراتر رود، ممکن اســت در 

نقاط انتهایی شــبکه دچار افت فشــار و قطعی گاز شویم.مدیر 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران درباره تصمیم برای واردات 
گاز نیــز گفت: برای واردات مذاکراتی در حال انجام و وزیر نفت 
با طرف هــای دیگر در حال مذاکره اســت که به محض نتیجه 

بخش بودن، اطالع رسانی می شــود و با توجه به مذاکرات خوب 
امیدواریم اتفاق های خوبی برای واردات بیفتد.باید توجه داشت 
که مصرف به شــدت تابع بخش خانگی و تجاری اســت. برای 
نمونه ســال گذشــته در این بخش رکورد مصرف ۷۲۰ میلیون 

مترمکعب در روز هم ثبت شد. شاخص های مختلفی درباره بهینه 
مصرف وجود دارد، مهم ترین شاخص شدت مصرف انرژی است 
کــه مقدار انرژی برای تولید یک واحد ثروت را نشــان می دهد. 
بررسی روند ۲۰ ساله کشورها نشان می دهد این شاخص همواره 
نزولی بوده است، اما در کشور ما با توجه به اینکه همه نگاه ها به 
سمت افزایش عرضه بوده، همچنان به فکر افزایش تولید انرژی 
هستیم و بر همین اساس شدت مصرف انرژی باال رفته است که 
جز ایران تنها عربستان در این دســته قرار می گیرد.اگر از نگاه 
اقتصادی بنگریم یک واحد سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی 
مصرف انرژی، معادل ۱۰ واحد ســرمایه گذاری در بخش تولید 
انرژی است، به بیان واضح تر اگر یک دالر در بخش بهینه سازی 
ســرمایه گذاری کنیم، معادل ۷ تا ۱۰ دالر سرمایه گذاری برای 
تولید نفت و گاز است. در واقع مدیریت تولید و مصرف یک شبه 
و یک ساله نیست، بلکه به تصمیم گیری بلندمدت برمی گردد و 
توســعه یک مخزن حداقل شش ســال زمان می برد، آنطور که 
اعالم شــده شــرکت ملی گاز عزم جدی برای  افزایش مخازن 
ذخیره سازی داردتا بتوان ظرفیت ذخیره سازی را به نرم جهانی 
برسانیم وحداقل ۱۰ درصد مصرف را پوشش دهد و از ۳ میلیارد 
ذخیره سازی در ســال به ۵.۵ میلیارد مترمکعب برسیم.هرچند 
در حــال حاضر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساســی صنعت گاز 
در کشــور در حال اجراســت اما به دلیل شــرایط ناترازی ۲۰۰ 
میلیون مترمکعبی تولید و مصرف گاز کشور در زمستان امسال، 
صرفه جویــی در مصرف گاز یک ضرورت برای همه مشــترکان 

به حساب می آید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از نزدیک شدن به پایان 
تفاهم نامه های مطالعاتــی میدان های نفت و گاز ایران و 
احتمال انعقاد نهایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایلنا، محســن خجســته مهر درباره مهم ترین 
محور مذاکرات ایران و روسیه در شانزدهمین کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشور گفت: موضوع انرژی به ویژه 
بخش باالدست نفت و گاز با تأکید بر توسعه میدان ها در 
این نشست از سایر موضوع ها متمایز بود.وی با بیان اینکه 
یکی از محورهای این نشســت که با دقت زیادی بررسی 
شد پیشرفت طرح توســعه میدان های نفتی در ایران به 
ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دالر بود، اظهار داشــت: برخی 
از این طرح ها به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد رسیده اند و 
برای سرعت بخشیدن به پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها، 

پیشنهادهای سازنده ای مطرح شد.

فرآیند تفاهم نامه 40 میلیارد دالری ایران و روسیه 
بررسی شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران محور دیگر این نشست 

را بررسی نتیجه تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری با شرکت 
روسی برشمرد و تصریح کرد: این تفاهم نامه به توسعه سه 
میدان گازی در خلیج فارس و ۶ میدان نفتی ایران مربوط 
است و خوشبختانه پیشــرفت قابل توجهی در مطالعات 
زمین شناســی، مخــزن و مطالعات جامع شبیه ســازی 
ســه بُعدی به دست آمده است.خجسته مهر با بیان اینکه 
تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری که چند ماه گذشته به امضا 

رســید، امروز به پایان مطالعات نزدیک شده و ارائه طرح 
جامع توسعه این میدان ها یا MDP آنها در دسترس است، 
خاطرنشــان کرد: اواخر ماه نوامبر )دهه اول آذرماه( یک 
هیئت بلندپایه از شــرکت های روسیه برای ارائه گزارش 
درباره این تفاهم نامه و نهایی سازی آن به تهران می آیند.

انتقال فناوری ازدیاد برداشت
وی از انتقال فناوری ازدیاد برداشت به عنوان دیگر محور 
مذاکــرات یاد کرد و ابراز داشــت: محور بعدی مذاکرات 
انتقــال فناوری در زمینه ازدیاد برداشــت از میدان های 
نفتی یــا فناوری های IOR و EOR بــود که امید می رود 
هفته آینده هیئت متخصص و فنی یکی از شــرکت های 
روســیه به تهران بیاید و مقرر شده برخی چاه های نفتی 
برای اجــرای عملیات شــکافت هیدرولیکی که یکی از 
فناوری های جدید مورد اســتفاده در صنعت نفت است، 
برای این منظور اختصــاص یابند. امیدواریم با اعزام این 
هیئت به ایران نخستین اقدام برای انتقال فناوری و ازدیاد 

برداشت از میدان های نفتی صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

مطالعات میدان های نفت و گاز ایران از سوی روسیه در پایان راه است

وزیر نفت گفت: جمهوری اســالمی و فدراسیون روسیه باید از 
ظرفیت و پتانســیل  های هر دو کشور به نفع مطلوب استفاده 
کنند.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه دیروز هیات 
دولت درباره دســتاوردهای سفر اخیرش به روسیه اظهار کرد: 
بعداز ۳ماه این اولین بار بود که کمیســیون مشــترک  ایران و 
روسیه برگزار شد. از چند ماه قبل جلسات مختلف و فشرده ای 
در بخش حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، کشتیرانی، بهداشت، 
صنعت و تجارت توســط کارگروه ها در تهران و هم در مسکو  

داشــتیم که خوشبختانه در این سفر به یک جمع بندی خوبی 
به اتفاق دولتمردان روسی انجام گرفت.وی یادآور شد:  تا امروز 
بیــش از ۴ میلیارد دالر قرارداد در حوزه نفت و گاز و توســعه 
میادین با شــرکت های قدر روسیه داشته ایم  و نزدیک به ۴۰ 
میلیارد دالر هم تفاهم نامه امضاء کردیم. این بحث تفاهم نامه ها 
به طور جدی توســط شــرکت ملی گاز و حوزه پاالیش پیش 
می رود، امیدواریم تا پایان ســال و اوایل سال آینده به قرارداد 
منجر شود.وی ادامه داد: بحث دیگر درباره فرآورده های نفتی 

با طرف روســی بود و در سوآپ گازی که توافقات خوبی انجام 
شــده است. در حوزه حمل و نقل تصمیمات خوبی گرفته شد، 
در موضوع  کریدور رشت- آســتارا - گرمسار-اینچه برون نیز 
به زودی تفاهم انجام شــود.اوجی در پایان بیان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران و روسیه  شاید تا به حال اینقدر دیدگاه های شان 
به هم نزدیک نشده بود. جمهوری اسالمی و فدراسیون روسیه 
باید از این ظرفیت و پتانســیل که هر دو کشــور دارند به نفع 

مطلوب استفاده کنند.

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

دیدگاه های ایران و روسیه تا به حال اینقدر به هم نزدیک نشده بود
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گزیده خبر

برنامه های ایساکو در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی قطعات

شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایســاکو( در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللــی قطعات، لــوازم و مجموعه های خودرو در محل دایمی نمایشــگاه 
بین المللــی کار خود را آغاز کرد.ایکوپرس- مدیرعامل شــرکت خدمات پس از 
فروش ایران خودرو، گفت: ایساکو با رویکرد تاکید بر آشنایی مشتریان با سامانه 
اصالــت کاال، معرفی روش های نوین فروش، جذب فروشــگاه های مجاز جدید، 
شناسایی و همکاری با شرکای تجاری و صادرات در این نمایشگاه شرکت کرده 
است.بابک ســاجقه افزود: یکی از اهداف مهم شرکت ایساکو از حضور در این 
نمایشــگاه توسعه و ارتقای شبکه فروشگاه های مجاز از طریق جذب نمایندگی 
فروش و تسهیل دسترسی مشتریان به قطعات مورد نیاز در سراسر کشور است.
وی ادامــه داد: به دلیل افزایش فروش قطعات و لوازم یدکی تقلبی در بازار، نیاز 
به شناسایی قطعات اصلی توسط مشتریان قبل از خرید، بیش از گذشته الزم به 
نظر می رسد، به همین علت در این نمایشگاه به نحوه استفاده از سامانه  تشخیص 
اصالت کاالی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز می پردازیم و در این 
راستا در خصوص نحوه اســتعام اصالت قطعه از طریق سرشماره ۳۰۰۰۳۱ و 

اپلیکیشن ایساکو به بازدیدکنندگان توضیحات الزم ارایه می شود.

در دیدار رئیس هیات عامل ایمیدرو با استاندار فارس مطرح شد:
جعفری: شناسایی 22 محدوده معدنی 

امیدبخش در فارس توسط ایمیدرو
رئیس هیات عامل ایمیدرو از شناسایی 22 محدوده معدنی امیدبخش در استان 
فــارس خبر داد و گفت: طبق تفاهمنامه بین ایمیدرو و اســتانداری فارس و بر 
اساس سیاست های توسعه ای ایمیدرو؛ گسترش اکتشافات و تامین زیرساخت 
هــا در فارس ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در 
نشســت پایش اقدامات و بررسی برنامه های توســعه ای حوزه معدن و صنایع 
معدنی اســتان فارس که با حضور اســتاندار فارس برگزار شــد، افزود: توسعه 
اکتشــافات و زیربناها در معادن فارس توســط ایمیدرو در حال انجام است.وی 
افزود: در حوزه اکتشــاف پهنه اکتشافی شــمال و شمال شرقی فارس و اجرای 
طرح جامع مطالعات پتانســیل یابی مواد معدنی در غرب این استان مورد توجه 
ایمیدرو اســت.جعفری افزود: طبق مطالعات انجام شده، محدوده ای شناسایی 
شــده استان فارس دارای ظرفیت هایی همچون خاک های صنعتی، پلی متال، 

کرومیت، منگنز، آهن، نیکل و کبالت است.

برگزاری دو رویداد نمایشگاهی صنایع غذایی 
و تبلیغات در اصفهان

به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه بین المللی اصفهان از تاریخ ۱4 تا 
۱7 آبان ماه نمایشگاه اصفهان میزبان دو رویداد نمایشگاهی و تخصصی است.

نوزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
با مشــارکت 76 شــرکت فعال در این حوزه برگزار خواهد شــد. همچنین در 
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ، بسته بندی و صنایع 
وابســته با حضور ۳۱ شــرکت مرتبط با کانون های آگهی و تبلیغات، بازاریابی، 
چاپ و بســته بندی حضور خواهند داشت.این نمایشگاه در مجموع با مشارکت 
۱۰7 شــرکت فعال و باتجربه در زمینه غذای آماده، لبنیات، نوشــیدنی، مواد 
پروتیینی، بیســکویت، کیک و کلوچه، ماشین آالت غذایی، تجهیزات برودتی، 
بســته بندی، چاپ، ماشین آالت کارتن سازی، هدایای تبلیغاتی و شرکت های 
ارایه دهنده مشــاوره در حوزه تبلیغات از اســتان های اصفهــان، تهران، البرز، 
خراسان رضوی، آذربایجان شــرقی، زنجان، فارس، کرمان، همدان و یزد از روز 
۱4 آبان ماه به صورت رســمی آغاز به کار خواهد کرد. کنار هم قرار گرفتن این 
دو عنوان نمایشگاه تخصصی باعث خواهد شد بازدید کنندگان و متخصصان به 
صورت همزمان با توانایی شرکت های مختلف در حوزه صنایع غذایی و تبلیغات 
آشنایی حاصل کنند. از مهمترین و شاخص ترین برندهایی که در این دو رویداد 
نمایشگاهی حضور دارند می توان به شــرکت نامی نو، آرشه کار، چیکا، تانیس، 

عدیلی، چاپ نگارستان، خوشگوار و اصفهان شکات نام برد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در بازدید از سالن قطعه سازان سایپا:
چشم انداز مناسبی از توانمندی گروه سایپا 

در این نمایشگاه ترسیم شده است
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شــورای اسامی در حاشیه 
بازدید از سالن قطعه ســازان گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه 
قطعات، لوازم و  مجموعه های خودرو تهران گفت: خوشــبختانه قطعه ســازان 
بــا تمام ظرفیت های موجود در این نمایشــگاه حضور یافته اند و توانمندی ها 
و پتانسیل های موجود به خوبی عرضه شده است.به گزارش سایپانیوز، حسین 
حاتمی با بیان مطلب فوق افزود: این نمایشگاه مکان مناسبی برای تبادل تجربه 
و اطاعات بین قطعه سازان داخلی و خارجی است و نشان دهنده حرکت صنعت 
خودرو کشور در مسیر توسعه به سمت ثبات و اطمینان بخشی است که در سایه 
تاش و همت مدیران جوان محقق شــده اســت.او گفت: در چند سال اخیر به 
دلیل شرایط تحریم، مشکاتی در حوزه تولید داخلی وجود داشته است که قابل 
درک و پذیرش است و باید با استفاده از توانمندی جوانان در استفاده از ظرفیت 
ها و ایجاد زیرساخت ها، انتظارات مردم در حوزه کیفیت با شدت بیشتری دنبال 
شــود. البته در بازدید از توانمندی قطعه سازان گروه خودروسازی سایپا در این 

نمایشگاه چشم انداز مناسبی ترسیم شده است.

برای اولین بار در کشور توسط شرکت گهرزمین انجام شد؛
طراحی و ساخت بزرگ ترین آسیاب گلوله ای 

با حضور معاون وزیر صمت از بزرگترین آسیاب گلوله 
ای بومی ســازی شده که توســط مهندسان شرکت 
گهرزمین و با همکاری گــروه صنعتی تامکار اصفهان 
طراحی و ســاخته شــده؛ رونمایی گردید. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســنگ آهن 

گهرزمین، با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و در ســال تولید دانش 
 )BALL MILL SHELL( بنیان و اشــتغال آفرین، از بزرگترین آسیاب گلولهای
بومی ســازی شده که طراحی و ساخت آن برای اولین بار در کشور، با همکاری 
شرکت سنگ آهن گهرزمین و گروه صنعتی تامکار اصفهان انجام شده، رونمایی 
گردید.در این مراسم، دکتر محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت، ضمن ابراز 
خرسندی از تحقق چنین پروژه بزرگی برای بار اول در کشور خاطرنشان ساخت؛ 
لزوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان و پذیرش ریسکهای در این خصوص، حتی 

در صورت عدم نتیجه از سرمایه گذاری انجام شده، مورد تاکید است. 

ماجرای بسته 2۰۰۰ میلیارد 
تومانی حمایت از کسب و کارها 

مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت گفت که 
بســته 2۰۰۰ میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای 
متضرر از قطع دسترســی به فضای مجازی فعا در حد 
پیشنهاد است و این مبلغ به عنوان مجموع مبلغ تخفیف 
بخش هــای مختلف بــرای تبلیغات و رقمــی که وزارت 
صمت به عنوان تســهیات پرداخــت خواهد کرد، پیش 
بینی شــده و ممکن است در طرح نهایی کمتر یا بیشتر 
باشد.امیرحسین اسدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
وزارت صمت بسته حمایتی طراحی کرد که بر اساس آن 
مقرر شــده با گرفتن تخفیــف و اعتبار تبلیغات از صدا و 
سیما، خبرگزاری ها و شرکت ها به یک بسته بزرگ برسیم. 
وقتی بسته بزرگ باشد، تبلیغات و تخفیف ایجاد می شود. 
بــه عنوان مثال برای صدا و ســیما در برخی موارد اعام 
کــرد تا ۹۰ درصد تخفیف ارائــه می کند.به گفته وی در 
مجموع بخشــی از این بسته را دولت قبول کرد و بخشی 
هم تخفیف ارائه می شــود که پیش بینی شده یک بسته 
2۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کســب و کارها در 
نظر گرفته شــود. اما هنوز این بسته تصویب نشده است.
اســدی با بیان اینکه طبق قانون بهبود محیط کســب و 
کار، این بسته در اختیار انجمن ها قرار گرفته تا درباره آن 
نظر دهند، تصریح کرد: بنابراین موضوع فعا فقط در حد 
پیشنهاد است. 2۰۰۰ میلیارد تومان هم به عنوان مجموع 
مبلغ تخفیف و رقمی که وزارت صمت به عنوان تسهیات 
پرداخت خواهد کرد،مدیرکل دفتر خدمات کســب و کار 
وزارت صمــت با بیان اینکه هنوز طرحی اجرا نشــده که 
انحصار صورت گرفته باشــد، گفتنی است ساعاتی پیش 
شــورای رقابت طی نامه ای خواســتار اطاعات دقیق تر 
وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بســته 2۰۰۰ 
میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای متضرر از قطع 
دسترســی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه 
ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توســعه رقابت و 
ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی 

اصل 44 قانون اساسی شده بود.

جدیدترین وضعیت کاالبرگ الکترونیک

اجرای کاالبرگ به صورت آزمایشی در کشور؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر 
طرح کاالبرگ در مرحله ای اســت که مقرر شــده از پایلوت های 
شــهری خارج و در سطح کشــور اجرا شــود، گفت: زمانی که 
حدود نصف فروشگاه های مربوطه به پایانه های فروش مخصوص 
مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست و برای بقیه 
فروشــگاه ها هم راه هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق 
فروشــگاهی و با تغییر همین دســتگاه های پــز موجود بتوانند 
کاالهای مشــمول را ثبت کنند.علیرضا شاه میرزایی در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه متولی اصلــی کاالبرگ وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســت، گفت: وزارت صمت دستگاه همراه است 
و در تکمیل زنجیره تامین کاال و نصب ســامانه ها در فروشگاه ها 
همکاری می کند که در پایلوت ها هم همکاری انجام شده است. 
این طرح تاکنون به صورت پایلوت در چهار شهرســتان گرمسار، 
آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.وی با بیان اینکه ممکن 
است نمایندگان نظر شخصی خود را در خصوص حذف کاالبرگ 
مطرح کرده باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع بندی 
شــده برای منتفی شدن طرح کاالبرگ مطرح نشده است. طرح 
کاالبرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود.به 
گفته این مقام مســئول اجرای این این طرح پیچیده و حساس 
اســت و باید پایلوت های متعدد اجرا شــود. در حال حاضر طرح 
در مرحله ای است که مقرر شــده از پایلوت های شهری خارج و 
در سطح کشور هم پایلوت هایی اجرا شود و در نهایت اگر مشکل 

خاصی نبود، اجرا شود.

50 هزار فروشگاه به پایانه فروش جدید مجهز شدند

شــاه میرزایی درباره مشــکات پایانه های فروش نیز گفت: هنوز 
فروشگاه های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده است. زمانی که 
از بین 4۰۰ هزار فروشــگاه در حوزه کاالبرگ، بیش از 2۰۰ هزار 

فروشگاه به پایانه های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی 
برای اجرای طرح نیست. اما در حال حاضر شاید ۵۰ هزار فروشگاه 
به این پایانه ها مجهز شده باشند.وی افزود:برای بقیه فروشگاه ها 
راه هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با 
همین دســتگاه های پز موجود با تکمیل مختصر و کارهای نرم 
افزاری بتوانند چند کاالی اساســی مشمول طرح را ثبت کنند و 
نیاز نباشــد یک پایانه فروش کامل نصب کنند.این مقام مسئول 
در پاسخ به اینکه طرح کاالبرگ تا چه زمانی اجرا می شود؟ اظهار 
کرد: وزارت رفاه اعام کرده که هر زمان تصمیم گیری نهایی شود 
آمادگی اجرا و نصب سامانه در فروشگاه ها را ظرف یک تا دو ماه 
دارد. البته این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می شود و 
در حال حاضر بیش از ۱۰ شــرکت خصوصی همکاری می کنند 
و همه هم اعام آمادگی کردند.   اما این موضوع به دســتگاه های 
مختلف مربوط می شود؛ مثا بخشــی از کاالها مربوط به وزارت 
جهــاد و بخش تامین منابع مربوط به ســازمان برنامه و بودجه 
اســت. کارگروه هایی بین دســتگاه های مختلف اجرا می شود و 
تصمیم نهایی باید با مشارکت همه دستگاه ها گرفته شود.محسن 
زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یازده، مهرماه 
امســال گفته بود که یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی است و 
ارائه کاالبرگ منتفی شــده، چون زیرســاخت آن وجود ندارد و 
دیگر تاثیر هم ندارد. امــا معاون تجارت و خدمات وزارت صمت 

در نشست خبری اخیر خود این موضوع را رد کرد.

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان 
خریــد نان با کارت اعتباری نانوا در شــرایط 
خــاص خبر داد و گفــت: نانوایی هایی که بر 
پایه کارتخوان فروش خود را انجام می دهند، 
۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران 
افزایش هزینه های اجاره و دســتمزد نانوایان 
دریافت می کنند.محمد جال در گفت وگو با 
ایسنا، با اشــاره به حذف ارز ترجیحی اظهار 
کــرد: از همان ابتدا راهبــرد دولت در برنامه 
مدیریت هوشــمند یارانه نــان، بر یک اصل 
بســیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت 
نــان با حذف ارز ترجیحی بــرای مردم هیچ 
تغییــری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت 
نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم 
به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده 
اســت. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان 
عمومی مصرف مردم اســت و نان صنعتی و 
فانتزی الگوی متفاوتی دارند.وی با بیان اینکه 
دومین اصــل نپرداختن بــه مفهومی تحت 
عنوان سهمیه بندی نان اســت، توضیح داد: 
از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی 
شــد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در 
سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم 
همانند سابق خرید خود را انجام می دهند و 
فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی 
به یک کارتخوان هوشــمند تغییر شکل داده 
است.مشــاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ 
دو رویکرد مذکــور، همه زحمت های مربوط 
بــه جلوگیــری از انحراف مصــارف آرد غیر 
یارانه ای در ســمت دولت نگه داشــته شد و 
بــر پایه داده هایی که ســامانه در اختیارمان 
قرار می دهد، با یک الگوی هوشــمند جلوی 
انحرافات گرفته می شــود.جال با اشــاره به 
اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها در سایر 
اقام کاالیی، عنوان کرد: پیش بینی ها نشان 
می داد با اجرای این طــرح و افزایش قیمت 

گوشــت، مرغ و گنــدم مورد اســتفاده در 
واحدهای صنعتی ماننــد ماکارونی و... تقاضا 
برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ 
درصدی داشته باشــد. اما با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری ها 
و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت 
اقتصاد و سیســتم شــبکه بانکی کشور راه 
اندازی شــده، افزایش تقاضای گندم یارانه ای 
در کشــور محقق نشده اســت.به گفته وی، 
طبق آمــار حجم مصرف گندم یارانه ای برای 
تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال 
۱4۰۰ است.مشــاور وزیر اقتصاد با تاکید بر 
اینکه داده های مربوط به گندم، آرد و فعالیت 
نانوایی ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز 
مــی توان کمــک کرد جمعیــت حداکثری 
نانوایان متعهد، پاســوز رفتار اشتباه جمعیت 
حداقلی نانوایــان متخلف نشــود. قبا ابزار 
داده ای کافــی در اختیار حاکمیت حوزه نان 
نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی 
تحت عنوان ســهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. 
به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشــت 
نمی توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و 

نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت 
می توانست بر پایه سهمیه اش این کار را انجام 
دهد.جــال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح 
قرار اســت نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم 
هیــچ محدودیتی تحت عنوان ســهمیه آرد 
نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به 
مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. 
از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای ســایر 
مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه 

این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این ســوال که تکلیف افرادی 
که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، 
چه می شــود؟ پاســخ داد: بنای طرح بر پایه 
تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده 
است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی 
ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید 
نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا 
کارت بانکی آن ها فاقد موجودی باشد یا اتباع 
خارجی باشــند. در این راستا در زیرساخت 
فنی تدبیری پیش بینی شــده است مبنی بر 

اینکه نانوایان مشــخصات یکی از کارت های 
بانکی خود را به انتخاب خود در ســامانه ای 
ثبــت کنند و اگــر فردی به آن هــا مراجعه 
کرد که فاقــد کارت بانکی بود، می تواند پول 
نقد را از مشــتری دریافت کند و به نیابت از 
آن، کارت خود را برای فروش نان اســتفاده 
کند.مشــاور وزیر اقتصاد ادامــه داد: نانوایان 
باید متوجه باشــند زمانی که درمورد سامانه 
هوشــمند صحبت می شود تبدیل کردن این 
رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. 
یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی 
طراحی شده است. برای مثال در استانی که 
پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی 
استخراج می شود که به ازای هر 2۰ تراکنش 
معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می تواند 
توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته 
این فرایند باید توســط سامانه محاسبه شود. 
برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور 
اتباع پررنگ تر است، سیستم در حاشیه شهر 
با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر 

محاسبات را انجام می دهد.

لزوم تجهیز نانوایی ها به کارتخوان
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه اســتفاده از 
کارتخوان هــا بیش از ۹۹ درصد در سراســر 
کشــور فراگیــری دارد، گفت: اگــر نانوایی 
کارتخوان ندارد، مشــکل از ســمت خودش 
بوده اســت. برای مثال اطاعات کامل نبوده 
یا مدارک ایراد داشــته یا مشــکات وراثتی 
وجود داشــته اســت. توصیه وزارت اقتصاد 
این است که نانوایی ها از کارتخوان به منظور 
ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق 
فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در 
آینده برای خرید نان دچار مشــکل خواهند 
شــد. از طرف دیگر نانوایی هایــی که بر پایه 

کارتخوان فروش خود را انجام می دهند، 

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

امکان خرید نان با کارت نانوا

معاون شرکت ســاخت زیربناهای حمل و نقل 
اظهار داشت: پیش از آغاز مذاکرات با روس ها 
برای تامین منابع مالی، مذاکرات با آذربایجان 
در این باره ادامه داشت و طرف آذری اعام کرد 
که تمایلی برای ورود به این پروژه  را ندارد اما روس ها همچنان برای تامین منابع مالی 
این پروژه مصر و عاقه مند هســتند.عباس خطیبی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره مذاکرات با روس ها برای تامین مالی پروژه راه آهن رشت- آستارا در جلسه 
اخیر با معاون حمل و نقل روســیه در ایران اظهار داشــت: راه آهن رشت- آستارا از 
مهم ترین پروژه های عمرانی کشور است  که به دنبال اجرا و احداث آن هستیم. برای 
کسی پوشیده نیست که این پروژه آخرین حلقه مفقوده کریدور نوستراک است و این 
کریدور هم با توجه به طول آن، موقعیت آن در منطقه و ویژگی های ترانزیتی که برای 
کشورمان ایجاد می کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی با بیان اینکه از سال های 
گذشــته به اهمیت کریدور شمال – جنوب )نوستراک( واقف بودیم و فاز اول آن که 
راه آهن قزوین-رشــت بود را به اجرا و بهره برداری رساندیم، ادامه داد: از همان روزی 
که راه آهن قزوین- رشت به افتتاح رسید با امضای تفاهنامه ای با قرارگاه خاتم االنبیاء 
در اســفندماه سال ۹7، کار اجرایی ســاخت راه آهن رشت- آستارا را شروع کردیم و 
علمیات زیرســازی در قسمت ۱۰ کیلومتر ابتدایی این مسیر به پایان رسید و امسال 
هم با قرارگاه برای ۱۱ کیلومتر قســمت انتهای این مسیر  قراردادی به ارزش ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان منعقد شده  است.معاون شرکت ساخت  و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
گفت: برای بخش میانی این مسیرریلی و حد فاصل بخش ابتدایی و انتهایی به طول 
۱4۰ کیلومتر، به دنبال مذاکراتی که داشــتیم درخواست دریافت مجوز را از سازمان 
برنامه و بودجه کرده ایم که در صورت اخذ مجوز بتوانیم با ترک تشریفات قرارداد ۱4۰ 
کیلومتر بخش میانی راه آهن رشت- آستارا را منعقد کنیم تا اقدامات اجرایی آن آغاز 
شود.خطیبی افزود: در بحث تملک اراضی و آماده سازی بسترها برای انجام اقدامات 

اجرایی، نقشه ارزیابی ۵۰ کیلومتر از مسیر تهیه شده و با تامین منابع اقدامات تملک 
اراضی انجام می شود.وی با بیان اینکه در بحث تامین منابع مالی راه آهن رشت- آستارا 
نگاه ما به طرف  روسی است، تاکید کرد: پیش از آغاز مذاکرات با روس ها برای تامین 
منابع مالی، مذاکرات با آذربایجان در این باره ادامه داشت و طرف آذری اعام کرد که 
تمایلــی برای ورود به این پروژه  را ندارد اما روس ها همچنان برای تامین منابع مالی 
این پروژه مصر و عاقه مند هســتند و اخیرا جلساتی با مسئوالن روسیه داشتیم که 
در این جلســه هم بر عاقه مندی خود برای تامین مالی پروژه راه آهن رشت- آستارا 
تاکید کردند.  معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه در 
مذاکره با روس ها وارد مباحث مهم فنی این پروژه شــده ایم، اظهار داشت: در جلسه 
اخیر بحث های فنی و موثر مطرح شــد و بخشــی از ابهامات فنی روس ها از جمله با 
موضوعیت خط عریض و این موضوع که تغییر بوژی و لجســتیک در کدام نقطه مد 
نظر قرار بگیرد، رفع شــده  اســت. خطیبی با اشاره به اهمیت مباحث فنی برای این 
خط ریلی، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که تامین مالی متناظر مباحث 
فنی است که اساسا مباحث فنی تعیین کننده میزان منابع مالی مورد نیاز در پروژه 
اســت و اساسا پیش از توافقات در مباحث فنی نمی توان درباره تامین منابع مالی به 
توافق رســید. در ابتدا باید چارچوب های فنی با طرف مقابل همکاری، مشخص شود 
چراکه چارچوب فنی پایه و بســتر توافقات بعدی است.وی در پاسخ به این سوال که 
چرا مذاکرات برای تامین منابع مالی پروژه اســتراتژیک و مهم راه آهن رشت-آستارا 
طوالنی شده  است، تاکید کرد: مذاکرات با طرف روسی برای تامین منابع مالی راه آهن 
رشت-آستارا به تازگی شروع شده و وقت زیادی هم صرف مذاکره برای تامین منابع 
مالی نشده  اســت. پیش از مذاکرات با روســیه، با آذربایجان در حال مذاکره بودیم 
که مذاکرات با آذربایجان برای تامین منابع مالی نتیجه ای نداشــت .معاون ساخت و 
توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در شرکت ساخت گفت: در این مدت کوتاه هم در 
مذاکرات با روس ها پیشــرفت خوبی داشتیم و در ظرف 4 ماه گذشته، تیم های فنی 

و هیات کارشناسی روسیه بازدیدهایی از این مسیر داشتند. باید توجه داشته باشیم 
که درباره تامین منابع مالی یک پروژه بزرگ و استراتژیک برای هر دو کشور در حال 
مذاکره هســتیم و طبیعتا مباحث متعددی مطرح می شود که تمام این مباحث باید 
مورد بررســی قرار بگیرند.وی افزود: جلسات با روســیه درباره راه آهن رشت- آستارا 
ادامه خواهد داشت و در جلسه اخیر طرفین سواالتی داشتند که قرار بر این شده این 
ســواالت به مسئوالن مرتبط منتقل و اطاعات و مدارک دریافتی بین دو طرف رد و 
بدل شود.خطیبی درباره مذاکرات برای روش تامین مالی روس ها اظهار داشت: بحثی 
در این باره که دو طرف چه سهمی در تامین منابع داشته  باشند، مطرح نیست. البته 
ممکن اســت که بعدها به این نتایج برسیم. برآوردهای انجام شده برای منابع مورد 
نیاز این پروژه به غیر از احتساب هزینه های تملک اراضی، 8۰۰ به  میلیون یورو است 
.وی با بیان اینکه  در کنار رویکرد تامین منابع از بخش خارجی، تامین منابع مالی از 
بخش داخل را هم دنبال می کنیم، ادامه داد: مجموعه وزارت راه و شهرسازی مباحث 
تامین منابــع مالی از داخل را هم در حال پیگیری اســت تا بتوانیم از ظرفیت های 
داخلی هم برای تامین منابع مالی بهره مند شــویم و در این باره جلســاتی با معاون 
اول رییس جمهوری داشــتیم و پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را هم 
داده ایم و در این باره مکاتباتی هم انجام شــده است.  معاون شرکت ساخت وتوسعه 
زیربناهای حمل و نقل گفــت: چندین گزینه برای تامین منابع  به صورت همزمان و 
موازی با هم دنبال می شود که هر کدام از این گزینه ها زودتر دسترسی به منابع مالی 
را ایجاد کند، فعال خواهد شــد.  خطیبی افزود: روس ها عاقه مند ورود به این پروژه 
هســتند اما برای توافق به زمان نیاز داریم چراکه این توافقات با یک نشســت انجام 
نمی شود و کمیته های فنی و مالی باید فعال باشند و اولین جلسه این کمیته ها برگزار 
شد.وی ادامه داد: از آنجایی که یکی از ذینفعان این مسیر ترانزیتی کشور روسیه است 
طبیعتا مذاکرات برای همکاری در پروژه راه آهن رشت- آستارا با این کشور با جدیت 

بیشتری دنبال می شود.

 نگاه ما برای تامین منابع به روس هاست

اعالم آذربایجان از انصراف تامین مالی راه آهن رشت-آستارا
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بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ۵۲ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری

طبق اعالم بانک مرکزی، از فروردین تا ۱۰ آبان امسال بالغ بر یک میلیون و ۱۸۷ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به همراه تسهیالت ودیعه مسکن به مبلغ حدود ۱۰۸ 
هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شد.به گزارش ایسنا، از فروردین امسال تا ۱۰ آبان تعداد ۵۸۰ هزار نفر به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بهره مند شدند که این امر حاکی از رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.همچنین در این مدت، تعداد ۴۷۹ هزار نفر به مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان موفق 
به دریافت تسهیالت فرزندآوری شدند.بر اساس این گزارش، از ششم تیر ماه تا تاریخ ۱۰ آبان سال جاری نیز تعداد ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ پرونده وام ودیعه مسکن تشکیل شده است که از 

این تعداد ۱۲۸ هزار نفر به میزان بالغ بر ۷۹۹۸ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده اند.

گزیده خبر

در ۷ ماهه ایتدای سال توسط بانک سینا صورت گرفت:
پرداخت بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال 

وام قرض الحسنه به مددجویان
بانک ســینا در راستای توانمندسازی اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه، از ابتدای 
سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد سه هزار و ۲۸۰ فقره وام قرض الحسنه به ارزش 
دو هزار و ۸3۶ میلیارد ریال به مددجویان معرفی شــده از سوی کمیته امام)ره( 
و سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این 
بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و به منظور اجرای تکالیف بانک 
مرکــزی در اجرای مفاد بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱و نیز ایجاد 
بسترهای مناسب برای بهره مندی بیشتر مددجویان تحت پوشش سازمان های 
حمایتی، موضوع اعطای تســهیالت قرض الحســنه به مددجویان و کارفرمایان 
معرفی شده از ســوی این سازمان ها را در دستور کار قرار داده است.براین اساس 
این بانک طی مدت یادشــده به مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امام)ره( 
تعداد دو هزار و 3۴3 فقره وام قرض الحسنه به مبلغ دو هزار و ۴۵ میلیارد ریال و 
به مددجویان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی، ۹3۷ فقره وام قرض الحسنه 

به ارزش ۷۹۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

سید ضیاء ایمانی:
ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات 

ایران
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای بخش های 
مولد کشور از رســالت های مهم نظام بانکی است که این مهم در بانک صادرات 
ایران با طراحی محصوالت و خدمات جدید دنبال می شودو جزو اولویت های اصلی 
بانک اســت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی در 
جریان بازدید از اســتان سیستان و بلوچستان با تاکید بر این مطلب افزود: بانک 
صادرات ایران سهم برجســته ای در تامین مالی زیرساخت های اقتصادی کشور 
داشته و با استفاده از طرح های نوین و ابزارهای متنوع برای تامین مالی بنگاه ها 
و ارائه خدمات بانکداری در ســطح خرد و کالن از تولید و اشــتغال در ســطح 
استان های مختلف کشور حمایت خواهد کرد.ایمانی همچنین در بازدید از شعب 
آن بانک، وجود شعب مختلف بانک صادرات ایران در کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس و ظرفیت های داخلی و منطقه ای این بانک را ظرفیتی ارزشمند برای 
کمک به تسهیل مراودات بازرگانی از طریق شعب ارزی عنوان کرد و بر استفاده 
از تمامی ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق گام برای حمایت از تولید و گسترش 

دامنه حضور بانک در فعالیت  واحدهای اقتصادی این منطقه تاکید کرد.

تعامل بانک توسعه تعاون با تعاونگران مناسب 
بوده است 

تعامل بانک توسعه تعاون با تعاونگران مناسب بوده استمعاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تعامل بانک توسعه تعاون با تعاونگران را مناسب دانست.مهدی 
مســکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ای با موضوع 
تعاونی های اعتبار در محل اندیشکده تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به 
ویژه طی دوره های اخیر تعامل مناســبی با تعاونگران داشــته است و این باتک 
در حل مشــکالت تعاونی ها پیشگام بوده است.وی افزود: برنامه این است مساله 
ساماندهی تعاونی های اعتبار به نحو مناسبی صورت پذیرد و بانک توسعه تعاون 
نیز به عنوان نهاد توسعه ای و مالی بخش تعاون در فرآیند حمایت، ساماندهی و 
نظارت بر تعاونی های اعتبار می تواند نقش موثری بر عهده گیرد.مســکنی خاطر 
نشــان کرد: بسیاری از تشــکل های تعاونی از جمله تعاونی های اعتبار بر مبنای 
مقبولیت در میان اقشار مردم مشغول فعالیت هستند و تجمیع سرمایه های خرد 
بــر مبنا و مکانیزم تعاون می تواند در طرح های مهم ملی از جمله طرح های ملی 
مسکن نقش تسهیلگرایانه ایفا نماید.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون گفت: تعاونی های اعتبار در گروه های شغلی، مجامع محلی و اجتماعی در 
سراســر کشور حضور دارند و بســیاری از این تعاونی ها از جمله مشتریان بانک 
توسعه تعاون محسوب می شوند و تالش شده است تا بهترین خدمات و پشتیانی 

فناوری و ارائه خدمات وب سرویس به این تعاونی ها ارائه گردد.

اداره کل پیگیری وصول مطالبات پست بانک ایران خبر داد؛ 
تمدید مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید تولید تا پایان شهریور 140۲
اداره کل پیگیری وصول مطالبات پست بانک ایران از تمدید مصوبه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ و ابالغ آن به شعب بانک در سراسر 
کشــور خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، بر اساس 
نامــه ۱۹۶۶۸/۰۱ مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی 
کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابالغی توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و موسســات 
اعتباری غیر بانکی دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آنها، غیر جاری 
شده است مشمول این مصوبه می شوند.بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی، بدهی واحدهای تولیدی مشــمول را می توانند برای یک بار 
و حداکثر به مدت پنج ســال و با اخذ میزان ۵/۷ درصد از مانده بدهی و با دوره 
تنفس شــش ماهه در چارچوب » دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات 

اعتباری« امهال کنند.

بیش از 14 هزار نفر از برندگان حساب های 
قرض الحسنه بانک گردشگری شناخته شدند 

مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک گردشگری” مهرریزان”، با حضور 
اعضای هیات مدیرهبانک، نمایندگان بانک مرکزی و دادستانی کل کشور برگزار 
شد و بیش از ۱۴ هزار نفر از برندگان این حساب ها شناخته شدند.به گزارش روابط 
عمومی بانک گردشگری، در این مراسم مدیرعامل بانک گردشگری در سخنانی 
با اشاره به سنت قرض الحسنه در قرآن گفت: قرض الحسنه، آثار و برکات فراوانی 
دارد و این مهم در نیت خیر مشــتریان حســاب های قرض الحسنه وجود دارد.
محمدرضا فهمی، ترویج فرهنگ قرض الحســنه را ضروریخواند و افزود: در حال 
حاضر از محل منابع سپرده هایقرض الحســنه، تسهیالت قرض الحسنه در زمینه 
های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مســکن و بیماری های خاص پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بسیاری از خیرین و یا صاحبان برخی شرکت ها برای بهره مندی 
کارکنان خود از تســهیالت قرض الحسنه، منابع خود را در اختیار بانک ها قرار 
می دهند تا بانک نیز به افراد معرفی شده از سوی شرکت ، تسهیالت قرض الحسنه 

بپردازد.

وزیر اقتصاد خبر داد
واریز بخشی از سود سهام عدالت 

تا پایان پاییز
وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشــی از ســود ســهام 
عدالت تا پایان پاییز ســال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سیداحســان خاندوزی با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی 
بورس، اظهار کرد: در این جلســه مصوب شــد سود سهام 
عدالت شرکت های بورســی که مهلت آن ها برای واریز سود 
به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن ها قابل وصول است، 
تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام دار عدالت واریز 
شــود.وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود 
۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه ســهام عدالت اســت.وزیر 
اقتصاد در گفت وگویی که با صداوســیما داشــت، همچنین 
درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی 
مانده سود سهام عدالت از شرکت هایی که هنوز مهلت دارند 
تا پایان ســال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می شود و 
اخبار آن متعاقبا اعالم خواهد شد.بر اساس این گزارش، سود 
سهام عدالت مربوط به ســال ۱۴۰۰ بوده و میزان آن بسته 
به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت است.بر این اساس 
فرایند واریز سود سهام عدالت سال ۱3۹۹ برای ۴۹ میلیون و 
۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال گذشته 
آغاز شد و طبق آن سهام عدالتی های ۴۵۲ هزار تومانی ۴۸۹ 
هزار تومان، ســهام عدالتی های ۴۹۲ هزار تومانی ۵3۲ هزار 
تومان، سهام عدالتی های ۵3۲ هزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و 
سهام عدالتی های یک میلیون تومانی یک میلیون و ۸۱ هزار 

تومان سود دریافت کردند.

دیدار مدیران عامل بانک تجارت و پتروشیمی اروند؛
ظرفیت های تخصصی بانک تجارت 

در خدمت شرکت پتروشیمی 
اروند

مدیرعامــل بانک تجــارت در دیدار با مدیرعامل شــرکت 
پتروشیمی اروند از آمادگی این بانک برای همکاری حداکثری 
با این شــرکت پتروشیمی خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک 
تجارت در جریان سفر به منطقه ماهشهر با حضور در شرکت 
پتروشــیمی اروند با مهندس محمدرضا کریمی مدیرعامل 
ایــن مجموعه دیدار و گفت وگو کرد.مدیرعامل بانک تجارت 
در این دیدار با اشــاره به سابقه خدمات این بانک به صنعت 
پتروشیمی و همکاری با شرکت پتروشیمی اروند گفت: بانک 
تجارت همواره سعی دارد محصوالت و خدمات مالی و بانکی 
خود را با توجه به نیازهای هر مشتری متناسب سازی کرده و 
از هر محصول، ورژن خاصی برای هر مشتری طراحی و ارائه 
کند.اخالقی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از 
صنایع کلیدی و تاثیرگذار کشور به شمار می رود گفت: بانک 
تجارت آمادگی ایــن را دارد که با تمام ظرفیت های خود از 
طریق تعریف مکانیسم های مالی جدید و به روز و همچنین 
از مســیر عاملیت صندوق توســعه ملی و انتشار اوراق ارزی 

پشتیبان طرح های پیش روی پتروشیمی اروند باشد.

ارقام مالیات ستانی متناسب با رشد اقتصادی نیست

 بانک ها نباید امانت اطالعات را مخدوش کنند
کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران خاطر نشان 
کرد: مطابق با قوانین پایه ای بانک ها، حفظ اطالعات پولی و مالی 
بانک ها یک الزام اســت و این اطالعات امانت مردم نزد بانک ها 
محسوب می شود این در حالیست که سامانه ها به گونه ای طراحی 
شده اند که این اطالعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده 
می شــود و آنها امانت داری را مخدوش می کند در این شــرایط 
این احتمال تقویت می شــود که برخی منابع خود را به ســمت 
بازارهای غیرشــفاف هدایت کنند که این موضوع برای اقتصاد 
یک آسیب جدی محسوب می شود.محمود توالیی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه همزمان با تصویب پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس فعاالن اقتصادی نسبت به 
اجرا و عملیاتی شدن مردد بودند، گفت: فعاالن اقتصادی بر این 
باورند که زیرساخت های اجرای آن به  زودی فراهم نخواهد شد 
اما عزم مجلس و مرکز پژوهش های مجلس بر این است که این 
اتفاق رقم بخورد.وی با اشاره به ورود وزارت ارتباطات برای اجرای 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، خاطر نشان کرد: سازمان 
امور مالیاتی بســتر اجرای این طرح ندارد و برای اجرای آن باید 
بســتر اجتماعی و زیرساختی آن در سازمان امور مالیاتی فراهم 
شــود اما هم اکنون این زیرساخت ایجاد نشده است.کمیسیون 
مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه دیتاها باید 
به درستی رد و بدل شوند، افزود: فعاالن اقتصادی هنوز اطالعات 
پایه ای و اطالع دقیقی از سامانه مودیان ندارند این در حالیست 
که افرادی که قرار است قانون برای آنها اجرا شود باید از جزئیات 

آن آگاه شــوند و به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی و پرسنل 
آن نســبت به سامانه مودیان اطالعات کافی را ندارد و نمی تواند 
مراجعه کنندگان را در این زمینه قانع کنند.توالیی در پاســخ به 

این پرســش که فعاالن اقتصادی بر این باورند که دولت تالش 
دارد بخشــی از کمبود بودجه خود را از درآمد فعاالن اقتصادی 
جبران کند آیا چنین دیدگاهــی را می پذیرید؟ گفت: طبیعی 

است ارقام مالیات ســتانی متناسب با رشد اقتصادی نیست؛ به 
عنوان مثال اگر رشد اقتصادی ۲ درصد باشد درصد اخذ مالیات 
از مودیان 3۰ درصد افزایش پیدا می کند و در فضای عمومی این 
گفته نشر داده می شود که فعاالن اقتصادی از پرداخت مالیات 
طرفه می روند.به گفته این فعال اقتصادی؛ مالیات هر ســاله از 
بخش مولد و شفاف بیشتر گرفته می شود.وی تاکید کرد: مطابق 
بــا قوانین پایه ای بانک ها حفظ اطالعــات پولی و مالی بانک ها 
یک الزام است و این اطالعات امانت مردم نزد بانک ها محسوب 
می شود این در حالیست که سامانه ها به گونه ای طراحی شده اند 
که ایــن اطالعات در اختیار ســازمان امور مالیاتــی قرار داده 
می شــود و آنها امانت داری را مخدوش می کند در این شرایط 
این احتمال تقویت می شــود که برخی منابع خود را به سمت 
بازارهای غیرشــفاف هدایت کنند که این موضوع برای اقتصاد 
یک آسیب جدی محسوب می شود.توالیی با بیان اینکه فرمول 
مالیات ســتانی در ایران بر مبنای خود اظهاری نیست، افزود: 
قانون مبنای اخذ مالیات را خود اظهاری اعالم کرده اســت این 
در حالیست که در عمل چنین مهمی رخ نمی دهد؛ رسیدن به 
عدد بودجه فراتر از خوداظهاری هاست عدد بودجه معین و بین 
ادارات مختلف توزیع می شــود و ادارات باید این عدد را وصول 
کنند؛ پرســش اصلی این اســت که آیا در آن اداره میزان سود 
تغییر کرده است؟ اصل این است که مالیات از سود اخذ شود اما 
در عمل به این موضوع توجه نمی شود و اگر سود نباشد ممکن 

است از زیان هم مالیات بگیرند.

وزیــر راه و شهرســازی دربــاره پرداخت 
تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن از سوی 
بانک ها گفت: بانک مرکزی تکالیف بانک ها 
در قانــون جهش تولید مســکن را ابالغ 
کرده ولی بانک ها بــه دالیل متعددی به 
تعهدات خود عمل نکردند.به گزارش ایلنا 
از وزارت راه و شهرســازی، رستم قاسمی 
با بیان اینکه تکریم مردم سرلوحه کار همه 
مدیران مجموعه وزارت راه وشهرســازی 
قــرار دارد، گفت: در ســال ۱۴۰۱ ادارت 
کل راه و شهرسازی اســتان ها بیش از 3 
هزار و 3۰۰ نفر مراجعات مردمی داشتند.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به برگزاری 
میزهای خدمت وزارت راه و شهرســازی 
در ســفرهای استانی رئیس جمهور خاطر 
نشــان کــرد:  وزارت راه و شهرســازی با 
برگزاری میز خدمت در حدود ۲۸ ســفر 
اســتانی رتبــه اول را در ایــن خصوص 
کســب کرده است.قاســمی خاطر نشان 
کرد: در ســال ۱۴۰۱ ســازمان های تابعه 
وزارت راه و شهرســازی بیش از یک هزار 
نفر مراجعــه مردمی داشــتند.وی درباره 

سیستم پیگیری دستورات صادر شده در 
مالقات های مردمی توضیــح داد: تمامی 
دستورات صادر شــده امروز برای برطرف 
شدن مشکالت مراجعان به مدیران مربوطه 
ابالغ شــد و مردم می توانند از طریق اداره 
ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرســازی 
به صورت مســتقیم پیگیر مســائل خود 
باشند.وزیر راه و شهرسازی در ادامه از رفع 

اخرین ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه 
صندوق توســعه ملی مســکن خبر داد و 
افــزود: آخرین ایرادات هفته گذشــته در 
دولت برطرف و به شــورای نگهبان ارسال 
شد.قاسمی همچنین درباره تکالیف بانک ها 
در خصوص پرداخت تسهیالت برای طرح 
نهضت ملی مســکن گفت: بانک مرکزی 
وظایــف بانک ها بر اســاس قانون جهش 

تولید مســکن را به آن ها ابالغ کرده ولی 
بانک ها به دالیل متعددی به تعهدات خود 
عمل نکرده اند.وی درباره میزان پیشرفت 
و توســعه طرح نهضت ملی مسکن با بیان 
اینکه رئیس جمهور هر هفته  این موضوع 
را پیگیری می کننــد، افرود: روش هایی را 
به منظور سرعت بخشــی و توسعه طرح 
نهضت ملی مســکن در پیش گرفتیم که 
شــامل واگذاری زمن برای ســاخت خانه 
های یک طبقه در شــهرهای دارای زمین 
می شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  در 
شهرهای دارای اراضی کافی، به مردم زمین 
واگذار می شــود و وام برای ساخت مسکن 
توسط خود متقاضیان نیز پرداخت خواهد 
شــد و مردم می توانند به ساخت مسکن 
تدریجی هم اقدام کنند.وی در پایان خاطر 
نشان کرد:  آیین نامه قانون جوانی جمعیت 
و اهدای زمین به خانواده های دارای ســه 
فرزند و بیشتر ابالغ شده و مردم می توانند 
برای دریافت آن مراجعه کنند، وزارت راه و 
شهرسازی طبق قانون به وظیفه خود عمل 

خواهد کرد.

بانک ها به تعهدات خود در قانون 
جهش مسکن عمل نکردند

قیمت طال امروز چهارشــنبه با حمایت از کاهــش ارزش دالر افزایش یافت؛ اگرچه 
ســرمایه گذاران روی چشم انداز فدرال رزرو ایاالت متحده در مورد سرعت افزایش نرخ 
بهره در آینده تمرکز داشــتند، زیرا جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی در انتهای روز 
به پایان می رســد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۵ دقیقه صبح به 
وقت شــرقی با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۶۴۸ دالر و ۷۰ ســنت رسید و قیمت طال در 
بازار آمریکا نیز با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۱۶۴۹ دالر و ۷۰ ســنت رسید. شاخص دالر 
۰.۱ درصد کاهش یافت و باعث شــد که طال با قیمت دالر برای دارندگان سایر ارزها 
ارزان تر شود.فرصت های شــغلی ایاالت متحده در ماه سپتامبر به طور غیرمنتظره ای 

افزایش یافت که نشان می دهد تقاضا برای نیروی کار همچنان قوی است و شواهدی را 
ارائه می دهد که نشان می دهد افزایش سریع نرخ بهره هنوز به شدت در اقتصاد واقعی 
تاثیرگذار نبوده است.ســرمایه گذاران به طور گسترده انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ 
بهره یک شــبه خود را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد که چهارمین افزایش متوالی است. 
طال نســبت به افزایش نرخ بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا این امر باعث افزایش 
هزینه فرصت نگهداری فلز بی بازده و افزایش ارزش دالر می شود.نظرسنجی های تجاری 
روز سه شنبه نشــان داد که تولید جهانی کارخانه ها در ماه اکتبر به دلیل نگرانی های 
گسترده از رکود، تورم باال و سیاست صفر چین برای کووید به تقاضا ضعیف شد و به 

اختالالت مداوم عرضه و تیره کردن چشم انداز 
بهبود افزود.بر اســاس گــزارش رویترز، ذخایر 
اس پی دی آر گلد تراست،  بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری تحت پشــتوانه طال در جهان، 
اعالم کرد که دارایی های آن در روز ســه شنبه 
از ۹۲۰.۵۷ تــن در روز دوشــنبه ۰.۱۶ درصد 
کاهش یافت و به ۹۱۹.۱۲ تن رســید.در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ 

درصد کاهش به ۱۹.۶3 دالر رسید و در روز سه شنبه به باالترین حد خود در سه هفته 
رسید. پالتین با ۰.۴ درصد افزایش به ۹۴۶.۱۸ دالر و پاالدیوم ۰.۵ درصد افزایش یافت 

و به ۱۸۸۹ دالر  و ۴۷ سنت رسید.

افزایش قیمت طالی جهانی با عقب نشینی دالر

کــی یانگ جو، یکی از بنیانگذاران شــرکت تجزیه و تحلیل 
ارزهــای دیجیتال ، ادعا می کند کــه حجم معامالت نقدی 
بیت کوین به معامالت مشــتقه به باالترین سطح در دو سال 
گذشــته رسیده که بیانگر ســردی بیش از حد بازار است.به 
گزارش ایســنا به نقل از تــودی، معامالت آتی بیت کوین در 
حال حاضر بیشــتر توسط نهنگ ها معامله می شود که نشان 
می دهد بزرگترین ارز دیجیتال در حال حاضر در میانه چرخه 
انباشــت دیگری قرار دارد.در حال حاضر سرمایه گذاران خرد 
عمدتــاً بازار آتی را پس از ســقوط قیمت اخیر رها کرده اند. 
همانطور که جو اشاره کرد، وقتی بازار ارزهای دیجیتال بیش 
از حد گرم می شــود، مردم تمایل دارنــد معامالت آتی را با 
نفوذ باالتر معامله کنند.ماه گذشــته، بهره باز معامالت آتی 
بیت کوین توانســت به اوج جدیدی برســد حتی زمانی که 

نوســانات همچنان پایین بودند. در واقع، اکنون برای اولین 
بار از ســال ۲۰۲۰، بزرگترین ارز دیجیتال جهان نسبت به 
شاخص ســهام اس اند پی ۵۰۰ نوسانات کمتری دارد. این 

واقعیت که حجم معامالت به طور مداوم باالست، این چرخه 
نزولی را از زمســتان کریپتو ۲۰۱۸ متمایز می کند.در اواخر 
ماه اکتبر، تحلیلگری اظهار کرد کــه بازار ارزهای دیجیتال 
احتماالً به دلیل افزایش عالقه بهره باز معامالت آتی، شــاهد 
نوسانات »انفجاری« خواهد بود اما بیت کوین توانست ماه قبل 
را پس از دو شــمع قرمز متوالی با رنگ سبز به پایان برساند.
مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۱.۰۱ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۱.۰۲ درصد کمتر شــده اســت. در حال حاضر 3۸.۷3 
درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده 
که در یک روز ۰.۱۲ درصد افزایش داشــته است.حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱.۹۸ میلیارد 
دالر است که ۱۸.3۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در 
امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 3.۱3 میلیارد دالر است 
که ۴.3۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون  ۶۵.۰۵ میلیارد دالر 
اســت که ۹۰.3۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بازار بیت کوین سرد شد
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گزیده خبر

هلند به دنبال اخراج ایران از کمیسیون 
حقوق زنان است

سنای هلند به دولت این کشور ابالغ کرد که خواستار خروج ایران از کمیسیون 
حقــوق زنان شــده و از هرگونه طرحی برای این کار حمایــت کند.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، سنای هلند روز سه شــنبه طرحی را ارائه کرده 
است که از دولت این کشور می خواهد با توجه به آن چه »به کارگیری خشونت 
شدید توسط حکومت ایران به منظور سرکوب تظاهرات برای آزادی بیشتر زنان 
و دختران که در نتیجه آن، تخمین زده می شود صدها نفر کشته شده و هزاران 
نفر مجروح شده باشند«، خوانده شده، خواستار خارج کردن ایران از کمیسیون 
حقوق زنان شــده و از »هر گونه پیشــنهادی« در این زمینه حمایت کند.دیگر 
کشــورهای حامی حذف ایران از کمیسیون حقوق زنان شامل کانادا، نیوزلند و 
آمریکا هســتند.عالوه بر این، دیده بان سازمان ملل که یک گروه حقوق بشری 
غیر دولتی مســتقر در ژنو است، پیش نویس قطعنامه ای را برای ارائه به شورای 
اقتصادی اجتماعی ســازمان ملل به منظور حذف ایران]از این شورا[ تهیه کرده 
اســت. دیده بان سازمان ملل عضو ویژه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 

بوده و دارای موقعیت مشورتی است.

 بایدن چراغ خاموش به سمت
 انتخابات ۲۰۲۴ می رود

بــه گفتــه منابع آگاه، جو بایــدن فعالیت  برای شــرکت دوبــاره در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را در خفا آغاز کرده است.به گزارش ایسنا، روزنامه 
واشنگتن پســت به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا و جیل بایدن )همسرش( میزبان مشاوران ارشد خود در کاخ سفید بوده اند 
تا برنامه نامزدی احتمالی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
را طرح ریزی کنند.این نشست ها که مشاوران آن ها را »گروهی بسیار کوچک« 
توصیف می کنند، در حالی برگزار می شــوند که کمیتــه ملی حزب دموکرات 
در حال برنامه ریزی برای پاســخ دادن به دونالد ترامپ )رئیس جمهوری ســابق 
آمریــکا( یا دیگر رقبای احتمالی اســت. این حزب همچنین قصد دارد حامیان 
قدیمی خود در انتخابات ۲۰۲۰ را که در انتخابات میاندوره ای پیش رو شــرکت 
نمی کنند، دوباره به خود جذب کند.اگر بایدن دوباره در انتخابات نامزد و پیروز 
شــود، در پایان دومین دوره ریاســت جمهوری خود ۸۶ سال خواهد داشت که 
به نوبه خود بی ســابقه اســت. با این حال، او تا کنون به صورت رســمی اعالم 
نکرده که در انتخابات شــرکت می کند یا نه، اما در محافل خصوصی و عمومی 
متعددی به قصد خود برای نامزدی اشــاره کرده است. او همچنین گفته است 
که اگر دونالد ترامپ نامزد شــود، برای حضور در انتخابات مشتاق تر خواهد بود.

آنیتــا دان، مایک دونیلون و جن اومالی دیلون که مشــاور انتخاباتی بایدن در 
ســال ۲۰۲۰ بودند در کنار ران کالین، رئیس دفتر بایدن در این نشســت های 
مشورتی حضور داشته اند. گرچه دموکرات ها اکنون درگیر انتخابات میاندوره ای 
کنگره هســتند، اما دان و اوکالی دیلون با مدیران انتخاباتی دو رئیس جمهوری 
دموکرات ســابق آمریکا )باراک اوباما و بیــل کلینتون( گفت وگو کرده اند.بایدن 
روزهای دشــواری را به عنوان رئیس جمهوری پشت سر می گذارد و بسیاری از 
افراد حزب دموکرات با ابراز نگرانی نسبت به سن باالی او، خواستار ظهور نسل 
جدید از رهبران هستند. اما بایدن و بسیاری از دموکرات ها ترامپ را یک تهدید 
وجودی می دانند و باور دارند که جو بایدن بهترین گزینه برای شکست این نامزد 

احتمالی جمهوری خواهان است.

بولسونارو بدون اذعان به شکست، روند 
انتقال قدرت در برزیل را مجاز کرد

ژائیر بولسونارو در نخستین اظهارات علنی خود پس از ناکامی در انتخابات روز 
یکشنبه برزیل، شکست خود را نپذیرفت و گفت، اعتراضات حامیانش نتیجه 
»خشــم و احساس بی عدالتی« نسبت به این رای گیری بود.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، بولسونارو درباره نتایج انتخابات روز یکشنبه زیاد 
صحبت نکرد و رئیس دفتر کارمندانش را مسئول آغاز روند انتقال با نمایندگان 
لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا، رئیس جمهوری منتخب برزیل تعیین کرد.دیوان 
عالی برزیل نیز در بیانیه ای اعالم کرد، با توجه به اینکه بولسونارو رئیس دفتر 
کارمندانش را مسئول گفت وگو با تیم انتقال لوال داسیلوا اعالم کرده، به منزله 
آن است که او نتایج انتخابات را به رسمیت می شناسد.بولسونارو در دیدار روز 
سه شــنبه خود با قضات دیوان عالی برزیل، به وضوح اذعان داشــت که لوال 
داسیلوا پیروز انتخابات است.ژائیر بولسونارو که یک ملی گرای راست گراست، 
بیش از ۴۴ ساعت طول کشید تا درباره انتخابات اظهارنظر کند و این واکنش 
دیرهنــگام نگرانی هایی را ایجاد کرد که او به دنبال ایجاد شــک و تردید در 
مورد نتیجه رای گیری اســت.در میانه ســکوت او، حامیانش راه های اصلی را 
در اعتراض به شکســت در انتخابات ریاست جمهوری مسدود کرده و برخی 
نیز خواستار کودتای نظامی به منظور متوقف کردن داسیلوا برای بازگشت به 
قدرت شــدند.گروه های صنعتی برزیل اعالم کردند که مسدودسازی راه های 
اصلی باعث ایجاد اختالل در توزیع ســوخت، صادرات غالت به بنادر اصلی و 
تامین کاالها برای ســوپرمارکت ها شد.بولسونارو همچنین در سخنرانی خود 
خطاب به ملت برزیل به شــوخی خطاب به خبرنگاران گفت که دلشان برای 
او تنگ می شــود و از آنهایی که به او رای دادند، تشکر کرد و در ادامه افزود: 
من مطیع قانون اساسی هستم که بر اساس آن، اول ژانویه ۲۰۲۳ روند انتقال 
صورت می گیرد.وی ادامه داد، جنبش های کنونی مردمی در کشــور نتیجه 
خشــم و حســی از بی عدالتی درباره روند رای گیری است. معترضان باید از 
تخریب اموال عمومی یا ایجاد اخالل در حق رفت و آمد اجتناب کنند اما به 

آنها نگفت که به خانه هایشان بازگردند.

ادعای وال استریت:
 ایران می خواهد به اهدافی در عربستان و 

اربیل حمله کند
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات ســعودی و آمریکایی مدعی شد 
عربستان سعودی اطالعاتی درباره یک حمله قریب الوقوع از جانب ایران به اهدافی 
در خاک عربستان را با ایاالت متحده به اشتراک گذاشته است.به گزارش تسنیم، 
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات ســعودی و آمریکایی مدعی شد 
عربستان سعودی اطالعاتی درباره یک حمله قریب الوقوع از جانب ایران به اهدافی 
در خاک عربســتان را با ایاالت متحده به اشــتراک گذاشته است. طبق ادعای 
فوق پس از این هشــدار سعودی ارتش آمریکا در خاورمیانه به حالت آماده باش 
در آمده اســت.مقامات مذکور مدعی شدند در پی صدور این هشدار، عربستان، 
ایاالت متحده و چند کشور دیگر همسایه سطح آماده باش نیروهای نظامی خود 
را افزایش داده اند. مقامات مورد اشــاره در گزارش وال استریت ژورنال جزییات 
بیشتری از این هشدار اطالعاتی ســعودی ارائه نکرده اند.یک سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: ما نگران این تهدید هستیم و از کانال های 
نظامی و اطالعاتی با مقامات ســعودی دائما در  ارتباطیم.روزنامه وال اســتریت 
ژورنال در ادامه گزارش خود به حمالت موشکی متعدد ایران در چند وقت  اخیر 
به مواضع گروهک های تروریستی در شمال عراق اشاره کرده است.ادعاهای این 

رسانه آمریکایی تایید نشده است.

واکنش پنتاگون به ادعایی مبنی بر حمله ایران 
به عربستان و عراق

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به ادعاهای مطرح شده در گزارشی مبنی بر وجود 
تهدید »حمله ای قریب الوقوع« از ســوی ایران به مواضعی در عربســتان و عراق 
واکنش نشــان داد.به گزارش ایسنا، پس از انتشار برخی گزارش ها مبنی بر این 
که عربستان به اطالعاتی دســت یافته که خبر از حمله ای قریب الوقوع از سوی 
ایران می دهد، پنتاگون درباره آن چه »تهدیدی جدید از سوی ایران علیه نیروهای 
نظامی آمریکا« خوانده شده اســت، ابراز نگرانی کرد.ژنرال پَت رایدر، سخنگوی 
پنتاگون گفت: ما درباره این تهدید در خاورمیانه نگرانیم.رایدر گفت: ما در تماس 
مستقیم با شرکای سعودی مان هستیم تا ببینیم از آن جا چه اطالعاتی می توانند 
در این باره ارائه کنند. ما حق حفاظت و دفاع از خودمان را محفوظ می دانیم، فارغ 
از این که نیروهایمان کجا خدمت کنند، چه در عراق باشد و چه در جای دیگر.

مقامات آمریکایی و عربســتانی در گفت وگو با روزنامه وال استریت ژورنال ایاالت 
متحده مدعی شــدند که ریاض و واشنگتن به دلیل دریافت اطالعاتی مبنی بر 
اینکه ایران ممکن است در آینده نزدیک برای حمله به عربستان سعودی و عراق 
آماده شود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.وال استریت ژورنال، شب گذشته در 
گزارشی ادعا کرد که ایران ممکن است به زودی به اهدافی در عربستان سعودی 
و شهر اربیل عراق حمله کند تا توجه افکار عمومی را از اعتراضات داخلی منحرف 
کند.در این گزارش، با اشاره به اینکه عربستان این اطالعات را با مقامات آمریکایی 
در میان گذاشته است، ادعا شده است که ارتش دو کشور و برخی دیگر از کشورها 
به حالت آماده باش در آمده اند.یکی از مقامات شــورای امنیت ملی کاخ سفید در 

این خصوص به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت: ما نگران تهدید ایران هستیم.

آمریکا:

فروشتسلیحاتبهروسیهرابرایایرانسختمیکنیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری، 
ادعاها درباره روابط ایران و روسیه را تکرار کرد.به گزارش ایسنا، 
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشســتی 
خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر 
شده است، در پاسخ به این که چه توضیحی درباره گزارش هایی 
دارد که در آن ها ادعا شده ایران در حال آماده شدن برای ارسال 
موشک های بالســتیک کوتاه برد به روسیه است، گفت: ما قبال 
درباره کمبود بسیار بد تامین]مواد و قطعات اولیه[ که روسیه با 
آن مواجه است، صحبت کرده ایم. این، حداقل بخشی از آن به 
خاطر تمهیدات کنترل صادراتی است که آمریکا و برخی دیگر 
از کشــورها علیه  صنایع مسکو، از جمله صنایع نظامی اعمال 
کرده اند که باعث می شــود روســیه با کمبود شدید مواد اولیه 
برای تولید داخلی اجزا و قطعات الزم جهت استفاده در جنگش 
علیه اوکراین مواجه شود.پرایس ادامه داد: ما نگرانیم که روسیه 
به دنبال گرفتن تســلیحات متعارف  پیشــرفته از ایران باشد، 
مانند موشک های زمین به زمین  که تقریبا می توان با اطمینان 
گفت که در جنگ روســیه علیه اوکراین استفاده خواهد شد. 
قبال درباره تالش هایمان برای استفاده از تمام ابزارهای مناسب 
برای افشــا کردن، جلوگیری و مقابله با تهیه این تسلیحات از 
سوی ایران برای روسیه و علیه مردم اوکراین صحبت کرده ایم. 
ما سرســختانه به اجرایی کردن تمام تحریم های آمریکا علیه 
تجارت تســلیحاتی ایران و روســیه ادامه خواهیــم داد تا کار  
فروش این تسلیحات به روسیه را برای ایران سخت کنیم و به 
اوکراینی ها کمک کنیم آن چه برای دفاع در برابر این تهدیدها 
نیاز دارند،  در اختیار داشــته باشــند. ما همچنین با شرکای 
اروپایی مان در مقابل تهدیدات ایران در خاورمیانه ایســتادگی 
خواهیم کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: 

هر کسی با ایران تجارتی بکند که به نوعی به پهپادها یا تولید 
موشک های بالستیک آن یا انتقال تسلیحات از ایران به روسیه 
مرتبط باشد، باید احتیاط کند. ما در استفاده از تحریم هایمان و 
هر گونه ابزار موثر دیگری، تردید نخواهیم کرد.پرایس در پاسخ 
به این سوال که آیا از نظر او ارسال تسلیحات متعارف پیشرفته 
دیگر به ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
اســت یا نه، مدعی شــد: قطعنامه ۲۲۳۱  معیارهایی که ذیل 

آن ممنوع هســتند را به وضوح تشریح می کند. بدون این که 
وارد جزئیات شویم، این موضوعی نیست که من بتوانم در حال 
حاضــر درباره اش گمانه زنی کنم. اما اگر موردی پیش بیاید، ما 
نوع این تجهیزات] یا تســلیحات[ را برررسی می کنیم، برد آن 
و دیگر جزئیاتش را بررســی می کنیم تا ببینیم آیا قطعنامه را 
نقض می کند یا نه. ارسال تجهیزات و فناوری مرگ بار به روسیه 
موضوعی است که ما با حمایت شرکا و متحدانمان در جهان با 

آن مقابله خواهیم کرد.اظهارات پرایس در این زمینه در حالی 
مطرح می شود که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در نشســت خبری روز دوشــنبه اش، در پاسخ به سوال 
دیگری درباره اظهارات مجدد مقامات غربی مبنی بر ارســال 
تجهیزات نظامی از جمله پهپاد از سوی ایران به روسیه تاکید 
کرد: همان طور که بارها گفته ایم ایران صادر کننده ســالح به 
هیچ طرفی از جنگ در اوکراین نیست. ایران مخالف جنگ در 
اوکراین، ســوریه، یمن و ... اســت و معتقد است که باید برای 
حل و فصل اختالفات به راهکارهای سیاسی متوسل شد.کنعانی 
در ادامه گفت: جمهوری اســالمی ایران از ابتدای شکل گیری 
بحــران اوکراین تمــام تالش های دیپلماتیکــش معطوف به 
پایان دادن به جنگ و اســتفاده از مکانیزم سیاسی برای پایان 
این اختالف بوده و این سیاســت را ادامــه می دهد. بر خالف 
کشورهای مدعی که علیه ایران فرافکنی می کنند و میلیاردها 
دالر تجهیزات به یک طرف جنگ صادر می کنند.ند پرایس در 
بخش دیگری از نشســت خبری اش، با مطرح کردن اظهاراتی 
مداخله جویانه درباره اتفاقــات اخیر ایران، تایید کرد که امروز 
دوم نوامبر، نشست غیررسمی شورای امنیت به طور مشترک از 
سوی آمریکا و آلبانی برای بررسی ادعای »نقض حقوق بشر« در 
ایران تشکیل خواهد شد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در ادامــه، درباره ادعایی که در برخی گزارش ها مبنی بر وجود 
تهدید حمله نظامی ایران به مواضعی در اربیل عراق مطرح شده 
است، گفت: تصویر این تهدید برای ما نگران کننده است. ما از 
طریق کانال های نظامی، دیپلماتیک و اطالعاتی با سعودی ها در 
ارتباطیم و در اقدام برای دفاع از ممافع خودمان و شــرکایمان 
تردید نخواهیم کرد.مقامات رســمی ایران هنــوز به این ادعا 

واکنشی نشان نداده اند.

دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود 
در نشســت اتحادیه عــرب در الجزایر 
اعــالم کرد، جهــان به دلیــل وجود 
دودستگی ها با بحران بزرگی روبروست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل با بیان اظهارات مذکور 
گفت، این سازمان از روند صلح و پایان 
اشغالگری رژیم صهیونیستی  به  دادن 
در رابطه با پرونده فلســطین حمایت 
می کند.وی در ادامه افزود: ما خواستار 
احیای توافقنامه غالت بین روســیه و 
اوکراین هســتیم تا از بحران غذایی در 
تعدادی از کشورهای جهان جلوگیری 
شــود.گوترش گفت، نشست تغییرات 
اقلیمــی در شرم الشــیخ فرصتی برای 
توافق بر سر کاهش گازهای گلخانه ای 
و پایبندی کشورها به انجام تعهداتشان 
ریاســت  نهاد  بود.همچنین  خواهــد 
جمهوری مصر در بیانیه ای اعالم کرد، 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این 

کشور و گوترش در حاشیه نشست های 
اتحادیــه عرب در الجزایــر باهم دیدار 
کردند.در این دیــدار، دو طرف درباره 
آخریــن تحــوالت در مــورد تعدادی 
از پرونده هــا و مســائل به ویژه بحران 
لیبی و نیز آمادگی هــای جاری برای 
ســازماندهی اجالس تغییرات اقلیمی 
شرم الشــیخ بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار همکاری ها برای نهادینه 
مشترک«  »مســوولیت  اصل  شــدن 
پیرامون مســائل آب و هوایی در میان  
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

بررســی شد و اینکه کشورهای توسعه 
یافته باید در اجرای تعهدات زیســت 
محیطی به کشورهای در حال توسعه 
کمک مالی و فنی کنند.سیسی در این 
دیدار اعالم کرد، مصر از همکاری مثمر 
ثمر و رو به رشد با سازمان ملل متحد 
در رابطــه با موضوع تغییرات اقلیمی و 
اثرات آن بر جهان قدردانی می کند.وی 
در ادامه به میزبانی کشورش از نشست 
جهانی تغییــرات اقلیمی در ماه نوامبر 
در شــرم الشیخ پرداخت و گفت، مصر 
تالش خواهد کرد در این نشست چشم 

انداز جامعی از نیازهای کشــورهای در 
حال توســعه و توانایی های کشورهای 
توســعه یافته اتخاذ کند تا به راهکارها 
و تعهدات عملی و قابل اجرا در ســطح 
بین المللــی در مواجهه با چالش های 
اقلیمی دســت یابد به گونه ای که به 
تحقق اهداف سازمان ملل برای توسعه 
پایدار کمــک کند.گوترش هــم ابراز 
امیدواری کرد که نشست شرم الشیخ 
نقطه عطفی در موضوع تغییرات آب و 
هوایی باشد.وی از مواضع تاریخی مصر 
قدردانی کرد به ویژه که این کشور یکی 
از اولین کشورهای در حال توسعه است 
که سیاست های قاطعانه ای را در مورد 
پرونده تغییرات آب و هوایی اتخاذ کرده 
و در حال حاضر پیرامون  پرونده محیط 
زیست، حمایت از تحول سبز و مقابله 
با پدیده تغییــرات اقلیمی تالش می 
کند.ســی و یکمین دور از نشست های 
اتحادیه عرب از روز سه شنبه در الجزایر 

در حال برگزاری است.

گوترش: 

جهان به دلیل دو دستگی ها با بحران بزرگی مواجه است

رئیس ســتاد مشــترک ارتش کره جنوبی چهارشنبه به 
خبرنگاران گفت، کره شمالی حداقل ۱۰ موشک به سمت 
دریای ژاپن و دریای زرد شــلیک کرده است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جزئیات دیگر تا 
زمانی که نیروهای مســلح کره جنوبی پاسخ به اقدامات 
کره شــمالی را کامل نکنند، فاش نمی شود.گزارش های 
اولیه حاکی از شــلیک حداقل ســه موشــک از سوی 
کره شــمالی بود. یکی از آنها به سمت جزیره اولئونگدو 
کره جنوبی حرکت می کرد، اما در ۵۷ کیلومتری شــرق 
شهر سوکچو کره جنوبی به دریا افتاد.ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد: برای اولین بار از زمان 
تقسیم شدن کره است که موشک بالستیک کره شمالی 
تا این حد نزدیک به آب های سرزمینی کره جنوبی فرود 
آمده و این اقدام کره شمالی غیر قابل توجیه است.در این 
بیانیه آمده است: این اولین بار از زمان تقسیم کره است 

که موشک شلیک شده کره شــمالی در نزدیکی آب های 
ســرزمینی ما فرود آمده اســت... یک مــورد فوق العاده 
اســتثنایی و غیر قابل توجیه. ارتش مــا قاطعانه به آن 
پاســخ خواهد داد.یاســوکازو هامادا، وزیر دفاع ژاپن هم 
به خبرنگاران گفت، هیچ خســارتی ناشی از شلیک های 

موشــکی کره شمالی به کشــتی ها یا هواپیماهای ژاپنی 
گزارش نشــده اســت. او گفت: وزارت دفاع، اطالعاتی را 
با وزارتخانه های دیگر رد و بدل کرده اســت. تا این زمان 
هیچ آسیبی ناشی از موشک های کره شمالی به کشتی ها 
و هواپیماها ثبت نشــده است.به گفته وزارت دفاع ژاپن، 
کره شمالی امروز حداقل دو موشک شلیک کرد که خارج 
از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرد. وزیر دفاع 
ژاپن گفت، موشک های کره شمالی ممکن است در امتداد 
یک مســیر غیر استاندارد با ارتفاع ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلومتر 
و برد پروازی ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلومتر پرواز کرده باشد.وزیر 
دفاع ژاپن گفت: کره شــمالی در سال جاری پرتاب های 
موشــکی را با شدت بی ســابقه ای انجام داده و با انجام 
اقدامات تحریک آمیز تنش ها را افزایش داده اســت. این 
اقدامات صلح و امنیت کشور، منطقه ما و جامعه جهانی را 

تهدید می کند و کامال غیر قابل قبول است.

کره شمالی برای اولین بار به نزدیکی ساحل کره جنوبی موشک شلیک کرد

به رغم رد ادعاها درباره حمایت پهپادی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، سوئیس به بهانه حمایت از اوکراین یک شرکت و سه مقام ایرانی 
را تحریم کرد.به گزارش اقتصاد آنالین، در حالی که فشارهای ضد ایرانی کشورهای غربی به بهانه های مختلف ادامه دارد، حاال سوئیس 
به تبعیت از اتحادیه اروپا در رابطه با ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه، تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد.منابع رسانه ای سوئیسی 
شامگاه سه شنبه خبر دادند که دولت این کشور در رابطه با حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، تحرییم هایی علیه یک شرکت و سه 
مقام ایرانی اعمال کرد.به گزارش تارنمای اینترنتی »سوئیس اینفو«، طبق بیانیه ای که دولت سوئیس منتشر کرد، این کشور »شرکت هوایی شاهد« وابسته به نیروی هوافضایی 
سپاه پاسداران، سرلشکر محمد حسیین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح به همراه حجت اهلل قریشی و سعید آقاجانی را تحریم کرد.در بیانیه سوئیسی ها ادعا شده 
که به دلیل ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین این شرکت و سه مقام ایرانی در فهرست سیاه ممنوعیت مسافرت و تجارت و توقیف دارایی ها قرار گرفتند.»سوئیس اینفو« 
در گزارش خود به تکذیب مکرر مقام های ایرانی درباره ادعاهای ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد و نوشته است: »منتقدان می گویند که این تحریم ها، تا حد 
زیادی نمادین هستند«.این رسانه سوئیسی افزود: »سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست اما در اصول با تحریم های ۲۷ کشور )عضو اتحادیه اروپا( بعد از تهاجم روسیه به اوکراین 
موافقت کرده است«.اقدام سوئیس در پیروی از تحریم های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه ارسال پهپاد به روسیه در شرایطی انجام شده که مقام های جمهوری اسالمی 

بارها به صراحت اعالم کرده اند که ایران به روسیه پهپاد ارسال نکرده است

سرویس امنیت دولتی آذربایجان با اطالعاتی که درباره دستگیری اعضای یک گروه مسلح غیرقانونی ارائه داد، ادعاهایی را درباره مرتبط 
بودن آن به ایران مطرح کرد.به گزارش ایســنا، سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان با انتشار اطالعیه ای مدعی شد که تحقیقات 
جامعی در خصوص آموزش نظامی، تامین مالی و ارجاع اتباع آذربایجانی به خارج از مرزهای کشور توسط آن چه »نیروهای ویژه ایرانی« 
و بازداشــت آن ها در حوزه نفوذ با باج خواهی و سایر روش های خشونت آمیز علیه منافع امنیتی کشور، خوانده شده، انجام داده است.بر 

اساس این ادعا، حکم بازداشت غیابی و بازرسی بین المللی برای توحید ابراهیم بیلی، روشن اسداف، اورهان ممدوف، الشات حاجی اف و برخی دیگر که سال ۲۰۱۸ نیز متهم 
به رهبری گروه مسلح سری و غیرقانونی با »القای عقاید مذهبی تحت کنترل اطالعات ایران بوده و در آن کشور مخفی شده اند«، صادر شده است. این سرویس مدعی است، 
اتباع آذربایجانی که بیشترشان سابقه قضایی داشته و از بین افرادی که خود را عضو سازمان موسوم به »جنبش وحدت مسلمین« می دانند انتخاب شده و از طریق کشور ثالث 
ابتدا به تهران و سپس با هواپیماهای نظامی به دمشق انتقال یافته اند.سروییس امنیت دولتی این کشور همچنین مدعی شد: این افراد دوره های آموزشی نحوه استفاده از سالح 
و تاکتیک های جنگی را در سوریه گذرانده و به هر یک از شرکت کنندگان در رزمایش در ازای امضای رسید، مبالغ متفاوتی پرداخت شده است.این سرویس همچنین تاکید 
کرد ۱۹ شــهروند آذربایجانی که مشــخص شد در رزمایش گروه های مسلح غیرقانونی شرکت کرده بودند به بخش تحقیقات و بازجویی ارجاع و در بازرسی های به عمل آمده 

مقادیر زیادی مدارک کشف و ضبط شده است.

به رغم رد ادعاها درباره حمایت پهپادی ایران از روسیه؛

سوئیس ایران را تحریم کرد
ادعای سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان علیه ایران

دستگیری اعضای یک گروه مسلح غیرقانونی
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محققــان موسســه ملی بهداشــت کودکان و توســعه انســانی 
آمریکا)NICHD( در مطالعه اخیرشــان اظهــار کردند مصرف تنها 
نصف فنجان قهوه در دوران بارداری می تواند باعث کوتاه شــدن قد 
فرزند شــود.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، نتایج یک مطالعه 
جدید نشــان می دهد که نوشــیدن نصف فنجان قهــوه در دوران 
بارداری می تواند تقریبا یک اینچ)۲.۵۴ سانتی متر( از قد کودک را 
کاهش دهد.این کشف بر اساس تجزیه و تحلیل تقریبا ۲۵۰۰ پسر و 
دختر از سراسر ایاالت متحده است. محققان می گویند نتایج آنها به 
شواهدی که قبال نشان داده بود مادران باردار باید از نوشیدن کافئین 
 Katherine(»خودداری کنند، اضافه می کند.دکتــر »کاترین گرانتز
Grantz( نویســنده این مطالعــه گفت: اگرچــه پیامدهای بالینی 
اختالف قد تقریبا دو ســانتی متری نامشــخص است اما یافته های 
ما درباره قد کودکانی که مادرانشان قهوه می خورند مشابه کودکانی 
است که مادرانشــان در دوران بارداری سیگار می کشیدند.برخی از 
دستورالعمل های عمومی توصیه می کنند که زنان باردار باید کمتر از 
۲۰۰ میلی گرم کافئین در روز)حدود دو فنجان قهوه فوری( مصرف 
کنند. با این حال، دکتر گرانتز از موسســه ملی بهداشت کودکان و 
توسعه انسانی ایاالت متحده آمریکا در مریلند، می گوید که محققان 
این پدیده را در ســطوح کافئین بسیار کمتر از این مقدار شناسایی 
کرده اند.محققــان گــزارش دادند: ما به طور مداوم قــد کوتاه تر را 
مشاهده کردیم که این امر با افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی 

متابولیک متعدد در افراد باردار و غیر باردار مرتبط است.

یک پژوهش جدید، یک آنتی بادی)پادتن( یافته است که از ماالریا 
جلوگیری می کند و به شــکل درمان داخل وریدی میزان موفقیت 
باالیی را در پیشــگیری از این بیماری انگلی نشــان داده است.به 
گزارش ایســنا و به نقل از آی آی، یــک پژوهش جدید راهی موثر 
برای پیشــگیری از عفونت ماالریا در بزرگســاالن ارائه کرده است.

این کارآزمایی بالینی توســط موسسه ملی بهداشت)NIH( که یک 
مرکز پژوهش های پزشکی در ایاالت متحده است، انجام شده است.

برای این مطالعه، به بزرگســاالن ســالم و غیر باردار در کشور مالی 
در قاره آفریقا یک دوز داروی آنتی بادی در طول فصل شــش ماهه 
ماالریا داده شــد و مشاهده شــد که این آنتی بادی تا ۸۸ درصد در 
پیشگیری از عفونت در یک دوره ۲۴ هفته ای موثر است.این درمان 
برای اولین بار نشان داد که یک آنتی بادی مونوکلونال)یک آنتی بادی 
ساخته  شده در آزمایشگاه( می تواند از عفونت ماالریا در یک منطقه 
بومی جلوگیری کند، به این معنی که آنتی بادی های گرفته شــده 
از گلبول های ســفید را می توان برای جلوگیری مؤثر از عفونت در 
منطقه ای که به عفونت گســترده ماالریا شناخته شده است، مورد 
 ،)WHO(استفاده قرار داد.بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی
ماالریا یک بیماری قابل انتقال از پشــه اســت که در سال ۲۰۲۰ 
نزدیک به ۲۴۱ میلیون نفر را در سراســر جهان مبتال کرده است. 
این بیماری توســط انگل های پالسمودیوم ایجاد می شود که وقتی 
پشه این انگل ها را به شــکلی به نام اسپروزوئیت به  ویژه انگل های 
پالسمودیوم فالســیپاروم)P. falciparum( به پوست و جریان خون 

انسان تزریق می کند، منتقل می شود.

مصرف قهوه در بارداری، کودکان 
را قد کوتاه می کند

کشف یک پادتن جدید برای 
پیشگیری از ماالریا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رستورانی در شهر ونیز ایتالیا/ رویترز

کامارو، موستانگ و بلیزر شاهکارهای جدید رینگ برادرز
رینگ برادرز یکی از بهترین شرکت های بازسازی و تیونینگ خودروهای کالسیک امریکایی در دنیا است. این مجموعه، با حفظ 
 Jim and( اصالت ماسل کارها، کیت بدنه ی اختصاصی و تجهیزات فنی مدرن ارائه می کند.دو برادر به نام های جیم و مایک رینگ
Mike Ring( فعالیت خود را با تامین قطعه برای خودروهای کالسیک شروع کردند. نصب پیشرانه های قدرتمند روی ماسل کارهای 
مشهور رینگ برادرز را به شهرت رساند. سال ۲۰۲۱ در سما، AMC جولین ۱۷۲ از رینگ برادرز با قدرت ۱۱۰۰ اسب بخار و کیت 
بدنه ی طالیی رنگ، عنوان بهترین خودروی نمایشگاه را کسب کرد.امسال برای بزرگ ترین همایش افترمارکت دنیا، چهار خودرو 
توسط رینگ برادرز آماده شده است. طبق سنت این شرکت، مدل های کالسیک امریکایی، روند بازتولید و بازسازی کامل را طی 
کرده اند تا ظاهر چشــم نواز و قدرت فنی عالی داشــته باشند.وانت پیکاپ های شورولت و جنرال موتورز که بین سال های ۱۹۴۷ 
تا ۱۹۵۵ ســاخته شدند، نام تجاری “طراحی پیشرفته” یا Advance-Design داشتند. این خودروها، وانت سبک وزن دو سرنشینه 
محســوب می شــدند و برای حمل بار کمتر از یک تن مناسب بودند. شورولت ادونس دیزاین، همچنین با مدل مسقف و نمایی 

شبیه ون نیز تولید شد.

تاریخ سازی بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا
بایرن مونیخ به تنها تیم در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد که در دو فصل پیاپی با پیروزی در همه بازی های مرحله گروهی 
راهی دور بعد می شود.به گزارش ایسنا و به نقل از بلیچرریپورت، بایرن مونیخ در دیدار برگشت برابر اینتر با دو گل به پیروزی 
دست پیدا کرد. بایرن مونیخ که صعود خود را به دور بعد قطعی کرده بود در بازی تشریفاتی برابر اینتر هم به پیروزی دست پیدا 
کرد تا با ۱۸ امتیاز از ۶ بازی مقتدرانه راهی دور بعد شود.شبکه آماری اسکواکا نوشت: بایرن مونیخ برای دومین فصل پیاپی با 
پیروزی در همه بازی های مرحله گروهی و کسب ۱۸ امتیاز راهی مرحله حذفی شد. بایرن تنها تیم در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا 
اســت که برای دو فصل پیاپی با کســب ۱۸ امتیاز راهی مرحله حذفی می شود.بایرن در ۴ سال اخیر سه بار توانسته است که با 
کسب ۱۸ امتیاز راهی مرحله حذفی شود که این هم یک رکورد در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است و نشان می دهد که تیم آلمانی 
در شــرایط بســیار خوبی است و از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این رقابت بزرگ به شمار می آید.بایرن مونیخ اما در 
رقابت های بوندسلیگا عملکرد خوبی نداشته است با این حال به نظر می رسد که یازدهمین قهرمانی پیاپی خود در این رقابت ها 

را هم با وجود تزلزل در چند بازی به دست خواهد آورد.

تخت شاهی دارد آن رتک ختن
کی کند رغبت هب ردویشی چو من؟

جان من چون رپ شد از سودای او
بعد ازین جانم نگنجد رد بدن

اپی او بودی جهان را سجده گاه
رگ چنین رسوی ربستی از چمن

بی رخش روزی نمی بیند دلم
بی لبش کامی نمی یابد دهن

رگ نبودی چهرٔه او رد نقاب
عذر من روشن شدی رب رمد و زن

جمله او باشم، چو بنشینم هب فکر
انم او گویم، چو آیم رد سخن

پیشنهاد

چهره روز

دختری که رهایش کردی
کتاب دختری که رهایش کردی اثری از نویسنده اهل 
انگلیستان، جوجو مویز اســت که در سال های اخیر 
می توان از او به عنوان نویســنده ای پرفروش یاد کرد. 
نویســنده ای که هرچند کتاب هایش عمیق نیست و 
فرم اســتواری هم ندارد، اما داستان هایش به راحتی 
خود را در دل بیشتر خوانندگان جای می دهد. مویز 
نویسندگی را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد و این رمان نیز 
بعد از انتشار در سال ۲۰۱۲، بسیار پرفروش و توانست 
نامزد بهترین رمان سال شود.کتاب های جوجو مویز 
از طرف بسیاری از روزنامه های معروف مورد تمجید 
قرار گرفته است. روی جلد کتاب دختری که رهایش 
کردی نیز جمله ای از »دیلی میل« به چشم می خورد 
که از همین موضوع حکایت می کند. دیلی میل درباره این رمان می نویسد: »کتابی که نمی توانید 
زمین بگذارید.«در پشــت جلد رمان دختری که رهایش کردی، قسمتی از متن کتاب آمده است 
که محتوا و پیام داستان را تقریبا به خوبی نشان می دهد:می  دونی چه حسی داره وقتی خودتو به 
سرنوشت می  سپری؟ یه جورایی بهت خوشامد می   گه. دیگه نه دردی هست، نه ترسی و نه اشتیاق 
و آرزویی. مرگ، امید بود که داشت با این تسکین به وجود می اومد. به  زودی می  توانستم ادوارد رو 
ببینم. ما تو اون دنیا به هم می رسیدیم، چون مطمئن بودم که خدا مهربونه، خدا هرگز اون  قدری 
بی رحم نیست که ما رو از تسکین تو اون دنیا محروم کنه. داستان این کتاب درباره دو زن با برخی 
ویژگی  های مشــابه است که یکی از آن ها به نام »ســوفی« در زمان اشغال فرانسه توسط نازی ها 
مجبور اســت تا از خانواده  اش در نبود شوهرش در مقابل نازی ها محافظت کند. زن دیگر داستان 

»لیو« نام دارد که در لندن زندگی می کند. شوهر لیو قبل از فوت به....

مرتضی احمدی
سیدمرتضی احمدی )زادهٔ ۱۰ آبان ۱۳۰۳ – درگذشتهٔ 
۳۰ آذر ۱۳۹۳( بازیگر سینما و تلویزیون، صداپیشه و 
خواننده اهل ایران بود.به نوشــته علی شیرازی او در 
چهار عرصهٔ »سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر« بازیگری 
صاحب سبک، در هنر دوبالژ گوینده ای با یک صدای 
خاص و منحصربه فرد و نیز یادآور عصر طالیی دوبله در 
کشورمان بود. در نگارش کتاب هایش نیز نویسنده ای 
یّکه، خوش قلم و توانا نشان می داد. کتاب هایی که هر 
یک برآمده و چکیده ای از سال ها پرسه زدن و جدیت 
در یکی از عرصه های مــورد عالقه و فعالیتش بودند. 
در هنر آواز و موســیقی نیز یکی از معدود خوانندگان 
ســبک بیات تهران بود، به عالوه این که نام و صدایش 
در زمرهٔ انگشت شــمار پیش پرده خوانان قدیم برده می شد. او کسی بود که از هر انگشتش هنری 
در حد کمال یا دست کم نزدیک به کمال یافتگی می بارید و خالق گنجینه ای از چند هنر گوناگون 
به شــمار می رفت. استاد سیدمرتضی احمدی ۱۰ آبان ســال ۱۳۰۳ در جنوب تهران به دنیا آمد. 
پدرش ســقط فروش بود. برای تحصیل ابتدا به مکتب و ســپس به دبستان منوچهری در میدان 
گمرک رفت و بعد از آن به دبیرســتان شــرف و دبیرستان روشــن رفت. در شانزده سالگی ورزش 
باستانی و فوتبال را شروع کرد و به همراه تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات آموزشگاه های تهران 
رتبه هایی به دست آورد. بعدها در تیم فوتبال راه آهن تهران و پس از آن در باشگاه راه آهن بازیکن 
و مربی )تا ســال ۱۳۲۵( شد. استاد سیدمرتضی احمدی در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۳۰ آذر سال 
۱۳۹۳ در ۹۰ سالگی به دلیل مشکل ریوی و کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت در روز ۳ 

دی سال ۱۳۹۳ پیکر مرتضی احمدی توسط برخی هنرمندان و مردم تشییع گردید.

سینما

در حالی سینمای اســترالیا فیلم منتخب خود را برای 
شرکت در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و پنجمین 
دوره جوایز ســینمایی اسکار معرفی کرد که یک ماه از 
فرصت اعالم شــده برای معرفی به اسکار گذشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، در ادامه معرفی فیلم 
از ســوی کشــورها جهت رقابت در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۳، سینمای استرالیا فیلم »تنها 
نخواهی بود« ســاخته »گوران استولوســکی« با بازی 
»نومی راپاس« را به آکادمی معرفی کرد.»نومی راپاس« 
در این فیلم ترسناک که در کشور مقدونیه مقابل دوربین 
رفته در نقش دختر جوانی بازی می کند که توسط یک 
روح باستانی به جادوگر تبدیل شده است.»تنها نخواهی 
بود« اولین فیلم »استولوفسکی« کارگردان مقدونی-استرالیایی است که در ساندنس ۲۰۲۲ به نمایش 
درآمد و نامزد دریافت جایزه بخش ســینمای جهان در این رویداد ســینمایی بود.»آناماریا مارینکا«،» 
آلیس انگلرت«، »ســارا کلیموسکا« و »کارلوتو کوتا« دیگر بازیگران این فیلم هستند.سینمای استرالیا 
قبــاًل یک بار برای فیلم »تانا« ســاخته »مارتین باتلر« و »بنتلی دین تانا« در ســال ۲۰۱۶ به جمع 
نامزدهای نهایی جایزه اسکار بین المللی راه یافت و در سال ۲۰۰۹ نیز برای فیلم »سامسون و دلیال« 
ساخته »وارویک تورنتون« به فهرست نامزدهای اولیه این شاخه رسید.کمیته اسکار سینمای آذربایجان 
نیز فیلم »موجودات« ســاخته »شمیل علی اف« را برای اســکار ۲۰۲۳ به آکادمی معرفی کرده است.
تاکنون بیش از ۹۰ کشــور فیلم  خود را برای اســکار ۲۰۲۳ معرفی کرده اند و آکادمی علوم و هنرهای 
ســینمایی پس ار بررسی فیلم ها بر اساس قوانین مربوط به شاخه بهترین فیلم بین المللی، فهرستی از 

فیلم های واجد شرایط رقابت در این شاخه را منتشر می کند.

»تنها نخواهی بود« در اسکار 
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