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هورالعظیم غمی به وسعت خوزستان
یــک فعال محیط زیســت با انتقاد از مدیریت ســازه ای آب طی ۳۰ 
سال گذشته و انتقال آب از سرشاخه های کارون به دیگر نقاط کشور، 
وضعیت کنونی هورالعظیم را ناشــی از توسعه غیربومی و سازه محور 
دانست.گروه جامعه_ خبرگزاری مهر؛ فرزاد علیزاده فعال محیط زیست 
نوشــت: توسعه پایدار در بخش مدیریت منابع آبی موضوعی است که 
از دیربــاز مورد توجه ایرانیان بوده اســت. کاوش های انجام گرفته در 
شــوش، کاشــان، جیرفت و… گواهی می دهد که کشــاورزی در این 
سرزمین قدمتی ۱۰ هزارساله داشته است و سرزمین های غرب زاگرس 
مهمترین خاســتگاه کشاورزی، مدیریت منابع آبی و تمدن اثرگذار در 
جهان بوده است.ایرانی ها راهکارهای متنوعی را برای غلبه بر جغرافیای 
خشک سرزمین خود به کار می گرفتند. از سازه های آبی برای برداشت 
خردمندانه آب از رودها، ایجاد قنات ها که کیلومترها آب را بدون ذره ای 
هدر رفت به مقصد می رســاندند تا جمع آوری آب باران و سدســازی 
همه گواهی بر این ادعا هستند. با این میزان از تجربه و دانش ایرانی ها 
متوجه شدند ســدها باعث تخریب اکوسیستم در پایین دست و هدر 
رفت ذخیره ی آب از راه تبخیر می شــوند و در نهایت رسوب ناشی از 
جریان آب، پس از چند ســال سد را ناکارآمد می کند. به همین دالیل 
این شیوه را برای کنترل و ذخیره آب کنار گذاشتند. جالب است بدانید 
هنوز آثار به جا مانده از ســدهای ایزدخواست، بند میزان و بند بهمن 
وجود دارد. اما چه شد که تمامی تجارب و دانش نیاکانمان را فراموش 
کردیم و کشورمان را به لبه ی پرتگاه نابودی منابع آبی رساندیم؟تقلید 
از الگوی توســعه غیربومی و توسعه بر اساس مدل های غربی در بخش 
آب از دهه ۳۰ شمســی در کشــور ما آغاز شد و بکارگیری نسنجیده 
فــن آوری و تکنولوژی نابخردانه تا به امــروز ادامه دارد. بعد از انقالب 
هم به غلط، ســد سازی به عنوان تنها رویکرد تأمین آب کشور معرفی 
شد. بدون راستی آزمایی و ارزیابی، شمار سدها پیوسته افزایش یافت 
تا جایی که در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۲۶۵ سد )۵۸۴ سد در دست بهره 
برداری -۱۲۸ سد اجرایی و ۵۵۳ سد در مرحله مطالعاتی( داشتیم. از 
این تعداد حدود ۱۰۰ سد بر روی حوزه آبریز کارون تعریف و طراحی 
شده است. اکنون حدود ۴۰ ســد در مرحله ی احداث یا بهره برداری 
قرار گرفته است. یعنی در طول مسیر ۹۵۰ کیلومتری کارون، هر ۱۰ 
کیلومتر یک سد بر روی آن احداث کرده یا در حال ساخت آن هستیم!

عالوه بر احداث ســد، باید انتقال آب از سرشــاخه های کارون توسط 
تونل های کوهرنگ که یک میلیارد متر مکعب حق آبه جلگه خوزستان 
را صرف توســعه صنایع فوالد در کویر مرکزی ایران می کند را به این 
لیســت اضافه کرد؛ به طوری که امروز تنها رود قابل کشتیرانی ایران، 
خشک و خاموش شد و ما تبدیل به تنها نسلی شدیم که کف کارون 
را مشــاهده کردیم. ۵۰ ســد هم بر روی رودخانه کرخه تعریف شد 
که با احتســاب طول ۹۰۰ کیلومتری کرخه در هر ۲۰ کیلومتر یک 
ســد احداث می شود. تاکنون ۱۴ سد به مرحله ی اجرا یا بهره برداری 
رسیده است.تنها آبگیری ســد کرخه به عنوان بزرگترین سد خاکی 
خاورمیانــه موجب زیر آب رفتن ۱۶۰ کیلومتر مربع از اراضی جنگلی 
و زمین های کشاورزی عشایر و بومیان منطقه شد تا بتواند ۷ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب را پشت دیواره خود ذخیره کند. و این 
ذخیره سازی نابخردانه موجب شد هور العظیم این تاالب زنده و زاینده 
جلگه پهناور خوزســتان نابود شــود.هور العظیم در مرز میان ایران و 
عراق مشترک است و تقریباً دوسوم آن در کشور عراق است. ترکیه با 
ساخت سازه های آبی بر روی دجله و فرات دبی حق آبه بخش عراقی 
هور العظیم را به یک سوم کاهش داد. سوریه و عراق نیز با سدسازی 
و عدم مدیریت این منبع ارزشمند آبی در خشکسالی بخش های برون 
مرزی هور العظیم نقش مهمی ایفا کردند.در بخش ایرانی هور، خشک 
کردن بخش های بزرگی از تاالب به بهانه برداشت و استخراج نفت یکی 
دیگر از دالیل عمده بروز این بحران محیط زیستی در خوزستان بوده 
اســت در حالی که می شد با صرف هزینه ای بیشتر برداشت از طریق 
سکوهای نفتی انجام شــود. این خشک کردن به دلیل سیاست های 
غلط باعث شــده است بسیاری از گونه های بی نظیر جانوری از جمله 
انواع ماهیان، الک پشــت فراتی، شنگ و گاومیش ها و پرندگان آبزی 
و کنــار آب زی به دلیل بحران بی آبی و عدم اختصاص حق آبه هور 
العظیم با مرگ دست و پنجه نرم کنند. عالوه بر فاجعه محیط زیستی، 
ادامه این روند باعث بیکاری و مهاجرت ساکنان بومی منطقه که هور 
العظیم محل درآمد آنها از راه ماهیگیری، حصیربافی، دامداری سنتی 
و.... بود، شده است.هنوز برای دوستداران محیط زیست جای شگفتی 
اســت که چرا هور العظیم تا ســال ۱۳۸۹ هنوز به مناطق چهارگانه 
ارتقا نیافته بود و حتی هم اکنون نیز نامش در تاالب های ثبت شــده 
در کنوانسیون بین المللی رامسر به چشم نمی خورد.تمام این مصائب 
در حالی بر تن این اکوسیســتم باارزش فرود آمده است که بر اساس 
کنوانسیون تنوع زیستی ۲۰۱۰ که در کشور ما به قانون تبدیل شده 
اســت سیاست گذاران ما موظف بودند تا سال ۲۰۲۰ آلودگی محیط 
زیستی کشاورزی ناپایدار، تخریب زیستگاه و… را تا حد امکان مرتفع 
و در موضــوع عرصه های طبیعــی ۱۷ درصد در آب هــای داخلی و 
خشکی و نیز ۱۰ درصد در مناطق ساحلی و دریا سطح مناطق تحت 
حفاظت خود را افزایش دهد. اما چیزی که شــاهد آن هستیم صدور 
انواع مجوزهای برداشت های معدنی در مناطق چهارگانه و توسعه ی نا 
پایدار از منابع طبیعی کشور هستیم.حال باید دید هور العظیم نیز از 
این بی تدبیری جان سالم بدر می برد یا آن هم در کنار دیگر دریاچه ها 
و تاالب های خشک شــده و خاموش کشور قرار می گیرد. تاالب هایی 
که به گفته رئیس وقت ســازمان محیط زیســت بیش از ۸۰ درصد 
آنها خشــک شده است. شــخصی که خود نیز ید طوالئی در نابودی 
منابع آبی کشور با عدم به کارگیری کشاورزی پایدار در زمان تصدی 
بر این وزارت داشــته است.هرچند همین حاال هم دیر شده است اما 
تا زمانی که نگاه از باال به پایین مهندســان مرکز نشین بدون در نظر 
گرفتن حقابه کشاورزان، باغداران و نیز حق مرتع عشایر و حق کاربری 
جوامع پیرامونی تاالب ها و دریاچه ها نادیده گرفته شود هر روز بیشتر و 
بیشتر در بحران بی آبی فرو خواهیم رفت.امید که از ساخت و سازهای 
نســنجیده مغایر با اصول ۴۴-۴۸ و ۵۰ قانون اساسی دور و به توسعه 
پایدار نزدیک شویم. باشــد که این سرزمین کهن برای آیندگان نیز 

جای زندگی باشد.

یادداشت

 ایرنا- هیــوالی نامرئی کرونا ناگهانی آمد و تا به 
امروز پنج هرم از نفس آتشــین خود بر مردم ما 
دمید، دیو بر این ملک ســایه انداخته می انگارد 
قلمرو اجداد تاجدارش اســت؛ ســایه ای که این 
بار با هجوم شــدید ویروس دلتایش ســنگین تر 
از همیشه شده اســت.کرونا، چیزهای تازه ای به 
زندگی ما تحمیل کرده اســت؛ برخی چنان به او 
عادت کرده اند که هیچکدام از  دستورالعمل های 
بهداشــتی مانند ماســک زدن،  رعایــت فاصله 
اجتماعــی و شســتن مرتــب دســت ها را کنار 
نمی گذارند، رنگ زندگی آنها تغییر کرده و کرونا 
جزیی از زندگیشان شــده است.در مقابل برخی 
دیگر که ممکن اســت تاکنون به صورت خفیف 
یا بــدون عالمت به کرونا مبتال شــده باشــند، 
هیچ اعتقادی به وجود یــا خطرناک بودن کرونا 
ندارند و همین باعث شده که تقریبا پروتکل های 
بهداشتی را اجرا نکنند و زندگی عادی پساکرونا 
را می گذرانند.غیراخالقی تریــن بخش این تمرد؛ 
حــذف فاصله گــذاری اجتماعی و دایــر کردن 
دورهمی ها اســت که سبب شده مردم ایران پنج 
بــار خیزهای بلند کرونــا را تجربه کنند.کرونای 
چینی، انگلیسی، آفریقایی و اکنون دلتای هندی 
ســختی روزگار را به مردم دو چندان کرده  است؛ 
هرکدام خطرناک تر از دیگری است و تاکنون نوع 
دلتای هندی که کارشناسان می گویند ۴۰ درصد 

از نوع انگلیسی هم مسری تر است.
گونه دلتای ویروس کرونا که نخستین بار در هند 
شناسایی شد، تاکنون در ۸۰ کشور جهان یافت 
شده اســت. گونه دلتا به گفته ویروس شناسان 
حدود ۴۰ جهش کرده اســت، ســازمان جهانی 
بهداشــت که گونه های جهش یافته مهم ویروس 
کرونا را بر اساس حروف الفبای یونانی نامگذاری 

می کند، گونه یافت شده در هند را دلتا نامید.
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفته اســت: شهرهای درگیر با کرونای هندی به 
ویــژه در اســتان های جنوبی، شــرقی و جنوب 
شرقی افزایش یافته، متاسفانه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی نیز افت داشته و به کمتر از ۷۰ درصد 

یعنی ۶۸ تا ۶۹ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ویروس کرونای هندی یا »دلتا« 
در جای جای کشور سرایت کرده است، می گوید: 
قدرت ســرایت این ویروس باال اســت و میزان 
همه گیری، بستری و مبتالیان را بیشتر می کند. به 
گفته وی، اکنون اغلب استان ها درگیر این ویروس 
شده اند.علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله 
با کرونای اســتان تهران نیــز از مراجعه ۱۴ هزار 
نفر بیمار ســرپایی در تهران در یک روز خبر داد. 
به گفته وی، شــهر تهران در حال حاضر وضعیت 
قرمز کرونایی دارد و اکثر شهرســتان های استان 
تهران هــم در این وضعیت قرار دارند. و ســطح 

رعایت پروتکل های بهداشــتی مردم در تهران در 
حال حاضر ۷۶.۸ درصد است.

بر اســاس آخرین آمار رنگ بندی شــهرها، ۱۲۰ 
شهرســتان قرمز، ۱۸۲ شهرستان نارنجی و ۱۴۶ 
شهرســتان زرد در کشــور وجود دارد و وضعیت 
هیچ شــهری آبی نیســت. تهران نیــز به جمع 
قرمزها پیوسته است.اکنون بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت، شیوع سویه های جدید ویروس و کاهش 
سطح مراقبت های بهداشتی باعث آغاز خیز پنجم 

کرونا در کشور شده  است.

مانند ســرماخوردگی  دلتا،  عالئم ویروس 
است

نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت 
بیماری کرونا در کالن شــهر تهران به ایرنا گفته 
اســت: عالیم اولیه ویــروس جهش یافته هندی 
موسوم دلتا، شبیه سرماخوردگی است و آبریزش 
بینی، گلودرد و احتقان بینی مهمترین عالئم اولیه 

ابتال به کرونای هندی به شمار می رود.
بــه گفتــه وی، دلتا خود را به پایتخت رســانده 
است. هرچند امکان بررسی بیماران از لحاظ ابتال 
به این ویروس جهش یافتــه هندی وجود ندارد 
اما شــواهد موجود بر این موضوع داللت دارد که 
رفتار فعلی ویروس در بیماران متناسب با دلتا یا 
همان ویروس جهش یافته هندی است. با وجود 
اینکه شدت ابتال و عفونت دلتا نسبت به ویروس 
انگلیسی بیشتر بوده و این ویروس مسری تر است، 
خوشبختانه مرگ و میر بر اثر این جهش بیشتر 
نشده است.معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت 
بیماری کرونا در کالن شهر تهران تاکید می کند: 
دقت تست های پی ســی آر برای تشخیص دلتا، 
خیلی زیاد نیســت و باید بیشتر به عالئم بالینی 
توجــه کرد. در حــال حاضر مهمتریــن راهکار 
مقابله ای با کرونا حتی دلتا، به واکســینه شــدن 
مردم برمی گردد و این کار باید با شتاب بیشتری 

انجام شود. 

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی
بابک دین پرســت دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونــا، می گوید: میانگین رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در کشور در بازه زمانی دوم تا نهم تیر ماه 
نسبت به هفته قبل یک درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، استان های سیستان و بلوچستان با ۲ 
درصد کاهش نسبت به هفته قبل و با ۴۷ درصد، 
آذربایجان غربی با چهار درصد کاهش نسبت به 
هفتــه قبل به ۵۶ درصد و گیالن با ۵۹ درصد در 
انتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 

قــرار دارند.دین پرســت همچنیــن درخصوص 
استان های با بیشترین میزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی هم اظهار داشته اســت: استان های 
سمنان با ۸۲ درصد )یک درصد کاهش(، زنجان 
با ۷۹ درصد )۲ درصد کاهش( و یزد با ۷۷ درصد 
)۳درصــد کاهش( در صدر این جدول قرار دارند.

هفته پیــش دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 
می گوید: میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب 
در کشور با سه درصد کاهش نسبت به هفته قبل 
۷۲ درصد بوده است میانگین استفاده از ماسک با 
سه درصد کاهش نسبت به هفته قبل ۶۹ درصد 
اعالم، میانگیــن رعایت فاصله گذاری اجتماعی با 
دو درصد کاهش نسبت به هفته قبل ۶۹  درصد 
تعیین و میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن 
عمومی کشور با دو درصد کاهش نسبت به هفته 

قبل ۷۲ درصد بوده است.

 دلتا 40 درصد مسری تر از کرونای انگلیسی
عاطفه عابدینی عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی، میزان ســرایت پذیری 
ویــروس کرونای هندی معروف بــه »دلتا« را به 
دلیل جهش زیادی که دارد، ۴۰ درصد بیشــتر 
از گونه انگلیســی اعالم کرد. به گفته وی، میزان 
سرایت پذیری ویروس کرونای هندی در جریان 
این جهش نسبت به گونه  انگلیسی افزایش یافته 
است.وی می گوید: مستندات اخیر نشان می دهد 
این نوع از کرونا ویروس ها قدرت ســرایت پذیری 
بیشتری نســبت به گونه انگلیســی دارد و نرخ 
بستری بیماران را نیز افزایش می دهد اما گزارشی 
از تفاوت در میزان مرگ و میر ناشی از گونه دلتا 

نسبت به واریانت های پیشین در دست نیست.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی ادامــه داد: گزارش ها از مــوارد مرگ 
و میــر ناشــی از گونه دلتا در کشــورهای دیگر 
نشــان می دهد، افرادی که واکسینه نشده اند یا 
واکسیناسیون آنها کامل نشده است نیز در معرض 
خطر قرار دارند.عابدینی افزود: در برخی کشورها 
این گونه به عنوان ویروس قالب در حال گسترش 
است و حتی در کشور آمریکا با وجود پوشش ۵۰ 
درصدی واکسیناسیون، شیوع ۲۰ تا ۵۰ درصدی 
کرونای هندی گزارش شــده و در حال افزایش 
است. در نوع ووهان ویروس کرونا، آبریزش بینی 
از عالیم ابتال محسوب نمی شد و اغلب با گلودرد 
و درگیری دســتگاه تنفسی فوقانی مواجه بودیم 
اما در گونه دلتا، آبریزش بینی شــیوع دارد.وی با 
یادآوری اینکه برای دستیابی به آمار دقیق میزان 
گســترش بیماری در ایران، نیاز بــه توالی یابی 

ژنتیکی ویروس اســت، که هنــوز آمار دقیقی از 
شــیوع گونه هندی در دست نداریم، خاطرنشان 
می کند: در کشــور هند داده هایی ارایه شد که 
نشان از افزایش میکروترومبوزها )لخته های خونی 
کوچک( در جریان ابتال به واریانت دلتا نسبت به 
کرونای ووهان داشت، اما به علت نبود مستندات 
کافــی از میزان این عارضه در نــوع چینی، این 
مطالعات قابل تاکید نیست.به گفته فوق تخصص 
بیماری های ریه، شــیوع قارچ سیاه یا ساده که 
پس از گسترش گونه دلتا در هند گزارش شد، در 
زمان همه گیری کرونا ویروس ووهان در کشور ما 
وجود داشت، بنابراین عارضه جدیدی نیست و به 
نظر نمی رسد با شیوع کرونای هندی، این مشکل 

نیز شایع شود.

ابتالی بیشــتر گروه سنی 20 تا 30 سال به 
دلتا در تهران

علیرضا زالی فرمانده ســتاد عملیــات مقابله با 
ویروس کرونا اســتان تهران نیز می گوید: گونه 
دلتا یا همان ویروس جهش یافته هندی به تدریج 
الگوی غالب ایران خواهد شــد به همین دلیل به 
مردم توصیه های بهداشــتی را به دقت مراعات 
کنند تا از آسیب های این بیماری در امان بمانند.

وی، سرایت پذیری بسیار باالتر را از شاخصه های 
گونه دلتــا اعالم کرد و اظهار داشــت: این گونه 
نسبت به سوش کالسیک و واریانت قبلی سرایت 
پذیری بیشــتری دارد، اما خوشــبختانه مرگ و 
میر ناشــی از این ویروس جهــش یافته، افزایش 
نیافته اســت. عالیمی که در گذشته در مراجعان 
سرپایی داشتیم، شامل سرگیجه، سردرد و عالئم 
توامان گوارشــی بود که در مراجعان ســرپایی 
فعلی آبریزش بینی و موارد از این قبیل بیشــتر 
مشاهده می شــود. عالیم چشمی همچنان جزو 
عالیم نسبتا شــایع در بیماران مراجعه کننده به 
مراکز درمانی اســت، ضعف، بیحالی و سرگیجه 
جزو باالترین عالمــت های مراجعان بخش های 
ســرپایی را تشکیل می دهد.به گفته زالی، ابتالی 
بیشتر گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال در روزهای اخیر 
در تهران، باال رفتن مرگ و میر در گروه پایین تر، 
کوتاه تر شدن شروع عالیم بالینی تا بستری شدن 
در بیمارســتان ها و زمان کوتاه بستری شدن از 
بخش عادی به مراقبت های ویژه در بیمارستان ها، 
نشان دهنده این است که با واریانت جهش یافته 
در تهران که همان گونه دلتا است، مواجه هستیم.

وی می افزاید: تقریبا هر فردی که دچار ویروس 
دلتا یا واریانت های جهش یافته باشد، حداقل در 
مواجهه اولیه می تواند بین ۸ تا ۱۲ نفر را گرفتار 

کند، پس قدرت ســرایت پذیــری ویروس باالتر 
است. همچنین باال رفتن درصد تست های مثبت 
اعم تست های سریع و پی سی آر در تهران نشان 

دهنده چرخش باالتر ویروس کرونا است.
به گفته فرمانده ســتاد عملیات مقابله با ویروس 
کرونا استان تهران، در گروه سنی ۷۰ تا ۸۰ سال 
با کاهش بســتری در طول سه هفته اخیر روبرو 
بودیم. یک بخــش از این موضوع به دلیل تزریق 
واکسن اســت و بخش دیگری هم حضور نیافتن 
برخی افراد پرخطرتــر در محیط های اجتماعی 

است.

واکسیناســیون در کنار رعایت پروتکل ها 
موثر خواهد بود

علیرضا رییســی سخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا نیز از افزایش ســرعت واکسیناسیون علیه 
کرونــا خبر داده و گفته اســت که در هفته های 
پیش رو و آینده میزان قابل توجهی واکســن در 
اختیار خواهیم داشت. به گفته وی، اکنون روزانه 
توانایی تزریق ۲۰۰ تا ۳۰۰ دز واکســن را داریم 
که به ۵۰۰ هزار دز می رســد و تا پایان سال همه 
گروه های مورد هدف در برابر کرونا واکسینه می 
شوند.رئیســی می گوید: همه ایــن تالش ها با 
رعایت دقیق پروتکل ها منجر به شکســت کرونا 
خواهد شــد. اما هنگامی که از خیابان های شهر 
عبور می کنیم کامال مشــهود اســت که رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به شــدت کاهش یافته 
اســت. اگر مردم به طور جدی ویروس کرونا را با 
این همه مرگ و ابتال باور داشته باشند و سرعت 
واکسیناســیون هم افزایش یابــد، به طور یقین 
دیگر شــاهد خیز و جهش های بعــدی کرونا در 
کشــور نخواهیم بود.کرونا از روزی که وارد ایران 
شد، کارشناسان، متخصصان و پزشکان فقط چند 
مســاله مهم و حیاتی را برای کنترل و پیشگیری 
از این ویروس به همه گوشــزد کرده اند، شست و 
شوی مرتب دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، استفاده از 
ماسک، پرهیز از دورهمی، میهمانی ها و جلسات، 
رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی، عدم حضور در محیط های شــلوغ و 
بسته و اســتفاده از تهویه هوا؛ که اگر این موارد 
به خوبی رعایت شــود، هیچ ویروسی حتی کرونا 
هم نمی تواند بر ما غلبه کند.اما با گذشت حدود 
یک ســال و پنج ماه کدام یک از این مسایل که 
برای همه ما خیلی تکراری است، به خوبی رعایت 
شده است و اگر رعایت شده چرا باید مجموع جان 
باختگان این بیماری ۸۵ هزار و ۲۶۱ نفر و مجموع 
بیماران کووید ۱۹ در کشــور سه میلیون و ۳۰۴ 
هزار و ۱۳۵ نفر باشــد و ســه هزار و ۳۴۴ نفر از 
بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت 

های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت باشند؟

موج پنجم کرونا در ایران با خیزی بلندتر

زمزمه های جلوگیری از واردات برخی از برندهای گوشی

دلیل هرج و مرج در قیمت 
محصوالت لبنی چیست؟

پس از آنکه وزارت جهادکشاورزی اقدام به اعالم زود هنگام افزایش قیمت مصوب خرید شیرخام از ۴۵۰۰ 
تومان به ۶۴۰۰ کرد، شاهد تحریک بازار محصوالت لبنی و هرج مرج در قیمت ها آن ها هستیم.به گزارش 
خبرنگار ایلنا؛ هفته گذشته شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک با مدیریت وزیر جهادکشاورزی 
قیمت جدید خرید هر کیلوگرم شــیرخام از دامداران را ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد که یک هزار و 
۹۰۰ تومان بیشــتر از نرخ مصوب اخیر ســتاد تنظیم بازار است.پس از اعالم این افزایش قیمت از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی، بازار محصوالت لبنی تحریک شده و شاهد هرج مرج در قیمت ها هستیم. به گفته 

کارشناسان؛ با توجه به اینکه هنوز....

منابع نفتی قابل برداشت ایران و جهان آب رفت

 ۹۰ درصد از مرز ایران و افغانستان، 
دست طالبان است

اساتید اقتصادی در نشست با رییس  جمهور منتخب؛

در آستانه وقوع یک شرایط تورمی غیرقابل کنترل هستیم
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چرا طرح های صنعتی زیر 20 درصد پیشرفت 
درجا می زنند؟
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قالیباف در بازدید میدانی از مرکز دیسپاچینگ برق کشور:گزیده خبر

ما مسئولین باید با کارهای جدید تصمیمات شجاعانه بگیریم
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: مردم ما همیشه همراه 
هســتند و این ما مسئولین هســتیم که باید با کارهای جدید 
و دیدن رویکردهای دنیا تصمیمات شجاعانه بگیریم.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اســامی دیــروز در بازدید میدانــی از مرکز 
دیســپاچینگ برق کشور با اشــاره به ناراحتی ها و نگرانی های 
مــردم از قطعی های اخیر برق افزود: این ناراحتی ها طبیعی هم 
هســت و ما با مســئولین باید زمینه های رفع این مشکات را 
فراهم کنیم.وی گفت: مــردم به بحث های فنی این کار، کاری 
ندارند، اما این ما مســئولین هســتیم که باید به بهترین شکل 
ممکن مشــکات را در زمینه خاموشی ها برطرف کنیم.رئیس 
مجلس همچنین با اشــاره به رفع اشکاالت ناشی از قطعی های 
برق در کوتاه مدت افزود: اشکال جدی و اساسی وجود دارد و آن 
هم رفع مشکات در کوتاه مدت است و این موضوع در درازمدت 
منجر به آســیب های جدی تری خواهد شــد.قالیباف با اشاره 
بــه ناترازی هایی در زمینه تولیــد و مصرف برق گفت: باید این 
ناترازی ها را حل و فصل کرد، زیرا ما مشــکل امکانات در کشور 
نداریم بلکه این مشکات ناشی از سوءمدیریت است.وی افزود: 
مردم ما همیشه همراه هستند و این ما مسئولین هستیم که باید 
با کارهای جدید و دیدن رویکردهای دنیا تصمیمات شــجاعانه 
بگیریم.رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
دستوری در نیاوریم.قالیباف گفت: با دو نرخی کردن ارز، فرصت تصریح کرد: باید قیمت گــذاری را حل کنیم و آن را به صورت اینکه موضوع قیمت گذاری یکی از مســائل امروز جامعه ماست 

برای کســانی که داللی می کنند و رانت خوارند ایجاد می شود و 
همین موضوع باعث از بین رفتن منابع کشــور و مشکات زیاد 
برای مردم می شود.وی افزود: تا زمانی که بازارهای پولی، مالی، 
سرمایه ای و کار را سامان ندهیم، ماینرها فرصت پیدا می کنند 
تا در این حوزه ها وارد شــوند و کار را انجام دهند و این واقعیت 
است.رئیس مجلس شورای اسامی گفت: دولت باید با اقتصاد و 
صنعت آن ها را مدیریت کند.قالیباف افزود: ما در مجلس یازدهم 
به دنبال اصاح رویکرد در زمینه رمزارزها هستیم. در این زمینه 
مقاومت زیاد اســت، ولی راه نجات کشــور بر این امر است.وی 
گفت: باید به جای کوچک کردن قیمت ها افزایش درآمد را برای 
مردم ایجاد کنیم.رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: دولت آینده 
با این نگاه کار خود را پیش ببرد و مجلس هم حتماً مســئول 
رویکردها و سیاســت ها خواهد بود.همچنین رضــا اردکانیان 
وزیــر نیرو نیز در بازدید رئیس مجلس از مرکز دیســپاچینگ 
برق کشــور گفت: صنایع بزرگ با محوریت وزارت صمت اعام 
آمادگی کردند ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق خود را تأمین کنند 
و موافقت اصولی این ۱۳ صنعت، سه شــنبه هفته جاری صادر 
شــد.وی افزود: ما ۴ هزار مگاوات نیروگاه گازی داریم که این ها 
به سوخت نیاز ندارند و ما آن ها را به مزایده می گذاریم.وزیر نیرو 
افزود: حداکثر در دو تا سه سال آینده این صنایع متکی به برق 
خود خواهند شــد و دولت تنها محدود به تأمین نیازهای برق 

خانگی، تجاری، عمومی و صنایع خرد می شود.

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس؛
بررسی طرح ممنوعیت انتصاب مدیران چند 

تابعیتی در کمیسیون امنیت
بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف 
و مرتبط با کشــورهای خارجی در دســتور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در هفته آینده قرار دارد.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
کمیســیون های تخصصی مجلس شورای اسامی، شــنبه، یک شنبه، دوشنبه و 

سه شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهند داد.
کمیسیون اصل نود: اصاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

نشست هیأت رئیسه و رؤسای کمیته های کمیسیون
بررسی ›طرح اصاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور‹ در اصل نود

نشست عمومی کمیسیون برای بررســی گزارش های تهیه شده جهت قرائت از 
تریبون مجلس

نشست هیأت رئیسه و رؤسای کمیته های کمیسیون
نشست با رؤسای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی

کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری: طرح الزام دولت به تعیین ســرفصل 
»جنایات استکبار جهانی« در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها

طرح الزام دولت به تعیین ســرفصل »جنایات استکبار جهانی« در کتب درسی 
مدارس و دانشگاه ها

طرح الحاق سه تبصره به ماده )۴( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های 
تحصیات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

نشست هیأت رئیسه کمیسیون
کمیسیون اجتماعی: دعوت از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

بررسی طرح استفســاریه تبصره )۱( ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری 
با حضور نمایندگان ســازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های مرتبط
ادامه بررســی طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشــور به کارکنان اداری قــوه قضائیه با حضور نمایندگان قوه 
قضائیه، ســازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر 

دستگاه ها و سازمان های مرتبط.
جلسه کمیســیون اجتماعی به منظور بررسی گزارش کمیته تعاون در خصوص 
»طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمرانی شهرستانی و استانی« )ثبت 
۲۲۸( و »طرح اصاح ماده ۵ قانون تأســیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران 
شهرســتانی« )ثبت ۳۳۲( با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های مرتبط
دعوت از مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان 
بیمه سامت ایران به منظور ارائه گزارش در خصوص حذف دفترچه های کاغذی 
درمان و نیز ارائه گزارش ســازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای وجوه 
تخصیص داده شده در بند )و( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در 
خصوص بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، صیادان شمال و جنوب و…

جلسه کمیته آسیب های اجتماعی در خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
و بررسی و ارزیابی اقدامات به عمل آمده در راستای اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه 

۱۴۰۰ کل کشور
جلسه کمیته آسیب های اجتماعی به منظور بررسی و شناسایی الگوی مداخله و 
ارتقای شاخص های پیشرفت منطقه ای در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی با 

اولویت زنان و خانواده
جلســه فوق العاده کارگروه ویژه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی علل عدم 
اجرای کامل قوانین حــوزه ایثارگران بویژه در خصوص اجــرای فوق العاده های 

ایثارگری و تبدیل وضعیت فرزندان استخدامی ایثارگران
جلســه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور ادامه بررسی طرح بیمه 
کارگران ساختمانی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

و سایر دستگاه های مرتبط.
کمیسیون اقتصادی: بررسی گزارش وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان دولت 

دوازدهم
دعوت از وزیر نیرو برای بررســی تقاضای اعمال ماده )۲۳۴( آئین نامه داخلی در 
خصوص »آثار گســترده اقتصادی نقض قوانین و مقــررات صنعت برق« و اتخاذ 

تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضائیه
بررسی گزارش وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان دولت دوازدهم جهت ارائه 

به صحن علنی بر اساس ماده )۴۵( آئین نامه داخلی مجلس
جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی 

به طرح ها و لوایح
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی: بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا 
انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

مروری بر آخرین اخبار و تحوالت با حضور مسئولین محترم ذی ربط
اســتماع گزارش جناب آقای دکتر مالکی نماینده مــردم زاهدان در خصوص 

آخرین وضعیت بهداشت و درمان استان سیستان و بلوچستان
ارائه خاصه گزارش نشست فوق العاده کمیسیون به منظور بررسی قطعی مکرر 

آب و برق و تجمعات اعتراضی مردم در برخی از نقاط کشور
اســتماع گزارش نشست مشترک کمیسیون با مسئولین ذی ربط در خصوص 

تعرضات پهپادی به مراکز هسته ای کشور
ادامه بررسی و جمع بندی نهایی طرح اصاح قانون بسیج سازندگی

مراسم قدردانی، تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی
استماع گزارش رئیس کمیته روابط خارجی در خصوص دستاوردهای سفر گروه 

دوستی پارلمانی تهران – دمشق
بررســی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیــران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کشــورهای خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی
بررســی طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی و تحقیقاتی ضد استکباری و 

اشخاص زیان دیده از اقدامات دولت آمریکا
بررسی طرح استقال حراست نهادها و دستگاه های اجرایی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: بازدید اعضا کمیسیون از نیروی انتظامی 
جمهوری اسامی ایران

بازدید اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از نیروی انتظامی جمهوری 
اسامی ایران

بررسی اولویت های نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در اجاسیه 
دوم دوره یازدهم

کارگروه بررسی طرح اصاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسامی 
با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های 

اجرایی ذی ربط
بررســی طرح ها و لوایح دســتور کار کمیته های تخصصی )بررسی آمایش و 
توسعه استان ها- مدیریت شهری و روستایی- احزاب و سازمان های مردم نهاد-

شوراهای اسامی کشور-امنیت داخلی-مدیریت بحران(

نایب رییس مجلس شــورای اســامی، روند واکسیناسیون 
کشور را با توجه به وسعت آن کند دانست.امیر حسین قاضی 
زاده هاشــمی در حاشیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی در 
گفت وگو با ایســنا  درباره وضعیت واکسیناســیون کرونا در 
کشــور، گفت: با توجه به وسعت ایران روند واکسیناسیون ما 
کند است و هر بیماری در هر نقطه ای دیده می شود مدتی بعد 
هم به کشور ما می رسد. باید با قدرت بیشتری واکسیناسیون 

را دنبال کنیم.وی درباره تولید واکســن ایرانی کرونا از طریق 
چند پلتفــرم، اظهار کرد: بخش خصوصی و بخش تحقیقاتی 
وارد این مقوله شدند و این موضوع دولت نیست. هر پلتفرمی 
و هر شرکنی زودتر به نتیجه برسد دولت محصولش را می خرد 
و این اشــکالی ندارد که شرکت های مختلف کار کنند. البته 
مجموعه پلتفرم ها اگر به تولید صنعتی هم برسند بازهم نیاز 
ما را برآورده نمی کنند به عاوه آنکه تولید چند واکســن یک 

ســرمایه گذاری خوب صادراتی هم خواهد بود. دولت هم که 
می خواهــد از خارجی ها بخرد، خب از شــرکت ایرانی خرید 
می کند. مسئله مهم این است که روند باید سرعت گیرد.قاضی 
زاده هاشمی درباره انتخابات نظام پزشکی و وظایف تیم جدید 
این سازمان،  تاکید کرد:  نظام پزشکی سازمانی صنفی است 
که وظایفش طبق قانون مشخص است و باید در همان حیطه 

عمل کند.

چک برجام نقد نشده است
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: ظریــف در گزارش برجام می گوید 
که »اگر دوســتان دوران سختی را در سراب طمع ســرازیر شدن شرکت های 
غربی از خود نرنجانده بودیم وضعیت بهتر بود«، این یک اعتراف بزرگ اســت.

ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو 
با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش وزارت امورخارجه از اجرای برجام به مجلس 
گفت: هر چند دولتی ها در این گزارش ســعی کرده اند که باز هم طرف مقابل و 
آمریکا را بزک کنند و نیروهای داخلی را مقصر جلوه دهند، ولی اعترافات خوبی 
را داشــته اند که می تواند سیاست های دولت بعد را مشخص کند.نماینده مردم 
دشتســتان در مجلس تصریح کرد: در بخشــی از این گزارش، مسئول دستگاه 
دیپلماســی دولت اعتراف می کند که »اگر دوســتان دوران سختی را در سراب 
طمع سرازیر شدن شرکت های غربی از خود نرنجانده بودیم، وضعیت بهتر بود«، 
این یک اعتراف بزرگ اســت.رضایی ادامه داد: واقعیت این اســت که ظریف و 
تیم دیپلماســی دولت بر اســاس خوش خیالی به غرب، نگاه متوازنی به عرصه 
بین المللی نداشتند و نتوانســتند از ابزار دیپلماسی متوازن در نقد کردن چک 
برجام استفاده کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داشــت: به قول شــهید مدرس، تیم دیپلماسی فعلی، »بیشتر از اینکه شمشیر 
دوره رزم باشند، رفیق دوره بزم و مذاکره بود«. یک دیپلماسی متوازن می تواند 
چک برجام را بر اســاس منافع ملی وعده های داده شــده در ۸ ســال گذشته 
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم نقد کند.رضایی تأکید کرد: 
تیم دیپلماســی دولت سیزدهم باید وعده های هشت ساله طرف غربی را با یک 
دیپلماســی متوازن و هوشــمندانه از حالت نسیه به نقد تبدیل کند، این تغییر 
رویکرد بزرگترین وظیفه تیم دیپلماسی دولت سیزدهم در حوزه بین الملل است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
دســتگاه دیپلماســی دولت آینده باید بتواند در عین مذاکره با غرب، ارتباط با 
شرق و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را در برنامه خود قرار دهد، تنها راهکار 

موفقیت این نگاه متوازن است.

طرح »اصالح ساختار بودجه« در شورای 
نگهبان بررسی شد

سخنگوی شورای نگهبان، از بررســی طرح »اصاح ساختار بودجه« در جلسه 
شورای نگهبان خبر داد.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان 
نظیف سخنگوی شــورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر،  از بررسی 
طرح اصاح ســاختار بودجه در جلسه اخیر شورای نگهبان خبر داد.وی نوشت: 
»شــورای نگهبان روز چهارشــنبه صبح و عصر جلسه داشت. عاوه بر برگزاری 
انتخابات هیات رئیســه و بررســی گزارش های مربوط به انتخابات میاندوره ای 
آستانه اشرفیه، سه طرح اصاح اصاح ساختار بودجه، استفساریه قانون بودجه 
و بخش هایــی از طرح الزام به ثبت رســمی معامات اموال غیرمنقول نیز مورد 

بررسی قرار گرفت«.

غریب آبادی:
مقابله با معضل موادمخدر، مسئولیت 

جهانی است
نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در ویــن گفت: مقابله با 
معضل جهانی موادمخدر، مســتلزم پذیرش مسئولیت مشترک توسط همگان 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در حســاب کاربری خود 
در توئیتر با اشــاره به شهادت سه افســر نیروی انتظامی کشورمان در مبارزه با 
قاچاقچیان موادمخدر، نوشــت: در غیاب این گونــه ایثارگری ها، اروپایی ها باید 
به دنبال گرم به گرم موادمخدر در کف خیابان های خود باشند.سفیر و نماینده 
دائم کشــورمان نزد سازمان های بین المللی در وین تاکید کرد: مقابله با معضل 
جهانی موادمخدر، مســتلزم پذیرش مسئولیت مشترک توسط همگان است.در 
پی درگیری مســلحانه عصر دیروز قاچاقچیان با مأموران مبارزه با موادمخدر در 
محله حسین آباد شهرستان کهنوج سه مأمور موادمخدر این شهرستان به فیض 

شهادت نائل آمدند.

»قانون راهبردی لغو تحریم ها« تعرضی 
به اختیارات رئیس جمهور نداشت

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: »قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانــت از منافع ملت ایران« تعرضی به اختیارات 
رئیس جمهور در برجام نداشــت.محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر 
در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه برجام 
امری اجرایی اســت و مجلس نباید در این موضوع دخالت می کرد، اظهار 
داشــت: »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ایران« منطبق بر قانون اساسی بود، شورای نگهبان به عنوان مرجع تطبیق 
مصوبات مجلس با قانون اساســی و شــرع این قانون را منطبق با قانون 
اساسی تشخیص داد و تأیید کرد.وی تصریح کرد: رئیس جمهور می تواند 
نظرات کارشناســی خود را مطرح کند، اما به عنــوان رئیس قوه مجریه 
موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است.نماینده مردم مشکین شهر 
در مجلــس ادامه داد: »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملــت ایران« موضع مذاکره کنندگان در وین را از موضع منفعل 
بــه فعال تغییر داد و برگ برنده تیم مذاکره کننده برای گرفتن امتیاز در 
وین بود.ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات 
رئیس جمهور در ســالگرد برجام گفت: باید به برجام واقع بینانه نگاه کرد، 
دستاوردتراشی برای برجام عقانی و منطقی نیست. »قانون راهبردی لغو 
تحریم ها« تعرضی به اختیارات رئیس جمهور در برجام نداشت.عباس زاده 
مشکینی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در مورد اصل ۶۰ قانون اساسی 
گفت: نباید عجوالنه و سیاست زده در مورد برجام صحبت کرده و به دنبال 

فرافکنی باشیم.

رئیس قوه قضاییه:
حوزه های علمیه نقش بی بدیلی در ارتقاء جایگاه 
قوه قضاییه و استقرار عدالت در جامعه دارند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش حوزه های علمیه در ارتقاء دستگاه قضا، خواستار 
تربیت روحانیون فاضل و مستعد و انقابی برای ورود به امر قضا شد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت االســام والمســلمین محسنی 
اژه ای صبح دیروز در دیدار با حجت االســام و المســلمین سعیدی، تولیت آستان 
مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( اظهار داشت: مسأله قضا از مسائل اهم جامعه 
اســت که بار آن عمدتا بر دوش روحانیت و حوزه های علمیــه قرار دارد.رئیس قوه 
قضاییه افزود: علما در رأس حافظان فرهنگ هســتند و نقش برجسته ای در صیانت 
از اسام ناب و فرهنگ اسامی دارند تا شیاطین و اجانب نتوانند در آن خدشه وارد 
کنند.وی در ادامه از انقاب اســامی را سرچشمه و آغازی بر احیا شریعت اسامی 
خواند و گفت: با انقاب اســامی دنیا دچار تغییرات شــگرفی شد و اسام در عمل 
خود را نشان داد اما هنوز با نقطه مطلوب برای نشان دادن کارآمدی دین در زندگی 
روزمــره مردم فاصلــه داریم که باید با تاش مضاعف در این مســیر حرکت کنیم.

رئیس قوه قضاییه بر همین اســاس خواستار مساعدت علما و حوزه های علمیه برای 
تربیت روحانیون فاضل و مســتعد و انقابی برای ورود به امر قضا شد.حجت االسام 
ســعیدی نیز با تبریک انتصاب حجت االسام  محسنی اژه ای به ریاست قوه قضائیه 
گفت: مسئوالن باید قدردان ملت فهیم شریف ایران اسامی باشند؛ چرا که صاحبان 
اصلی انقاب همین مردم هستند.تولیت آستان مقدس حضرت معصومه )س( گفت: 
اشخاص و جریاناتی که دنبال سهم خواهی در نظام اسامی بوده اند، باید پاسخگوی 
اعمال و رفتارهای خود باشند.وی ضمن قدردانی از فعالیت های قوه قضاییه در اجرای 
طرح تحول قضایی ابراز امیدواری کرد این حرکت در دوره جدید ریاست قوه قضاییه 

نیز با قدرت و قوت ادامه پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: ســخنان دیروز رئیس جمهور )درباره 
مذاکرات وین( نشــان می دهد کــه آقای روحانی از 
تجربه حاصل شده از برجام درس نگرفته و همچنان 
تاش می کند تا با فرافکنی تقصیر را به گردن دیگران 
بیندازد.عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، با اشاره به سخنان روز گذشته حسن روحانی 
رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای وین و طرح 
این ادعا که مصوبه آذرماه گذشته مجلس مانع به ثمر 
رســیدن مذاکرات شده است، اظهار داشت: مطالبی 
که آقای روحانی در آخرین روزهای کاری اش بر زبان 
می آورد، به نوعی مشابه حرف های وی در نخستین 
روزهای شروع مسئولیتش است.وی ادامه داد: آقای 
روحانی در ابتدای کارش وعــده داده بود که چون 
دیگران زبان دنیا را بلد نیستند و نمی توانند مذاکره 
کنند، مــا زبان دنیا را می فهمیم و مشــکل را حل 
می کنیــم، اما امروز می بینیم که تقصیر را به گردن 
دیگران می اندازند.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس، با بیــان اینکه موضوع 
برجام و پرونده  هســته ای ایران یک مســأله پرفراز 
و نشــیب بوده، اظهار داشــت: اینکه ما با تخیات 
خودمان نمی توانیم فضای بین المللی را تغییر دهیم 
و از سوی دیگر طرف مقابل زیاده خواه و پیمان شکن 

اســت و هرچه امتیاز بدهیم باز هم جلوتر می آید، 
اینها تجربیاتی است که از نوع رفتار و مواجهه آقای 

روحانی با کشورهای غربی به دست آمده است.
مقتدایی با طرح این ســؤال که از برجام چه چیزی 
عاید ملت ایران شــده، افزود:   آنچه عاید ملت ایران 
شــده اســت چیزی نبود که آقای روحانی از ابتدا 
وعده اش را داده بود؛ حاال در روزهای آخر مسئولیت 
ایشــان می گوید که ما مشــکل درونی داریم و نه 
مشــکلی بیرونی و مشــکل درونی را هم به مجلس 
شورای اسامی نسبت می دهد.وی تصریح کرد: این 
نوع سخنان نشان می دهد که آقای روحانی از تجربه 
حاصل شده از برجام درس نگرفته و همچنان تاش 
می کند تــا با فرافکنی تقصیر را بــه گردن دیگران 
بیندازد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهار داشت: آقای روحانی دیروز به 
اصل شــصتم قانون اساسی اشاره کرد و مدعی شد 
که این اصل توســط مجلس نقض شده است؛ اصل 
شســتم قانون اساســی حوزه اجرایی را در اختیار 
رئیس جمهور می داند، اما بر اســاس اصل تفکیک 
قــوا، حوزه قانون گذاری در اختیار مجلس اســت و 
قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« نیز عما 
دســت آقای روحانی را برای مذاکرات وین پُرکرد، 
هرچند به نحو شایســته ای ظرفیت های این قانون 
دنبال نشــد.مقتدایی با بیان اینکه حرف های دیروز 
آقای روحانی را نوعی عذرخواهی یا شبه عذرخواهی 

بابت ناکامی هایــش تلقی کرد، به بی اعتنایی رئیس 
جمهور به ظرفیت های قانون گذاری مجلس اشــاره 
کرد و افزود: اگر رئیس جمهور واقعا چنین اعتقادی 
دارد کــه مصوبه مجلس مانع کار تیم مذاکره کننده 
شــده، یک بار شخصا به مجلس می آمد و در جلسه 
علنی یــا غیرعلنی با نماینــدگان صحبت می کرد؛ 
حتی می توانســتند الیحــه به مجلس پیشــنهاد 
بدهنــد، بنابراین چــون هیچ کدام از ایــن کارها را 
نکردنــد نمایندگان مــردم برای صیانــت از منافع 
ملی و جلوگیــری از زیاده خواهی طرف مقابل اقدام 
به تصویــب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
کردند.وی در ادامه با اشــاره به درس های باقیمانده 
از نوع مدیریت پرونده هســته ای در دولت روحانی 
و تجربه آن برای دولت آینده گفت: خودباوری، اتکا 
به درون و حراست از دستاوردها و تاش همه جانبه 
برای حفظ منافع ملی در همه عرصه ها از مهم ترین 
نکاتی است که دولت آینده باید از نخستین روزهای 
شــروع مسئولیتش مدنظر داشته و برای آنها برنامه 
داشــته باشــد.نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
تأکید کرد: آقای رئیســی ناچار است که تجربیات و 
ناکامی های دولت آقــای روحانی را مورد توجه قرار 
دهــد و در مجموع در دولت آینده باید با محور قرار 
دادن منافع ملی، باور داشته باشند که طرف مقابل 
بدعهد اســت و تا خودمان قدرتمند نباشیم آنها به 

زیاده خواهی و زورگویی خود ادامه می دهند.

مقتدایی:

 با تخیالت خودمان نمی توانیم فضای بین المللی را تغییر دهیم

امیر حسین قاضی زاده هاشمی:

 روند واکسیناسیون 
کرونا کند است
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اساتید اقتصادی در نشست با رییس  جمهور منتخب؛

در آستانه وقوع یک شرایط تورمی غیرقابل کنترل هستیم
اســاتید و نخبگان اقتصادی کشــور در دیدار با رییس جمهور 
منتخب، از ترســیم نقشــه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تا ارائه 
راهکارهای عملی بــرای حوزه های بانکی، بورس، مالیات و ارز 
دولتی سخن گفتند.به گزارش اقتصادآنالین، جمعی از اساتید 
و نخبگان اقتصــادی از گرایش های مختلف، چهارشــنبه در 
نشســتی ۳ ساعته با سید ابراهیم رییســی به بیان دیدگاه ها، 
نظرات و راهکارهای مدنظــر خود درباره نوع مواجهه دولت با 
مشــکالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل وفصل این 
مشکالت پرداختند.در نشست رییس جمهور منتخب با اساتید 
و نخبگان اقتصادی شاپور محمدی، عضو هیات علمی دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان اولین سخنران گفت: کسری 
بودجــه به یک بیماری و عادت مزمــن در دولت های مختلف 
تبدیل شــده که تامین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و 
بی ثباتی اقتصادی همراه بوده و مهم ترین راه رفع این مشکل، 
اصالح نظام درآمدهای مالیاتی و اســتفاده از دارایی های راکد 
اســت.غالمرضا مصباحی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه امام 
صادق)ع( نیز به عنوان دومین سخنران کمبود سرمایه مالی را 
جدی ترین مانع در مسیر سرمایه گذاری و رشد سریع اقتصادی 
دانست و اظهار داشت: کسری بودجه به رقم ۴۰۰هزار میلیارد 
تومان بالغ شــده و هزینه های جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه 
ســالیانه را می بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه های عمرانی 
به طور متوســط به بیش از ۱۰ ســال رســیده است.سومین 
ســخنران جلســه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس بود کــه گفت: برخی از مصوبات شــورای 
هماهنگی ســران قوا باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و این 
آسیب شناسی قطعا برای ادامه مسیر این شورا راهگشا خواهد 
بــود.وی با تأکید بر لزوم تقویت و اســتفاده از همه ظرفیت ها 
در عرصه دیپلماســی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با 
وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به عنوان بزرگ ترین 
شــریک تعامالت اقتصادی رایزن اقتصادی نداشته ایم، انتقاد 
و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات شــجاعانه ای که دولت 
ســیزدهم باید اتخــاذ کند، اصالح تصمیم غلــط توزیع ارز با 
نرخ ترجیحی اســت که بر اساس بررســی های انجام شده در 
مجلس، بیش از ســه چهارم مابه التفاوت قیمت آن، به شــکل 
رانت و فســاد در کشور توزیع شــده است.حسین راغفر، عضو 
هیات علمی دانشگاه الزهراء)س( به عنوان سخنران بعدی این 
نشست شرایط کشــور را اضطراری توصیف و تصریح کرد: در 

اثر سیاست های اجرا شده دولت های سه دهه گذشته، جمعیت 
محدودی از درون بخش های دولتی به ثروت فراوان رسیده اند 
و با کنار گذاشــتن بخش بزرگی از مــردم از متن امور، امروز 
بزرگترین مانع انجام اصالحات اساسی شده اند. همین افراد در 
حال فضاسازی برای تأثیرگذاری بر روی تصمیمات و اقدامات 
دولت سیزدهم هستند.سید محمدرضا سیدنورانی، عضو هیات 
علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی سخنران 
پنجم این نشســت بود که جلوگیری از احجاف دســتگا ه های 
دولتی و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابک سازی دستگاه های 
دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی 
به جــای واگذاری خود بنــگاه، تک نرخی کــردن ارز، ادغام 
بانک هــای خصوصی در یکدیگر، مقابله با فســاد و جلوگیری 
از تعــارض منافــع را به عنــوان برخی راهکارهــای خروج از 
وضعیت نامطلوب اقتصــادی موجود مطرح کرد.احمد توکلی، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز به عنوان ششــمین 

سخنران جلسه تأکید کرد که ۳۰ سال است هر چه اجرا شده 
فقط وضعیت را بدتر کرده اســت و از رییس جمهور منتخب 
درخواســت کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و 
درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از روی 
مردم کاسته شود.هفتمین سخنران جلسه محمد خوش چهره، 
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود که تأکید 
کرد: دخالت دادن ایده ها، ســالیق و باورهای رؤسای جمهور 
در راهکارهای اجرایی یکی از دالیل بروز و انباشــت مشکالت 
اقتصــادی بوده اســت. همچنیــن باید بدانیم که مشــکالت 
اقتصادی صرفاً با نگاه اقتصادی قابل حل وفصل شــدن نیستند 
چــرا که عوامل غیراقتصادی متعددی هســتند که در اقتصاد 
کشور تأثیرگذارند.مســعود نیلی، عضو هیات علمی دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشــگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر 
سخنران این نشست،  با طرح این ۴ سؤال که مشکل چیست، 
دالیل بروز آن چیســت، راهکارهای رفع مشــکل کدامند و از 

کجا باید شــروع به حل مشــکل کرد؟ اظهار داشت: در حال 
حاضــر تامین مالــی، تأمین انرژی، تأمیــن خدمات و بودجه 
عمومــی، خدمــات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا ۶ مشــکل 
اولویت دار کشور هســتند که کارکردهای آنها در حال حاضر 
به طور کامل مختل است. امروز متأسفانه در آستانه وقوع یک 
شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.سید شمس الدین 
حســینی، نماینده مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی، نهمین ســخنران این نشســت بود که با تاکید بر 
ضــرورت جدی گرفتــن حمکرانی اقتصادی از ســوی دولت، 
 خاطرنشان کرد: متاســفانه در گذشته به قانون اساسی وفادار 
نماندیم و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، 
امروز بزرگ ترین کارفرمای کشــور اســت. از سوی دیگر قرار 
بود دولت تامین کننده نیازهای اساســی و خدمات اجتماعی 
باشــد و نه تولید کننده، اما متاسفانه دولت های گذشته ورود 
ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساســی و خدمات اجتماعی 
داشــته اند و امروز وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم.سید 
مهدی زریباف، رییس مؤسســه مطالعــات مبانی و مدل های 
اقتصادی بومــی به عنوان دهمین ســخنران جلســه گفت: 
دولت ســیزدهم باید بر تحــول اقتصادی مبتنــی بر عدالت 
تاکید کند چرا که در ســال های گذشته متاسفانه رویکردهای 
سرمایه ساالرانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم سازی 
و تصمیم گیری نهادینه شــده است. دولت آینده بیش از آنکه 
وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشــد، وارث مکانیزم انتقال 
ثروت از فقرا به ثروتمندان است.محمدرضا فرزین، عضو هیات 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هم اظهار داشت: مجموعه ای 
عظیم از ناترازی ها شرایط کشور را بسیار سخت و نگران کننده 
ســاخته، اما انتخاب شــما به عنوان رییــس جمهور امیدی 
برای حل مشکالت ایجاد کرده اســت. باید با عملیاتی کردن 
ســامانه های اطالعاتی و اتصال و یکپارچه کردن این سامانه ها، 
با ایجاد شفافیت کارزار موثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد.

عادل پیغامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام 
صادق)ع( دوازدهمین ســخنران جلسه بود که گفت: اطالعات 
مغشــوش، متفاوت و بعضاً متناقض از یک موضوع واحد یکی 
از بزرگترین مشــکالت کشور اســت که هیچگاه اراده ای برای 
رفع آن وجود نداشــته اســت. عمق حکمرانی دولت منوط به 
تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است.آیت ابراهیمی، مدیرعامل 
ســابق بانک انصار نیز با بیان اینکه امروز دســتگاه محاسباتی 

دولت مختل شده اســت، گفت: نیاز به یک جراحی جدی در 
سیاســت های پولی و ارزی داریم. همچنین بایــد یارانه ها را 
به شــکل واقعی و دقیق هدفمند کنیم. دولت ســیزدهم باید 
حکمرانی اقتصادی کشور را اصالح کند.چهاردهمین سخنران 
جلسه محمدهادی زاهدی وفا، عضو هیات علمی دانشگاه امام 
صادق)ع( بود که اظهار داشــت: متأسفانه چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، کثرت و انباشت مشکالت، دولت را در اولویت دهی به 
مســائل دچار دردسر می کند. بهره وری در بخش دولتی بسیار 
پایین اســت که این موضوع به بخــش خصوصی نیز تحمیل 
شده اســت. برای حل این مسائل در وهله اول باید خود نظام 
تصمیم گیــری اقتصادی را که به یک مشــکل تبدیل شــده 
است، اصالح کنید.مجید قاســمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
هم در این نشســت تصریح کرد: بســیاری از مســائلی که به 
عنوان مشــکالت پیش روی دولت در آغاز کار عنوان شد، در 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی دیده شــده و به آنها پرداخته 
شــده است. باید با اصالح نظام تفکر و تصمیم گیری اقتصادی، 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی را محور اصــالح وضعیت قرار 
داد.یاســر جبرائیلی، عضو هیات علمی پژوهشکده حکمت به 
عنوان شــانزدهمین سخنران جلسه با اشاره به ضرورت اصالح 
نظام مالیاتــی به ویژه با توجه به کســری ۴۵۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه امسال، خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه در دولت 
از اداره کشــور بــه اداره خود دولت تنزل یافته اســت. امروز 
عمده فشار مالیات بر دوش کارمندان و کارگران است و طبقه 
ثروتمند کشــور مالیات چندانی پرداخت نمی کنند.وی افزود: 
در کشورهای مختلف، ســازمان های کم اهمیت تر از سازمان 
امور مالیاتی به شــکل مســتقیم زیر نظر رییس جمهور اداره 
می شوند و در برخی کشورها حتی ادارات ثبت احوال و امالک 
زیر نظر ســازمان امور مالیاتی فعالیت می کنند. سازمان امور 
مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا شده و زیر نظر رییس جمهور 
فعالیت کند.احســان خاندوزی، نماینده مجلس و عضو هیات 
علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی به عنوان 
هفدهمین و آخرین اقتصاددان مدعو این جلسه اظهار داشت: 
دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح طرح های عمرانی را افزایش 
داده، اما تأثیر ملموســی از این افتتاح ها در جامعه مشــاهده 
نمی کنیم چرا که اقتصاد از ســطح کالن از دســت رفته و در 
سطح خرد و با افتتاح پروژه ها اصالح نمی شود. دولت سیزدهم 

باید نابرابری ها در کشور را به نفع مردم به هم بزند.

 صنعت برق عمدتا در روزهای تابســتان بیشتر در مرکز توجه قرار می گیرد و 
امســال که گستردگی خاموشی ها بیشتر از هر زمان دیگری است، این مساله 
بیش از گذشته به چشم می خورد. واقعیت این است که با وجود مشکالتی مانند 
اقتصاد بیمار صنعت برق، انباشــت مطالبات فعــاالن این صنعت و عدم جذب 
ســرمایه های جدید برای توسعه زیرساخت های آن، وقوع خاموشی ها، یک امر 
قابل پیش بینی بود که امروز خاموشی های گسترده را رقم زده اند. در این بین 
بخش بزرگی از فشار تامین برق به ویژه در اوج مصرف بر دوش نیروگاه ها است 
که عمدتا به دلیل عدم دریافت به موقع مطالبات شان و همچنین قیمت گذاری 
دستوری برق توســط وزارت نیرو، در شرایط بسیار دشواری هستند. با وجود 
همه این مشــکالت اما تالش می کنند ســهم خود را در تامین برق مورد نیاز 

کشور به درستی ایفا کنند.
حسنعلی تقی زاده لنده، مدیرعامل شرکت تابان هور  ضمن اشاره به سهم یک و 
نیم درصدی این شرکت از ظرفیت اسمی نیرگاه های کشور، اظهار کرد: ما در 
طول دو سال گذشته دو استراتژی کالن را با محوریت اقتصاد انرژی و مدیریت 
خاموشی ها دنبال کرده ایم. در حقیقت از این جهت که از بروز خاموشی ها ظرف 
سال های اخیر به دلیل شــرایط حاکم بر صنعت برق اطمینان داشتیم، تالش 
کردیم با دو اســتراتژی شامل افزایش سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها و 
ســرمایه گذاری و احداث نیروگاه ها به روش BOT برای صنایع بزرگ و با اتکا 
به قیمت گذاری ارزی برق، زمینه فعالیت شــرکت را گســترش داده و مسائل 
ناشــی از اقتصاد ناکارآمد برق و خاموشی ها را به سهم خود مدیریت کنیم.وی 
در ادامه فروش ارزان قیمت برق نیروگاه های غیردولتی به وزارت نیرو از مسیر 
بازار برق را پاشنه آشــیل صنعت نیروگاهی کشور دانست و تصریح کرد: نکته 
مهم این است که ما مطالبات مان از محل فروش همین برق ارزان قیمت را هم 
به موقع دریافت نمی کنیم و عالوه بر آن وزارت نیرو در قبال این تاخیر، حاضر 
به پرداخت خســارت دیرکرد هم نیست. به نظر می رسد تنها راهکار پیش روی 
نیروگاه ها برای مواجهه با شــرایط ناعادالنه ای که در عرضه برق به وزارت نیرو 
وجود دارد، عقد قراردادهای BOT با صنایع اســت. تنها از این طریق است که 
می توانیم عرضه برق را مســتقل از وزارت نیرو انجام دهیم و برق را به صورت 

مستقیم به صنایع بفروشیم.
تقی زاده به ایجاد امکان عقد قراردادهای دوجانبه با صنایع بزرگ توسط وزارت 
نیرو در طول ســال های گذشته اشــاره کرد و افزود: روش پیشنهادی ما عقد 
قرارداد BOT ارزی بین صنایع و نیروگاه های غیردولتی است. در همین راستا 
اولین قرارداد BOT بخش خصوصی بین شــرکت های تابان هور و گوهر انرژی 

منعقد شده است.مدیرعامل شرکت تابان هور درخصوص چارچوب قراردادهای
BOT اظهار کرد: در این نوع قراردادها یک ســرمایه گذار، احداث نیروگاه برای 
یک صنعت خاص را عهده دار شــده و کل ســرمایه مورد نیاز برای این مهم را 
تامین می کند. دوره بازگشــت سرمایه با توجه به شرایط درج شده در قرارداد 
معموال بین ۱۵ تا ۲۰ســال است و سرمایه گذار پس از پایان این دوره انتظار، 
نیروگاه را به سرمایه گذار واگذار می کند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از 
مهم ترین محاســن این نوع قراردادها، ارزی بودن آن اســت. از آنجا که عمده 
سرمایه گذاری ها در حوزه احداث نیروگاه ارزی است، بنابراین قراردادهای ریالی 
که در فضای بی ثبات اقتصاد کشور با تاخیر فراوان پرداخت می شوند، آسیب ها 
و خســارات جبران ناپذیــری را برای نیروگاه ها به دنبــال دارند، از این رو عقد 
قراردادهای BOT ارزی می تواند زمینه را برای جلوگیری از ایجاد زیان انباشته 
بــرای نیروگاه های غیردولتی فراهم آورد. تقی زاده به خســارات وارد شــده به 
نیروگاه های غیردولتی از محل جهش ناگهانی قیمت ارز ظرف سال های گذشته 
اشــاره کرد و گفت: واقعیت این است که اگر قرارداد فروش برق به وزارت نیرو 
هم به صورت ارزی منعقد می شد، امروز با این سطح از کاهش سرمایه گذاری و 
افول زیرساختی صنعت برق و در نتیجه خاموشی های گسترده مواجه نبودیم. 
این نوع قراردادها می توانست زمینه ساز بازگشت سرمایه گذاران به صنعت برق 

کشور باشد.
وی اســتقالل قراردادهایBOT از مبادالت برق با وزارت نیرو را یکی دیگر از 
امتیازات مهم این نوع قراردادها برشمرد و تصریح کرد: از این طریق ما می توانیم 
برق تولیدی را به جای وزارت نیرو به شرکت سرمایه پذیری عرضه کنیم که در 
عرصه تولید فعالیت کرده و برای کشور ارزش افزوده و ثروت ایجاد می کند و از 
این طریق زنجیره تامین انرژی امن و پایدار برای این دست از صنایع نیز فراهم 
می شــود. به عالوه این نوع قراردادها مشمول خسارت دیرکرد بوده و از آنجا که 
عمده صنایع بزرگ در ایران صادرکنندگان بزرگ هستند و به منابع ارزی مکفی 
دسترسی دارند، پرداخت هزینه برق مصرف خود را برای جلوگیری از تحمیل 

خسارات دیرکرد، در اولویت قرار می دهند.
این فعال اقتصــادی، احداث نیروگاه های جدید بــرای صنایع بزرگ در قالب 
قراردادهایBOT را برای این دست از صنایع هم مشمول مزایای قابل توجهی 
دانست و خاطر نشان کرد: با تصویب بودجه ۱۴۰۰، این قراردادها به یک معامله 
برد ـ برد برای ســرمایه گذار و سرمایه پذیر تبدیل شدند، چرا که بر اساس این 
قانون صنایع بزرگ مکلفند برق خود را بر اســاس متوســط نرخ قراردادهای 
ECA وزارت نیــرو تامین کنند که این نــرخ در حال حاضر تقریبا ۴۰۰تومان 
تعیین شده و به صورت ساالنه متناسب با نرخ تورم و ارز افزایش می یابد. این 
درحالی اســت که این شرکت ها می توانند پس از یک پروسه ۱۵ تا ۲۰ ساله و 
اتمام دوره انتظار و بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار، مالک نیروگاهی باشند 

که برق آنها را تامین می کند.
مدیرعامل شــرکت تابان هور در پایان اظهار کرد: با تعیین نرخ ECA برای برق 
صنایع بزرگ و انرژی بر در قانون بودجه ۱۴۰۰، این دســت از صنایع ناگزیرند 
برای تامین برق خود در بلندمدت فکر اساسی کنند که به نظر می رسد بهترین 
روش آن اتکا به قراردادهای BOT است. ما امیدواریم با تسهیل امکان عقد این 
نوع قراردادها بین نیروگاه های غیردولتی و صنایع بزرگ، زمینه برای توســعه 
سرمایه گذاری ها در حوزه نیروگاهی کشور فراهم شود. از این طریق ما در زمان 
اوج مصرف هم می توانیم با کمک این نیروگاه ها برای تامین برق مورد نیاز کشور 

استفاده کرده و منافع حاصل از آن را به همین صنایع تخصیص دهیم.

راهکار رونق  سرمایه گذاری  نیروگاهی
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اوپک پیش بینی کردگزیده خبر

بهبود تقاضای برای نفت به سطح پیش از کرونا تا سال آینده
بهبود تقاضای برای نفت به سطح پیش از کرونا تا سال آینده

اوپک همچنان رشــد قوی تقاضا برای نفت در نیمه دوم ســال 
۲۰۲۱ را پیش بینی می کند که به این گروه و متحدانش دلیل 
کافی برای افزایش عرضه می دهد.به گزارش ایســنا، در گزارش 
ماهانه بازار نفت اوپک که روز پنجشــنبه منتشر شد، این گروه 
میزان تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ را ۹۶.۵۸ میلیون 
بشــکه در روز پیش بینی کرد که ۵.۹۵ میلیون بشــکه در روز 
افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ نشان می دهد. همچنین اوپک 
در نخســتین برآورد خود برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرد روند 
رشد تقاضا ادامه پیدا کرده و به میزان ۳.۲۸ میلیون بشکه در روز 
رشد کرده و به ۹۹.۸۶ میلیون بشکه در روز می رسد و در نیمه 
دوم ســال میالدی آینده از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور 
مــی کند.اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در چین و هند 
ســال میالدی آینده از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا فراتر 
خواهد رفت. همچنین آمریکا بزرگترین ســهم را در رشد تقاضا 
برای نفت در ســال ۲۰۲۲ خواهد داشت اما مصرف نفت آمریکا 
پایین سطح سال ۲۰۱۹ می ماند.این اطالعات در حالی منتشر 
شــده که اوپک، روســیه و متحدان دیگر این گروه همچنان در 
تالش برای منعقد کردن توافق گروهی به منظور افزایش تولید 
ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در تا پایان سال میالدی 
جاری و تمدید مدت اجرای محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ 
هستند. اختالف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر 
سر سهمیه تولید ابوظبی، عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات بوده 
اســت. با این حال هفته جاری نشــانه هایی از نزدیک شدن دو 
طرف به توافق دیده شد.اوپک در این گزارش تاکید کرد انتظارات 
قوی برای رشــد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. این 
موارد شــامل مهار بهتر همه گیری کوویــد ۱۹ به خصوص در 
کشورهای نوظهور و در حال توسعه است که کمک می کندباعث 
شــود تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع 
هم گیری ویروس کرونا بازگردد. این گروه پیش بینی کرد رشد 

اقتصــاد جهانی از ۵.۵ درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در 
ســال آینده کاهش پیدا می کند اما همچنان با اقدامات محرک 
مالی دولتی پشــتیبانی می شود و این دورنما تا حدود زیادی به 
تحوالت پیرامون کووید ۱۹ بستگی خواهد داشت.تحلیل اوپک 
نشان می دهد با این پیش بینی که عرضه غیراوپک رشد بسیار 
آهسته تری از تقاضا خواهد داشت، بنابراین اوپک فرصت خواهد 
داشت ســهم بازار خود را افزایش دهد چرا که تقاضا برای نفت 
این گروه ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال میالدی آینده افزایش 
پیدا کرده و به ۲۸.۷ میلیون بشکه در روز می رسد. تقاضا برای 

نفت اوپک در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۲۶.۴ میلیون بشکه 
در روز می رسد که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از تولید 
ژوئن خواهد بود. با فرض اینکه ســهم اوپک از محدودیت عرضه 
تا پایان امســال ۳۲۵ هزار بشکه در روز باشد، تولید این گروه تا 
سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ باالتر از تقاضا خواهد.گروه اوپک پالس 
که متشکل از ۲۳ کشــور است، در حال حاضر تولید نفت خود 
را ۵.۸ میلیون بشــکه در روز محدود نگهداشته و تحلیلگران تا 
حدود زیادی موافقند که باید بخشــی از این محدودیت عرضه 
تسهیل شود تا از کمبود عرضه در بازار و افزایش بیشتر قیمتها 

جلوگیری شــود.قیمت نفت برنت پس از اینکه به باالترین حد 
از اکتبر سال ۲۰۱۸ صعود کرد، عقب نشینی کرده اما همچنان 
بیش از ۵۰ درصد افزایش از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون 
نشــان می دهد که منعکس کننده تداوم خروج جهان از بحران 
همه گیری کووید ۱۹ است.شاخصهای قیمت بازار جهانی تحت 
تاثیر دورنمای افزایش عرضه تولیدکنندگان اوپک پالس و آمار 
هفتگی نه چندان مطلوب ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا 
در معامالت روز پنج شنبه یک درصد سقوط کردند. نفت برنت 
با ۷۳ ســنت کاهش، به ۷۴ دالر و سه سنت در هر بشکه رسید 
و وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۰ سنت کاهش، به ۷۲ 
دالر و ۲۳ ســنت در هر بشکه رســید.آژانس بین المللی انرژی 
در جدیدتریــن گزارش ماهانه خود که ۱۴ ژوئیه منتشــر کرد، 
خوش بینی کمتری نشان داد و پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۶.۴ میلیون بشکه در روز و در 
ســال ۲۰۲۲ حدود ۹۹.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود.طبق 
گزارش اوپک، ذخایر نفت ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
۲۱.۷ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله  )۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹( 
قرار دارد که سطح هدف گذاری شده از سوی گروه اوپک پالس 
است.در بخش عرضه اوپک انتظار دارد عرضه غیراوپک در سال 
۲۰۲۱ به ۶۳.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد که ۳۰ هزار بشکه 
در روز باالتــر از برآورد ماه پیش این گروه اســت و برای ســال 
۲۰۲۲ عرضه غیراوپک ۲.۱ میلیون بشکه در روز رشد می کند. 
در نتیجه تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ به ۲۷.۶۵ میلیون 
بشــکه در روز و برای سال ۲۰۲۲ به ۲۸.۷ میلیون بشکه در روز 
می رســد. آمار ســال ۲۰۲۲ باالتر از تقاضا برای نفت اوپک در 
مارس ســال ۲۰۲۰ خواهد بود که هنوز همه گیری آغاز نشده 
بود.بر اساس گزارش پالتس، اطالعات منابع ثانویه که دبیرخانه 
اوپک برای رصد تولید اعضای این گروه استفاده می کند، نشان 
داد اوپک مجموعا ۲۶.۰۳ میلیون بشــکه در روز نفت در ژوئن 

تولید کرد.

۱۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه در دست 
ساخت داریم 

وزیر نیرو با اشاره به نیروگاه های به بهره برداری رسیده، گفت: ۱۶ هزار و ۳۰۰ 
مگاوات هم نیروگاه در دســت ساخت داریم که به دولت بعد منتقل می شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، رضا اردکانیان اظهار کرد: در حالی دولت دوازدهم 
را به پایان می رســانیم که عالوه بر ۲۰ هزار مگاواتی که در دوران دولت های 
یازدهم و دوازدهم به بهره برداری رسیده، ۱۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات هم نیروگاه 
در دست ساخت داریم که به دولت بعد منتقل می شود. از دولت دهم هم کم تر 
از ۵ هزار مگاوات به دولت یازدهم منتقل شد.وی اضافه کرد: شرایط امروز برق 
هم اینگونه است که ما خاموشی نداریم و امیدواریم با همراهی مردم در روزهای 
اخیر و باالخص همکاران ما در رســانه ها، مردم عزیــز ما از انجام کمک های 
کوچک دریغ نکنند. حتی اگر یک المپ در یک واحد مسکونی خاموش شود 
در مقیاس ۳۲ میلیون مشــترک خانگی می تواند بیش از مصرف برق صنایع 
بزرگ باشد.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: از دیشب موفق شدیم خوشبختانه با 
همکاری نزدیک وزارت صمت در شــیفت آخر شب میزانی که مقدور است را 
از همــکاری صنایع بزرگ کم بکنیم. یعنی ۷۰۰ مگاوات از آن ۲۸۰۰ مگاوات 
همکاری صنایع کاهش بدهیم. تا آنها نیز بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند.

فرمانده مدیریت تامین برق کشور با بیان اینکه امیدوار هستم مضیقه بیشتری 
برای مردم عزیز در بخش خانگی فراهم نشود، گفت: امیدواری من این است با 
کاهش دما و افزایش سطح همکاری مردم ما این دوره را با کمترین آسیب ها 
پشت سر بگذاریم. اطمینان می دهم خدمت گزاران مردم در صنعت برق انصافا 
شبانه روز فعالیت می کنند. همه تالش می کنند با دقت و با اتکا به تخصصشان 
در کوتاه ترین زمان ممکن مشکالت را حل کنند.وی ادامه داد: نیروگاه های که 
این روزها فعالیــت می کردند مجاز به کار کردن بودند و عمدتا این نیروگاه ها 
ســوخت گاز دارند. بحمداهلل در این شرایط مشــکل سوخت نداریم و یکی از 
پاک ترین ســوخت ها سوخت گاز است. ما کشــوری هستیم که شاید در رده 

چهارم باشیم که بیش ترین استفاده از سوخت گاز را داریم.
وزیر نیرو یادآور شــد: زمستان گذشــته برای تامین گاز نیروگاه ها مشکالتی 
ایجاد شــد و برای اینکه خاموشی نداشته باشیم منجر شد برای تولید برق و 
جبران کمبود سوخت نیروگاه ها بیشتر از نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم، 
اما بعد از آن توانستیم سطح استفاده از ذخیره آب سدها را به حد اندازه گیری 
و برنامه ریزی شده بازگردانیم.وزیر نیرو در عین حال عنوان کرد: برای من این 
چهار ســال، چهار سال فراموش نشدنی بود. در سال ۹۶ و ۹۷ و در سال ۹۹- 
۱۴۰۰دو تا از خشک ترین سالهای آبی ۵۰ سال اخیر را پشست سر گذاشتیم 

در سال دوم و سوم دو تا از ترسال ترین سال ها را پشت سرگذاشتیم. 

 چقدر آب غیرمجاز در تهران
 مصرف می شود؟

تنها در ســه ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ رشــته انشعاب غیرمجاز آب در سطح 
استان تهران شناسایی شده که ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی 
مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل شده اند و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به 
صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شــدند.به گزارش ایسنا، با یک حساب 
سرانگشتی می توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب های غیرمجاز 
را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار چهار نفره در نظر 
بگیریــم و طبق الگوی مصرف آب، میزان مصــرف آن را ۱۴ هزار لیتر لحاظ 
کنیــم، یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به ۷۱ میلیــون لیتر آب از طریق این 
انشعاب ها مصرف شده است. اهمیت این رقم آنجا بیش تر به چشم می آید که 
بدانیم متوســط مصرف لحظه ای آب کل کالن شهر تهران ۴۲ هزار لیتر است.

در شــرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می کند، 
وجود انشعاب های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید کلیه نهادها و ارگان های 
ذی ربط به آن توجه داشــته باشند.مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی 
که بدون داشــتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آب رسانی 
شــهری یا روستایی اقدام کند و یا با داشــتن انشعاب، به مصرف آب مغایر با 
مقررات )مشــخصات قراردادی انشعاب( مبادرت کند، مصرف کننده غیرمجاز 
است.انشعاب های غیرمجاز شامل انشعاب گیری غیرقانونی از خط انتقال، شبکه 
توزیع، از مخزن، انشــعاب مجاز، دســت کاری و تخریب کنتور )به عنوان ابزار 
ســنجش و اندازه گیری مصرف(، هدایت آب تاسیســات آب )بدون برقراری 
انشــعاب غیرمجاز(، مصرف مازاد بر ظرفیت هیدرولیک، برداشت غیرمجاز از 
خروجی علمک آب رســانی و برداشت غیرمجاز از خروجی شیر عمومی است.

محمدرضا بختیاری- مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران- درباره 
اقدامات انجام شده در این راستا به ایسنا گفت: در این بین شرکت های آب و 
فاضالب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی 
و غیرقابل انکاری در این امر دارند، زیرا از یک طرف با صرف هزینه های گزاف 
آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود می رسانند و از طرف دیگر به 
دلیل محدودیت های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت 
تمام شــده نیز ندارند.وی افزود: در نتیجه چنان چه با این اوصاف بخشی از این 
محصول را نیز به دلیل تخلفات مشــترکان خود از دســت رفته ببینند، عماًل 
امکان استمرار خدمت رسانی مطلوب دچار مخاطره می شود.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران با بیان اینکه با وجود این که ســاالنه هزینه های 
ســنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شــبکه های شهری و روستایی 
پرداخت می شود، گفت: اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار 
غیرقانونی و خالف شرع و عرف استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده 
اســت.بختیاری اظهار کرد: این در حالی  است که بر اساس فتوای بسیاری از 
مراجع تقلید اســتفاده غیرمجاز از آب، جایز نبوده و حرام اعالم شــده است و 
قانون نیز اســتفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می خواند.

وی با بیان اینکه اســتفاده غیرمجاز از آب نه تنها موجب امکان آلودگی شبکه 
توزیع و کاهش طول عمر شــبکه توزیع آب به علت انشعاب گیری غیراصولی 
می شــود، بلکه هدررفت آب را افزایش می دهد و به دستگاه های اندازه گیری 
آب نیز خســارت وارد می کند، اظهار کرد: این اقدام هم چنین موجب اخالل 
در خدمات رســانی به سایر زون های شبکه به لحاظ افت فشار وارده به شبکه 

می شود و میزان آب بدون درآمد را افزایش می دهد.
به گفته بختیاری شــرکت های آب و فاضالب برای مقابله با استفاده کنندگان 
غیرمجاز از آب، گروه هایی را تدارک دیده اند تا با گشــت زنی در محدوده های 
تعیین شده، انشعاب های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب ها 
و یا تبدیل آن ها به انشــعاب مجاز، امکان این گونه استفاده های غیرمجاز را تا 
حد امکان کاهش دهند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران اظهار 
کرد: در این میان نقش دستگاه های نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی 
از اهمیت بســزایی برخوردار اســت و نهادهای قضایی می توانند در برخورد با 
این عمل خالف شــرع و قانون )انشعاب های غیرمجاز( که لطمات بسیاری به 
سالمت شهروندان می تواند وارد کند نظارت و دخالت اثربخشی داشته باشند تا 
در سایه در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری از بروز تخلفاتی از 

این دست شاهد ارتقای خدمات رسانی به شهروندان باشیم.

امارات: 
هنوز از توافق جدید اوپک پالس خبری نیست

وزیــر انرژی امارات متحده عربی در بیانیه ای اعالم کرد هنوز در خصوص تمدید مدت 
اجرای پیمان محدودیت عرضه با اوپک پالس به توافق نرسیده ایم.به گزارش ایسنا، در 
این بیانیه آمده است رایزنیها و مشورتها میان گروههای حاضر در توافق اوپک پالس در 
جریان است.پیشتر رویترز روز چهارشنبه گزارش کرده بود که عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی به توافقی رسیده اند که به ابوظبی در قبال موافقت با تمدید مدت اجرای 
توافق محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲، سطح مبنای تولید جدیدی می دهد.قیمت 
نفت برنت بالفاصله پس از انتشــار این خبر در معامالت روز چهارشنبه یک دالر در هر 
بشکه ســقوط کرده بود و به مرز ۷۵ دالر در هر بشکه نزدیک شده بود.تولیدکنندگان 
اوپک پالس پس از این که مذاکراتشان به دلیل اختالف میان عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی در نشســت اوایل ماه میالدی جاری بی نتیجه ماند، هنوز درباره سیاست 
تولید خود تصمیم نهایی را نگرفته اند.این گروه ســال گذشته اوایل شیوع همه گیری 
کووید ۱۹ در واکنش به فروپاشی تقاضا، با پیمانی برای محدودیت عرضه به میزان ۹.۷ 
میلیون بشــکه در روز موافقت کرد. این توافق از ماه مه ســال ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و با 
بهبود تدریجی تقاضا، از آن زمان تســهیل شده و اکنون به حدود ۵.۸ میلیون بشکه در 
روز رســیده است.اختالف میان ریاض و ابوظبی پس از مذاکرات اوپک پالس علنی شد. 
در حالی که هر دو کشور با افزایش تولید دو میلیون بشکه در روز دیگر در فاصله اوت تا 
دسامبر سال ۲۰۲۱ موافق بودند اما امارات متحده عربی با تمدید مدت اجرای توافق از 
آوریل سال ۲۰۲۲ تا دسامبر سال ۲۰۲۲ مخالفت کرد و موافقت خود را به تعیین سهمیه 
تولید باالتر برای این کشور مشروط کرد.به گفته منابع آگاه در اوپک پالس، دادن سهمیه 
تولید باالتر به امارات متحده عربی، راه را برای تمدید مدت اجرای توافق تا پایان ســال 
۲۰۲۲ هموار می کند.روســیه برای افزایش سریع تولید اصرار دارد و یکی از کشورهای 
متعددی است که میان ریاض و ابوظبی به میانجی گری پرداخته اند تا هر چه سریعتر به 

توافق جدید درباره تولید نفت دست پیدا کنند.

نفت گران تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی
از زمانی که قیمت نفت در اوایل ســال میالدی جاری از مرز ۷۰ دالر در هر بشــکه 
عبور کرده اســت، تحلیلگران، اقتصاددانان و بانکهای مرکزی نگرانند قیمتهای باالتر 
نفت روند احیای اقتصاد جهانی از همه گیری را مختل کند.به گزارش ایســنا، اکثر 
کارشناسان اســتدالل می کنند که فشار تورمی بدون تردید در اقتصادهای در حال 
توسعه افزایش پیدا می کند که در مقایسه با بازارهای توسعه یافته حساسیت بیشتری 
نســبت به افزایش قیمتهای نفت دارند. قیمت سوخت و مواد خوراکی معموال سهم 
بیشــتری در هزینه مصرف کننده در اقتصادهای نوظهور دارد بنابراین هنگامی که 
قیمتهای نفت افزایش پیدا می کند این مصرف کنندگان آسیب بیشتری می بینند. 
نگرانیهای تورمی هم در آمریکا و ســایر کشــورهای توسعه یافته به مرور بروز کرده 
اســت.با این حال اکثر تحلیلگران بر این باورند قیمتهای نفت که در حال حاضر در 
حدود ۷۵ دالر در هر بشکه قرار دارد آن قدر باال نیست که رشد اقتصادی به خصوص 
در آمریکا و اروپا را آهســته کند. در این مناطق خدمات ســهم بزرگ و رو به رشدی 
در تولید ناخالص داخلی دارد و هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی 
همچنان پایینتر از میانگین بلندمدت است.اقتصاددانان و تحلیلگران هفته گذشته به 
روزنامه وال استریت ژورنال گفتند قیمتهای نفت به نقطه ای رسیده اند که می توانند 
بهبود اقتصادی در بازارهای توسعه یافته را از مسیر خود خارج کنند.طبق برآورد بانک 
مورگان استنلی، در سطح جهانی هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی 
امسال به دلیل قیمتهای باالتر نفت افزایش خواهد یافت اما پایین میانگین بلندمدت 
می ماند. در سال ۲۰۲۱ اگر قیمت نفت به طور میانگین ۷۵ دالر در هر بشکه باشد، 
هزینه نفت به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بالغ می شود. اگر قیمت هر 
بشکه نفت ۱۰ دالر دیگر باالتر برود و به ۸۵ دالر برسد در این صورت هزینه نفت به 
میانگین بلندمدت خواهد رسید.بر اساس گزارش اویل پرایس، پیش بینیهای اقتصادی 
فعلی برای اقتصادهای توسعه یافته نشان می دهد که صعود امسال قیمت نفت مانع 

قابل توجهی برای روند احیای رشد اقتصادی پساکرونا نخواهد بود.

نفت سنگین ایران گران شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران 
ماه میالدی گذشته ۷.۴ درصد رشد ماهانه داشته است.به گزارش 
ایسنا، قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئن به ۷۱ دالر و ۶۸ سنت 
در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶۶ دالر و ۷۲ سنت در ماه مه، 
چهار دالر و ۹۶ سنت معادل ۷.۴ درصد افزایش نشان داد.میانگین 
قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۳ دالر و 
۶۳ سنت در مقایســه با ۳۷ دالر و ۶۸ سنت در مدت مشابه سال 
۲۰۲۰ بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۷۱ دالر و ۸۹ 
ســنت در هر بشکه رسید که باالترین میانگین ماهانه این شاخص 
از اکتبر ســال ۲۰۱۸ به این طرف بود و در مقایســه با ۶۶ دالر و 
۹۱ ســنت در مه، چهار دالر و ۹۸ سنت معادل ۷.۴ درصد افزایش 
داشت.میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون 
۶۳ دالر و ۸۵ ســنت در هر بشــکه بوده که ۲۴ دالر و ۶۴ سنت 
معادل ۶۲.۹ درصد افزایش در مقایســه با ۳۹ دالر و ۲۰ سنت در 
مدت مشابه سال ۲۰۲۰ نشان می دهد.طبق گزارش منابع ثانویه، 
تولید نفت اوپک متشــکل از ۱۳ کشور در ژوئن به ۲۶.۰۳ میلیون 
بشکه در روز رسید که ۰.۵۹ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ماه 
مه افزایش داشــت.تولید نفت در عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، آنگوال، ایران و کویت افزایش پیدا کرد اما در عراق، نیجریه و 
گابن عمدتا کاهش داشت. تولید نفت ایران ۳۳ هزار بشکه در روز 

افزایش داشت و به ۲.۴۷۰ میلیون بشکه در روز رسید.

آژانس بین المللی انرژی:
رشد تجدیدپذیرها جوابگوی تقاضا 

برای برق نیست
آژانس بیــن المللی انرژی )IEA( در گزارشــی اعالم کرد تقاضای 
جهانی برای برق سریعتر از ظرفیت تجدیدپذیرها رشد می کند و 
تولید برق بیشــتر با استفاده از سوختهای فسیلی را ایجاب خواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، این آژانس در گزارش »بازار برق نسخه نیمه 
ســال ۲۰۲۱« خود پیش بینی کرد مصرف برق پس از این که در 
سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر محدود شدن فعالیت صنعتی به دلیل همه 
گیری کووید ۱۹ حدود یک درصــد کاهش پیدا کرد، تحت تاثیر 
احیای اقتصادهای جهان، در ســال ۲۰۲۱ حدود پنج درصد و در 
سال ۲۰۲۲ چهار درصد رشد خواهد کرد.تقریبا نیمی از این افزایش 
با سوزاندن سوختهای فسیلی به خصوص زغال سنگ تامین خواهد 
شد که در نتیجه، انتشار دی اکسید کربن از این صنعت را افزایش 
داده و در سال ۲۰۲۲ به رکورد باالیی می رساند. آژانس بین المللی 
انرژی تقاضای قوی در منطقه آســیا اقیانوسیه به خصوص چین و 
هند را پیش بینی کرد.با حرکت جامعه جهانی در مســیر کاهش 
آلودگی، تجدیدپذیرها به سرعت رشد می کنند اما گزارش آژانس 
بین المللی انرژی نشــان می دهد که اگر انرژی پاکتر قرار باشد با 
تقاضا همگام بماند، فرآیند مذکور باید شــتاب بیشتری پیدا کند.

ظرفیت تجدیدپذیر شامل برق آبی، بادی و فوتوولتائیک خورشیدی 
در مسیر رشد هشت درصدی در سال ۲۰۲۱ و رشد بیش از شش 
درصدی در سال ۲۰۲۲ قرار دارد. در حالی که ظرفیت نیروی هسته 
ای یک درصد در سال جاری و دو درصد در سال آینده رشد خواهد 
کرد.آلودگی دی اکسید کربن از سوختن زغال سنگ و گاز احتماال 
۳.۵ درصد در ســال ۲۰۲۱ و ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد می 
کند.همچنیــن آژانس بین المللی انــرژی اعالم کرد قیمت عمده 
فروشی برق در اقتصادهای توسعه یافته در نیمه اول سال میالدی 
جاری ۵۴ درصد در مقایســه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ رشد کرد. 
میانگین قیمت سال گذشته یک چهارم در مقایسه با سال ۲۰۱۹ 
کاهش داشت.بر اســاس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی 
همچنین به سرما و گرمای شدید و خشکسالی اشاره کرد که باعث 
مختل شدن تامین برق شــده اند و قابل توجه ترین مورد، بحران 

برق تگزاس در فوریه بود.

ریستاد  تحقیقاتی  برآوردهای شــرکت 
انرژی نشــان می دهد منابع نفتی قابل 
برداشــت جهان ۹ درصــد کاهش پیدا 
کرده اســت.به گزارش ایســنا، هر سال 
و پس از انتشــار گزارش آماری شرکت 
بریتیش پترولیوم )BP(، شرکت ریستاد 
انرژی ارزیابیهای خود را منتشر می کند 
تا مقایسه مســتقل، محکم و روشنی از 
میزان تغییر چشــم انداز انرژی در سال 
پیش فراهم کند. گزارش ســال ۲۰۲۱ 
شــرکت ریســتاد انرژی از افت میزان 
منابع نفت قابل برداشت جهان حکایت 
دارد اما از ســوی دیگر نشــان می دهد 
تولیــد و مصرف نفت می تواند با اهداف 
اقلیمی همتراز شود.ریستاد انرژی اکنون 
مجموع منابع نفتی قابل برداشت جهان 
را ۱۷۲۵ میلیارد بشکه برآورد می کند 
که کاهش قابل مالحظه ای در مقایسه 
با ۱۹۰۳ میلیارد بشکه در سال گذشته 
نشــان می دهد. از ایــن میزان نفت که 
نشان می دهد از نظر تکنیکی چه میزان 
نفت در آینده قابل اســتخراج اســت، 
حدود ۱۳۰۰ میلیارد بشکه به حد کافی 
سودآور هستند تا پیش از سال ۲۱۰۰ با 
قیمت ۵۰ دالر در هر بشــکه نفت برنت 
تولید شــوند.پِر مگنوس نیسوین، مدیر 
بخش تحلیل ریستاد انرژی در این باره 
گفت: در چنین سناریویی تولید جهانی 
نفت و مایعات گاز مایع تا سال ۲۰۵۰ به 
پایین ۵۰ میلیون بشــکه در روز کاهش 
پیدا می کند. اکتشاف، توسعه، پاالیش و 

مصرف این میزان نفت قابل استخراج از 
نظر تجاری به انتشار گازهای گلخانه ای 
کمتــر از ۴۵۰ گیگا تن در فاصله اکنون 
تا ســال ۲۱۰۰ منجر می شوند.بازبینی 
امسال منابع نفتی قابل برداشت جهان بر 
مبنای منابع مدل گذاری شده در سطح 
چاه به جای سطح میدان بوده است. این 
رویکرد پرجزییات تر ۱۷۸ میلیارد بشکه 
از محاسبات کم کرده است زیرا با میزان 
اطالعات جدیدی که گردآوری شــده،  
سطح مطمئن برای نرخ کاهش افزایش 
پیدا کرده اســت.گزارش جدید ریستاد 
انرژی شامل بازبینی ذخایر قطعی است. 
ریســتاد انرژی از مجموعــه احتماالت 
محافظه کارانه استوارتری در مقایسه با 
گزارشهای رسمی مقامات استفاده کرده 
است. در میان یافته های دیگر، اختالفات 
قابل توجهــی میان اعضــای اوپک در 
خصوص طول عمــر ذخایر قطعی دیده 
شــد که از پایین ۱۰ سال برای بعضی 
از اعضا تا حدود ۲۰ سال برای عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی متغیر بود.

از نظر حجم قطعی منابع قابل برداشت 
که برای تولیدکنندگان غیراوپک کاهش 
داده شد، منابع قابل برداشت در آمریکا 
۳۰ میلیارد بشکه نسبت به برآورد سال 

گذشته کاهش داده شده و اکنون ۲۱۴ 
میلیارد بشــکه برآورد شــدند. دومین 
کاهــش بزرگ مربوط بــه چین بود که 
منابع قابل برداشــت ۵۰ میلیارد بشکه 
برآورد شــد و ۲۶ میلیارد بشــکه نزول 
پیدا کرد. رتبه ســوم به مکزیک رسید 
که منابــع نفت قابل برداشــتش با ۱۲ 
میلیارد بشکه کاهش، ۲۶ میلیارد بشکه 
برآورد شــد. عمده این بازبینی به دلیل 
کم شدن احتمال حفاری نفت شیل به 
دلیل پیچیدگــی جغرافیایی و ضرورت 
بهبود  و  اکتشاف گســترده  کمپینهای 
فناوریهای شکاف هیدرولیکی بود.منابع 
قابل برداشت باقی مانده کشورهای اوپک 
به میزان ۵۳ میلیارد بشکه کاهش داده 
شد و ۷۴۱ میلیارد بشــکه برآورد شد. 
ایران و عربســتان ســعودی بزرگترین 
بازبینی را داشتند و منابع قابل برداشت 
هر کدام ۱۱ میلیارد بشکه کاهش پیدا 
کرد و منابع عربســتان ســعودی ۲۸۸ 
میلیارد بشــکه و حجم منابع نفتی قابل 
برداشــت باقیمانده ایران ۱۰۱ میلیارد 
بشکه محاسبه شد. عراق که منابع قابل 
برداشــتش هشت میلیارد بشکه کاهش 
یافت و ۱۱۰ میلیارد بشــکه برآورد شد، 

در رتبه سوم قرار گرفت.

کدام کشورها بزرگترین منابع نفت 
را دارند؟

در این ارزیابی، عربســتان ســعودی با 
حجم منابع نفت قابل برداشــت ۲۸۸ 
میلیارد بشکه در رتبه اول ایستاد و پس 
از آن آمریکا با ۲۱۴ میلیارد بشــکه در 
رتبه دوم، روسیه با ۱۴۹ میلیارد بشکه 
در رتبه ســوم و کانادا با ۱۳۸ میلیارد 
بشــکه در رتبه چهارم قــرار گرفت.در 
آمریکای مرکزی و جنوبی، برزیل با ۸۳ 
میلیارد بشکه منابع نفت قابل برداشت، 
در رتبه اول ایستاد که البته دو میلیارد 
بشکه کمتر از برآورد سال گذشته بود. 
در اروپا، نروژ با ۱۹ میلیارد بشــکه در 
رتبه اول و باالتر از انگلیس ایستاد که 
منابعش دو میلیارد بشکه کاهش یافت 
و ۱۰ میلیارد بشــکه ارزیابی شــد. در 
آفریقا نیجریه که منابعش شش میلیارد 
بشــکه کاهش داده شــد و اکنون ۲۰ 
میلیارد بشکه برآورد می شود، در صدر 
ایســتاد.برخالف اکثر کشورهای مورد 
بررسی، برآورد منابع نفت قابل برداشت 
استرالیا دو میلیارد بشکه افزایش یافت 
و ۲۳ میلیارد بشــکه ارزیابی شــد.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، زمان برآورد 
منابع نفت از ســوی ریستاد انرژی اول 
ژانویه سال ۲۰۲۱ اعالم شده است. به 
عبارت دیگر این تحلیل، وضعیت منابع 
قابل برداشــت باقی مانده هر کشور در 
ابتدای ســال میالدی جاری را نشــان 

می دهد.

منابع نفتی قابل برداشت ایران و 
جهان آب رفت
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گزیده خبر زمزمه های جلوگیری از واردات برخی از برندهای گوشی
اخبــاری از ممنوعیت واردات برخی مدل های پرتقاضای موبایل 
به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره های اضطراری، 
به گوش می رســد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه 
به ســهم قابل توجه در بازار و مقرون به صرفه بودن این مدل ها 
در مقایســه با ســایر برندها، مشــکالتی را در عرضه و تقاضا و 
تامین گوشــی مورد نظر کاربران ایجــاد خواهد کرد.به گزارش 
ایســنا، نامه ای از ســوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی به ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی 
نوشــته شده که درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت 
ســفارش برخی برندهای پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم 
مســیریابی صحیح سرشــماره های اضطــراری را دارد. نامه ای 
که در اختیار ایســنا قرار گرفته و در این لینک قابل مشــاهده 
است، حاکی از آن است که واردات برخی مدل های شیائومی در 
آینده ممنوع خواهد شد.در نامه ای که به شرکت های واردکننده 
برای ممنوعیت واردات مدل های شــیائومی ارسال شده، اینطور 
آمده که »بر اساس بررســی های انجام شده، گوشی های موبایل 
واردشده به کشور، سرشماره های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را 
به درســتی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره ۱۱۲ 
هدایت می کنند که این موضوع موجب عدم دسترســی فوری 
ذی نفعان خریدار گوشــی های مربوطه، به سامانه های مرتبط با 
سرشماره های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.« در 
ادامه اینطور تاکید شده که »با توجه به موضوع فوق و با عنایت به 
ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعهد ارائه شده 
توسط آن شــرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری 
است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این 
نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن 
مشکل فوق و اطالع رسانی الزم به مخاطبین و سازمان اقدام کند. 

تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی های فوق الذکر، ورود مجدد 
گوشی های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.«

 ،REDMI9C مدل ،REDMI9C مــدل ،REDMINOTE۱۰  مدل
 REDMINOTE9 مــدل ،POCOX3 مدل ،REDMI9AT مــدل
PRO از برند شــیائومی، برخــی از مدل های برنــد وان پالس، 
اینفینیکس و نوکیا مشــمول این نامه می شــوند. این در حالی 

اســت که جلوگیری از واردات برند شــیائومی، به عنوان یکی 
از برندهای مطرح و پرمصرف گوشــی در ایــران تبعات خود را 
دارد. از جمله اینکه به دلیل قیمت اقتصادی این گوشــی ها در 
مقایسه با برندهای محبوب تری مانند سامسونگ، مصرف کننده 
نهایی که در شــرایط بد اقتصادی می تواند با حداقل هزینه یک 
موبایــل کارآمد تهیه کند، از این فرصت محروم خواهد شــد و 

ناچار اســت برای خرید یک گوشــی از برندهــای دیگر، مبلغ 
بیشتری هزینه کند.در نامه به رگوالتوری آمده است که شرایط 
تحریم های خصمانه علیه ایران، منجر به قطع ارتباط مســتقیم 
با برندهای اصلی موبایل شــده و برندهای مطرح به جهت این 
تحریم ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی های آمریکایی، 
امکان مذاکره با فروش باواسطه یا بی واسطه به ایران را ندارند و 
بازرگانان با روش های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم ها 
نیاز مصرف کنندگان را تأمین می کنند که عمال امکان درخواست 
تغییرات نرم افزاری در حــال حاضر وجود ندارد.همچنین طبق 
آمار انجمن واردکنندگان موبایــل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه 
زمانی تیرماه 99 تا خــرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸ میلیون و ۴۷ هزار 
دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و ۵9۱ 
هزار دســتگاه گوشی شیائومی وارد کشور شــده است که این 
آمار، سهم ۴۶ درصدی سامســونگ در برابر سهم ۲۶ درصدی 
شیائومی را نشان می دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، 
تعادل بازار را نیز به هــم می زند و عدم تامین این میزان تقاضا 
در بازار باعث به هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می شــود.انجمن 
واردکنندگان در نامه به رگوالتوری، پیشــنهادهایی در راستای 
حل این مشــکل به جای ممنوعیت واردات ارائه کرده اســت، 
از جملــه دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچســب روش 
شــماره گیری صحیح سرشــماره های اضطراری و اطالع رسانی 
مناسب در شــبکه های فروش و شبکه های اجتماعی شرکت ها 
برای آگاه ســازی مصرف کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با 
ســامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال 
پیامک اطالع رسانی به مصرف کننده پس از فعال سازی مدل های 
مذکور با هدف آگاه سازی مردم از روش شماره گیری صحیح این 

شماره ها تا زمان لغو تحریم ها.

 نمایندگان مجلس در خصوص اجراي طرح آزادسازي معادن غیرفعال
 چه مي گویند:

جهش بزرگ معدني با اجراي طرح آزادسازي 
معادن غيرفعال

کشــور ایران یکی از مهم ترین صاحبان مواد معدنی در دنیاســت که با دارا بودن 
حداقل ۶۸ نوع ماده معدنی، بین ۱۵ کشــور برتر از نظر مواد معدنی قرار دارد و بر 
اساس گزارشات اعالم شده با داشتن یک درصد جمعیت جهان، بیش از ۷ درصد 
منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.نگاه اجمالی به حجم منابع معدنی کشور و نیز 
تنوع و تعدد خوب معادن مختلف فلزی و غیرفلزی و البته  مسیر حرکت اقتصاد 
دنیا، نشان می دهد سرمایه گذاری در این حوزه می تواند پشتوانه خوبی برای استقالل 
اقتصادی و به دنبال آن اقتدار سیاسی به ارمغان داشته باشد.استفاده از این ظرفیت 
و منابع خدادادی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان با توجه 
به محدودیت هایی که در حوزه تجارت نفت وجود دارد، به صراحت از حوزه معدن به 
عنوان بهترین جایگزین برای نفت نام بردند.بررسی ها نشان می دهد سهم معادنی که 
در دست فعاالن این حوزه است تنها ۵ درصد از پهنه کشور را شامل می شود که البته 
صرفا نیمی از آن فعال است؛ بنابراین منطقی به نظر می رسد که در کنار اهتمام برای 
افزایش این سهم، تالش برای استفاده از تمام ظرفیت موجود نیز مورد توجه قرار 
گیرد و با فعال کردن و بهره برداری از تمامی معادن و محدوده های معدنی ثبت شده 
که از نظر سایر دستگاه های مرتبط بالمعارض اعالم شده اند، گامی موثر برای تشکیل 
اقتصاد معدنی در کشور برداریم.بر همین اساس و با توجه به نیاز اقتصادی کشور 
به این امر، وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه، اجرای طرح آزادسازی و 
واگذاری ۶ هزار پهنه معدنی به صورت مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( را مورد پیگیری و در خرداد ماه در ۲ مرحله به اجرا گذاشت؛ اقدامی 
که جزء برنامه های اعالم شده وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد اعالم شده بود 
و بعد از اجرا به تکرار از ســوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مورد 
تاکید و تایید قرارگرفت و به اثرات مثبت آن در حوزه های مختلف تولید، اشتغالزایی، 

عمران و تجارت بین المللی اشاره شد:
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های معدنی در کشور، اجرای طرح آزادسازی 
معادن و پهنه های معدنی غیرفعال از طریق مزایده را عامل مهمی در ایجاد اشتغال و 
توسعه متوازن در سراسر کشور دانست و با یادآوری محدودیت های ناشی از تحریم 
برای نفت، معدن را جایگزین مناسب نفت در اقتصاد کشور اعالم کرد و گفت: طی 
سنوات گذشته بخشی از محدود ه ها و منابع معدنی در اختیار افرادی قرار گرفته 
بود که توانایی اســتفاده و بهره برداری از آن ها را نداشتند، دولت و وزارت صمت با 
اجرای این طرح امکان اســتفاده از این منابع را فراهم کردند، نماینده مردم سنقر 
نیاز کشورهای منطقه به محصوالت و صنایع معدنی را نشان دهنده بازار خوب این 
حوزه عنوان کرد و درخصوص گستردگی اجرای طرح آزادسازی پهنه های معدنی 
در همه اســتان ها، با تاکید بر اینکه هر استان به تناسب شرایط زمین شناسی که 
دارد، از ظرفیت معدنی برخوردار است پراکندگی جغرافیایی در اجرای طرح را عامل 
مهمی در ایجاد بستر اشتغال زایی خوب و گسترده  در سراسر کشور دانست.رحیم 
زارع، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید نیز با بیان اینکه آزاد سازی معادن 
و پهنه های معدنی حبس شــده یکی از دغدغه های نمایندگان در مجلس بوده 
است عمل گرایی وزیر صمت در این موضوع را اقدامی خوب و شایسته دانست که 
در اشتغال زایی و توسعه تاثیر دارد.از سویی دیگر اردشیر مطهری، نماینده مردم 
گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر روحیه مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی وزیر صمت،آزادسازی ۶ هزار معدن غیرفعال کشور را از جمله تحوالت 
و اتفاقاتی دانســت که با مدیریت و تدبیر وزیر صمت در طول ۸ ماه گذشــته به 
نتیجه رسیده است.همانطور که پیشتر اشاره شد اجرای طرح آزادسازی و واگذاری 
معادن حبس شده از طریق مزایده به صورت کامال الکترونیکی و از طریق سامانه 
ستاد برگزار شــد، موضوعی که امکان هر گونه رانت از بین برده و موجب  ایجاد 
فرصت های یکسان برای متقاضیان شد؛ در حقیقت مبارزه و مقابله با هرگونه رانت 
یکی از تاکیدات وزیر صمت در اجرای طرح های مختلف وزارت صمت بوده است، 
نکته تی که مورد تایید و تقدیر محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریر و بافق قرار 
گرفت و در خصوص رضایت مردم و مسوالن از مجموعه اقدامات و عملکرد انجام 
شده در حوزه های کاری وزارت صمت با صراحت به بحث آزاد سازی معادن اشاره 
و بر حمایت از وزیر صمت برای تحقق خواســته های مردم به خصوص در مناطق 
معدنی تاکید می کند. جالل محمودزاده،  نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای 
اســالمی از دیگر نمایندگانی بوده است که اجرای طرح احیای معادن غیرفعال را 
از جملــه اقدامات خوب وزارت صمت می داند و معتقد اســت از زمان وزارت رزم 
حســینی در وزارت صمت تغییرات مثبتی در پروژه ها به خصوص در حوزه های 
معدنی صورت گرفته است.کمال حسین پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در 
مجلس شورای اسالمی در این خصوص به آثار مثبت اجرای این طرح در توسعه 
و اشــتغالزایی مناطق مرزی و نقش آن را در توسعه متوازن و اشتغالزایی مناطق 
مختلف کشور بویژه مناطق مرزی مهم می خواند.محمد صفایی، نماینده مردم گناباد 
در مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است اجرای طرح آزادسازی و واگذاری معادن 
حبس شــده از طریق مزایده یک اقدام انقالبــی و فرصتی برای بهره مندی آحاد 
مردم از ظرفیت های عظیم معدنی بوده اســت، و به این نکته اشــاره می کند که 
واگذاری معادن به افراد دارای صالحیت )مالی و حرفه ای(، این معادن را به فرصتی 
برای توسعه، تولید و اشتغال آفرینی تبدیل می کند.شهباز حسن پور نماینده مردم 
ســیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی از دیگر نمایندگانی است که این 
اقــدام را مورد تایید قرار می دهد و اقدامات و تدابیر وزارت صمت را موجب ایجاد  
یک انقالب در حوزه معدنی کشور دانسته و اجرا و اتمام طرح آزادسازی شش هزار 
معدن غیرفعال را موجب تبدیل کشوربه یک کارگاه بزرگ کار و تالش و سازندگی 
می داند.علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در خانه ملت نیز از طرح حمایت کرده 
است؛ وی درخصوص اقدامات وزارت صمت در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی 
و تجاری به آزادســازی ۶ هزار پهنه اکتشافی در سراسر کشور اشاره کرد و آن را 
گامی موثر در توســعه بخش معدنی و صنایع معدنی کشــور دانست و گفت: در 
چشم انداز ۱۴۰۴، تولید حدود ۵۵ میلیون تُن فوالد پیش بینی شده است و این 
چشــم انداز نیاز به یک حرکت اصولی و اساسی در حوزه معدن دارد که این اقدام 
وزارت صمت و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی یکی از آن هاست.علی اصغر 
عنابستانی، نماینده مردم غرب خراسان در مجلس شورای اسالمی از دیگر افرادی 
است که اجرای این طرح را مورد حمایت قرار داده است و اجرای طرح آزادسازی 
۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال را از جمله طرح های کم نظیر و بزرگ در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت طی یک سال گذشته می داند.در همین راستا، احمد محرم 
زاده، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به ظرفیت 
معدنی کشور، اقدام وزارت صمت در خصوص آزادسازی و واگذاری معادن حبس 
شده را کاری ارزشمند و موثر در تولید و اشتغالزایی عنوان کرد و با بیان اینکه وزیر 
صمت، مرد تولید است و وزارت صنعت، معدن و تجارت خیز خوبی در این حوزه 
برداشته است، با تاکید بر ظرفیت های معدنی کشور به اجرای طرح آزاد سازی و 
واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی از طریق مزایده اشــاره و تصریح کرد: من در این 
خصوص در مجلس نیز صحبت کرده ام؛ این خواسته ما از مسئوالن پیشین بوده 
اســت که یا معادن را فعال و یا معادن را در اختیار افرادی قرار دهند که توانایی و 

عزم این کار را دارند.

چراطرحهایصنعتیزیر۲۰درصدپیشرفتدرجامیزنند؟
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در باال بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد را موثر 
دانست و گفت: اما برخی اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در نظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، 
آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که تا پایان سال گذشته ۸3 هزار و 339 طرح در دست اجرا بوده که نزدیک به ۷۸ درصد آن ها کمتر از ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی و تنها چهار درصد کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.در پی پیگیری علت این وضعیت از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
علی رسولیان در گفت وگو با ایسنا، درباره دالیل باال بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۶۰ درصد اظهار کرد: مسائل مربوط به تحریم در این وضعیت تاثیر داشته و 
برخی بنگاه ها نیز دچار مشکالت دیگر از جمله تامین نقدینگی شدند. اما برخی اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود. وی افزود: اخیراً به این مسئله 
ورود پیدا کردیم، به طوری که زمین افرادی که تاکنون واحد صنعتی نســاختند، گرفته می شــود و در این رابطه سخت گیری های انجام خواهد شد. همچنین مشوق هایی در نظر 
گرفتیم که برای مثال به افرادی که از واحد خود بهره برداری کنند تخفیف ارائه می شود. اما رسولیان تاکید کرد که زمین از افرادی که تاکنون نساختند به نظر می رسد صاحب آن 
توان ساخت بنگاه ندارد، پس گرفته می شود و پول آن نیز مطابق همان قیمت زمین که مثال ۱۰ سال پیش زمین را خریده پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه هدف از واگذاری 
زمین ایجاد واحد تولیدی است، اظهار کرد: منابع دولت برای توسعه صنعت هزینه می شود و باید بر این فرآیند نظارت شود. گفتنی است که ساخت شهرکها و نواحی صنعتی از سال 

۱3۶۲ آغاز شده و در این مدت ۸۲۸ شهرک ۴۸ هزار و ۶۰۰ صنعتی در این مدت ایجاد شده است.

 ۹۰ درصد از مرز ایران و افغانستان، 
دست طالبان است

یک کارشــناس مســائل خاورمیانه اظهار داشــت: میزان صادرات ایران به 
افغانســتان هیچگاه مورد رضایت دو طرف ایرانی و افغان نبوده اســت و هر 
دولت یا حاکمیتی در افغانستان حاکم شود، دو طرف سعی در ارتقاء میزان 
تجارت بین دو کشــور خواهد داشت.سیدرضا صدرالحسینی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد شــرایط تجارت ایران و افغانستان با توجه به  
ناآرامی ها و تحوالت اخیر در این کشــور اظهار کرد: با توجه به روابط حسنه 
دو کشــور همجوار با 9۰۰ کیلومتر مرز مشترک و سوابق گسترده فرهنگی، 
اعتقادی، اقتصادی و سیاســی که از سالیان طوالنی با هم داشته اند و تعداد 
کثیری از افغانستانی هایی که در ایران زندگی می کنند؛ هرگونه تغییر و تحول 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی در دو کشور بر دیگری تاثیر مستقیم داشته و 
هیچ یک از این دو کشــور نمی توانند این تاثیــرات را نادیده انگارند. بر این 
اساس تحوالت ماه های اخیر در افغانســتان باید کاماًل مدنظر بوده و تالش 
شود که این تحوالت بر روی مسائل اساسی اقتصاد و تجارت دو کشور تأثیر 
نگذاشته یا تأثیر آن به حداقل برســد.وی افزود: در هفته های اخیر اتمسفر 
سیاسی، اجتماعی افغانستان با شدت بیشتری در حال تغییر و تحول بوده و 
طالبان در حال درنوردیدن افغانستان است و نگرانی هایی در خصوص تجارت 
بین دو کشور به وجود آمده است. در حال حاضر ۴۵ درصد از نیازمندی های 
واردات افغانســتان از چهار مرز رسمی ایران به این کشور تامین می شود که 
ارزش آن تقریباً 3.۵ میلیارد دالر اســت.این کارشــناس مسائل خاورمیانه 
تصریح کرد: در این میان ســوخت مهمترین واردات افغانستان از ایران است 
که به عنوان اساسی ترین نیاز مردم این کشور محسوب می شود. بر این مبنا 
مقامات ایران نگران نیازمندی های مردم مســلمان افغانستان بوده و تالش 
کردند در این زمان کوچکترین کاســتی از طرف ایــران به وجود نیاید. در 
طی دو ماه گذشــته تاکنون مرزهای ما با افغانســتان باز بوده و فقط دو مرز 
برای مدت کوتاهی بســته شــد که یکی از آنها توســط مقامات مسئول در 
افغانســتان باز شــد و دیگری در حال رتق و فتق امور برای تردد کامیون ها 
و تریلی های ایرانی اســت.وی در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان در 
صدرت قدرت گرفتن طالبان دراین کشــور  گفت: تاکنون ۶۰ درصد از مرز 
ایران با افغانستان با طالبان بود که اکنون به 9۰ درصد رسیده است. طالبان 
تاکنون هیچ مشــکلی برای صادرات ایران ایجاد نکرده و با توجه به رویکرد 
جدید این گروه برای جلب نظر آحاد مردم افغانستان به نظر نمی رسد در مورد 
واردات کاالهای مورد نیاز آنها از ایران در آینده مشــکلی که الینحل باشد یا 
میزان صادرات ایران به افغانســتان را کاهش دهــد به وجود آید. وی اضافه 
کرد: باید توجه داشــت که این میزان از صادرات ایران به افغانستان هیچگاه 
مــورد رضایت دو طرف ایرانی و افغان نبوده اســت و هر دولت یا حاکمیتی 
در افغانســتان حاکم شود، دو طرف ســعی در ارتقاء میزان تجارت بین دو 
کشور خواهد داشت.صدرالحسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرزهای 
افغانستان از طرف تاجیکستان و چین در حال حاضر بسته است و مشخص 
نیست چه زمانی باز شود همچنین به احتمال زیاد حاکمیت طالبان عالقه مند 
نیست در اوایل حاکمیت خود با مشکالت اقتصادی و اعتراضات مردمی روبرو 
شود بنابراین تالش خواهد کرد میزان تجارت برای کاالها و مصنوعات ایرانی 
که از کیفیت مطلوب و برخوردارند و می توانند با قیمت مناســب در اختیار 
عالقه مندان کشــور افغانســتان که تعداد آنها هم کم نیست قرار بگیرند را 
افزایــش دهد. وی در ادامه تاکید کرد: نباید این موضوع را فراموش کرد که 
این مطلب در مورد تجارت با طالبان حاکم بر حکومت افغانســتان بیان شد 
و در صورتی اســت که آنها بتوانند حاکمیت افغانســتان را در اختیار داشته 
باشند. اما در حال حاضر که روابط تجاری ایران با دولت مستقر آقای اشرف 
غنی در جمهوری اســالمی افغانستان در کمال آرامش و طبق پروتکل های 
موجود در حال انجام اســت، بیشترین موضوع مدنظر ایران برقراری صلح و 
امنیت پایدار در این کشــور است. صدرالحسینی در پاسخ به سوالی در مورد 
چگونگی مسیر تجارت دو کشور در صورت افزایش ناامنی ها گفت: با توجه به 
نیاز مبرم مردم افغانستان به کاالهای ایرانی که طی دهه های گذشته تاکنون 
توانسته سالیق مردم این کشور را کشف و تامین کند، اتفاقات احتمالی داخل 
افغانستان که موجب ناامنی راه ها شود نمی تواند تاثیر زیادی بر روی تجارت 
ایران و افغانستان بگذارد چراکه انتقال کاالهای ایران از چهار دروازه گمرکی 
رسمی ایران و افغانستان به عهده شرکت و موسسه خریدار بوده که معموالً 
به خوبی می دانند چگونه می توانند کاالهای خریداری شــده خود از ایران را 
که به منطقه گمرکی منتقل شده به مبادی مصرف برسانند. البته نمی توان از 
احتمال تغییر و تحول شرایط و تکانه های اقتصادی شدید که بر اساس بحران 

شدید امنیتی به وجود می آید غافل شد.

دبیرکل انجمن صنایــع لوازم خانگی 
ایران از صــادرات ۵۴میلیون دالری 
انــواع لوازم خانگی از ابتدای امســال 
تــا پایــان اردیبهشــت ماه و رشــد 
3۴درصدی آن در مقایســه با مدت 
مشــابه پارســال خبر داد.به گزارش 
ایرنا، »عباس هاشــمی« افزود: عراق، 
افغانســتان، حوزه CIS، شمال آفریقا 
و حوزه خلیج فارس، عمده کشــورها 
و مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایرانی 
در ایــن مــدت را تشــکیل داند.وی 
خاطرنشــان کرد: برخــی محصوالت 
به  آبگرمکن دیــواری  ایرانی نظیــر 
اتحادیــه اروپا به  ویژه ایتالیا نیز صادر 
شــده است.پیشــتر »کیوان گردان« 
مدیرکل صنایع برق، فلــزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم  کرد: پارسال ۲۰۰ میلیون دالر 
صادرات لوازم خانگی محقق شــد که 
این رقم در سال جدید ۶۰۰ میلیون 

دالر هدف گذاری شده است.
مطابق آمارها، سال های گذشته ارزش 
صادرات محصوالت لوازم خانگی به طور 
متوسط ســالیانه ۱۷۰ میلیون دالر 
بوده است، اما در برخی سال ها تا ۲۴۰ 

میلیون دالر نیز به ثبت رسیده است.

تولید کمپرسور لوازم خانگی
هاشــمی در ادامــه دربــاره تولیــد 
کمپروســور اینورتــر لوازم خانگی به 
عنــوان یکــی از تجهیــزات کلیدی 
توسعه این صنعت، بیان داشت: عالوه 
برودتی،  لوازم خانگی  کمپروســور  بر 
کمپروســورهای صنعتــی، چیلرها، 
کمپروسورهای کوچک برای اسپلیت 
یونیت ها و غیره مطرح هستند و بر این 
اساس، صنعتی متفاوت از لوازم خانگی 
در جهان برای آن تعریف شده است.

دبیرکل انجمن صنایــع لوازم خانگی 
تصریح کــرد: امــروز در جهان هیچ 
لوازم خانگی  تولیدکننده ای در عرصه 
به تولید کمپروســور ورود نمی کند، 
زیــرا وابســته به مقیــاس اقتصادی 
توجه  ادامه داد:  با  است.وی  شرکت ها 

به نیاز سالیانه ۲.۵ میلیون دستگاهی 
کشور به کمپروسور، تولید آن زمانی 
می توانــد توجیه داشــته باشــد که 
مشارکت طرف های خارجی در تولید 
و همچنین صــادرات آن نیز مد نظر 
باشــد.مطابق اظهار نظر کارشناسان، 
در ســال های گذشته به طور متوسط 
کمپروسورهای  دستگاه  میلیون   ۱.۵
برودتی مــورد اســتفاده در چیلرها، 
یخچال ها، سردخانه ها و غیره به کشور 
وارد می شــد که سالیانه حدود ۸۵ تا 

9۰ میلیون دالر صرف آن می شود.
این در حالی اســت که نزدیک به سه 
دهه پیش کارخانه کمپروسورســازی 
با همکاری ایتالیایی ها در شیراز آغاز 
به کار کرد و ظرفیــت در نظر گرفته 
شــده برای آن ســالیانه یک میلیون 
دســتگاه بود، اما در عمــل کمتر از 
۴۰ هزار دستگاه تولید کرد.همچنین 

بعدهــا کارخانه مشــابه دیگری در 
اســتان قزوین ایجاد شــد و هرچند 
در مجمــوع بیــش از ۱۵۰ میلیون 
دالر برای راه انــدازی این کارخانه ها 
سرمایه گذاری شد، اما به دلیل در نظر 
اقتصادی،  ظرفیت های  نشدن  گرفته 
در مجمــوع با کمتــر از نیم میلیون 

دستگاه تولید، تعطیل شدند.
هاشمی در این زمینه تصریح کرد: این 
در حالی است که کارخانه مشابهی در 
کشــور چین با ظرفیت تولید سالیانه 
3۸ میلیــون دســتگاه کمپروســور 
برودتــی، نیازهای بخــش بزرگی از 
کشورهای جهان را پوشش می دهد، 
بر این اســاس در نظر گرفتن مقیاس 

اقتصادی در تولید بسیار مهم است.
 ســال گذشــته بیش از ۱۵ میلیون 
دســتگاه لوازم خانگی در کشور تولید 
شــد که این میزان تولید در مقایسه 
با ســال 9۸ رشد ۷۸ درصدی داشته 
است.برای ســال ۱۴۰۰، رشد تولید 
معقــول و منطقــی بیــن ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای صنعت لوازم خانگی در 

نظر گرفته شده است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی خبر داد؛

 رشد 34درصدی صادرات
 لوازم خانگی

پس از آنکه وزارت جهادکشــاورزی اقدام به اعالم زود 
هنگام افزایش قیمت مصوب خرید شــیرخام از ۴۵۰۰ 
تومان به ۶۴۰۰ کرد، شــاهد تحریک بازار محصوالت 
لبنی و هرج مرج در قیمت ها آن ها هســتیم.به گزارش 
خبرنــگار ایلنا؛ هفته گذشــته شــورای قیمت گذاری 
محصوالت استراتژیک با مدیریت وزیر جهادکشاورزی 
قیمت جدید خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران را ۶ 
هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد که یک هزار و 9۰۰ تومان 
بیشتر از نرخ مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار است.پس از 
اعالم این افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، 
بازار محصوالت لبنی تحریک شده و شاهد هرج مرج در 
قیمت ها هستیم. به گفته کارشناسان؛ با توجه به اینکه 
هنوز مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به طور 
رســمی به وزارت جهادکشاورزی واگذر نشده و قیمت 
مصوب محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری بالتکلیف 
مانده اســت، این هرج و مرج در قیمت فروش شیرخام 
و بازار محصوالت لبنی دور از انتظار نیســت.محمدرضا 

بنی طباء، ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی 
ایران، درباره تاثیر تغییر نرخ خرید شیرخام پس از اعالم 
افزایش غیر رسمی قیمت توسط وزارت جهادکشاورزی 
بر تولید و بازار محصوالت لبنی به ایلنا، گفت: قبل از آنکه 
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند نرخ خرید شیرخام را 
به ۶ هــزار و ۴۰۰ تومان افزایــش داده، کارخانه ها هر 
کیلوگــرم آن را از دامداران باالتر از آخرین نرخ مصوب 
و به طور متوسط ۵ هزار تومان خریداری می کردند.وی 
ادامه داد: اعالم افزایش قیمت غیر رسمی خرید شیرخام 
موجب تحریک بازار و افزایش بیشتر قیمت خرید قیمت 
خرید شــیرخام شد به نحوی که در حاال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم آن به ۵ هزار ۲۰۰ تومان رســیده است.به 
گفتــه بنی طباء؛ تحریک بازار بــا اعالم افزایش قیمت 
خرید شیرخام از دامداران توسط وزارت جهادکشاورزی، 
در حالــی که قیمت محصوالت لبنی مشــمول قیمت 
گذاری بالتکلیف باقی مانده است.وی یادآور شد: افزایش 
هزینه حمل و نقل، کارگری ، بیمه و ... در ســالجاری 

موجب زیان کارخانه های لبنی در تولید محصوالت لبنی 
مشمول قیمت گذاری دستور شده و حاال افزایش قیمت 
خرید شیرخام و اعالم زودهنگام آن به زیان کارخانه ها 
در این محصوالت اضافه کرده است.بنی طباء با رد هرج 
و مرج و گران فروشــی در سایر محصوالت لبنی، اظهار 
کرد: بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کارخانه ها قیمت 
سایر محصوالت را می توانند بر اساس هزینه تمام شده 
تولید و در نظر گرفتن سود خود تعیین کنند، در شرایط 
به وجود آمده افزایش قیمت از سوی کارخانه ها در این 
محصوالت طبیعی اســت و نمی توان نــام آن را هرج و 
مرج در قیمت ها و گران فروشــی گذاشت.ســخنگوی 
انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران، همچنین بخشی 
از افزایــش قیمت محصوالت لبنی را مربوط به کاهش 
عرضه شیرخام دانســت.بنی طباء تصریح کرد: هر ساله 
در هنگام افزایش دما تولید شیر در دامداری ها کاهش 
می یابــد و این امــر نیز تا حــدودی در افزایش قیمت 

محصوالت لبنی موثر است.

دلیلهرجومرجدرقیمتمحصوالتلبنیچیست؟
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کاهش چک  های برگشتی رکورد زدگزیده خبر
در حالی نســبت چک های برگشــتی به مبادله ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز 
بیشتر از چهار ماه از توزیع چک های جدید صیادی نگذشته است.به گزارش ایرنا؛ 4ماه از 
اجرای قانون چک می گذرد و در شرایطی تعداد چک های برگشتی با کاهش چشمگیری 
مواجه شــده که به نظر می رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک 
بازگردد. قانون جدید چک در ســال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم ترین هدف از 
تدوین آن، کاهش آمار چک های برگشــتی و بازگرداندن اعتمــاد به چک در بازار بوده 
است.در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه ای از قانون جدید چک می گذرد؛ مهران 
محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشــت خوردن چک های جدید صیادی 
بنفش رنگ را یک سوم چک های قدیمی اعالم کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید 

چک در کاهش آمار چک های بر گشتی را نشان می دهد.

کاهش 40 درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک
اولیــن گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشــته شــد، 
بهینه کردن مســیر پیگیری وصول وجه چک برگشــتی برای افــرادی بود که چک در 
دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای 
وقت گیــر و پرهزینه دادگاه ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.در این شــرایط اجرای 
بخش هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه تر و کم هزینه تر کرد تا دارندگان چک 
بالمحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر 
خدمات قضائی رفته و بدون رســیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه 
بــرای چک بالمحل اقدام کنند.اجرای این بخــش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج 
درخشــانی به همراه داشت و توانست نسبت چک های برگشتی به مبادله شده را حدود 
4۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.4 درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید 

چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

سقوط آمار چک های برگشتی به 3.۵ درصد
گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا ســال ۱4۰۰ برداشته شد و طی آن چک های 
جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن ها در ســامانه صیاد بانک مرکزی 
الزامی شــد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت هایی برای افراد بد حســاب 
فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که ســابقه چک برگشــتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر 
نتوانند با صدور چک بالمحل به دیگران ضرر وارد کنند.اولین جایی که نتیجه اجرای گام 
بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک های برگشتی سه ماهه اول سال ۱4۰۰ بود 
که در آن نسبت چک های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ 
درصد در فصل بهار ۱4۰۰ رسید.نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را 
می توان در آمار پایین چک های جدید صیادی که برگشــت خورده اند، جست و جو کرد. 
آمار اعالم شده توسط مسئوالن بانک مرکزی نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال 
نســبت چک های برگشــتی به چک های مبادله ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد 
ســقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای 

قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

آمار چک های برگشتی از 3.۵ درصد هم پایین تر خواهد رفت
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج 
مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک های برگشــتی گفت: تا االن دو گام 
مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک های برگشتی 
به مبادله شده از ۱۵.4 درصد به ۳.۵ درصد برسد.وی ادامه داد: اگر گام های دیگر اجرای 

قانون جدید چک محکم برداشــته شود به یقین نسبت چک های برگشتی به مبادله ای 
از ۳.۵ درصد هم پایین تر خواهد آمد و به نرخ چک های برگشــتی کشورهایی همچون 
ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شــد.وی درباره گام هــای قبلی اجرای قانون جدید چک 
اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک های برگشتی بود که موجب شد 
فرایند وصول وجه چک برگشــتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن 
ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد بود.ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از 
ابتدا فرودین ۱4۰۰ آغاز و بر اســاس آن مشــتریان موظف شدند تا چک های مبادله ای 
خودشان را اگر از نوع چک های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش 
از بیش آمار چک های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، 
رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر 
رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار 
وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس 
پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود 

عماًل رتبه آن فرد در رتبه بندی ها کاهش پیدا خواهد کرد.

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک های برگشتی
اجــرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک های برگشــتی 
گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان 
هنوز بخش هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش ها 
فراهم شــود، انتظار می رود که آمار چک های برگشــتی باز هم کاهــش پیدا کند و به 

استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

رئیس سازمان بورس خبر داد؛
تحول بزرگ فرهنگی بازار سرمایه، در 

دستور کار بورس
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، از تحول بزرگ فرهنگی آموزشی بازار 
سرمایه خبر داد و گفت: تحول فرهنگی آموزشی بازار سرمایه مأموریت جدید 
بورس اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، محمدعلی 
دهقان دهنوی در حاشــیه بازدید از شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
گفت: انتظار می رود با نقش های جدیدی که برای شــرکت اطالع رســانی 
و خدمات بورس تعریف شــده، این شرکت برترین خدمات را به مخاطبان 
ارائه دهد.وی با اشاره به تغییر مأموریت های کلیدی شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس در دوره جدید مدیریتی افزود: در مأموریت جدید این شرکت 
بر »فرهنگ سازی و آموزش« و »ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان« 
تمرکز شــده و امور خبر و اطالع رسانی به روابط عمومی سازمان بورس و 
اوراق بهادار واگذار شــده است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در 
حال حاضر این شرکت، خدمات با کیفیتی به سازمان بورس ارائه می دهد و 

سایر نهادهای مالی هم می توانند مصرف کننده این خدمات باشند.
دهقان دهنوی ضمن پیشنهاد به طرح تشــکیل »کانون ارزیابی مدیران« 
نیز اشاره کرد و گفت: شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس از این ظرفیت 
برخوردار اســت که به مرکزی تبدیل شود تا سازمان ها و نهادهای مختلف 

مالی بتوانند ارزیابی عملکرد خود و مدیران خود را به این شرکت بسپارند.
وی افزود: از آنجا که بســیاری از نهادهای جدید التاسیس در بازار سرمایه 
در تأمین نیروی انســانی متخصص دچار مشــکل اند، نقشی شبیه به یک 
مؤسســه کاریابی در حوزه بازار ســرمایه خالی اســت. اگر بانک اطالعاتی 
جامعی از متخصصان آموزش دیــده و دارای گواهی نامه تخصصی تدوین 
شــود نهادهای مختلف در زمان انتصاب یک مدیر یا استخدام کارشناس با 
اطمینان خاطر به شــما مراجعه و از گزارش ارزیابی شما استفاده می کنند.

دهقان دهنوی توضیح داد: همچنین نوعی نظام رتبه بندی ایجاد می شــود 
تا نهادهای مختلف مدیریت خود را ارتقا و خود را با آخرین اســتانداردهای 
مدیریتی هماهنگ کنند.وی در ادامه با اشاره به طرح تحول »فرهنگ سازی 
و آموزش« به عنوان مأموریت کلیدی شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
خاطرنشان کرد: توسعه ســواد مالی در کشور مسئولیت اجتماعی سازمان 
بورس و نهادهای مالی اســت؛ البته در این بخش قصد رقابت با مؤسســات 
آموزشی خصوصی را نداریم بلکه هدف ما ارتقای آموزش و سواد مالی است؛ 
به نحوی که مفاهیم و آموزه های بورســی به مدارس و کتاب های درسی و 
محیط خانواده ها راه یابد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ سازی 
در بازار سرمایه را همچنان نیازمند تقویت دانست و گفت: در سال های اخیر 
میلیون ها نفر به بازار سرمایه پیوسته اند که شاید در گام اول الفبای بورس را 
ندانند اما با رویکرد »آموزش محور« می توان انتظارات و باورهای غلط در این 
بــازار را اصالح کرد.دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه تمرکز آموزش ها باید 
مشوق استفاده از خدمات سبدگردان ها، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری 
و صندوق ها باشــد افزود: البته در موضوع آموزش قصد رقابت با مؤسسات 
آموزشی خصوصی را نداریم بلکه هدف ما ارتقای آموزش و سواد مالی است؛ 
به نحوی که مفاهیم و آموزه های بورســی به مدارس و کتاب های درسی و 
محیط خانواده ها راه یابد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در 
ارزیابی نهایی برای ما مهم این اســت که بازار ســرمایه تا چه حد به تولید، 
اشتغال و سرمایه گذاری در کشور کمک کرده است و شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس، با کمک به فرهنگ سازی و آموزش نقشی بسزایی در نیل 
به این اهداف ایفا می کند.همچنین علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت اطالع 
رسانی و خدمات بورس در این دیدار ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت ها 
و مأموریت های جدید، پروژه های ســال ۱4۰۰ این شــرکت را تشریح کرد 
و گفت: با مشخص شــدن مأموریت های جدید شرکت اطالع رسانی هدف 
گذاری طرح تحول بزرگ فرهنگی آموزشی بازار سرمایه آغاز و چارچوب و 
مدل جدید بازتعریف شــده است.قنادان ضمن تشریح برخی اقدامات انجام 
شده طی دو ماه گذشته گفت: اصالح حکمرانی شرکتی و فرآیندهای داخلی، 
اصالح ساختار ســازمانی متناسب با مأموریت های جدید، اصالح و طراحی 
ســاختار جدید بودجه شرکت و انتقال مأموریت های سنا به روابط عمومی، 
اهم اقدامات این شــرکت از اوایل خرداد تاکنون بوده اســت.وی همچنین 
تدویــن طرح ارتقای عملکرد و جایگاه بازار ســرمایه ایران، توســعه مرکز 
آزمون، طراحی و راه اندازی پلتفرم جدید آموزشــی، تولید منابع آموزشی 
گواهینامه های بازار ســرمایه را از جمله مأموریت ها و پروژه های کوتاه مدت 

این شرکت در سال جاری ذکر کرد

فتح دوباره یک قله توسط بورس!
به نظر می رسد سقوط آزاد بازار سرمایه که از حدود یک سال گذشته آغاز 
شده بود به پایان رسیده است و شاخص کل بورس که از دو میلیون واحد 
به یک میلیون ۱۰۰ هزار واحد کاهش یافته بود و مدام بین دو کانال یک 
میلیون ۱۰۰ هزار واحد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوســان بود، 
در هفته جاری توانست یک بار دیگر قله یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را 
فتح کند.به گزارش ایسنا، هرچند بازار سرمایه هفته جاری را با چراغ قرمز 
آغاز کرد اما در همین هفته توانســت دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد بازگردد. در این راســتا در روز شنبه شاخص کل بورس با ۱۱ 
هزار و ۳۰۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایســتاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم در این روز ۹۶ واحد کاهش یافت و رقم 
۳۹۲ هزار و 4۸۹ واحد را ثبت کرد.دامنه روند نزولی بورس به روز یکشنبه 
نکشید و در این روز  شاخص کل بورس با ۱4 هزار و ۵۳۸ واحد صعود تا 
رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم ۵۱۱۹ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۷ هزار و ۶۰۶ واحد رسید.

در روز دوشــنبه شاخص کل بورس توانست دوباره و بعد از حدود هشت 
ماه وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شود. در این روز شاخص کل 
بــورس با ۱۹ هزار و ۷۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۰4 هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۰4۹ واحد افزایش یافت و 
به رقم 4۰۰ هزار و ۶4۹ واحد رسید.بازار سرمایه در روز سه شنبه روندی 
پرنوسان را پشت سر گذاشت و در نهایت با 4۱4 واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۱۶ 
واحــد کاهش یافت و رقم 4۰۰ هزار و ۳۳۷ واحد را ثبت کرد. در نهایت 
این بازار سبزپوش به تعطیالت رفت و شاخص کل بورس  با ۱۶۵۳ واحد 
افزایــش رقم یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با 
معیــار هم وزن هم ۱۳۵۱ واحد افزایش یافت و به رقم 4۰۱ هزار و ۶۹۳ 
واحد رسید.به طور کلی در این هفته شاخص کل با بیش از ۲۳ هزار واحد 
افزایش نسبت به هفته قبل، رشدی ۱.۸۳ درصدی را تجربه کرد و از یک 
میلیون و ۲۸۲ هزار واحد در هفته گذشــته به یک میلیون و ۳۰۵ هزار 

واحد در هفته جاری رسید.

یک اقتصاددان گفت: باید فضای تنفسی برای مبادالت بانکی 
خود در اقتصاد بین الملل ایجاد کنیم و این امر از طریق بی اثر 
کردن دو سامانه U-Turn و سوئیفت است.محمد واعظ برزانی 
در گفت وگو با ایِبنا مشکالت و معضالت نظام بانکی کشور در 
تعامل با نظام بانکداری بین الملل را در دو بخش توصیف کرد 
و گفت: نخســت مشکالت ناشی از تحریم و دیگری مسائلی 
که فراتحریمی که از قبل بوده و ریشــه تاریخی دارد، است.

ایــن اقتصاددان ادامه داد: تحریــم عمدتا به کمک دو اهرم، 
مبــادالت بانکی ما را غیر ممکــن و در مواردی با هزینه باال 
روبرو کرده اســت که این دو ابزار اصلــی نظام تحریم مالی 
و بانکی شــامل نظام پایش U-Turn و ســامانه پیام رسانی 
سوئیفت می شود.  وی ادامه داد: براساس نظام پایش بانکی 
U-Turn، تمــام مبادالت بانکی که پول مورد معامله آن دالر 
آمریکاست، الزم اســت اطالعات آن در اختیار مقام ناظر در 
آمریکا قرار گرفته و آن تراکنــش مالی را بپذیرد. به عبارت 

دیگر این ابزار باعث شــده اســت که قلمرو حاکمیت آمریکا 
فراتر از مرزهای جغرافیایی خود روی معامالت بانکی اعمال 
شود که البته توجیحاتی برای این موضوع مطرح کرده اند که 
در حال حاضر موضوع بحث نیســت.  این اقتصاددان با اشاره 
به دومین ابزارنظام تحریم مالی و بانکی علیه ایران یعنی نظام 
پیام رسان ســوئیفت، گفت: با توجه به اینکه عمده تجارت 
خارجی ما به کمک روش پرداخت ال ســی یا همان اعتبار 
اسنادی انجام می گیرد، زمانی که سوئیفت مانند حال حاضر 
برای ما تحریم باشد، امکان مبادالت بانکی حتی برای ارزهای 

غیر از دالر، غیرممکن و حتی سخت می شود.  به گفته واعظ، 
راه اساســی خارج شــدن از اثرگذاری دو ابزار سامانه پایش 
U-Turn و نظام پیام رسان سوئیفت؛ ایجاد ابزارهای جایگزین 
است که خوشبختانه در این باره می توانیم از همکاری های 
منظقه ای و آسیایی بهره مند شویم.او تاکید کرد: کشورهایی 
مانند روسیه و چین سامانه هایی ایجاد کردند که الحاق سامانه 
تســویه بانکی ما با آن کشــورها اساســا ما را از حوزه اصلی 
 FATF تاثیرگذاری این دو ابزار آزاد می کند؛ اما قبول مقررات
در این شــرایط به معنای در اختیار قراردادن نقشه مبادالت 

مالــی و بانکی ما به طرف تحریم کننده ماســت؛ آیا در این 
شرایط، عقل سلیم چنین اقدامی را می پذیرد؟این اقتصاددان 
در واکنش به این پرسش که چقدر می توانیم امیدوار باشیم 
که با رفع این مســائل، مبادالت بین المللی بانک های ایران 
احیاء  شود یا حتی بانک های خارجی تراز اول به فعالیت در 
ایران و ایجاد شعبه عالقه نشان دهند؟ گفت: در وهله نخست 
باید فضای تنفسی برای مبادالت بانکی خود در اقتصاد بین 
الملل ایجاد کنیم و این امر از طریق بی اثرکردن دو ســامانه 
U-Turn و ســوئیفت اســت. آنگاه ما می توانیم به یک الیه 
عمیق تری وارد شویم و آن این است که چگونه از تقویم مالی 
بین المللی بهره مند شویم؟  وقتی می توان در آن حوزه عمل 
کرد که محدودیت های الیه نخســت رفع شده باشد، این در 
حالی است که چنین محدودیت هایی با قبول FATF در این 
شرایط رفع نخواهد شد؛ بلکه باعث اثرگذارتر شدن تحریم ها 

بر اقتصاد ملی ما می شود؛ حداقل احتمال آن وجود دارد.

ایجادفضایتنفسمبادالتبانکیبینالمللی
بادوابزارمالی
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گزیده خبر

ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت 
از حقوق پناهجویان

 پارلمان اروپــا در گزارش جدید خود نوشــت: »آژانس 
مــرزی اتحادیه اروپــا« )فرانتکس( نتوانســته از حقوق 
انســانی پناهجویــان و مهاجرانی که قصــد عزیمت به 
کشــورهای این اتحادیه را دارند، حفاظت کند.به گزارش 
ایرنا، روزنامه گاردین نوشت: »تینکه استرایک« نویسنده 
گزارش تحقیقاتی پارلمان اروپا که چهار ماه طول کشید، 
به ایــن روزنامه گفت، »فرانتکس« بــه تعهدات خود در 
قبال حقوق بشر عمل نکرده است و از این رو نتوانسته از 
بروز یا تشدید خشونت بیشتر جلوگیری کند.این نماینده 
پارلمان اروپا از »حزب ســبز« هلند خواســتار استعفا یا 
اخراج »فابریس الجری« رئیس فرانتکس شد، با این حال 
این تیم تحقیقات که متشکل از هشت نفر از نمایندگان 
پارلمــان اروپا از طیف های مختلفی از ناسیونالیســت ها 
گرفتــه تا چــپ رادیکال اســت، چنین درخواســتی را 
مطرح نکرده اند.اســترایک افزود: آیا می توان مطمئن بود 
کــه مدیریت اجرایی کنونی فرانتکس به توصیه های ارائه 
شــده در این گزارش عمل کند و واقعــا این آژانس را به 
نهادی که در برابر مســائل حقوق بشــری حساس است، 
تبدیل کند؟. نمایندگان حزب سبز در پارلمان اروپا دیگر 
اطمینانی به رئیس این آژانس ندارند.رهبران اروپایی بعد 
از پناهندگی بیش از یک میلیون و دویســت هزار نفر از 
پناهجویان به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، توافق کردند، 
کارکنان و منابع مالی بیششــتری را در اختیار ســازمان 
فرانتکس مستقر در »ورشو« پایتخت لهستان قرار دهند. 
تا ســال ۲۰۲۷ فرانتکس ۱۰ هزار نیروی گارد ســاحلی 
و مرزی خواهد داشــت. بودجه این نهــاد از زمان ایجاد 
آن در ســال ۲۰۰۶ بیش از ۹ برابر شــده است.نقش این 
آژانس در جلوگیــری از ورود پناهجویان در »دریای اژه« 
واکنش سازمان های حقوق بشــری را برانگیخته است و 
آنها خواستار لغو فعالیت این سازمان هستند.سال گذشته 
فرانتکس به همدستی در بازگرداندن اجباری پناهجویان 
و در نقض حقوق بین المللی متهم شــد.در گزارش جدید 
اشاره می شود که شــواهد کاملی درباره نقش آژانس در 
این زمینه وجود ندارد، اما فرانتکس نتوانســته با فوریت 
درباره چنیــن گزارش هایی از وضعیت پناهجویان نتیجه 
گیری کند. بــه همین دلیل مانع چنین مواردی از نقض 
حقوق بشری نشده و خطر موارد بیشتری از نقض حقوق 
بشر را کاهش نداده است.گاردین نوشت: برای پاسخگویی 
درباره گزارش پارلمان اروپا با فرانتکس تماس گرفته است. 
این آژانس همواره هرگونه آگاهی از بازگرداندن غیرقانونی 

پناهجویان را تکذیب کرده است.

سناتور »کریس مورفی«:
بازگشت به برجام تنها گزینه 

پیش روی آمریکا برای تعامل با 
ایران است

ســناتور دموکرات از ایالت کنتیکت آمریکا می گوید که 
توافق هســته ای ۲۰۱۵ با ایران تنهــا گزینه قابل قبولی 
اســت که ایاالت متحده برای تعامــل با تهران در اختیار 
دارد.بــه گزارش خبرگزاری مهر، در میانه گمانه زنی های 
بدبینانه مقامات واشنگتن نسبت به بازگشت مجدد ایاالت 
متحده به توافق هسته ای ایران )۲۰۱۵( موسوم به برجام، 
»کریس مورفی« ســناتور دموکرات آمریکا در گفتگو با 
پایگاه خبری جوئیش اینسایدر تأکید کرد که برجام تنها 
گزینه قابِل قبولی اســت که ایاالت متحده جهت تعامل 
با ایران پیش روی خود دارد.ســناتور مورفی در نشست 
توجیهی و محرمانه ســنا در روز چهارشــنبه- نشستی 
که در آن وزیــر خارجه ایاالت متحده دورنمایی بدبینانه 
نسبت به بازگشت واشــنگتن به توافق هسته ای با ایران 
ارائه کرد- شــرکت نکرده بود. وی یکی از موافقان اصلی 
پیوســتن مجدد ایاالت متحده به برجام در مجلس سنا 
اســت. این گروه از موافقان از »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا می خواهند تــا در ازای پایبندی ایران به تعهدات 
خود ذیل برجام، تحریم های وضع شــده از ســوی دولت 

ترامپ را لغو کند.

هراس افکنی درباره داعش؛ بهانه ای برای 
ماندن آمریکایی ها درعراق و سوریه

 برخی کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه بیش از آمریکایی ها این روزها 
اصرار بر هراس افکنی درباره احتمال بازسازی داعش در عراق و سوریه دارند.به 
گزارش ایرنا، رصد رسانه ای نشان می دهد که رسانه های انگلیسی و فرانسوی به 
عالوه اظهارات منتسب به مقامات ارشدی از این دو کشور بیش از خود آمریکایی 
ها اصرار دارند که گروه تروریســتی داعش در حال بازسازی عناصرش در عراق 
اســت و گزارش اخیر روزنامه »گاردین« انگلیس که در »بی بی سی« انگلستان 
نیز بازتاب داشته، بارزترین نمونه زنده این ادعا است.این نشریه ادعا کرده است 
که گروه تروریستی داعش در قلب عراق در منطقه واقع در جنوب شهر کرکوک 
)غنی از نفت( در میان غارهای زیر زمینی، ارتفاعات و تپه ماهورهای منطقه در 
حال بازســازی مجدد عناصر خود است.این نشریه مدعی شده است که بعد از 
چهار ســال از شکست این گروه تروریستی در جنگ موصل، عناصر مسلح این 
گروه تروریســتی در حال تجمیع نیرو هستند و به صورت گروه های کوچک به 
پست های ایست و بازرســی نیروهای امنیتی و نظامی عراق در منطقه حمله، 
برخی از شخصیت های محلی را ترور و دکل های انتقال برق و تاسیسات نفتی را 
منفجر می کنند.به ادعای نشریه، این مجموعه از داعش در مقایسه با دوره ای که 
این گروه تروریستی بخشی از خاک عراق و سوریه را تسخیر کرده بود، کوچکتر 
اســت و به دلیل از دســت دادن پایگاه اجتماعی در منطقه، قادر به رویارویی با 
نیروهای مسلح عراق نیست و به همین دلیل به زندگی کوچ نشینی روی آورده 
است. این نشریه انگلیسی در عین حال از احتمال اینکه داعش بتواند دوباره خود 
را بازسازی کرده و اوضاع امنیتی عراق را دستخوش تحول کند، ابراز نگرانی کرده 
است.رسانه های انگلیسی و فرانسوی درست همزمان با خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان که به ادعای آنها، شرایط نسبتا مشابهی از حیث امنیتی با عراق دارد 
و تسخیر بخش قابل توجهی از خاک این کشور توسط گروه تندرو طالبان، این 
گزارش های هراس افکنانه را درباره داعش در عراق نیز آغاز کرده اند.فرانســوی 
ها و انگلیسی بیش از هر کشور دیگر اروپایی در طول این مدت نسبت به خطرات 
بازیافت داعش در عراق و ســوریه هشدار داده اند، این درحالی است که یکی از 
علل فعال شــدن دوباره داعش در عراق و سوریه، نوع کنش و رفتارهای آمریکا 
در منطقه اســت، بطوری که طی ماه های اخیر  بیشترین چالش های امنیتی 
و سیاســی را برای نیروهای صف مقدم نبرد با تروریست ها در منطقه - محور 
مقاومت- همین آمریکایی ها ایجاد کرده اند که در حقیقت در روند پاکســازی 
کامل منطقه از تروریســت ها اخالل ایجاد کرده اســت.»فلورانس بارلی« وزیر 
دفاع فرانسه اوائل امسال در اظهاراتی تاکید کرد که پاریس معتقد است داعش 
همچنان زنده اســت و احتمال دارد به شــکل تازه ای در عراق و سوریه پدیدار 
شود.وزارت دفاع فرانسه در نهم آوریل گذشته )۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰( همزمان 
با اعالم انگلستان در خصوص انجام حمالت هوایی انگلیس علیه مواضع داعش 
در عراق گفت که داعش دوباره در عراق و ســوریه ظاهر شده است.وزارت دفاع 
فرانسه افزود که گروه تروریستی داعش از حیث جغرافیایی، شکست خورده اما 
همچنان قادر  به تحرک است.انگلیســی ها بیش از فرانسوی ها نسبت به خطر 
بازگشــت داعش ادعای نگرانی دارند.انگلیسی ها در چهارم ماه می گذشته )۱۴ 
اردیبهشت ۱۴۰۰( در واکنش به حمالت کاتیوشایی به پایگاه نظامیان آمریکایی 
در بغداد، از ارسال ناو »الیزابت« به همراه تعدادی از نیروهای دریایی و زیردریایی 
هــا و ۱۴ فروند جنگنده و چند بالگرد برای مقابله با داعش در عراق و ســوریه 
خبــر داد.وزارت دفاع انگلیس پیش از این نیز در ماه مارس گذشــته )فروردین 
ماه۱۴۰۰( به مدت ۱۰ روز آنچه مواضع داعش در ارتفاعات مخمور در شــمال 
عراق نامید را بمباران کرد.مارشال »مایک ویجستون« فرمانده نیروهای هوایی 
انگلیس نیز در اوائل ماه می گذشته گفت: شک ندارم که تندروی خشن و آموزه 
های مســمومی که گروه تروریستی داعش به آن استناد می کند، همچنان در 
منطقه ریشه دار است.ادعاها درباره ریشه دار بودن آموزه های داعشی در مناطق 
سنی نشین در عراق بر خالف باور عراقی ها و حتی به میزان کمتری آمریکایی 
ها است.»احمد عبدالساده« روزنامه نگار برجسته نزدیک به مقاومت در توئیتی 
درخصوص مقایسه اتفاقات افغانستان با عراق که رسانه های اروپایی می کوشند 
این دو کشور را شبیه هم ترسیم کنند نوشته است که طالبان برخالف داعش، 
در افغانستان همچنان دارای پایگاه اجتماعی بزرگی است.به اعتقاد او، اگر وجود 
ایــن پایگاه و پذیرش اجتماعی نبود هرگز طالبان قادر به بازگشــت به صحنه 
سیاسی افغانستان و تسخیر بخش زیادی از اراضی آن نبود اما در عراق، داعش 
کامال پایگاه و پذیرش اجتماعی خود را از دســت داده است.گزارش اخیر »فارن 
پالیسی« آمریکا نیز درباره زنان داعشی در اردوگاه »الهول« سوریه جالب توجه 
است.این نشــریه آمریکایی در دهم ژوالی گذشته )۱۹ تیرماه ۱۴۰۰( برخالف 
نشــریات فرانسوی و انگلیسی در گزارشی نوشته است که زنان داعشی کامال از 
افکار داعش فاصله گرفته و اصالح شــده اند.این نشریه بعد از رصد کردن گروه 
تلگرامی زنان داعشی در اردوگاه الهول افزوده است: آنها فقط حول مسائل عادی 
مثل آشپزی، لباس، چادرها، زیورآالت دارو و پرورش حیواناتی مانند سگ و گربه 
صحبت می کنند.خالصه گزارش این نشریه آمریکایی این است که می خواهد 
بگوید زنان داعشی دیگر خطری بالقوه به شمار نمی روند و کامال از تروریسم و 
افکار تروریســتی برگشته اند.کارشناسان عراقی معقتدند که هراس افکنی های 
انگلیس و فرانسه درباره خطر بازسازی داعش، به نوعی بستر سازی برای بازگشت 
اســتعمار قدیمی انگلیسی ها و فرانســوی ها به دو کشور عراق و سوریه است.

براســاس این باور، با توجه به تصمیم آمریکا به ترک منطقه و متمرکز شدن بر 
قدرت رو به صعود چین، لندن و پاریس همانند اوائل قرن گذشته می کوشند، 
بر حوزه های تاریخی اســتعمار خود در منطقه مسلط شوند.پیش از این برخی 
از صاحب نظران عراقی مانند »ســمیر عبید« به صراحت گفته بودند که آمریکا 
از انتخابــات ۲۰۱۸، پرونده عراق را تا حد زیادی به انگلیس واگذار کرده و برای 
همین اغلب اعضای کابینه دولت »حیدر العبادی« از چهره های انگلیس نشین 
و دوتابعیتی )عراقی – انگلیسی( بودند.»کاظم الحاج کارشناس مسائل سیاسی 
و امنیتی عراق در این خصوص در گفت وگو با ایرنا گفت که انگلیس و فرانســه 
درصدد تقســیم مجدد منطقه هستند تا به این ترتیب، عراق سهمیه انگلیس و 
ســوریه سهمیه فرانسه باشد.وی تاکید کرد که هراس افکنی ها درباره خطرات 
داعش واقعیت ندارد زیرا اوال دیگر داعش عناصر جنگجو همانند ۲۰۱۴ ندارد و 
همه گروه های کوچک پراکنده هســتند و دوم اینکه قدرت نظامی عراق بیشتر 
و پخته تر شــده است.الحاج اضافه کرد که انگلیس وفرانسه و برخی کشورهای 
اروپایی عضو »ناتو« و ائتالف بین المللی به سرکردگی آمریکا می دانند که فاقد 
پوشش قانونی برای ماندن در منطقه هستند برای همین می خواهند آمریکا را به 
ماندن در منطقه متقاعد کنند تا حضور خود را تحت پوشش آمریکایی ها پنهان 
کنند.وی اســتدالل می کند با توجه به اینکه واشنگتن در هر دو نیروی ناتو یا 
ائتالف بین المللی، بیشترین حضور نظامی را دارد و می تواند، سیاست های خود 
را با استفاده از اهرم زور، بر جامعه جهانی تحمیل کند، فرانسوی ها و انگلیسی 
ها با هراس افکنی درباره داعش می کوشند، آمریکا را به ماندن در منطقه متقاعد 
کنند.الحاج خاطر نشــان کرد از نظر عراق و به ویژه گروه های مقاومت، آمریکا، 
انگلیس و فرانسه همه دو روی یک سکه هستند و داعش نیز طرح و توجیه آنها 
برای اشغال در منطقه و به تاراج بردن آن است، از این رو توزیع نقش ها در حال 
اتفاق افتادن است.به اعتقاد الحاج و بسیاری از صاحب نظران عراقی، انگلیس و 

فرانسه می کوشند، جای خالی آینده آمریکا را در منطقه پر کنند .

سعد الحریری از تشکیل کابینه لبنان انصراف داد
مأمور تشــکیل کابینه لبنان پس از دیدار با رییس جمهور این 
کشــور گفت که از تشــکیل کابینه انصراف می دهد.به گزارش 
فارس، »ســعد الحریری« مأمور تشــکیل کابینــه لبنان روز 
پنجشــنبه انصراف خود را از این مأموریت اعالم کرد.شــبکه 
خبــری المیادین به نقل از الحریری گزارش داد: »پس از اینکه 
میشــل عون به من گفت که نمی تواند ]بر سر تشکیل کابینه[ 
توافق کند، انصراف خود را اعالم کردم«.مأمور تشــکیل کابینه 
لبنان گفت که رییس جمهور این کشــور، »تغییرات بنیادینی 
برای لیست کابینه پیشنهادی« مطرح کرده است.وی مدعی شد 
که موضع عون، در قبال تشکیل کابینه تغییر نکرده و »مشخص 
است که ما با او به توافق نخواهیم رسید«.این در حالی است که 
الحریری بعدظهر امروز با عون دیدار کرد. وی پس از این دیدار 
گفت که »کابینه ای متشــکل از ۲۴ وزیر متخصص را بر اساس 
دو طرح فرانسه و رییس پارلمان لبنان به رییس جمهور تقدیم 
کردم«.این تغییرات در حال اعمال شده است که پیشتر، تعداد 
اعضای کابینه ۱۸ وزیر بود.وی همچنین مدعی شــد: »ترکیب 
کابینه ای که ارائه داده ام می تواند کشور را اداره کند و کار خود 
را برای توقف فروپاشی کشور آغاز کند«.ریاست جمهوری لبنان 
هم با صــدور بیانیه ای گفت: »الحریری از رییس جمهور لبنان 
خواست است که پاسخ به ترکیب پیشنهادی کابینه را تا قبل از 
ظهر فردا پنجشنبه بدهد و رییس جمهور هم تاکید کرد که این 
ترکیب پیشــنهادی را بررسی و درباره آن رایزنی خواهد کرد«.

لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاســی شده 
اســت؛ لبنان در تاریخ چهارم اوت سال ۲۰۲۰ )۱۴ مرداد( در 
بندرگاه بیروت شــاهد  انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش 
از ۱۹۰ کشــته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشــت.به دنبال این 
انفجار و تشدید بحران سیاســی در این کشور »حسان دیاب«  

نخست وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و »مصطفی ادیب« با 
رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور 
انتخاب شد. با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف 
خود را اعالم کرد تا اینکه الحریری به عنوان مأمور جدید تشکیل 
کابینه در این کشــور انتخاب شــد اما او نیز تا امروز موفق به 

تشکیل کابینه جدید نشده و با میشل عون رییس جمهور لبنان 
به اختالف برخورده است.

آنتونی بلینکن:
استعفای »ســعد الحریری« یک »تحول ناامید کننده 

دیگر« برای لبنان است
وزیر خارجه ایاالت متحده نسبت به استعفای نخست وزیر مکلف 
به تشکیل کابینه لبنان ابراز ناامیدی کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از اسپوتنیک، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه ایاالت 
متحده شامگاه پنج شــنبه در یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به 
استعفای »سعد الحریری« نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه 
لبنان آن هم در بحبوحه بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در این 
کشور ابراز یأس و ناامیدی کرد.بلینکن در این باره گفت: »امروز 
اعالم این خبر که ســعد الحریری از سمت نخست وزیر مکلف 
استعفا می دهد، یک تحول ناامید کننده دیگر برای مردم لبنان 
اســت«.وزیر خارجه ایاالت متحده در ادامه از رهبران سیاسی 
در لبنان خواســت تا برای تشکیل یک دولت جدید و برگزاری 
انتخابــات پارلمانی در ســال ۲۰۲۲ اختالف ها را کنار بگذارند.

شایان ذکر است که کشــور لبنان از سال ۲۰۱۹ از یک بحران 
عمیــق اقتصادی رنج می برد و ارز رایج این کشــور بیش از ۸۰ 
درصــد از ارزش خود را از دســت داده و مردم لبنان با کمبود 

سوخت و سایر اقالم اساسی روبرو هستند.

اتحادیه اروپا:
ایران پیش از آغاز دولت رئیسی به مذاکرات وین باز نمی گردد

سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت و گو با یورونیوز گفت ایران تا زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی به مذاکرات وین برای احیای برجام باز نخواهد گشت.به گزارش ایرنا به نقل از یورونیوز، به گفته دستگاه 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به ریاســت جوسپ بورل، تهران به مقام های رســمی اروپا اطالع داده است که مذاکرات تا اواسط ماه اوت )یک ماه دیگر( از سر گرفته نخواهد شد.لیز کاستیو نیه تو، یکی از 
سخنگویان اتحادیه اروپا به خبرنگار یورونیوز در بروکسل گفت: » مقامات ایرانی به اتحادیه اروپا اطالع دادند که مایلند دور بعدی گفتگوها درباره برجام را در وین هنگامی که دولت جدید روی کار است، یعنی 
از ۵ اوت)۱۴ مرداد( از سر بگیرند. در این میان، پرهیز از هرگونه تشدید و اقداماتی که منجر به تضعیف تالش های گسترده دیپلماتیک ما برای اطمینان از اجرای کامل برجام می شود، مهم است. اتحادیه 
اروپا نیز این مسئله را به وضوح به طرف ایرانی اعالم کرد.«به گزارش یورونیوز، ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین برای احیای برجام و بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵، تاکنون ۶ دور مذاکره در وین برگزار کرده اند. یک مقام دیپلماتیک درباره توقف مذاکرات وین هم پیشتر به رویترز گفته بود: »آن ها ]ایرانی ها[ تا آغازدولت جدید آماده بازگشت نیستند. روشن نیست 
این به معنای شروع ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ۵ ماه اوت است یا تشکیل هیات دولت جدید. احتماال تا میانه ماه اوت گفت وگویی برگزار نخواهد شد.« یورونیوز افزود: دولت ایاالت متحده آمریکا و 
جمهوری اسالمی ایران هر دو برای از سرگیری اجرای تعهدات خود وفق برجام اعالم آمادگی کرده اند. با این حال و پس از گذشت شش دور مذاکره در وین، هنوز تصمیمی درباره چگونگی بازگشت دو طرف 
به تعهدات، رفع تحریم ها و ضمانت تکرار نشدن دوباره تجربه دولت دونالد ترامپ، گرفته نشده است.همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا گزارش کرد 
که تهران با توجه به تغییر دولت، خواستار زمان بیشتری برای از سرگیری مذاکرات شده است.این سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده در این زمینه تصریح کرد : »وقتی ایران پس از روند تشکیل 

دولت جدید آماده مذاکره شد، ما هم آماده از سرگیری مذاکرات در وین و عالقه مند به یافتن راه حلی برای بازگشت دوجانبه به برجام هستیم. 

به نظر می رسد که به زودی با رقابت گسترده دو طرح توسعه ای 
بزرگ در دنیا مواجه باشیم ؛ از یک سو چینی ها به دنبال احیای 
جاده باســتانی ابریشم در شکل جدید خود هستند و از سوی 
دیگر طرف غربی به دنبال اعمال استانداردهای خود و تبدیل 
آن به یک نهاد فراملی است.گروه بین الملل خبرگزاری فارس 
– مهدی پورصفا: تمامی ما در کتاب ها و یا شــنیده های خود 
حداقل یک بار نام جاده ابریشــم را خوانده یا شنیده ایم؛ راهی 
باستانی که از چین شروع می شد و با گذر از کشورهای مختلف 
به اروپا می رسید .چینی ها برای مقابله با قدرت آمریکا در کنترل 
مسیرهای دریایی و شکستن محاصره جغرافیایی خود به دنبال 
احیای این جاده باســتانی رفتند . با ایــن حال به جای کاروان 
شترها این بار قطارهای سریع السیر، بزرگراه های چند بانده و 
بنادر بزرگ بودند که به حمل و نقل کاالهای ساخته شده در 
چین می پرداختند .مهم ترین ابزار چین برای اجرایی کردن این 
برنامه ذخایر ارزی عظیمی بود که در اختیار داشــت . چین تا 
قبل از شروع این طرح بزرگ این ذخایر را صرف خریدن اوراق 
قرضه آمریکا می کرد . در حقیقت چینی ها با صادرات به آمریکا 
درآمد کسب می کردند و همان درآمد را به آمریکا با بهره های 
بسیار پایین در بازه های زمانی ۱۰ تا ۵۰ ساله قرض می دادند .

بــا راه اندازی طــرح بزرگ احیای جاده ابریشــم که نام »یک 
جاده یک کمربند« بر آن گذاشــته شده بود، بزرگ ترین طرح 
ســرمایه گذاری در دنیا آغاز شد . پیش بینی می شود که ارزش 
ســرمایه گذاری حاصل از این طرح به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد 
دالر برسد.این طرح شامل سرمایه گذاری برای توسعه خطوط 
راه آهن، بنادر و بزرگراه ها در بســیاری از کشورها می شود . به 
عنوان مثال بخشی از این طرح شامل احیای خط آهن سیبری 
در روســیه، وصل کردن آن به شمال شرقی چین و در نهایت 
اتصال آن به شــمال اروپا در دریای بالتیک است . در پاکستان 
بزرگراه قراقوم به گوادر امکان حمل زمینی کاال به پاکســتان 
و صادرات آن بــه آفریقا را فراهم می کند .در میانمار یک خط 
مســتقیم زمینی چین را به ســواحل اقیانــوس هند در این 
کشور وصل می کند . دامنه این سرمایه گذاری ها حتی به اروپا 
نیز می رســد . به عنوان مثال چین سرمایه گذاری گسترده ای 
را در ایتالیا و اروپای شــرقی آغاز کرده تا این مســیر گسترده 
را به بازارهای قاره ســبز وصل کند . این طرح بزرگ عالوه بر 
زیرساخت های ارتباطی، زیرساخت های مالی خاص خود را نیز 
دارد . بانک ســرمایه گذاری زیربنایی آسیا به عنوان قلب تپنده 
مالی این طرح با سرمایه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۵ با حضور ۵۷ کشور تأسیس شده و به زودی اندوخته آن 

به ۵۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید .

 فرصتی برای کشورهای مستقل دنیا
بــه این ترتیــب و در قالب این طرح، ده ها موسســه مالی در 
کشــورهای مختلف بــه یکدیگر وصل خواهند شــد و امکان 
اســتفاده از یوان به عنوان یک سیســتم تسویه مالی مستقل 
از دالر را خواهند داشــت ؛ همان امتیازی که ســبب شده تا 
سال ها آمریکا به عنوان قدرت اصلی نظام حکم رانی مالی جهان 
شناخته شود . از این رو بسیاری طرح یک کمربند یک جاده به 
عنوان رقیبی برای نهادهای مالی تحت نظر غرب از جمله بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول می شناسند .این شبکه فرصتی 
بزرگ برای کشورها فراهم می کند تا به دور از قواعد تحمیلی 

از ســوی آمریکا به داد و ستد با یکدیگر بپردازند ؛ دقیقاً همان 
نکته ای که سبب شده تا تحریم های آمریکا بتوانند عامل فشار 
بر روی سایر کشورهای دنیا باشــند . عالوه بر این حوزه هایی 
همچون انرژی، فناوری های ســایبری، توسعه معادن و صنایع 
نیز در این طرح پیش بینی شــده اســت . میزان تاثیرگذاری 
طرح یک جاده یک کمربند آن چنان گســترده است که که 
کشورهای غربی به دنبال ایجاد یک رقیب برای این طرح بزرگ 
عمرانی هســتند، رقیبی که بتواند با نفوذ چین به خصوص در 
منطقه آســیا مقابله کند و جلوی گرایش کشورهای فقیر به 

سمت منابع مالی چینی ها را بگیرد .

 غرب وارد میدان رقابت با چین می شود
در اجالس اخیر هفت کشــور صنعتــی طرحی برای رقابت با 
طــرح چینی ها با عنــوان یک جاده یک کمربنــد با بار مالی 
نزدیــک به 3۵ هزار میلیارد دالر برای اجرا ارائه شــد .البته از 
همان ابتدا کارشناسان شروع به مطرح کردن این سئوال کردند 
که قرار است این طرح با چه اندوخته ای اجرا شود ؟ طرح یک 
جاده یک کمربند به اتکای هــزاران میلیارد دالر ذخایر ارزی 
ناشــی از مازاد حســاب جاری در حال اجرا است در حالی که 
هم اکنون اغلب کشــورهای غربی به جز آلمان دارای کسری 
تجاری فزاینده هســتند . در کنار این روشن نیست که ستانده 
سیاسی این طرح در مقابل ارائه تسهیالت چه می تواند باشد ؟ 
چین در طول سال های گذشته تالش فراوانی را به خرج داده 
تا از دخالت در امور داخلی کشــورها پرهیز کند در حالی که 
کشورهای غربی همواره یک پکیج کامل برای تغییرات سیاسی 
در مقابل کمک های اقتصادی خود ارائه داده اند .با این حال به 
نظر می رسد که دولت بایدن در واشنگتن و دولت جانسون در 
لندن مصمم هســتند تا این طرح را به مرحله اجرایی برسانند 
به خصوص این که بریتانیا امیدوار اســت تا خود را به عنوان 
هاب تبادالت دالری و یوانی در دنیا مطرح کند تا از این طریق 
ســیادت مالی خود را بر تراکنش های مالی حفظ کند .عنوان 
طرح کالن غرب برای مقابله نقشــه چینی، »شبکه نقطه های 
آبی« است . بر خالف طرح چینی ها طرح شبکه نقطه آبی نگاه 
جدی به استانداردسازی رفتارهای حاکمیتی دارد .بر این اساس 
در این طرح رفتار تجاری مسئوالنه، حاکمیت زیر ساخت های 
باکیفیت، رویه های ضد فساد، برابری جنسیتی، پایداری مالی 
و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی تضمین شود .طبیعی است 
که این پیشرفت ها باید در چهارچوب های مدنظر غرب محقق 
شود که می تواند با برخی از ویژگی های طبیعی و اجتماعی یک 
جامعه در تضاد باشد . از سوی دیگر چینی ها عماًل کوچکترین 
دخالتــی در ایــن حوزه ها نداشــته و اجرایی کــردن چنین 
استانداردهایی را جزو مسائل داخلی کشورها می دانند .این نوع 
نگاه غربی دقیقاً شبیه به همان تشکیل پیمان ها و پروتکل های 
جهانــی مانند گروه ویژه اقدام مالی و یا برنامه ۲۰3۰ اســت . 
چنین اهدافی همیشــه مورد انتقاد کشــورهای مستقل بوده 
چرا که یکسان سازی چنین ساختارهایی عماًل به از بین رفتن 

رفتارها و فرهنگ های محلی می انجامد .

 ماجرا از کجا شروع شد
دغدغه ایجاد یک طرح مشــترک برای مقابله با چینی ها بیش 
از آن که به واشــنگتن بازگردد، دغدغه ای آســیایی محسوب 

می شــود . در ســال ۲۰۱۶ میالدی »آبه شینزو« نخست وزیر 
وقت ژاپن و همتای هندی آن »نارندا مودی« طرحی با عنوان 
کریدور رشد آسیا و اقیانوسیه را مطرح کردند که بسیار شبیه 
طرح چینی ها بود .نکته جالب اینجاســت که ژاپنی ها در ارائه 
چنین طرح هایی سابقه بسیار جالبی دارند . به عنوان مثال در 
دهه هشــتاد میالدی که ژاپن با مازاد حســاب تجاری بسیار 
باال با آمریکا روبه رو بود، پیشــنهاد شروع ساخت و توسعه ابر 
پروژه هایــی با بودجه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دالر را داد . البته 
این برنامه در آن زمان با استقبال کشورها روبه رو نشد اما چین 

همه چیز را تغییر داد .
در ســال ۲۰۱۶ آمریکایی ها اســتقبال چندانــی از این طرح 
نکردند اما با انتشــار سند ســال ۲۰۱۷ امنیت ملی آمریکا و 
مشخص شدن چین به عنوان یک تهدید بزرگ برای واشنگتن، 
این کشــور هم برای ارائه طرحی مشابه وارد عمل شد .از این 
رو در ســال ۲۰۱۸ میالدی، آمریکا، ژاپن و اســترالیا به طور 
مشــترک طرح دیگری را با عنوان مشــارکت سه جانبه برای 
مقابلــه با چین مطرح کردند . البته هیچکدام از این طرح ها در 
نهایت به موفقیتی دســت پیدا نکــرد چراکه هیچکدام از این 
کشــورها دارای بودجه الزم برای حمایــت از چنین پروژه ای 
نیست .از این رو مطرح کردن این طرح در اجالس گروه هفت 
را می توان تالش برای یافتن مشارکت کنندگان بیشتر در این 
ماجرا دانســت . فرانســه هم در این میان به دنبال ایجاد یک 
کریدور بزرگ در میان کشورهای شمال آفریقاست و آلمانی ها 
هم از مشــارکت در توسعه زیر ساخت های سایر کشورها برای 
صادرات بیشتر ماشین آالت استقبال می کنند . برای اهمیت کار 
کافی است به این نکته توجه کنید که در سال ۲۰۲۰ میالدی 
برای اولین بار صادرات ماشــین آالت از چین به سایر کشور از 
صادرات آلمان فراتر رفت و این می تواند تمام جایگاه صادراتی 
این کشور را با خطا روبه رو کند .در کالن طرح شبکه نقطه های 
آبی ما تنها با یک وام دهنده بزرگ برای ســاخت تاسیســات 
زیربنایی روبه رو نیســتیم بلکه شبکه نقطه های آبی یک نهاد 
فراملی است که توانایی تدوین استانداردهای شناخته شده از 
سوی تمام سرمایه گذاران دولتی و خصوصی را برخوردار بوده 
و می تواند کســانی که از این اســتانداردها تخطی می کنند را 
مورد بازخواســت قرار دهد .البتــه در خصوص طرح یک جاده 
یک کمربند این انتقاد مطرح بــود که پروژه های تأمین مالی 
شده از یک استاندارد یکسان برخوردار نیستند و همین مسئله 
ســبب شده تا عماًل همســانی کافی بین تمام کشورها وجود 

نداشته باشد .

جایگاه ایران کجاست
این نکته که در نهایت آیا غرب می تواند چنین نهادی در مقابل 
طرح چینی ها ایجاد کند با اما و اگرهای فراوانی همراه اســت 
اما سئوال اینجاســت که واکنش ایران در مقابل این دو طرح 
چگونه می تواند باشــد .چه طرح یک جاده یک کمربند و چه 
طرح نقطه های آبی چاره ای جز عبــور از ایران ندارند  و ایران 
نیز طبعا سیاست خود را بر مبنای منافع ملی خود و به صورت 
سنجیده انتخاب خواهد کرد.البته طبیعی است که با توجه به 
سابقه رفتارهای غربی ها با ایران و موانعی که بر سر راه اقتصاد 
ایــران ایجاد کرده اند، طرح یک جاده یک کمربند می تواند در 

صدر اولویت های سیاست خارجی ایران باشد.

قمار بزرگ غربی ها برای رقابت با چین
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مطالعات جدید نشــان می دهد که میــزان باکتری موجود در روده 
نوزادان پسر با شکل گیری سیستم عصبی و مهارت های شناختی و 
زبانی آن ها ارتباط دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، 
در این تحقیقات که در دانشگاه آلبرتا انجام شد بیش از ۴۰۰ نوزاد 
مورد بررسی قرار گرفتند.پسر بچه های یکساله ای که میزان بیشتری 
از باکتروئید درون روده خود داشــتند پس از گذشــت یک ســال 
مهارت های شناختی و زبانی پیشرفته تری داشتند.این یافته ها تنها 
مختص پسر بچه ها بود.آنیتا کوژیرسکی)Anita Kozyrskyj(، پروفسور 
 »SyMBIOTA« اطفال در دانشــگاه آلبرتا و محقق اصلی آزمایشگاه
می گوید: دختران در سنین اولیه مهارت های شناختی و زبانی بهتری 

نسبت به پسرها دارند.

محققان »دانشــگاه کالیفرنیا، سان فرانسیســکو« در مطالعه اخیرشان به 
سرپرســتی »ادی چانگ« )Eddie Chang( موفق به ایجاد »اندام مصنوعی 
عصبی گفتاری« )speech neuroprosthesis( شــده و آن را با موفقیت بر روی 
یک فرد مبتال به فلج کامل آزمایش کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از دابلیو 
اس جی، این »اندام مصنوعی عصبی گفتاری« به یک مرد مبتال به فلج کامل 
شدید امکان برقراری ارتباط را داده است و عملکرد آن بدین گونه است که 
سیگنال های مغزی فرد را به کلمات تبدیل کرده و آن را روی صفحه نمایش 
رایانه نشان می دهد.محققان دانشگاه »کالیفرنیا، سانفرانسیسکو« برای آزمایش 
اندام مصنوعی عصبی گفتاری خود، از مردی حدودا ۳۰ و چند ساله کمک 
گرفتند. این فرد در نتیجه فلج ناشی از سکته مغزی شدید بیش از ۱۵ سال 

پیش توانایی صحبت کردن خود را از دست داده بود.

گروهی از محققان آمریکایی برای تشخیص عالئم کم خونی از زیر چشم، 
یک فناوری تشخیص پیشرفته توسعه داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میل، گروهی از محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشــان اظهار 
کرده اند می توان تنها با داشتن یک عکس از پلک داخلی که توسط تلفن 
همراه هوشمند ثبت شده است، برای غربالگری کم خونی افراد استفاده 
کرد.محققان بیمارســتان رود آیلند برای تجزیه و تحلیل تصاویر داخل 
 )palpebral conjunctiva( »پلک های زیرین افراد که با نام »ملتحمه پلکی
شــناخته می شود و در موارد کم خونی کم رنگ تر به نظر می رسد، یک 
مدل مجهز به هوش مصنوعــی )AI( ایجاد کردند.این فناوری می تواند 
کاری کند که افراد برای تشخیص کم خونی به جای انجام آزمایش خون 

تنها با گرفتن یک عکس از این موضوع مطلع شوند.

باکتری روده بر مهارت های شناختی 
و زبانی کودکان اثر می گذارد!

مردی که با کمک اندام مصنوعی 
پس از یک دهه صحبت کرد

 تشخیص کم خونی
 با فناوری خاص

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

درگیری نیروهای ویژه ارتش افغانستان با طالبان در قندهار برای آزادی 
یک نیروی پلیس از اسارت طالبان

رونمایی از خودروی نمونه فرمول یک برای فصل 2022
فصل آینده فرمول یک با تحوالت زیادی در قوانین و خودروها همراه خواهد بود. بنابراین پیش از گرندپری سیلورستون، لیبرتی مدیا از 
طراحی ویژه خودروهای فصل ۲۰۲۲ در ابعاد واقعی رونمایی کرده است.برجسته ترین ویژگی خودروهای جدید را باید در دماغه مسطح، 
روکش های آئرودینامیکی چرخ ها، باله جلوی بزرگ با صفحات یکپارچه و باله عقب منحصر به فرد مفهومی دانست. این مدل از طراحی 
از قسمت کف جلو و بال های ساده تری برخوردار است تا کمتر تحت تأثیر خودروهای نزدیک خود قرار گیرد. در حال حاضر خودروهای 
فعلی فرمول یک، هوای کثیف و آشفته زیادی برای خودروهای تعقیب کننده خود ایجاد می کنند که باعث کاهش ۵۰ درصدی دانفورس 
آن ها و سخت شدن نزدیکی آنها به هم می شود. در خودروهای جدید این تأثیر به شدت کاهش می یابد. بعالوه دانفورس خودروها به واسطه 
یک کانال در کف خودرو بهبود خواهد یافت.هدف ماشــین های جدید، تالش برای بهتر کردن رقابت و به ویژه بهبود ســبقت می باشد. 
این خودروها بســیار ساده تر از اتومبیل های فعلی مسابقات خواهند بود زیرا بسیاری از اجزای کوچک آنها برداشته شده اند.این طراحی 
به طرز قابل توجهی به مدل کانسپتی که هنگام اعالم قوانین جدید در سال ۲۰۱۹ نشان داده شد شبیه است. فیا در ابتدا قصد داشت 

تا این ماشین را برای فصل ۲۰۲۱ معرفی کند اما درنتیجه اقدامات صرفه جویی در هزینه که در پی همه گیری ویروس کرونا رخ داد.

 تیم ها تاکتیکی برای پیروزی نداشتند
پیشکســوت پرسپولیس از عملکرد فنی دو تیم استقالل و پرســپولیس در داربی ۹۶ انتقاد کرد.مرتضی فنونی زاده، پیشکسوت 
پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا درباره شکست پرسپولیس در داربی ۹۶ گفت: بازی خوبی نبود و دو تیم تاکتیکی برای پیروزی 
نداشتند. پرسپولیس بهتر از حریف بود اما برنامه ای برای بردن نداشت. بازی در ۲۰ دقیقه پایانی بهتر شد اما شانس با شاگردان 
گل محمدی همراه نبود.وی ادامه داد: اگر در ۱۰ دقیقه اول، گلی به ثمر می رسید با جرأت می گویم که یکی از بهترین داربی های 
۲۰ سال اخیر می شد اما حساسیت بازی، این جرأت را از دو تیم گرفته بود که بی محابا حمله کنند. روند بازی نشان می داد که 
ضربات پنالتی، صعودکننده را مشخص می کند اما ای کاش ضربه سر آل کثیر گل می شد و پرسپولیس در همان ۱۲۰ دقیقه، برنده 
بازی می شد. بازیکنان پرسپولیس بهتر از استقالل بودند و حتی در دقایق پایانی هم بازی را مدیریت کردند اما شانس استقاللی ها 
بیشتر بود.فنونی زاده اضافه کرد: اکنون وقت حمایت از تیم و بازیکنان است. به هر حال هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان 
آسیا بازی های مهمی را پیش رو داریم. اگر نعمتی در بازی می ماند، پنالتی زن خوبی بود و یحیی می توانست از او استفاده کند. 

عبدی هم البد در پنالتی های تمرین  شده در تمرینات خودی نشان داده که پنالتی پنجم که بسیار مهم است را به او دادند.

بفرخی و سعادت بخواه جام شراب
هک باز باغ ربید از رپند سبز ثیاب ری زمین حواصل پوشید و آسمان سنجابز رنگ میغ و ز ربگ شکوهف پندا بشاخ سوسن انزک قریب شد قمری
چو دست مردم غواص دست باد صباز ربگ گلبن چابک رغیب گشت رغاب
بباغ روشن گوره دهد ز تیره سحاب

سکندرست صبا ، کز بیان اتریکی
هب حد روشنی آورد گوره انیاب چو رت شود گل باغ از گالب دیدۀ ارب
گل شکفته ربون آرد از رپند نقاب

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
 Spark of کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
life ترجمه شده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و رمانی که در 
آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی صحبت می کند.

داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ 
جهانی دوم و در بخشــی به نــام اردوگاه کوچک اتفاق 
می افتد. زندانیانی که از شــدت ضعــف توان کار کردن 
ندارنــد، تا زمانی که مرگ آن هــا را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت 
و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که دیگر نمی توانند 
نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن 
ندارند و یا انقدر بیمار هستند که نمی توانند از جایشان 
تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از دست رفته است.وقتی نیروهای متفقین به 
شهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، اسکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک 
اســت که به خودش اجازه می دهد باور کند ممکن اســت نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و 
جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. در واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح 
می دهد ۵۰۹ نامیده شــود؛ شــماره ای که از طرف اردوگاه به او داده شــده. چرا که نام واقعی، زندگی 
گذشــته اش را به عنوان یک انســان آزاد به یادش می آورد.جمالت ابتدایی کتاب که در عین حال که 
امیدبخش اســت )نگاه رو به باال و باز کردن چشــم(، عمق ناامیدی را نیز نشان می دهد:اسکلت شمارۀ 
۵۰۹ جمجمه اش را باال گرفت و چشم ها را باز کرد. معلوم نبود از حال رفته یا فقط خوابش برده بود. در 
آن موقع چندان فرقی هم نمی کرد؛ گرسنگی و خستگی چنان رمق او را کشیده بود که حوصلۀ توجه 

به این موضوع را نداشت. به هر حال گویی در باتالقی عمیق فرو رفته بود، ....

مارسل پروست
مارسل پروست با نام کامل واالنَتن لویی ژرژ اوژن مارسل 
 Valentin Louis Georges Eugène :پروست )به فرانســوی
Marcel Proust(  )زادهٔ ۱۰ ژوئیه ۱۸۷۱ – درگذشــتهٔ ۱۸ 
نوامبر ۱۹۲۲( نویسنده و مقاله نویس فرانسوی بود. او به 
دلیل نگارش اثر عظیمش با عنوان در جســتجوی زمان 
ازدست رفته، یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات 
جهان قلمداد می شود. مارسل پروست چهل روز پس از 
پایان خونین کمون پاریس در اوتوی )محله ای در منطقهٔ 
شــانزدهم پاریس( به دنیا آمد. پدرش آدرین پروســت 
پزشکی سرشــناس بود که دربارهٔ بیماری وبا در اروپا و 
آســیا تحقیق می کرد. مادرش ژن وی، زنی فرهیخته و 
عالقه مند به هنر و ادبیات فرزند یک دالل ثروتمند بورس 
بود. با آنکه مادرش یهودی بود اما مارسل با مذهب پدرش که کاتولیک بود رشد و پرورش یافت. او را روز 
۵ اوت ۱۸۷۱ در کلیسا غسل تعمید دادند. تنها برادرش روبر که بعدها حرفهٔ پدر را دنبال کرد، در ۲۴ 
مارس ۱۸۷۳ متولد شد.وی در سال ۱۸۸۲ وارد مدرسهٔ کندروسه شد. در سال ۱۸۸۶ در شانزلیزه با مری 
دو بنارداکی دختر یک اشراف زادهٔ لهستانی آشنا شد که در رمان در جستجوی زمان از دست رفته یکی 
از الگوهای ژیلبر سوان بود. در خالل سال های ۱۸۸۸–۹ در کندورسه به کالس فلسفه رفت که دبیر آن 
»ماری آلفونس دارلو« )۱۹۲۱–۱۸۴۹( بر تربیت فکری او اثر بسیار گذاشت، مارسل پروست در ۱۵ ژوئیه 
۱۸۸۹ دیپلم ادبی گرفت. در نامه ای به آناتول فرانس )که در »جســتجو« همان برگوت نویسنده است( 
می نویســد که از چهار سال پیش کتاب های او را حفظ کرده است. پس از مرگ او، در سال ۱۹۲۳ اسیر 
در دو جلد، در سال ۱۹۲۵ گریخته در دو جلد، در سال ۱۹۲۷ زمان بازیافته در دو جلد، در سال ۱۹۵۲ 

رمان ژان سنتوی در دو جلد و در سال ۱۹۵۴ اثر ناتمام ضد سنت بوو به چاپ رسید.

فرهنگ

حمیدرضا صدر که بر اثر بیماری در بیمارستان بستری بود.پس از گذشت چند روز دار فانی را وداع 
گفت. حمید رضا صدر دانش آموختهٔ کارشناســی اقتصاد و کارشناسی ارشد شهرسازی سالها باب 
عنوان منتقد و نویسنده سینما فعال بود و حضورش به عنوان مفسر فوتبال در برنامه های مختلف 

و نگاه تازه و تحلیل های متفاوتش او را به یکی از محبوب ترین مفسرین ورزشی تبدیل کرد.

حمیدرضا صدر درگذشت
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