باقری در توئیتر اعالم کرد؛

 ۸آذر؛ زمان آغاز مذاکره ایران با ۴+۱

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان از آغاز مذاکره ایران با  ۴+۱در  ۸آذر خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر ،علی باقری معاون سیاسی وزارت امور
خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا ،آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی،
در روز  ۸آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.گفتنی است ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه اخیرا در توئیتی اعالم کرد :ما بهدقت رفتار آقای بایدن
را میسنجیم .هدف «مذاکره» حرف زدن محض نیست؛ بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است.وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد ۴+۱ :برای
مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.
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کمالوندی:

تولید  ۲۵کیلو اورانیوم  ۶۰درصد

نگــــاه
تابآوری در برابر تحریم ها با
استفاده از مزیت همسایگان

2

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

برنامه دولت سیزدهم برای رعایت
حقوق کارگران
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :امروز ،الگوی اقتصاد نئو لیبرالی که در دنیا حاکم شده از مصادیق استکبار
است و بشریت را به سمت قهقرا می برد.به گزارش اقتصادآنالین ،حجت اهلل عبدالملکی ،وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی در جمع کارگران و اعضای جامعه اسالمی کارگران شرکت اتحاد موتور با بیان این مطلب ،گفت :این
نظام اقتصادی ،قطعاً در دهههای آتی سرنگون خواهد شد و نظام هایی سر بر خواهند آورد که مبتنی بر ادبیات
اقتصاد اســامی هستند.وی تصریح کرد :در حوزه کار و تولید ،دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران ،در
دولت سیزدهم پیگیری می شود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در توضیح اصل اول گفت :تولید ،باید سودآور
باشد ،در غیر این صورت سرمایه به سمت....
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پورابراهیمی؛

به جای افزایش حقوق ،قدرت خرید مردم حفظ شود
3

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
3

وزیر نفت خبر داد؛

 ۱۰لیتر سهمیه سوخت جبرانی دولت به مردم
4

سردار جاللی:

آمریکا در حوزه نظامی فاقد گزینهای علیه ایران است
رئیس پدافند غیرعامل گفت :آمریکاییها عرصه جدیدی از نبرد را که به جنگ هیبریدی معروف است با ما
شــروع کرده اند که شامل ترکیبی از مولفه های فناورانه میشود که با تبدیل کردن آن به فشار اعتراض و
قطع سرویسهای مورد نیاز مردم همراه است.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ،سردار جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته پایتخت ،طی سخنانی
اظهار داشــت :هفته پدافند غیر عامل که به تدبیر رهبر انقالب در ســال  82به عنوان ســازمانی که بتواند
راهبردهای دفاعی در بخش غیرنظامی سازماندهی و طرح ریزی کند ،تشکیل شدو امسال ما وارد هیجدهم
سالگرد تشکیل این سازمان شدیم .وی افزود :ما در یک تقابل راهبردی با استکبار جهانی هستیم و این ایام
هم سالروز تسخیر النه جاسوسی است و در همین ایام هم شاهد افتخارآفرینی برادران نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بودیم که یک بار دیگر ذلت ،خواری و افول آمریکا را به جهانیان نشان داد.رئیس
ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه آمریکاییها امروز در راهبرد کالن خود پرهیز از رویارویی مستقیم
با جمهوری اســامی را در پیش گرفتند که این ناشی از نتیجه دادن راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران است،
خاطرنشان کرد :این بازدارندگی دفاعی ناشی از تولید و انباشت ،نمایش و تفهیم قدرت به دشمنان است به
شکلی که در قالب یک قدرت منطقهای قادر است از منافع ملی در ابعاد و حوزه های مختلف دفاع کند .وی
افزود :امروز ســلب میل جنگجویی از دشمن در میدانهای مختلف از سوی جمهوری اسالمی یک راهبرد
جدی است که آمریکایی ها آن را کامال رعایت میکنند و رویارویی سال  98ما با آمریکاییها در سرنگونی
پهپاد متجاوز آنها در آبهای سرزمینی ما نشان داد که ما در این مقطع توانسته ایم در این حوزه به بازدارندگی
جامعی برسیم .بنابراین تا آمریکا استکباری است و تا ایران انقالبی،این نبرد در عرصههای مختلف ادامه دارد.
سردار جاللی گفت :آمریکا یک کشور شکست خورده و انباشته از آسیب پذیری ها در بدترین شرایط خود
سیر می کند و شکست ترامپ و سرنگونی دولت نتانیاهو ناشی از شکست راهبرد فشار حداکثری علیه ایران
بود و این یک برگ برنده و پیروزی برای ما است که توانستیم دشمن را در این عرضه شکست دهیم و این
موضوعی جدی است که باید در کوران مقابله با دشمن به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل یادآور شد :راه نجات اقتصاد کشور برجام و وابسته کردن اقتصاد به خارج از
کشور نیست اگر راه نجات اقتصاد کشور نگاه به خارج و آمریکا بود ،امروز شاهد مشکالت اقتصادی در ترکیه
و پاکستان و سقوط لیر در ترکیه نبودیم .بنابراین راه نجات اقتصاد کشور اتکا به ظرفیت های درونی است.
ما باید از عبرت های دولت گذشته استفاده کنیم .اعتماد به آمریکا و وابسته کردن و شرطی کردن اقتصاد به
بیرون یک عبرت بزرگ است که باید دولت جدید مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیر عامل امروز شاهد تغییر ماهیت تهدید هستیم ،عنوان کرد :آمریکاییها
در حوزه نظامی گزینه ای ندارند و ما به سقف بازدارندگی رسیدیم و همین مسئله موجب شده تا دشمن در
عرصه دیگری در قالب جنگ ترکیبی به مقابله با ما بپردازد .در این نوع مقابله جنگ در الیه های استفاده
از شــبکه های اجتماعی شکل می گیرد و جنگ در قالب تهدید اقتصادی و سایبری خود را نشان میدهد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به اعتراضات آبان  98گفت :در آبان  98تصویری از سناریوی تهدید
ترکیبی را مشــاهده کردیم که الجرم پدافند غیرعامل را ملزم کرده تا الگویی از پدافند نوین که می تواند
راهبردهای دفاع در حوزه نظامی را به غیرنظامی پیوند دهد ،ایجاد کند .امروز راهبرد پدافند غیرعامل نوین
علمی،عمیق و الیه به الیه است .وی با بیان اینکه بخشی از مجموعه های دولت که به واسطه آن به مردم
خدمات می دهند و مردم برای دریافت سرویس ها وابسته به آن خدمت هستند ،امروز مورد هجمه دشمنان
قرار گرفته است ،تصریح کرد :امروز وقتی دشمن به سامانه سوخت حمله می کند تکه ای از جنگ ترکیبی
اســت که در آن با ترکیب جنگ ســایبری و اثرگذاری در سرویس و استفاده از تبلیغات دشمن تالش می
کند تا یک حمله سایبری را به جریان آشوب و اعتراض تبدیل کند .این یک مدل جدید از جنگ سایبری
است که مستقیما بر زندگی مردم اثر می گذارد که اتفاقا آمریکاییها در این عرصه با بیشترین تهدیدات در
بین کشورهای دنیا مواجه هستند.سردار جاللی گفت :آمریکایی ها یک جنگ و عرصه جدیدی از نبرد را که
به جنگ هیبریدی معروف است با ما شروع کرده اند .این جنگ شامل ترکیبی از مولفه های فناورانه است
که امکان تبدیل کردن آن به فشــار اعتراض و قطع سرویسهای مورد نیاز مردم را دارد به طوری که پلی
بین فناوری ،سرویس و زیرساخت و انتقال به حوزه زندگی مردم است .بنابراین این جنگ سه بعد اساسی
دارد که باید به آن توجه کنیم.رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه ما در بعد فناورانه باید پایداری
و امنیت سیستم را در دستور کار قرار دهند ،گفت :دستگاههای خدماتی و سرویس دهنده باید هشدارهای
پدافند غیرعامل را جدی تلقی کنند که در این زمینه دقت عمل دوستان می تواند بسیار موثر باشد .به طور
مثال بیمارستانهای ما باید مولد اضطراری برق داشته باشند و قابل قبول نیست که یک بیمارستانی با قطع
برق خدماتش دچار اخالل شود.

سرلشکر سالمی در اجتماع مردمی ۱۳آبان:

ایران برای آمریکا منطقهی ممنوعه است
فرمانده کل ســپاه گفت :آمریکاییها عــادت کردهاند مدام از ملت ایران
شکســت بخورند ،این البته برای آنها هنوز درس عبرتی نشــده است.به
گزارش خبرنگار مهر ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران
صبــح روز پنج شــنبه در اجتمــاع مردمی  ۱۳آبان کــه در مقابل النه
جاسوسی برگزار شد ،ضمن گرامیداشــت یوم اهلل  ۱۳آبان ،گفت :امروز
برای ملت ایران روز بزرگی اســت چرا که غلبه بر بزرگترین امپراطوری
جهــان یعنی آمریکا ،اقدامی بزرگ بود.وی با بیان اینکه  ۱۳آبان ســال
 ۵۸آمریکا در اوج قدرت سیاســی اقتصادی خود به ســر میبرد ،افزود:
هنوز ملت ایران در آغاز یک انقالب شــکوهمند بودند و سازههای قدرت
عظیم امروزی خود را ایجاد نکرده بودند.فرمانده کل سپاه تاکید کرد :این
شــجاعت و ایستادگی در فضای آن روز جهان یکی از شگفت انگیز ترین
واقعیتهای تاریخی برای بشر و برای ملت عزیز ایران بود.سرلشکر سالمی
تصریح کرد :ما با آمریکایی درگیر شده بودیم که تاریخ عالم و جغرافیای
جهان در نقطه به نقطه آن از تجاوزگریها ،مداخالت تهاجمی ،اشغالها،
کودتاها ،مســلط کردن دیکتاتورها رنج میبرد .اگر فهرست جنگهایی
که آمریکا از  ۱۰۰ســال پیش در اقصا نقاط عالم به راه انداخته اســت را
برشماریم ،پی میبریم بیش از  ۴۰جنگ بزرگ توسط بیش از  ۴۰جنگ
بزرگ محصول سیاســتهای آمریکا در عالم است.وی گفت :آمریکا علیه
اروپا و کشورهای اروپایی ،آفریقایی ،آمریکای جنوبی ،خاورمیانه ،شرق دور
و روسیه در همه جا جنگیده است .بیش از هشت میلیون کشته محصول
جنگهای مستقیم آمریکا است .به جز جنگهای نیابتی که ایاالت متحده
صحنهگردان و عقبه سیاسی آنها بوده است .بیش از  ۲۰۰مداخله در امور
داخلی کشور در حد کودتا ،تحریم اقتصادی و فتنههای داخلی ،محصول
سیاست ابرقدرتی است که در طول تاریخ حیات سیاسی خود اراده کرده
که فقط با گسترش قدرت نظامی ،اهداف سیاسیاش را دنبال کند.فرمانده
کل ســپاه افــزود ۷۵۰ :پایگاه نظامی آمریکا در جهــان هر کدام تالش
کردهاند تا سیطره سیاسی و نظامی در جهان ایجاد کنند .آمریکا کارخانه
تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.سرلشــکر سالمی اظهار داشت:
ســاطین حاکم در بسیاری از کشورهای عربی و آمریکای التین حاصل
اقدامات آمریکا هستند .جغرافیای جهان مملو است از دیکتاتورهایی که
از رحم دموکراســی آمریکا پا به عرصه وجود گذاشتهاند .او که مجسمه
آزادی دارد ،بیشترین اختناق ،خفقان و به دار کشیدن آزادیخواهان عالم
و تولید و تکثیر دستگاههای شــکنجه و ارسال آن به همه دیکتاتورها و
آموزش فنون شکنجه برای به بند کشیدن حقیقتجویان و عدالتخواهان
عالم را در کارنامه خود دارد.وی گفت :آمریکا تنها قدرتی اســت که دوبار
از ســاح هســتهای علیه یک ملت در ناکازاکی و هیروشیما ،استفاده و
در کمتر از یک چشــم به هم زدن صدها هزار انســان را خاکستر کرد .او
کســی اســت که در ایران با کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲رژیم شاهنشاهی
را مســتقر کرد .آزادیخواهی و مشــروطهخواهی ،همه این مفاهیم را از
جغرافیای سیاسی ایران حذف کرد و بهترین و بزرگترین لقبی که به شاه
ایران داد ،ژاندارم منطقه بود .آمریکا از ایران به عنوان یکی از ســتونهای
استراتژی تسلطش بر غرب آمریکا اســتفاده کرد.فرمانده کل سپاه بیان
کــرد :آمریکا هویت فرهنگی ملت ایــران را زدود و عظمت ملت ایران و
اســام را مورد هدف قرار داد .ثروتهای مادی و معنوی این ملت و سایر
ملتها را به غارت برد .استکبار زائیده غصب ثروت و هویت ملتهای دیگر،
امنیت و فرهنگ ملتهای دیگر از جمله ملتهای مسلمان است.سرلشکر
ســامی تأکید کرد :در منطق سیاســی آمریکا هر کسی بر جهان اسالم
مسلط باشد ،میتواند بر کل عالم تسلط یابد؛ اینجا سکوی پرتاب آمریکا
به تراز قدرت جهانی تبدیل شــده بود.وی گفت :این نقشه سیاسی ایران
بود که در متن و نقشه جغرافیای سیاسی آمریکا دیده میشد؛ یک ایران
وابسته ،فقیر ،فاقد آزادی و بدون مردمساالری که به عنوان نایب منطقه
آمریکا باید عمل میکرد و انقالب ایران این فضای سلطه سیاسی را به هم

زد .یک غلبه بینظیر و شــگفتانگیز در سیاستهای منطقهای و جهانی
آمریکا اتفاق افتاد .نظم آمریکایی که تالش داشــت بر نیمی از جغرافیای
ســیاره زمین مسلط شود ،در هم فروشکست .این آغاز راه بود همانگونه
که امام (ره) فرمودند.فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه انقالب ما آغاز یک
جهاد بزرگ از سوی ملت ایران بود تا مجد و عظمت از دست رفته ایران
بازیابی شــود ،اظهار داشت :ضربهای که آمریکا خورده بود ،بسیار سخت
و هراسانگیز بود .آمریکا تصور میکرد منطق سیاســی انقالب به سرعت
فضای تنفس سیاسی جهان اسالم را در هم خواهد نوردید ،بنابراین همه
قوای خود را بســیج کرد و مداخالتش را ادامه داد.سرلشکر سالمی ادامه
داد :تحمیل جنگ هشــت ســاله که عقبه سیاسی و نظامی آن بر عهده
آمریکا بود ،محصول واکنش سازمانیافته و برنامهریزی شده و خطرناک
آمریکا علیه ملت ایران بود.وی افزود :ایران بزرگ سیاست رهبران آمریکا
را شکســت و کارتر را از انتخاب مجدد ســاقط کرد .وقتی جاسوسخانه
آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در  ۴۲سال پیش و
در چنین روزی فتح شد که درواقع یورش جوانان به قلب سیاسی آمریکا
در منطقه جهان اســام بود و نویدبخش فرسایش و تحلیل این قدرت به
دست مسلمانان در جهان بود؛ قطعهای از یک جهاد بزرگ بود.فرمانده کل
سپاه تصریح کرد :لذا آمریکا برای آزادی گروگانها که سفیران جاسوس
آمریکا در این سرزمین بودند ،دست به مداخله نظامی زد اما در بیابانهای
طبس گرفتار خشم و غضب الهی شد و همانگونه که امام فرمودند طوفان
شن همانند ابابیل بر ابرهه فرود آمد و آمریکا در مداخله مستقیم نظامی
خود شکست خورد و افســردگی بر سیمای سیاسی مقاماتشان نشست.
سرلشکر سالمی اظهار داشت :تحریم اقتصادی علیه ایران آغاز شد ،بعد از
کارتر ،ریگان راهبرد سیاست مواجهه فعال تحت عنوان «درگیری فعال»
با جمهوری اسالمی ایران را برگزید .در جنگ به شکل مستقیمی حمایت
اطالعاتی ،تسلیحاتی و اقتصادی از صدام در دستور کار آمریکا قرار گرفت
و همه قدرتهای شیطانی در عقبه این ائتالف خطرناک علیه ملت ایران
سازماندهی شدند.وی اظهار داشت :کارتر هم با شکست مواجه شد هرچند
به نفع عراق مداخله نظامی کرد اما نیروی دریایی ایران در خلیجفارس با
ضربات مهلک بر پیکره قدرت دریایی آمریکا ،آخرین تیر را شلیک کردند.
هرچنــد آمریکا هواپیمای ایرباس را در خلیجفارس ســاقط کرد اما همه
اینهــا برای ملت ایران انگیزههای جدید آفریــد تا قلههای جدید را فتح
کند.فرمانده کل ســپاه گفت :از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز شــما در
کارنامه و کلکسیون نبردهای آمریکا علیه انقالب ،نظام و ملت ایران هیچ
صفحهای را نمیبینید که با پیروزی نگاشته شده باشد؛ آنها عادت کردهاند
مدام از ملت ایران شکســت بخورند اما هنوز برایشان درس عبرت نشده
است.سرلشــکر ســامی ادامه داد :بعد از ریگان به بوش پدر رسیدیم .او
مفهوم «نظم نوین جهانی» را برای مقابله با نظمی که انقالب آن را تعریف
کرده بــود ،مطرح کرد ،البته او هم دوام نیاورد و پرچم در دســت رهبر
انقالب ،نایب امام زمان (عج اهلل) ،جانشــین خلف و صالح امام عزیزمان،
امــام خامنهای قرار گرفت .راه ادامه پیدا کــرد ،پس از آن کلینتون آمد.
ببینید چگونه ملت ایران یکییکی این رئیسجمهورها را با استراتژیها و
آرزوهایشان تا گورستان سیاسی و محو شدن از صفحه جغرافیای سیاسی،
بدرقه و تشییع کرد.وی اظهار داشت :کلینتون آمد و سیاست تحریمهای
دوگانــه را در پیش گرفت که ایران نقطه مرکــزی تحریمها بود؛ او هم
شکســت خورد .بوش پسر آمد ،او هم جمهوری اسالمی را محور شرارت
نامید .رؤســای جمهوری آمریکا نقطه مرکزی سیاستهایشــان را مهار
جمهوری اسالمی قرار داده بودند و به هر شکل ممکن تالش میکردند تا
با محاصره نظامی ،فشار سیاسی و عملیات روانی ،ملت ایران را از تعقیب
اهداف بزرگ خود ،دور و ایران بزرگ را پشیمان کنند ولی خداوند هر روز
بر قامت این ملت رفعت جدیدی بخشید.
ادامه در صفحه دوم

با وجود اینکه تعداد و عمق تحریمهای وضع شــده علیه ایران قابل مقایسه
با هیچ کشــوری نیست اما اســتفاده از تجربیات دیگر کشورها در مواجهه
بــا تحریم و افزایش تابآوری اقتصاد داخلی میتواند تاثیر به ســزایی برای
گسترش روابط تجاری و دیپلماسی اقتصادی داشته باشد.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،با توجه به اینکه کشور ما طی سه دهه اخیر
متحمل سنگینترین تحریمها شده است ،ضرورت تغییر نگاه در دیپلماسی
کشور و در اولویت قرار گرفتن اقتصاد بیش از پیش نمایان شده است .یکی
از مهمترین محورهای توسعه کشور ،در دیپلماسی اقتصادی درست تعریف
میشود .کشوری میتواند در به دست آوردن منافع اقتصادی پیشرو باشد که
بتواند روابط پایدارتری با دیگر کشورها برقرار کند .کم کردن تنش سیاسی
با دیگر کشــورها ،قدرتمند شــدن اقتصاد داخلی و هماهنگی دستگاهها و
وزارتخانههای داخلی الزم ه موفق بودن دیپلماسی اقتصادی است.رحمتاهلل
خرمالی دبیر میز ترکمنســتان سازمان توسعه تجارت در گفتگو با رادیو در
مورد تاثیر تحریمها برتجارت خارجی ایران گفت :عمده هدف تحریمها ناامید
کردن مردم ایران و ایجاد اختالف میان مردم و نظام سیاســی بوده اســت.
در بعد تجــاری و اقتصادی نیز این اقدام به منظور ایجاد فشــار حداکثری
بر مردم ایران صورت گرفته اســت.وی افزود :عمده تاثیر تحریمها در بحث
تجارت خارجی بحث مشــکالت بانکی بوده اســت چرا که اولین اقدام برای
تجارت خارجی نیازمند تبادالت بانکی اســت .در کنار این مسئله ،تحریمها
مزیتهای تجــارت دریایی ایران و نیز بیمه را تحت تاثیر قرار داده اســت.
دبیر میز ترکمنســتان سازمان توســعه تجارت در خصوص عدم همکاری
کشــورها حوزه آســیای مرکزی برای همکاریهای بانکی گفت :چندین بار
با ارســال نامههای رسمی به دستگاههای سیاست خارجی کشورهای حوزه
آســیای مرکزی برای برقراری ارتباط پولی و بانکی اعالم آمادگی کردیم اما
به دلیل تحریمهای آمریکا همراهی نکردند.وی گفت :در بحث کشــتیرانی
نیز برای نصب پرچم جمهوری اســامی ایران مشکالتی وجود داشته است
اما خوشبختانه برای تجارت دریایی و بانکی مکانیزمهای دیگری مانند تهاتر
کاال یا خرید کاالهای مزیتدار را در پیش گرفتند و این مســئله سبب شده
تا تجار ایرانی تاثیر مشکالت این حوزه را تا حدی کاهش دهند.خرمالی ادامه
داد :شرکتهای کشتیرانی نیز با ایجاد برخی قراردادها برای اجاره یا ارتباط
با بنادر برخی کشــورهای دوســت به خصوص در دریای خزر ،کشتیهای
ما در حال تردد هســتند .اینگونه نیســت که این تحریمها که با هدف فلج
کردن مبادالت تجاری صورت گرفته اســت به نتیجه کامل رســیده باشد و
در حال حاضر به یک شرایط پایداری در این حوزه رسیدیم .امیدوار هستیم
با سیاستهای دولت جدید شــاهد بهبود شرایط تجارت خاجی باشیم.وی
در مورد مواجهه روســیه با تحریمهای یکجانبه آمریکا و امکان اســتفاده از
تجربیات این کشــور گفت :بین تحریمهای ایران و روسیه تفاوت وجود دارد
و تعداد تحریمهای روسیه با ایران قابل مقایسه نیست .با این وجود صادرات
انرژی این کشــور که عمده ارزآوری آن را تشکیل میدهد با مشکل چندانی
مواجه نشــد اما صادرات ما در حوزه نفت و انرژی با مشکل مواجه شد.دبیر
میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت تاکید کرد :در نتیجه نمیتوانیم نسخه
واحدی که در کشــوری وجود دارد را برای کشــور دیگــر نیز به کار ببریم.
روســیه پس از تحریمهای آمریکا دســت به اقدام متقابل زد و تحریمهایی
را علیه اتحادیه اروپا و آمریکا در حوزههای محصوالت کشــاورزی وضع کرد.
اوج تحریمهای روســیه حدفاصل بین سال  2014تا  2016صورت گرفت و
این کشــور را با تالطمات مختلفی مواجه کرد.وی افزود :سیاست روسیه در
مقابل تحریم معطوف به مقابله به مثل ،مدیریت واردات و ایجاد پیمانهای
اقتصادی با کشورهای دوست مانند تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که
در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران نیز توافقنامه تجارت ترجیحی با این
اتحادیه دارد .در نتیجه این اقدامات روســیه تمرکز تجارت خود را به سمت
کشورهای همسایه تغییر داد.اما سوال اینجا است که ایران با وجود همسایگی
با  15کشــور مختلف چگونه باید از این تجربیات اســتفاده کند .ما باید به
دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی در داخل کشــور و بحث برونزایی اقتصاد به
ویژه در حوزه ایجاد شــرکتهای صادراتی دانشبیان باشــیم .باید از مزیت
همسایگان بیش از پیش اســتفاده کنیم و به نوعی درهمتنیدگی اقتصادی
و سیاســی خود را تقویت کنیم.مصطفی ســمیعی نسب عضو هیئت علمی
دانشکده اقتصاد دانشــگاه امام صادق (ع) نیز در خصوص کلیت تحریمها و
کارکرد آن گفت :در عرصه تعامالت بینالمللی میان کشورها انواع تهدیدات
مطرح میشــود .تا نیمه دوم قرن بیستم عموما تهدیدات از جنس سخت و
از نوع نظامی بود.وی افزود :به مرور زمان و از آغاز جنگ سرد این تهدیدات
به ســمت تهدیدات نرم تغییر رویکرد داد .این فضا مقدمهای شد که مسئله
اقتصاد به بحث مهمی میان کشورها تبدیل شود .از اواخر قرن بیستم مسئله
تحریمها در دستور کار کشورها و سازمانهای بین المللی هدف قرار گرفت و
هدف آن نیز تنبیه کشورهای مورد نظر بود.این استاد دانشگاه گفت :از دهه
 80میالدی که انقالب اســامی ایران به وقوع پیوست ،تحریمهای تجاری و
مسدود سازی اموال در آمریکا آغاز میشود .در مسیر  40ساله که از انقالب
گذشته است انواع مختلف تحریمها را تجربه کردیم که بحثهای صادرات و
واردات ،معامالت بانکی ،انتقال تکنولوژی و حمل و نقل را نیز شامل میشود.
وی ادامه داد :تنها کشــوری در دنیا هســتیم که از نظر تعداد و عمق تحت
چنین تحریمهایی قرار گرفته است .به نظر میرسد که هدف از این تحریمها
جلوگیری از قدرتمند شــدن و گسترش انقالب ایران و در قدمهای بعدی به
منظور تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسالمی ایران بوده است.وی در خصوص
رویکردهای مواجهه با تحریمها در کشور گفت :تحریم نفت از این جهت رخ
داد که بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور متکی به آن بود و هدف تحریم
نیز محدود کردن درآمدهای ارزی کشور بود .وقتی چنین اتفاقی رخ دهد ،در
تامین و جابهجایی ارز مورد نیاز واردات کشور مشکل ایجاد میشود.در نتیجه
این روند نرخ ارز در کشور رشد مییابد و از آنجایی که  70درصد منابع ارزی
کشور به حوزه تولید و زیرساخت تولید اختصاص پیدا میکرد ،رکود تشدید
و بــه دنبال آن بیکاری نیز افزایش مییابد .از طرف دیگر عدم تامین منابع
ارزی منجر به کســری بودجه دولت خواهد شد که در نهایت منجر به تورم
خواهد شــد.این به این معنا است که از یک سو شاهد رکود تولید در کشور
و از ســوی دیگر شاهد رشــد تورم خواهیم بود .دشمن در تحریمها بر روی
نقاط ضعف اقتصاد شــما فشار وارد میکند .با این نگاه میتوانیم دو رویکرد
را در مقابل تحریمها متصور باشیم.یک نگاه که متاسفانه در دولت یازدهم و
دوازدهم غلبه داشــت ،رویکرد مذاکره سیاسی برای رفع تحریمها بود .یعنی
اقتصاد ملی هیچ مشکلی ندارد و وضعیت اقتصادی خوب است و مشکل فقط
تحریمها است .این مسئله مانند این است که فردی بیمار است اما میخوهیم
آن را به مسابقه ورزشی بفرستیم.رویکرد دیگر این است که اگر دشمن نقاط
ضعف را مورد هدف قرار داده است شما نیز بیایید و نقاط آسیبپذیر اقتصادی
مانند وابستگی به نفت ،ساختار غلط بودجهریزی ،خلق پول در سیستم بانکی
و بهــروری پایین صنایع مختلف تولیدی را تــا حد امکان برطرف کنید.اگر
تابآوری اقتصاد شــما باال باشــد ،تاثیر تحریم به حداقل خود میرسد .در
صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد ،تحریم دیگر زمینه الزم برای آسبزدن به
اقتصاد ملی را نخواهد داشت.
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کمالوندی:

گزیده خبر

تولید  ۲۵کیلو اورانیوم  ۶۰درصد

قطعنامه اجتماع مردمی  ۱۳آبان:

افول آمریکا سرعت گرفته است
اقشار مختلف مردم در قطعنامه تظاهرات سراسری یوم اهلل  ۱۳آبان تأکید کردند:
شکست راهبردها و سیاستهای امریکا در غرب آسیا و خروج خفتبار نظامیان
تروریست این کشور از افغانســتان ،عراق و سوریه نشانه «سرعت گرفتن افول
امریکا» اســت.به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری تسنیم ،قطعنامه تظاهرات
سراسری و اجتماع مردمی یوم اهلل ســیزدهم آبان «روز ملی مبارزه با استکبار
جهانی» که در این مراسم قرائت شد ،به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
ون َّ
اللِ م ِْن أَ ْول َِیا َء ثُ َّم َل
ِین َظلَ ُموا َف َت َم َّس ُــك ُم الن َُّار َو َما ل َ ُك ْم م ِْن ُد ِ
َو َل ت َْر َك ُنوا إِلَى الَّذ َ
ون (سوره هود آیه)113
تُ ْن َص ُر َ
خداوند کریم و نعیم را سپاســگزاریم که به ملت ایران توفیق داد در پرتو نعمت
«اسالم» و «والیت» و رهبریهای حکیمانه و پیامبرگونه حضرت امام خمینی و
خلف صالح و شایسته ایشان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای ،پرچمدار
احیای «تمدن نوین اســامی» در عصر «طاغــوت و جاهلیت مدرن» گردند و
الگوی نجات بخشــی از زندگی عزتمندانه ،شــرافتمندانه و رو به سوی فالح و
رســتگاری را پیشروی جامعه بشری بگشــایند.اینک در لحظات شورانگیز و
غرورآفرین گرامیداشت سیزدهم آبان ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و
در شرایطی که «افول امریکا» با شکست راهبردها و سیاستهای منطقهای کاخ
سفید و خروج نظامیان تروریست این کشور از افغانستان و به فضل الهی از غرب
آسیا و نیز فروپاشی تدریجی لیبرال دموکراسی غربی پدیدار شده است و طنین
«مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران» ،پیش روندگی انقالب اسالمی و اقتدار
روز افزون نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در پرتو «بیانیه گام دوم انقالب»
را به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل کرده اســت؛ ما شــرکتکنندگان در تظاهرات
سراســری و دشمنشکن  13آبان ماه ،مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی و
والیی «اهلل اکبر» و «خامنه ای رهبر» به جهانیان اعالم میکنیم:
 -1ملت مومن ،انقالبی و والیتمدار ایران ،ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند
بنیانگذار فقید جمهوری اســامی امام راحل؛ تبعیت از منویات و رهنمودهای
مقام معظــم رهبری را رمز موفقیت و ضمانت پیشروندگی انقالب اســامی
دانســته و بر پایبندی به اصل ماندگار و مترقی «والیت فقیه» به عنوان مبنای
اساســی عزت و اقتدار ایران اسالمی ،همبستگی و وحدت ملی را تکلیف شرعی
آحاد مردم ،مســئولین و جناحهای وفادار به انقالب و رکن رکین موفقیتها و
پیروزیهای ایران اسالمی دانسته و هرگونه اقدام و عمل تفرقه افکنانه و وحدت
شکنانه در کشور را محکوم می نماید.
 -2ما ملت مقتدر و استکبارستیز ایران ،ضمن بیاعتمادی مطلق به قدرتهای
ســلطهگر و در رأس آن ،رژیم تروریست و جنایتکار امریکا ،خروج عهدشکنانه
آمریکاییها از برجام و تشــدید سیاستهای خصمانه سردمداران جنایتپیشه
کاخ ســفید علیه نظام و ملت ایران با تحمیل جنگ گسترده روانی ،رسانهای و
اقتصادی را تجربهای بزرگ در این عرصه دانسته و از آنجا که رایزنیها برای آغاز
مرحله جدید مذاکرات هستهای با رعایت اصل عزت ،حکمت ،مصلحت و اقتدار
ایران اسالمی به مراحل نهایی نزدیک شده است ،مواضع حکیمانه و هوشمندانه
رهبر عظیم الشأن انقالب و «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از
منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسالمی را نقشه راه مذاکرات پیشرو
دانسته و بر لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی و راستیآزمایی انتفاع ملت ایران
از آن و تعهد امریکاییها بر عدم عهدشــکنی مجدد و تداوم روند شیطنتآمیز
گذشته بعنوان خواسته و مطالبه حق و خدشهناپذیر خود تاکید میکنیم.
 -3ماجرای حمله ســایبری به سامانه توزیع بنزین کشــور را توطئهای شوم و
ســاخته و پرداخته افکار مزدوران امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی برای
تشدید فشار ،تولید نارضایتی و عصبانیت در جامعه ،ایجاد فتنه و آشوب خیابانی
میدانیم که در برخورد با دیوار مســتحکم بصیرت و هوشــمندی مردم ایران و
اقدام جهادی و ســریع دولت مردمی ناکام ماند ،ضمن محکوم کردن این اقدام
پلید ،از دولت و دستگاههای ذیربط میخواهیم با بهرهمندی از جوانان انقالبی و
بکارگیری تمهیدات و ساز و کارهای جدی «پدافند و امنیت سایبری و حفاظت
زیرساختهای کشور» را تقویت و از آسیبپذیریهای این حوزه برابر توطئههای
دشمن ،پیشگیری و جلوگیری نمایند.
 -4شکســت راهبردها و سیاستهای امریکا در غرب آســیا و خروج خفتبار
نظامیان تروریســت این کشور از افغانستان ،عراق و ســوریه را نشانه «سرعت
گرفتن افول امریکا» و نتیجه قدرت مقاومت و ایستادگی ملتهای منطقه تحت
گفتمان مقاومت ،وحدت و استکبارســتیزی ملت ایران دانســته و بر ضرورت
هوشیاری و هوشمندی ملتهای منطقه برابر توطئهها و دسیسههای کاخ سفید
مانند آنچه در صحنه جنایات تروریســتی اخیر در مساجد افغانستان و در حین
برگزاری نماز جمعه اتفاق افتاد ،تاکید مینماییم.
 -5حمایــت همهجانبه خود از آرمان قدس و مقاومت اســامی فلســطین و
همچنین حماســه آفرینیهای حزباهلل لبنان ،انصاراهلل یمن ،مجاهدان بحرین
و بســیج مردمی عراق و ســوریه به عنوان «ارتش قدرتمند امت اسالمی» برابر
«نظام ســلطه و صهیونیســم جهانی» و «ارتجاع منطقه ای» را اعالم و هرگونه
اقدام برای تضعیف آنان را بازی در زمین دشــمنان قســمخورده اسالم عزیز و
پیامبــــر اعظم دانسته و ضمن محکومیت اقــدام خیانتبار برخی دولتهای
منطقه در عادیسازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی به
آن و تفرقه بین کشورهای اسالمی ،به سردمداران این دولتها هشدار میدهیم،
با تمکین خواست و اراده ملتهای خود در حمایت از فلسطین مظلوم و مبارزه
با رژیم غاصب صهیونیستی ،نسبت به این اقدام ننگین تجدید نظر و ادامه روابط
با اشغالگران قدس را متوقف سازند.
 -6با ارج نهادن به اقدام هوشــمندانه ،انقالبی و تاریخی تسخیر النه جاسوسی
امریکا در سال  1358از مجلس و دولت محترم میخواهیم در راستای رهنمودها
و مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم آشنایی نسل جوان و جدید جامعه
با توطئههای امریکا در ایران ،اســتفاده از مضامین اسناد النه جاسوسی شیطان
بزرگ در کتب درسی مدارس و دانشگاهها را به سرعت در دستور کار قرار داده
و مانع فراموشی عملکرد شــیطانی ،خباثتگونه و جنایتکارانه امریکاییها در
جامعه اسالمی شوند.
 -7اســتقرار دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی برای ایران قوی» را فرصتی
ارزشمند و راهبردی برای خدمت صادقانه و مجاهدانه به مردم قلمداد و از دولت
خدمتگزار میخواهیم با اقتداء به امامین انقالب اسالمی و نصب العین قرار دادن
آرمانها و شــعارهای بلند انقالب ،همــت و تالش همه جانبه خود برای مقابله
قاطعانه با جنگ اقتصادی و تحریم دشــمن را به کار گرفته و با آسیب شناسی
و تجویز نســخههای کارآمد و موفق برای قوی ســاختن ایران؛ رفع مشــکالت
اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
 -8با تعظیم به مقام شامخ شهیدان بویژه سیدالشهدای مقاومت اسالمی ،سردار
دلها «سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی» و «شهید ابومهدی المهندس» تاکید
میکنیم مجاهدان مقاومت با زنده نگهداشتن «مکتب حاج قاسم سلیمانی» تا
انتقام خون این شهیدان عزیز از آمریکا و خیانتکاران از پای نخواهند نشست.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
13آبان ماه 1400
 28ربیع االول 1443
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سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تسخیر ســفارت آمریکا در  ۱۳آبان را انقالب دوم
خوانــد و اعالم کرد که ذخایر اورانیوم  ۲۰درصد کشــور از  ۲۱۰کیلو عبور کرده و
تاکنون نیز  ۲۵کیلو اورانیوم  ۶۰درصد تولید شــده اســت.به گزراش گروه سیاست
خارجی خبرگزاری فارس ،نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای کشور تحت عنوان
نمایشــگاه در مسیر پیشرفت با حضور سید محمد حسینی ،معاون پارلمانی رئیس
جمهور ،بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل ،حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان
انرژی اتمی ،جمعی از نمایندگان مجلس از جمله مجتبی ذوالنوری ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ،اســاتید دانشگاهها ،جمعی از دانشجویان و
بســیجیان و نیز با حضور فرزند شــهید فخری زاده و فرزند شهید علیمحمدی در
مرکز شــهید فخریزاده مجتمع  ۱۳آبان سازمان بسیج دانشجویی( النه جاسوسی)
افتتاح شد.
تسخیر سفارت آمریکا در  ۱۳آبان انقالب دوم بود
کمالوندی در بخشــی از این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و عظمت شهدای اسالم،
انقالب ،حرم و شــهدای هستهای و در صدر آنها شهید فخری زاده ،به تاریخچهای از
مبارزات پیش از انقالب پرداخت و تســخیر سفارت آمریکا در  ۱۳آبان را انقالب دوم
خواند که باعث شکوفایی در کشور شده است.وی با اشاره به سابقه  ۴۰ساله در حوزه
دیپلماتیک بین المللی افزود :سلطه ای که آمریکا به دنبال آن بود ،نه تنها امروز کنار
رفته است بلکه روز به روز در حال افول است .آمریکا امروز بیش از یک تصویر نیست.
مولفههای قدرت در این کشور ضعیفتر و کشوری انقالبی مثل جمهوری اسالمی در
این مولفهها قویتر شده است.کمالوندی بیان کرد :کشورمان در مولفههای قدرت نرم
دست برتر را دارد .قدرت کشوری که با انگیزه ایمان در پی اهدافش است قابل مقایسه
با کشوری که با هدف مادی کاری را انجام می دهد نیست.سخنگوی سازمان انرژی
اتمی تصریح کرد :تســخیر النه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود .این سلطه
نمادی بود که باید کنار میرفت .امروز نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای کشور
نمونههایی از تالش های جوانان باانگیزه جهادی است که در این صنعت گاهی تا سه
شیفت کار میکنند .ما دستاوردها و توانمندیهایی داریم که در کشور دیگری وجود
ندارد .متاسفانه غالباً درباره غنی سازی و سانتریفیوژها صحبت شده است ،در حالی
که در بخش «غیر انرژی» دستاوردهای زیادی داریم.کمالوندی ادامه داد :دوترهها که
قیمت یک میلی گرم برخی از آنها به ده ها هزار دالر می رســد و به ما نمی دادند و
اکنون  ۱۵۰نوع دوتره تولید می کنیم ،کیت غربالگری نوزادان تازه متولد شــده که
از طریق آن می توان وجود بیش از  ۱۰۰نوع بیماری را تشخیص داد .رادیوداروهای
تشخیصی و درمانی برای بیماری های مختلف از جمله سرطانها که از نظر کیفیت
با بهترین های دنیا رقابت می کنند ،بهترین آب سنگین دنیا را داریم که در پیشرفته
ترین آزمایشگاه آمریکا آن را تایید کردند ،در بحث لیزر و کاربردهای آن در بهداشت
و درمان ،صنعتی و حتی نظامی حرف برای گفتن داریم.
ذخایر اورانیــوم  ۲۰درصد از  ۲۱۰کیلو عبور کرد /ذخایر اورانیوم  ۶۰درصد
به  ۲۵کیلو رسیده
وی ادامه داد :باید بگویم پیشــرفتهای این صنعت در چرخه ســوخت هستهای از
ادامه از صفحه اول
فرمانده کل ســپاه اضافه کرد :بیرق بزرگ
پیروزی و استقامت و ثبات قدم و صبر در
دســتان ملت ایران و بر دوش ملت ایران
باقی مانــد .قدرت آمریکا به تدریج تحلیل
رفت؛ نقطه زوال آمریکا شروع شد.سرلشکر
سالمی گفت :برعکس ،نشاط سیاسی ،شوق
انقالبی ،رســیدن به درجات باالی قدرت،
بازدارندگی اقتدارانگیز بــرای نظام ما روز
به روز محقق شــد.وی ادامه داد :اوباما هم
تحریم ملت ایران را در موضوع هســتهای
در دســتور کار قرار داد .هر روز تحریمها
فشردهتر و ایران قدرتمندتر میشد .رهبر
معظــم انقالب که در میدان مرکزی تدبیر
انقالب ایســتاده است و ســازههای قدرت
انقــاب را در اقصی نقاط عالم اســام با
نفوذ کالمش افزایش داده است هم در یک
محور به جوانان جهان اســام ،جهاد برای
احقاق حق مسلمانان را الهامبخشید و روح
جهان را در بالد اسالمی زنده کرد.فرمانده
کل ســپاه تاکید کرد :جوانان مسلمان در
پاســخ به این کالم امام مســلمین برای
غلبه بر اســتکبار جهانی پیشانیبند جهاد
بستند ،مســلح شدند ،ســازههای قدرت
از شــرق مدیترانه در لبنان ،سوریه ،یمن
و عراق شــکل گرفت؛ او انقالب را وسعت
بخشید و قاعده انقالب وسیع شد و او خود
به عنوان قائمه انقــاب باقی ماند ،اتصال
امت و امام با یکدیگر جبههای وســیع در
مقابل استکبار گشود که در آن حذف رژیم
صهیونیستی به عنوان کابوس دائمی آمریکا
و اســرائیل بود .این جهت استراتژیکی بود
که رهبری انقالب برای گســترش اسالم
ایجاد کرد.سرلشکر سالمی افزود :مقایسه
کنیــد رهبرانی که از حکمــت برخوردار
نیستند ،عقل سیاسیشان به پایان رسیده
و بر اساس محاســبات مادی قدرت عمل
میکند ،این افراد طی مداخالت بیمورد،
قدرت آمریکا را هزینه کردند .قدرت نظامی
آمریکا خسته و فرسوده شد و قدرت روحی
آنــان کاهش یافت و دچار زوال سیاســی
شدند.وی تصریح کرد :آمریکا برای چیزی
میجنگد که هرگز به آن نمیرســد و هر
چه خود را به جهان اسالم نزدیک میکند،
از جهان اســام دور میشــود .آمریکا بذر
نفرت را در جهان اســام کاشــته است و
اقتصاد آمریکا را در آســتانه ورشکستگی
قرار داده است .رهبران آمریکا هیچ نشانی

مرحله اکتشاف ،استخراج  ،تبدیل  ،غنی سازی ،تولید سوخت تا مدیریت پسماند و
همچنین تسلط بر انواع لیزر و فناوری کوانتوم چشمگیر و معجزهوار است .این صنعت
بالنده و رو به جلو حرکت میکند .ما مدتی محدودیت داشــتیم ،اما خوشــبختانه با
قانون اقدام راهبردی مجلس شــورای اسالمی دســت و بالمان باز شد .طبق قانون
از ما  ۱۲۰کیلو  ۲۰درصد خواســتند ،در حالیکــه االن از  ۲۱۰کیلو عبور کردهایم.
تاکنون  ۲۵کیلو  ۶۰درصد تولید کردهایم که به اســتثنای کشــورهای دارای سالح
هســتهای هیچ کشوری قادر به تولید آن نیست.وی با اشــاره به تاکید مقام معظم
رهبری بر هســتهای به عنوان حوزه اقتدار ،گفت :ما هر چه در فناوریهای پیشرفته
مثل هســته ای ،نانو و  ...دستاورد و توانمندی داریم ،مثل سالح است و بازدارندگی
ایجاد می کند .در این صنعت ،کیفیت  ۲۰درصد از دیگر صنایع باالتر اســت .یعنی
باید  ۱۲۰درصد به آن اطمینان داشــته باشید .به همین دلیل خواستند آن را از ما
بگیرند .اما اعتراف کردند که دیگر نمیتوانند .در این سازمان هر چه اراده کنیم انجام
می دهیم.کمالوندی گفت :به این جمع بندی میرسیم که اگر هر کاری را بخواهیم
انجام دهیم ،با لطف الهی شدنی است .تا وقتی به منشاء قدرت الیتناهی ایمان داریم،
قوی هستیم و کســی حریف ما نمی شود .ما در سخت ترین شرایط جلو می رویم.
قطار انقالب در ســامت در حال پیشرفت و متکی به خون شهدا است .دانشجویان
هم همین راه را ادامه می دهند .در این نمایشــگاه بخشــی از دستاوردهای مهم و
قابل عرضه صنعت هسته ای کشور از جمله در حوزه های کاربرد پرتوها ،کشاورزی
هستهای ،سانتریفیوژهای صنعتی و پزشکی ،رادیوداروهای تشخیصی و درمانی ،لیزر
پزشکی جراحی پروستات ،چرخه سوخت هسته ای ،تولید آب سنگین و دوتره ،تولید
کیک زرد ،مجتمع ســوخت ،ژئوفیزیک هوابرد ،گداخت هســته ای و نیروگاه اتمی
بوشــهر به همراه زنجیره  ۱۰تایی ســانتریفیوژ  ،IR۱ماکت آبشار سانتریفیوژ ،کیت
غربالگری ،ماکت واحد تولید اســتون دوتره ،ماکت فناوری کوانتوم و اندازهگیرهای
هستهای چگالی سنج ،سطح سنج و اسکنر برج های تقطیر در صنایع پتروشیمی به
نمایش در آمده است .این نمایشگاه تا  ۱۹آبان ماه همه روزه از ساعت  ۱۰صبح تا ۱۸
در معرض دید عموم مردم قرار می گیرد.در بخشی از مراسم از کتاب و سامانه اسناد
النه جاسوسی رونمایی شد .همچنین از دو تن از کسانی که با موضوع  ۱۳آبان و النه
جاسوسی فعالیت های رسانه ای و تهیه مستند داشتند ،تقدیر شد.
مسئولیت مذاکرات برعهده وزارت امور خارجه است و سازمان انرژی اتمی
فقط به موضوعات فنی ورود میکند
بهروز کمالوندی ،معاون امور بین الملل ،حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران
عصر روز چهارشنبه در حاشیه این مراسم ،در مصاحبه با خبرنگاران با تاکید بر اینکه
صنعت هستهای صنعت ریشــه داری است ،اظهار داشت :به خاطر مسائل مذاکراتی
برجام به عقب رفتیم اما وقتی اراده شــد رو به جلو برویم ،دیدید با چه شتابی رو به
جلو حرکت کردیم و تکالیفی که قانون مشخص کرده بود را بسیار باالتر از انتظارات
انجام دادیم .صنعت هسته ای صنعت قوی است که مایه اقتدار ،افتخار و غرور کشور
است .کشورهای اســتکباری االن اذعان کرده اند که دیگر نمیتوانند این صنعت را
از جمهوری اســامی ایران بگیرند .وی در خصوص اهمیت و سطح صنعت هستهای
گفت :این صنعت جلوتر از همه صنایع اســت و میتوانــد آنها را به حرکت در آورد.

سرلشکر سالمی در اجتماع مردمی ۱۳آبان:

ایران برای آمریکا منطقهی
ممنوعه است

از اخــاق ،معنویت و وقار ندارند .هنوز هم
اینگونهاند.فرمانده کل سپاه اظهار داشت:
محصول رهبریهــا و هدایتهــای امام
مسلمین ،یک فرمانده رشــید و بلندآوازه
رفیــع و پرچمدار بود که همانند ابوالفضل
انقــاب عمل کرد .او دشــمن او را خوب
میشــناخت ،قدرت تدبیر و بــازوان قوی
او را در میــدان کشــتی جهانی دیده بود؛
محصولش حاج قاســم ســلیمانی بود که
همچون خورشید درخشــید و شهادتش
جهان اندیشهها و فرهنگها و روحیهها را
تغییــر داد؛ همانند او مردان زیادی گمنام
و بینــام روی صفحه زمیــن راه میروند
و در انتظــار ملحق شــدن به آن شــهید
جاودانه هستند.سرلشکر سالمی گفت :به
رغــم تحریمها ،محاصرههــا و ترورها باید
کشــور پیش میرفت .در همین خیابانها
دانشمندان ما را ترور کردند اما ایران پیش
میرفت و قوی میشد و از تحریم اقتصادی
عبور میکرد.وی تصریح کرد :به ملت ایران
افتخار میکنم که اینچنین امام مسلمین
را در عرصه نبرد جهانی یاری کردید و تمام
توطئهها ،آرزوها و رؤیاهای استکبار را باطل
کردید ،عمل ،صبر و ثبات قدم ملت ایران
باطلکننده سحر دشمنان خدا بود.فرمانده
کل سپاه بیان کرد :قدرت دشمن به تدریج
فروکش کــرد ،زوال فرا رســید ،به تعبیر
رئیس مؤسســه بروکینز آمریکا «نیروهای
آمریکایی برای برنده شدن در خاورمیانه و
آســیا نمیروند .آنها فقط به دنبال به هم
ریختن اوضاع هســتند»؛ این تمام قامت
آمریکاست که میبینید .امروز شما آمریکا
را در متن سیاستهای منطقه نمیبینید.
سرلشکر سالمی اظهار داشت :آمریکاییها
حتی دیگر نمیتوانند از رژیم صهیونیستی
حمایــت کنند .قرار دادن یک کشــور در
بنبســت ،محصــول تدبیرهــای رهبران
آمریکاست؛ آنها که به تعبیر خودشان فاقد
حکمت هســتند ،قدرت را بدون دستاورد
هزینــه میکنند.وی با بیــان اینکه امروز
ملت ایران این روند را به زیبایی مشــاهده

میکند ،گفت :آمریــکا از همه راهبردها و
سیاستها برای تسلیم ملت ایران استفاده
کرد .جنگ خارجی و تروریســم تکفیری.
بزرگترین فرمانده ضد تروریست جهان که
بیابان به بیابان و کوه به کوه دشمنان اسالم
و ملتهای مســلمان را تعقیب میکرد و
قهرمان مبارزه جهانی با تروریســم بود را
ناجوانمردانــه درحالیکه بیســاح بود با
تهاجم نظامی و کمک هواپیماهای مدرن
خود به شهادت رساندند.فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :آمریکاییها
هم تروریســتپرور بودند و هم با مبارزان
تروریسم میجنگیدند اما خود را به دروغ،
مبارزان با تروریســم اعالم میکردند!وی
در بخش دیگری از این ســخنرانی ،گفت:
تا زمانی که ملــت ایران در کنار نائب امام
زمان (عج اهلل) میایســتند هیچ آسیبی به
این مملکت نخواهد رسید ،این گفته امام
(ره) است.سرلشــکر سالمی تاکید کرد :ما
مصمم هستیم از منافع ،استقالل ،کرامت و
عزت ملت ایران تا آخرین قطره خون دفاع
کنیــم .این لباس ،لباس فداکاری و قربانی
شدن در راه آرزوهای عظیم این ملت بزرگ
است .ما به همه جهان گفتهایم که به هیچ
کشوری چشمداشتی نداریم ،حضور ما در
همه جا بر اساس درخواست دولتها و اراده
ملتها است.وی ادامه داد :نفوذ ما ،فیزیکی
نیست ،نفوذ معنوی است ،ما هرگز به دنبال
جنگ نیستیم ،اما برای دفاع از منافع خود
مصمم هســتیم.فرمانده کل ســپاه اظهار
داشــت :آنچه کــه در روز  ۱۷ربیع االول
اتفاق افتاد و دیروز اخبار آن منتشــر شد
گواه صادقی اســت بر اینکــه فرزندان این
ملــت در برابر هر قدرتی کــه بخواهد به
منافع آنها آسیبی بزند جوانمردانه مومنانه،
شــجاعانه با صالبت میایستند.سرلشکر
سالمی تصریح کرد :دیروز این خبر بزرگ
منتشر شد ،آمریکاییها در صحنههایی از
تروریستها دفاع میکنند و در صحنههایی
از سارقان بین المللی نفت .وی گفت :آنها
آمده بودند نفت ما را به سرقت ببرند و ما بر

کیفیت و اســتانداردهای آن بســیار باالتر از دیگر صنایع است .وقتی در این صنعت
تســلط دارید ،در حقیقت زمینه را برای کیفیت باالی دیگر صنایع فراهم کرده اید.
آنها می دانند این صنعت نقطه حساس و کلیدی است ،لذا تالش می کنند جمهوری
اســامی را از یک مولفه مهم قدرت ،این چنین محروم کنند .موضوع هســته ای را
سیاسی کردهاند و اتهام می زنند که دنبال سالح هستیم ،در حالی که خودشان سالح
دارند و اســتفاده کردهاند .سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص روند مذاکرات
هستهای گفت :مسئولیت مذاکرات برعهده وزارت امور خارجه است و سازمان انرژی
اتمی فقط به موضوعات فنی ورود می کند .به زودی مذاکرات آغاز می شود اما تاکنون
تاریخ قطعی آن مشخص نشده است .وی تصریح کرد :آمریکایی ها از ابتدای انقالب
اســامی تاکنون به دنبال برگرداندن سلطه خودشان بوده اند .چون در اینجا بر همه
شئونات کشورمان مسلط بود و این شرایط را از دست داد .ایران کشور بسیار مهمی
است .الحمدهلل تالش هایشان به نتیجه ای نرسیده است .انواع و اقسام توطئه ،کودتا،
جنگ تحمیلی و فشــارهای ترکیبی اقتصادی و سیاسی را بر علیه کشورمان پیاده
کرده اند .تالش کردهاند اگر نمی توانند ایران را تحت سلطه قرار دهند ،آن را همیشه
ضعیف نگهدارند .این در حالی اســت که آمریکا هم اکنون در سراشیبی افول است
و هیچوقت بخصوص در منطقه این قدر ضعیف نبوده اســت .ایران روز بروز قوی تر
میشود و انشاء اهلل می تواند به آرمان های انقالبی خود تحقق ببخشد.

صنعت هستهای ما قابل مقایسه با دیگر صنایع هستهای در دنیا نیست
کمالوندی در خصوص مناسبت برگزاری نمایشگاه صنعت هسته ای در ایام بزرگداشت
مبارزه با اســتکبار جهانی ،گفت :روز گرامیداشت مبارزه با استکبار جهانی به عنوان
رویدادی سیاسی ،عبادی روز خوبی است که این صنعت نمایش داده می شود چون
بیشترین فشــار روی این صنعت از ناحیه استکبار بوده است .از طرف دیگر بهترین
نتایج را داده است .اگر بخواهیم این پیام را به جوانان بدهیم که می شود مقاومت کرد
و بدون کمک قدرت های خارجی بخصوص قدرت های بزرگ که علم و صنعت دارند،
پیروز شــد ،این مناسبت خوبی است .وی تاکید کرد :ما یکی از بهترین های دنیا در
این صنعت هستیم .ما در بخش های مختلف انرژی ،پزشکی و بهداشت ،کشاورزی و
شیالت فعال هستیم .فقط در حوزه پزشکی بیش از یک میلیون نفر از هموطنان از
رادیوداروهای این صنعت استفاده می کنند .تولید برق هسته ای را داریم .برای تولید
برق هسته ای و تولید رادیوداروها در راکتورها ،سوخت هسته ای نیاز داریم که چرخه
آن را از اکتشاف و استخراج و غنی سازی گرفته تا پسمانداری که طی آن باید سوخت
مصرف شده به نحو مناسبی نگهداری شود .ما امروز در گداخت ،لیزر ،تولید دوتره ها
و آب ســنگین و کوانتوم پیشرفت های بسیار زیادی داریم .صنعت هسته ای صنعت
بسیار گسترده ای است .صنعت هسته ای ما قابل مقایسه با دیگر صنایع هسته ای در
دنیا نیست .شاید کشورهای دیگر یک یا دو بخش را داشته باشند ،اما ما در همه بخش
ها بدون کمک خارجی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم .وی در پایان گفت :این
نمایشگاه یک هفته به روی مردم باز است و می خواهیم کمک کنیم و این صنعت را
بطور کامل به مردم بشناسانیم .چون اغلب مردم فقط غنی سازی را می شناسند .در
واقع این نمایشگاه مثل یک کالس آموزشی است که نشان می دهد صنعت هسته ای
علیرغم همه فشارها در همه حوزه ها رشد خوبی داشته است.

اساس سناریوی دقیق تشخیص دادیم که
اگر این کشتی را تصرف کنیم ،آمریکاییها
مداخل خواهند کرد .این پیشبینی شــده
بود ،فرزندان ما همه احتماالت را سنجیده
بودند ،شــما گامهای محکم فرزندانتان را
وقتی بر بالگرد سوار میشدند ،دیدید ،آنها
تکثیر شــدههای روح حاج قاسم هستند.
اینها قاســم بودند با همان عشــق و شور
و شــعور برای دفــاع از منافع این ملت به
میــدان رفتند.فرمانــده کل ســپاه اظهار
داشت :آمریکاییها برای حمایت از غاصبان
نفت به میدان آمدند ولی شما آرامش و وقار
و صالبت را دقیقاً از صفحات تلویزیون در
قامت و شاکله فرزندانتان دیدید.سرلشکر
سالمی با بیان اینکه خداوند سکینهای بر
قلب این مجاهدان نــازل کرده بود گفت:
فرزندان ما در میدان مقابله در اوج آرامش
در قلب حادثــه حضور یافتند خصلت این
بچهها اینگونه است ،هرچه به میدان خطر
نزدیک تر میشــودند ،شادابتر ،آرام تر و
مطمئنتر هســتند.وی تصریــح کرد :این
مواجهه شکوه ایمان را نشــان داد و نماد
استواری یک ملت بود ،اینها چند سپاهی
نبودنــد ،نمادهای درخشــش ایمان یک
ملت بودند که ایــن چنین برای این ملت
افتخار آفریدند.فرمانده کل ســپاه تصریح
کرد :ما به همه میگوییــم در مورد ایران
محاسبات خود را اصالح کنند و قدرت این
ملت و عظمت او را به رســمیت بشناسند.
سرلشــکر ســامی تاکید کرد :جمهوری
اسالمی لنگرگاه امنیت این منطقه است به
همسایگانمان هم میگوییم نیازی نیست
برای برقــراری امنیت از کســانی کمک
بگیریــد که در تامین امنیــت خود ناتوان
هستند ،تکیه کردن به تکیه گاه نامطمئن
موجب سقوط میشود .هرگز به ستونهای
نامطمئن تکیه نکنیــد .از کنار دیوارهای
ترکخــورده عبور نکنید.وی گفت :امنیت
این منطقه برقرار اســت ایــن را همگان
دیدند فرزندان قهرمان ارتش دالور ما هم
ایــن گونه عمل میکند ،اخبــار آنها را در
مقابله با سرقت سارقان دریایی این روزها
شنیدهایم قلمروهای دوردست دریا تحت
اشــراف کنترل و مدیریت نیروهای مسلح
ما است.فرمانده کل سپاه گفت :در صحنه
بمانید ،انتهای راه چیزی باقی نمانده است
فجر اکبر نزدیک است با هم پیش میرویم
سربلند باشید.

امیرعبداللهیان:

روابط ایران و جمهوری آذربایجان در
مسیر مثبت همسایگی تداوم دارد
وزیــر امور خارجه با بیان اینکه روابط ایران و جمهوری آذربایجان
در مســیر مثبت همســایگی تداوم دارد ،گفت :توافــق کردهایم
همکاریهــای دو طــرف را برای مدیریت بهتــر فضای عمومی و
رســانهای افزایش داده و کمیته مشترکی تشکیل شود.به گزارش
گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس ،حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کشــورمان در اظهاراتی عنوان کرد :روابط ایران
و جمهوری آذربایجان در مســیر مثبت همســایگی تــداوم دارد.
وی افزود :ممکن اســت در برخی موضوعات تفاوت دیدگاه وجود
داشــته باشد ،اما مهم آن اســت که در دو طرف اراده جدی برای
عبور از موانع وجود دارد.امیرعبداللهیان اضافه کرد :من و همکارم
«جیحون بایراموف» به نمایندگی از دو کشــور برای توسعه همه
جانبه مناســبات و عبور از ســوء تفاهمها به تماس و رایزنیهای
مثبت خود ادامه میدهیــم .وی گفت :در همین چارچوب توافق
کردهایــم همکاریهای دو طــرف را برای مدیریــت بهتر فضای
عمومی و رســانهای افزایش داده و کمیته مشترکی تشکیل شود.
امیرعبداللهیان افزود :ما همســایگان را خویشاوند خود میدانیم و
اصول حاکم بر روابط خویشاوندی را قدر مینهیم.

سپاه به نیروی نظامی قوی در جهان
تبدیل شده است
ســخنگوی کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس گفت:
ایران با توان دفاعی خود به هر تعرضی از سوی آمریکاییها پاسخ
سختی میدهد.محمود عباسزاده مشکینی ،سخنگوی کمیسیون
امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسالمی ،در گفتوگو
باخبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اقدام اخیر سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در برخورد با دزدی دریایی آمریکاییها،
گفت :اقدام اخیر سپاه پاسداران که فرزند این انقالب است ،نشانگر
اقتدار ملت ایران در برخورد با استکبار جهانی است.وی با بیان اینکه
امروز سپاه برای دفاع از مرزهای آبی و خاکی کشور در کنار ارتش
به یکی از نیروهای نظامی قوی در دنیا تبدیل شــده است ،افزود:
مهمترین دلیلی که باعث این کار شده نیز مکتبی و مردمی بودن
سپاه پاسدران انقالب اسالمی است.نماینده مشکینشهر در مجلس
با تاکید بر اینکه امروز سپاه به علم روز مجهز است و ظرفیتهای
کالســیک یک نیروی نظامی قوی را نیز دارد ،عنوان کرد :تجهیز
شــدن به علم روز و استفاده از ظرفیتهای موجود باعث شده که
ســپاه همواره کارهای بدیع و نو که در جهان تاکنون انجام نشده
را انجام دهد که منشــا عطف در تاریخ است.سخنگوی کمیسیون
امنیتملی و سیاســت خارجی مجلس با بیــان اینکه کمتر این
موضوع اتفاق افتاده که کشــوری به شرارتهای آمریکا پاسخهای
سخت نشــان داده باشد ،اظهار داشــت :حمله موشکی به پایگاه
عیناالسد پس از ترور سپهبد شهید سلیمانی و اقدام اخیر در برابر
دزدی دریایی آمریکاییها که از سوی سپاه انجام شد ،همگی نشان
از اقتدار این نیروی پاسدار انقالب در شرایط کنونی دارد.
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پورابراهیمی؛

به جای افزایش حقوق ،قدرت خرید مردم حفظ شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
تعریف ســامانه نیمایی براســاس اعالم بانک مرکــزی با هدف
تخصیــص ارز و واردات با قیمت پایین تــر گفت :طبق گزارش
موجود نرخ گذاری ســامانه نیمایی تاثیری بر کاهش قیمت ها
نداشته است.به گزارش ایرنا ،محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه
در شصت و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی افزود :در بازاری که نرخ اسکناس و نیمایی وجود داشته
باشــد ،مبنای بازار نرخ باالتر اســت و امکان ندارد از آن قیمت
فراتر برویم ضمن آنکه ایجاد نرخ دوگانه فســادزا اســت و دولت
هم متقاعد نشــده که باید به سمت نرخ تعادلی در کشور برویم.
وی اظهار داشــت :با عددهای کمتر در نرخ ارز نمیتوان صادرات
را مدیریــت کرد و حفظ ارزش پــول ملی یعنی کمک به قدرت
خرید و مردم انتظار دارند بجای افزایش حقوق ،قدرت خریدشان
را نگهدارید.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی
گفت :باید به صورت فوری سیاست های ارزی کشور اصالح شود
و در این مباحث جلسات خوبی با دولت داشتیم.وی عنوان کرد:
اکنون از دولت انتظار داریم به سرعت امورات اقتصادی را تسریع
کرده تا خال موجــود برطرف شــود.پورابراهیمی افزود :مباحث
صادرکنندگان استان کرمان اهمیت بسیاری دارد ،ما صادر کننده
مواد غیرنفتی از جمله پســته و خرما هســتیم و صادرات واقعی
بخش خصوصی در اســتان کرمان رقم می خورد و در این زمینه
بنگاه اقتصادی دولتی نداریم که این محصوالت را تولید کند.وی
با اشاره به سیاســت ارزی دولت با وجود سه نرخی بودن ارز در
شرایط اقتصادی فعلی گفت :جایی که نرخ ارز از حالت تک نرخی
خارج می شــود حتما در آن اقتصاد فساد و رانت اتفاق می افتد
چه سیاســت دقیق بگذارید چه نگذارید.وی بیان داشت :باوجود
مخالفت مجلس شــورای اسالمی اصرار دولت وقت ،بر تخصیص
ارز چهــار هزار و  ۲۰۰تومانی بــود ۱۵ ،میلیارد دالر منابع ارزی
گذاشتیم که کاالی ارزان به دست مردم برسد که نرسیده است.
تورم کاالهای اساسی باوجود نرخ ارز ترجیحی بیشتر شده
است
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
متاســفانه با وجود نــرخ ارز ترجیحی ،تور م کاالی اساســی از
غیراساسی بیشتر شده که فاجعه است.وی تصریح کرد :جریانات
مافیای واردات برای تخصیص ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی با هم
متحد شده و اخیرا دولت را می ترسانند و نگران می کنند ،به هر
صورتی که با نرخ ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومان مرغ واردات کنیم با

نماینــده مردم کرمان و راور در خانه ملت خاطرنشــان کرد :اگر
بهره وری در تولید رخ ندهد حتی با نرخ گذاری ارز ترجیحی هم
اتفاقی در صادرات نخواهد افتــاد زیرا در کرمان باغ هایی داریم
کــه در هکتار  ۱۴تن محصول تولید کرده اند و در این خصوص
افزایش بهره وری موجب بهبود وضع صادرات می شــود.وی ابراز
داشت :در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد ،اجرای پیمان سپار
ارزی اقدامی صحیح است.

قیمت هر مرغ بیش از  ۱۰هزار تومان نمی شود اما اکنون قیمت
ها را در بازار ببینید که اینگونه نیست.وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز
ترجیحی معموال به هدف گذاری نمی رسد گفت :بازار اسکناس
از  ۱.۲میلیارد دالر گذر کرده و بازار نیمایی در کشــور داریم که
رویکرد حوالــه دارد و حتی در این زمینه هــم وجود  ۲نرخ در
کشور همان فساد و رانت است.پورابراهیمی افزود :سالیان گذشته
روزانه بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و نفتی کشور
داشتیم ،لذا کل واردات ما هیچ محدودیتی نداشته و در بیشترین
حد ممکن بیش از  ۴۵میلیارد دالر واردات نداشتیم ،با این حال
صادرات  ۲برابر واردات بوده اما تحریم ها شرایط دشواری برای ما
ایجاد کرده است.وی ادامه داد :در جریان تحریم های دولت اوباما
تحریم هایی تعریف و در دولت بعدی سطوح تحریم ها ریزتر شد
و حتــی در این دوره هم تک تک لیســت صادرات ما را درآورده
بودند و از طریق ســفارت آمریکا با تمامی شرکای تجاری ایران
صحبت میکردند که از ادامه همکاری اقتصادی خودداری کنند
لذا درآمد کشور از محل صادرات کاهش می یافت.
نماینــده مردم کرمــان و راور در خانه ملت افــزود :برای اینکه

کشوری تراز تجاری تعریف کند ،اولویت هایی برای واردات خود
مشخص می کند که عموما دارو و کاالی اساسی است ،که باوجود
تحریم ها شــرایط کشور به این ســمت رفت.وی با بیان اینکه
فشارهای آمریکایی ها دقیق بود گفت :طراحی کردند ظرف  ۶ماه
نظام جمهوری اسالمی سقوط می کند اما ایران به واسطه اقتدار،
شهدا و پشتوانه مردمی باوجود سختی ها مسیر خود را طی می
کند و خوشبختانه امروز از گردنه تحریم ها گذر کردیم.
ارتقای بهره وری صادرات کشور را افزایش می دهد
پورابراهیمی با بیان اینکه بــا تقویت ارزش پول ملی در صورتی
که ارز به میانگین  ۲۰هزار تومان برسد ،از نرخ نیمایی هم پایین
تر اســت افزود :تنها راه حل آن هم ارتقــای بهره وری در تولید
اســت زیرا با افزایش تولیدات تاثیر نرخ ارز را بر بهای تمام شده
محصوالت کشــاورزی کاهش می یابد.وی ادامه داد :نباید زمینه
تورم در کشور فراهم شود ،میانگین تولید پسته در استان کرمان
 ۷۰۰کیلو در هکتار اســت اما این رقم به صورت متوسط در دنیا
چهار تن در هکتار اعالم شده است.

سندیکای صادرکنندگان خوشنام تشکیل شود
پورابراهیمی اضافه کرد :افرادی که خوش حساب هستند در هر
شرایطی ارز خود را پیمان سپاری می کنند ،صادرات توسط آنان
انجام شــود و در این خصوص سندیکای صادرکنندگان خوشنام
تشکیل دهید.وی یادآور شد :هر کسی در تعهدات ارزی مشکلی
دارد ،روش تصفیه خود را پیشــنهاد کند و ما با بانک مرکزی به
تفاهم خواهیم رسید.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی افزود :پیشنهاد می کنیم مشکل مالیات برای تامین مالی
صادرات برطرف شــود.وی ادامه داد :نکته دیگر اینکه اعالم می
کنم ،مخالف ارز دونرخی در کشــور هستیم زیرا ارز نیمایی هیچ
تاثیری در قیمت تمام شــده ندارد و دولت باید در خصوص نرخ
متشــکل ارزی تصمیم گیری کند ،ما هم به این حوزه ورود می
کنیم.وی گفت :تسویه حساب با صادرات محصوالت کشاورزی از
طریق نرخ متشــکل انجام شود و این حوزه با وجود سختی ها از
دیگر بخش ها جدا شــود ،ما در نفت تحریم هستیم در حالی که
برای فراورده نفتی تحریم نیستیم و به کشورهای اطراف صادرات
داریم.پورابراهیمی اشاره کرد :دولت بسته پیشنهادات صادرات را
در بخش کشــاورزی تهیه و دونرخی بودن ارز را تعیین تکلیف
کنــد و روش دیگر انجام واردات در مقابل صادرات اســت .وی با
اشاره به ضرورت افزایش ارز آوری کشور گفت :درآمدهای ناشی
از فروش نفت طی هفت ماهه امســال به اندازه کل سال  ۹۹بود
که نشــان می دهد بخشــی از محدودیت ها برداشته شده و در
صورتی که موانع یاد شده صادرات برداشته شود ،قانون ممنوعیت
واردات کاالیی نیز حذف می شــود.پورابراهیمی افزود :راهی جز
تقویت صادرات کشور در مقابله با تحریم ها نداریم و صادرات باید
محور فعالیت های دولت قرار گیرد ،ماهم در کنارشان هستیم.وی
خاطرنشــان کرد :موضوع آب را مسئله ای کارشناسی می دانیم
اما در مقام اجرا نیستیم و حتما مسائل بهره وری آب را پیگیری
می کنیم که ضمن رفع مشــکالت کشور ،موجب بهبود وضعیت
اقتصادی و ارتقای توانمندی شود.

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی
چقدر است؟
از کل هزینه خانوارهای شــهری بیش از  ۴۲.۸و روستایی  ۲۳.۱درصد به مسکن اختصاص
دارد.به گزارش ایسنا ،بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای
شهری و روستایی نشان از روند افزایشی هزینه مسکن به ویژه در چهار سال گذشته دارد.این
در حالی است که در فاصله سالهای  ۱۳۹۳تا  ،۱۳۹۹متوسط هزینه خالص خانوار شهری از
 ۲۳.۴میلیون تومان به  ۶۲.۱میلیون تومان افزایش یافته است که از این ارقام متوسط هزینه
ی از  ۵.۸میلیون به  ۱۶.۱میلیون افزایش دارد.بر این اساس سهم هزینههای غیر خوراکی
خوراک 
از متوسط  ۱۷.۶میلیون به بیش از  ۴۶میلیون تومان رشد داشته است.اما این که سهم مسکن
از هزینه خانوارهای شــهری چقدر است بررســی این گزارش حاکی از آن است که در سال
 ۱۳۹۶نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارها  ۳۲.۹درصد بوده که به  ۴۲.۸درصد
در ســال گذشته رسیده است.در این فاصله سهم مسکن از هزینههای خانوار شهری۳۵.۵ ،
درصد در سال  ۱۳۹۷و  ۳۹.۸درصد در سال  ۱۳۹۸بوده است.در رابطه با وضعیت هزینه در
خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه خالص از  ۱۳.۸میلیون تومان در سال  ۱۳۹۳به بیش از
 ۳۴میلیون تومان در سال گذشته افزایش دارد که از این مبلغ متوسط هزینه خوراکیها از ۵.۷
میلیون در ابتدای دوره به  ۱۳.۶میلیون در پایان دوره رسیده است.همچنین متوسط هزینه غیر
خوراکی در خانوار روستایی  ۸.۱میلیون در سال  ۱۳۹۳به  ۲۰.۴میلیون در سال  ۱۳۹۹است.
بر این اساس نسبت هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوارهای روستایی از  ۱۷.۲درصد در
سال  ۱۳۹۶به  ۱۷.۷در سال  ۲۰ ،۱۳۹۷در سال  ۱۳۹۸و ۲۳.۱در سال  ۱۳۹۹افزایش دارد.

رسمی
 ۴۰درصد شاغلین کشور در بخش غیر
ِ
اقتصاد فعال اند
بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال  ١٣٩٩نشان میدهد که٩٩,١
درصد از جمعیت شــاغل دارای اشتغال رســمی در بخش رسمی فعالیت میکنند این در
حالی اســت که  ٦٦درصد جمعیت شــاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی
فعالیت میکنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،نتایج بخش اشتغال رسمی و
غیررسمی تهیه شده توسط مرکز آمار در سال  ١٣٩٩نشان میدهد  ٥٩,٩درصد جمعیت
شاغل  ١٥ساله و بیشتر در سال  ١٣٩٩در «بخش رسمی» فعالیت میکنند .بررسی تغییرات
سهم اشتغال بخشــی حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (0.8 )١٣٩٨
درصد افزایش یافته است .شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود ،این سهم در برخی
کشــورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب  ٧١.١درصد و  ٦٧درصد و در
کشــورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب  ٣٦.٩درصد و  ٤٨.٣درصد بوده است.جمعیت
شــاغل بخش رسمی  ١٥ساله و بیشتر در ســال  ،١٣٩٩برابر با  ١٣میلیون و  940هزار
نفر بوده که نسبت به سال قبل حدود  ٣٩٧هزار نفر کاهش یافته است .این نتایج حاکی از
آن اســت که در سال  ٧١,٨ ،١٣٩٩درصد از جمعیت شاغل بخش خدمات ٥٤.٧ ،درصد از
جمعیت شــاغل بخش صنعت و  ٣٦.٤درصد از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش
رسمی فعالیت میکنند.بررسی وضعیت اشتغال افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان میدهد که
 42درصد از جمعیت شاغل ،دارای «اشتغال رسمی» بودهاند .بررسی روند تغییرات وضعیت
اشتغال حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل ( ١,٣ )١٣٩٨درصد افزایش
یافته است .شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود ،این سهم در برخی کشورهای در
حال توســعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب  ٦٨.٦درصد و  ٥٢.٩درصد و در کشورهایی
نظیر مصر و اندونزی به ترتیب  ٣٥.٤درصد و  ١٩.٦درصد بوده است.بررسی سهم جمعیت
شــاغل  ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩نشــان میدهد که  ٤٣,٨درصد جمعیت شاغل
باسواد ،دارای اشتغال رسمی هستند در حالی که  ١٥,٨درصد جمعیت شاغل بیسواد دارای
اشتغال رسمی میباشند.بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩
نشان میدهد که ٩٩,١درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت
میکنند این در حالی است که  66درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش
غیررسمیفعالیتمیکنند.
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گزیده خبر
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

برنامه دولت سیزدهم برای رعایت
حقوق کارگران
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :امروز ،الگوی اقتصاد نئو لیبرالی که در
دنیا حاکم شده از مصادیق استکبار است و بشریت را به سمت قهقرا می برد.
به گزارش اقتصادآنالین ،حجت اهلل عبدالملکی ،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
در جمع کارگران و اعضای جامعه اسالمی کارگران شرکت اتحاد موتور با بیان
این مطلب ،گفت :این نظام اقتصادی ،قطعاً در دهههای آتی سرنگون خواهد شد
و نظام هایی ســر بر خواهند آورد که مبتنی بر ادبیات اقتصاد اسالمی هستند.
وی تصریــح کرد :در حــوزه کار و تولید ،دو اصل ســودآوری و رعایت حقوق
کارگران ،در دولت سیزدهم پیگیری می شود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
در توضیح اصل اول گفت :تولید ،باید سودآور باشد ،در غیر این صورت سرمایه
به سمت تولید نخواهد رفت.عبدالملکی ،در خصوص الگوهای مطرح شده قیمت
گذاری در این نشست ،نیز گفت :مســئولیت مستقیم در قیمتگذاری ندارم،
اما نظامهای قیمتگذاری ،باید متناســب با این سیاســت ها اصالح شوند.وی
تاکیــد کرد :امیرالمومنین علی (ع) ،در نهج البالغه فرمودند که قیمتها نباید
به نحوی باشــد که در حق تولیدکننده یا مصرفکننده اجحاف شود ،براساس
این قاعده قیمت ،باید متضمن ســود تولید کننده باشد.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،اصل دوم را رعایت حقوق کارگران دانست و گفت :در نظام نئو لیبرال
آمریکایی ،تمام سود ،متعلق به سرمایه گذار است و در نازلترین حد ،کارگر را
راضی نگه می دارد.
پیامد جایگزینی یارانه نقدی با ارز دولتی

جهش هزینهها و یارانهای که به جیب اقشار
ضعیف نمیرسد!
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ارز دولتی ،تنها رانتی است که به جیب
مردم میرود ،تاکید کرد :قطع ارز دولتی شوک قیمتی وارد میکند که احتماالً
هزینه غذا به ازای هر خانوار در ماه حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا میکند،
امــا دولت به این میزان یارانه نقدی پرداخت نمیکند و هر چقدر هم که یارانه
بیشــتری پرداخت کند ،باعــث تورم اجاره خانه و ســایر هزینههای خدماتی
میشود و در نهایت به جیب صاحبخانه ،بخش حمل و نقل و غیره میرود ،نه
اقشار ضعیف.به گزارش ایسنا ،ابتدای سال  ۱۳۹۷دولت به واردات همه کاالها
ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص داد ،اما از مرداد همان سال این ارز فقط به کاالهای
اساسی اختصاص یافت .البته طی سالهای اخیر اختصاص این ارز برای واردات
بیشتر کاالهای اساسی مثل شکر ،روغن ،حبوبات و غیره حذف شد و حاال فقط
برای چهار نهاده دامی شــامل کنجاله سویا ،ذرت ،جو و دانه سویا و همچنین
روغن خام پرداخت میشود.از جمله نقدهایی که به این طرح وارد شده افزایش
قیمت کاالهای اساســی با وجود دریافــت ارز دولتی و همچنین فراهم کردن
شرایط رانت و فساد است؛ تا جایی که در سالهای گذشته با پروندههای قضایی
زیادی در این حوزه برای کسانی که ارز دولتی دریافت و آن را صرف موارد دیگر
کردند ،مواجه بودیم و حاال هم به نظر میرسد مجلس عزم خود را جمع کرده
که این یارانه را قطع کند .اما پرداخت این یارانه ابعاد دیگری هم دارد که تاکنون
کمتر به آن پرداخته شــده است.در این رابطه ،احسان سلطانی در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :اقتصاد ایران پر از رانت است .حتی کشاورز در ایران رانت آب
دارد .صنایع دیگر از جمله پتروشیمی ،فوالد ،کاشی و غیره هم از رانت انرژی و
مواد معدنی ارزان استفاده میکنند .تنها رانتی که مردم از آن استفاده میکنند
همین ارز دولتی است که مورد هجمه قرار میگیرد.
آیا ارز دولتی بیفایده بود؟
البته به گفته وی در این شکی نیست که بخشی از این منابع ارز دولتی اتالف
میشود ،اما اتالف همیشه و در همه کارها وجود دارد.این کارشناس اقتصادی
ت کاالهای اساسی با وجود
همچنین درباره این انتقاد که گفته میشــود قیم 
تخصیص ارز دولتی باز هم افزایش داشــته است ،گفت :ما شاهد بودیم قیمت
روغن ،شــکر و سایر کاالهایی که ارز دولتی برای آنها حذف شد ،جهش پیدا
کــرد؛ بنابراین در قیمت هــم تاثیر گذار بود .به طور کلــی ارز دولتی یکی از
پارامترهای تاثیرگذار در قیمت اســت و هزینههای حمل و نقل ،کارگر و سایر
مواد اولیه نیز در قیمت تمام شده کاالها تاثیر دارد .برای مثال قیمت آب معدنی
هم که ارز دولتی دریافت نمیکند ،طی ســالهای اخیر چند برابر شده است.
ســلطانی درباره پیامدهای حذف ارز دولتی گفت :مقایسه شاخص قیمتهای
جهانی غذا که از ســوی فائو منتشر میشود ،نشان میدهد که قیمت جهانی
مواد غذایی نسبت به سال گذشته  ۴۰درصد بیشتر شده است؛ بنابراین اگر ارز
دولتی برداشــته شود ،فشار عظیمی به خانوارها وارد خواهد شد.وی افزود :اگر
دولتها نمیتوانند جلوی فساد را بگیرند و حتی نهادههای دامی را به درستی
توزیع کنند ،چه کارکردی دارند؟
احتمال مواجهه با مرغ  ۶۰هزار تومانی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز دولتی احتماالً قیمت مرغ را به
بیش از  ۶۰هزار تومان میرساند ،تصریح کرد :یارانه نقدی نمیتواند این افزایش
قیمت را جبران کند .به ویژه با توجه به اینکه بخش مهمی از جمعیت ،کمدرآمد
و فقیر شدهاند .در آمد  ۱۰میلیون تومانی یک کارمند معادل  ۳۰۰تا  ۴۰۰دالر
است که در برابر هزینهها به ویژه هزینه اجاره خانه قابل توجه نیست.
ایرادات یارانه نقدی
وی همچنین درباره معایب پرداخت یارانــه نقدی اظهار کرد :قطع ارز دولتی
شــوک قیمتــی وارد میکند که احتماالً هزینه غذا بــه ازای هر خانوار در ماه
حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا میکند ،اما دولت به این میزان یارانه نقدی
پرداخت نمیکند و هر چقدر هم که یارانه بیشــتری پرداخت کند ،باعث تورم
اجاره خانه و سایر هزینههای خدماتی میشود و در نهایت به جیب صاحبخانه،
بخش حمل و نقل و غیره میرود.البته به گفته این کارشــناس اقتصادی ،دالر
 ۲۷هزار تومانی دو برابر نرخ واقعی اســت .در حال حاضر نرخ واقعی دالر باید
حدود  ۱۳هزار تومان باشد .هرچقدر دولت یارانه نقدی بدهد یا به حقوق اضافه
کند منجر به تورم میشــود و به جیب اقشار پایین نمیرود .راه حل مشکالت
این است که قیمت دالر واقعی شود.وی افزود :در شرایطی که منابع ارزی کشور
محدود است ،همه کاالهای خارجی به راحتی در بازار یافت و ارز به شکلهای
مختلف برای قاچاق کاال یا حتی خرید خانه در ترکیه از کشــور خارج میشود
و مجموع این شــرایط باعث افزایش نرخ ارز میشــود .اگر این شرایط کنترل
شــود و دولت در بازار ارز خالت نکند ،نرخ ارز واقعی میشــود .نقش دولتها
باید جلوگیری از هرج و مرج باشد ،اما شاهد هستیم که دولتها در ایران عمال
کارگزار رانتخواران شــدهاند و در راستای همین هدف و منافع خصولتیها و
رانتخورها ،نرخ ارز را باال نگه داشــتهاند .این مســئله ربطی به جبران کسری
بودجه دولت ندارد؛ چرا که دولت مشــکل کسری بودجه را با حذف یارانههای
پنهان مثل انرژی هم میتواند برطرف کند.
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گزیده خبر
هشدار آمریکا به اوپک پالس:

این پایان تالش ما نبود
دولت بایدن روز پنج شنبه به اوپک پالس هشدار داد با عدم افزایش بیشتر تولید
نفت احیای اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار میدهد و تالشها برای کاهش
قیمتهای باالی نفت تمام نشــده است.به گزارش ایسنا ،ساعاتی پس از این که
عربستان سعودی و متحدانش در اوپک پالس افزایش تولید  ۴۰۰هزار بشکه در
روز را برای دسامبر تصویب کردند ،کاخ سفید تکرار کرد که در حال بررسی همه
ابزارهای در اختیارش برای حمایت از اقتصاد است .سایر مصرف کنندگان بزرگ
می گویند این تصمیم برای استمرار احیای اقتصادی پساکرونایی کافی نیست و
آمریکا خواستار افزایش دو برابر این میزان است.کارین ژان پییر ،سخنگوی کاخ
سفید اظهار کرد :اوپک پالس ظرفیت و قدرت دارند تا اکنون اقدام کرده و تضمین
کنند لحظه حساس احیای اقتصاد جهانی آسیب نمی بیند .آمریکا در یک سیستم
بازار آزاد رقابتی عمل می کند و تاکید دارد که اوپک پالس است که بر قیمتهای
جهانی نفت تاثیر می گذارد که قیمت بنزین در این کشور را هم تحت تاثیر قرار
می دهد.آنچه در هفتههای آینــده اتفاق خواهد افتاد ،تاثیر بزرگی برای اقتصاد
جهانی که از قیمتهای باالی انرژی تحت فشــار قرار گرفته و همچنین برنامه
سیاسی داخلی رئیس جمهور آمریکا خواهد داشت که محبوبیتش با صعود تورم
تنزل کرده است .این نمایش همچنین روابط به شدت شکننده آمریکا با قویترین
متحدش در خاورمیانه یعنی عربســتان سعودی را تحت فشار بیشتری قرار می
دهد.امتناع اوپک پالس از پذیرش درخواست افزایش بیشتر تولید نفت ،ریسک
یک نبرد تلخ با بعضی از مشتریان بزرگ این گروه را برانگیخته است .با این حال
وزیران اوپک پالس تاکید کردند که تصمیم درستی گرفته اند و تقاضا همچنان به
دلیل شیوع ویروس کرونا محدود مانده است.الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر
روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست گفت :روسیه شاهد کاهش
مصرف ســوخت اروپا در اکتبر بود که بارزکننده این حقیقت است که تقاضای
جهانی برای نفت همچنان به دلیل شیوع واریانت دلتای کووید  ۱۹تحت فشار قرار
دارد .این به معنای آن است که استراتژی افزایش تدریجی ،استراتژی درستی بوده
اســت.وزیران اوپک پالس مکررا مشکالت اقتصادی مشتریانش را عامل افزایش
قیمت گاز طیبعی دانستهاند که هیچ کنترلی روی آن ندارند.شاهزاده عبدالعزیز
بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی گفت :نفت مشکل ما نیست .مشکل،
مجموعه انرژی است که شــرایط دشواری را سپری می کند .قیمتهای نفت در
لندن از اوت  ۲۵درصد رشــد کرده که افزایش جزئی در مقایســه با افزایش ۸۰
درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا در مدت مشابه محسوب می شود .اگر افراد برای
دانستن دلیل واقعی بحران انرژی جدی باشند ،باید به تامین گاز طبیعی به اروپا و
آسیا و زیرساخت مربوط به آن متمرکز شوند.اگرچه برداشت از ذخایر استراتژیک
می تواند در کوتاه مدت از گرانی قیمت بنزین برای شهروندان آمریکایی را کنترل
کند اما ریسکهایی را در بردارد .این اقدام می تواند رویه ناخوشایندی را ایجاد کند.
ذخایر اســتراتژیک که در حال حاضر بیش از  ۶۱۲میلیون بشکه هستند برای
اســتفاده در شرایط فجایع اقتصادی مانند طوفانهای سهمگین و بالیای طبیعی
دیگر پیش بینی شــده اند.کشــورهای مصرف کننده نفت در یک سال گذشته
نسبت به افزایش قیمتها بسیار مضطرب بودند :قیمت نفت نخست به  ۵۰دالر
در هر بشکه صعود کرد و سپس به  ۷۵دالر رسید و اکنون بیش از  ۸۰دالر معامله
می شود .وقتی والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه هشدار داد نفت  ۱۰۰دالر
کامال ممکن است ،زنگهای خطر واقعا به صدا درآمدند.سرعت گرفتن رشد تورم
باعث شده اســت بعضی از بانکهای مرکزی به ســمت افزایش زودتر از موعد
نرخهای بهره حرکت کنند .آمریکا ،هند ،ژاپن و ســایر کشورهای مصرف کننده
نفت اوپک را هدف شدیدترین فشارهای دیپلماتیک سالهای اخیر قرار دادند اما
هیچ نتیجه ای نداشــت.باب مک نالی ،رئیس شرکت مشــاوره راپیدان انرژی و
مقام سابق کاخ سفید گفت :پرزیدنت ترامپ به شکل روشنی اعالم کرده که در
صورت امتناع اوپک پالس از افزایش تولید ،واکنش نشــان خواهد داد .برداشت
از ذخایر اســتراتژیک محتملترین گزینه خواهد بود.بر اساس گزارش بلومبرگ،
با این حال سخنگوی کاخ ســفید حاضر نشد درباره چنین احتمالی اظهار نظر
کند اما تاکید کرد دولت از هر ابزاری برای اطمینان از رســیدگی به این موضوع
استفاده خواهد کرد.
ائتالف اوپک پالس:

بحران جهانی انرژی مشکل ما نیست
ائتالف اوپک پالس صراحتاً درخواســت جو بایدن و کاخسفید برای تولید بیشتر
نفت خام را رد و اعالم کرد  «:مشکل شما مشکل ما نیست».بهگزارش خبرگزاری
تسنیم به نقل از اویل پرایس ،ائتالف اوپک پالس در کنفرانس مطبوعاتی پساز
اجالس سران خود در روز پنجشنبه در پیامی تند اعالم کرد «:مشکل شما مشکل
ما نیســت».عبدالعزیز بنسلمان ،وزیر انرژی عربستان ،با اشاره به بحران انرژی و
افزایش قیمت آن تاکید کرد «:مشکل ،نفت نیست».درواقع بحران انرژی با بحران
گاز طبیعی آغاز شد که درنهایت به بحران زغالسنگ و بعد به کودهای شیمیایی،
مواد غذائی و بحران های مختلف در آســیا و سراســر جهان تبدیل شد.برخی با
توجه به افزایش قیمــت نفت و بنزین میگویند صنعت نفت هم در بحران قرار
دارد اما طبق گفته وزیر انرژی عربســتان ،افزایش قیمت نفت خام در مقایسه با
افزایش قیمت گاز طبیعی و زغالسنگ چیزی نیست.ائتالف اوپک پالس صراحتاً
درخواست جو بایدن و کاخسفید برای تولید بیشتر نفت خام را رد کرده و به طرح
خود برای افزایش تدریجی  400هزار بشکه در روز در ماه آینده را ادامه میدهد.
کاخســفید در پاسخ به این تصمیم اوپک پالس گفت از هر ابزاری برای مقابله با
بحران در بازارهای انرژی اســتفاده میکند .آمریکا اعالم کرد بهنظر میرسد این
ائتالف تمایلی به استفاده از قدرت خود برای بهبود اقتصاد جهان ندارد.وزیر انرژی
عربستان بارها تاکید کرده دنیا از بحران کرونا خارج نشده و نباید نسبتبه افزایش
تولید محتاط بود .اما آمریکا ،ژاپن و هند مخالف این نظر هستند.

توقف صادرات زغال سنگ حرارتی کانادا
کانادا تا ســال  ۲۰۳۰صادرات زغال ســنگ حرارتی را ممنــوع خواهد کرد.به
گزارش ایســنا ،جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا در کنفرانس اقلیمی COP۲۶
در گالسکوی اسکاتلند گفت :این ممنوعیت در راستای تالش برای پایان دادن به
آالیندگیهای زغال سنگ صورت می گیرد که یکی از مهمترین گامهایی است که
جهان باید برای مبارزه علیه تغییرات اقلیمی بردارد.دولت کانادا همچنین ۸۱۰
میلیون دالر (یک میلیارد دالر کانادا) برای کمک به حرکت کشــورهای وابسته
به زغال سنگ به سمت منابع انرژی پاکتر فراهم خواهد کرد.ترودو در کنفرانس
 COP۲۶گفت :اقدام اقلیمی نمی تواند منتظر بماند .کانادا از ســال  ۲۰۱۵یک
شــریک متعهد در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی بوده و با حرکت به ســمت یک
آینده کربن خنثی ،به مشــارکت در کاهش آالیندگی و ساخت یک آینده پاکتر
برای همه ادامه می دهد.کانادا در میان  ۱۰صادرکننده بزرگ زغال سنگ جهان
قرار دارد و همچنین یکی از پنج تولیدکننده بزرگ این سوخت فسیلی است .در
حالی که پیش بینی شــده است روند رشد تولید نفت کانادا تا سال  ۲۰۵۰ادامه
پیدا کند ،نخســت وزیر کانادا اعالم کرد دولت سرگرم برنامه ریزی برای محدود
کردن آالیندگی از سوی این صنعت و کربن خنثی کردن آن تا سال  ۲۰۵۰است.
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وزیر نفت خبر داد؛

 ۱۰لیتر سهمیه سوخت جبرانی دولت به مردم
وزیر نفت گفت :سهمیه بنزین خودروهای شخصی به جای  60لیتر به  70لیتر در ماه پیشرو افزایش مییابد و سهمیه موتورسیکلتها
نیــز از  25لیتــر به  30لیتر افزایش پیدا خواهد کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،جواد اوجی وزیر نفت امروز پس از
پایان نشست اوپکپالس گفت :از ملت عزیز ایران تشکر میکنم که در ماجرای اختالل در سامانه هوشمند سوخت صبوری به خرج دادند
و ما نیز در وزارت نفت تمامی تالش خود را کردیم تا این مشــکل در اســرع وقت حل شود.وی ادامه داد :هماکنون تمامی جایگاههای
سوخت سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شدهاند و امکان عرضه بنزین با دو نرخ آزاد و سهمیهای در آنها وجود دارد.
 10سهمیه جبرانی بنزین در پایان آبانماه واریز میشود
اوجی اظهار داشت :طبق مصوبه دولت سهمیه بنزین ویژه برای جبران مدتی که امکان عرضه بنزین سهمیهای وجود نداشت در پایان
آبانماه واریز میشود.وزیر نفت گفت :بدین ترتیب سهمیه بنزین خودروهای شخصی به جای  60لیتر به  70لیتر در ماه پیشرو افزایش
مییابد .و سهمیه موتورسیکلتها نیز از  25لیتر به  30لیتر افزایش پیدا خواهد کرد.
وزارت نفت صادرات نفت کشور را معطل مذاکره نمیکند
وی افزود :توفیقات خوبی در صادرات نفت و میعانات گازی ایران رقم خورده است و اتفاق اقدام اخیر آمریکاییها برای مصادره نفت ایران
نیز ناشی از عدم توانایی در جلوگیری از فروش نفت ایران بوده است.اوجی در پایان بیان کرد :وزارت نفت به هیچ وجه صادرات نفت و
میعانات گازی را معطل مذاکره نخواهد کرد و ما راهکارهای خودمان را پیش میگیریم.

وزیر نیــرو گفت :به منظور توســعه
زیرســاختهای تامین برق در کشور
و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی،
 ۳۰هــزار مــگاوات ظرفیــت جدید
نیروگاهی تا چهار سال آینده به شبکه
برق کشور اضافه میشود.
بــه گــزارش ایلنــا از وزارت نیــرو،
«علیاکبــر محرابیــان» در جریان
بازدید امروز خود از نیروگاه شــهید
باکــری ســمنان با اعــام این خبر
افزود :بر اســاس برنامهریزی صورت
گرفتــه  ۱۰هــزار مــگاوات از ایــن
ظرفیــت توســط نیروگاههای جدید
حرارتی و تبدیل واحدهای ســیکل
ســاده به ســیکلترکیبی ۱۰ ،هزار
مگاوات با ســرمایهگذاری صنایع در
بخش تولید بــرق و  ۱۰هزار مگاوات
توسط نیروگاههای تجدیدپذیر تامین
خواهد شــد.وی ادامه داد :در راستای
تحقق این برنامــه تفاهمنامهای برای
احــداث  ۱۰هزارمــگاوات ظرفیــت
جدیــد نیروگاهی بــا صنایع منعقد
شــده اســت که این امر بــا حمایت

محرابیان:

ظرفیت نیروگاهی کشور 30
هزار مگاوات افزایش مییابد
وزارتخانههای نیرو و صمت عملیاتی
خواهد شــد.وزیر نیــرو تاکید کرد:
توســعه صنعــت نیروگاهــی برای
افزایش تولیــد و مدیریت مصرف ،دو
راهبرد وزارت نیرو برای رفع مشــکل
ی برق و تامین نیاز کشــور
خاموشــ 
است.اوژن مکری ،مدیرعامل شرکت
پویــا انرژی نیــز در جریــان بازدید
وزیر نیرو از نیروگاه شــهید باکری به
برنامهریزی این مجموعه برای احداث
بلوک سیکلترکیبی دوم این نیروگاه
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر این
نیــروگاه دارای دو واحد گازی 183
مگاواتی اســت که برنامه احداث دو
واحد گازی جدید نیز در دســتور کار
قرار گرفته است.

وی بــا تاکید بر اینکه درصدد احداث
توربینهــای گازی نســل جدید در
بلــوک دوم نیروگاه هســتیم ،افزود:
زیرساختهای مربوطه برای راهاندازی
این واحدها انجام شــده و در صورت
تحویل بــه موقع تجهیــزات اصلی
همچــون توربین ،ژنراتــور و ترانس
امیدواریــم این دو واحد را برای پیک
تابستان ســال آینده وارد مدار کنیم.
گفتنی است وزیر نیرو عصر پنجشنبه،
ســیزدهمآبان در جریــان ســفر
رئیسجمهوری به اســتان سمنان از
نیروگاه شهید باکری این شهر بازدید
کرد.نیــروگاه ســیکلترکیبی قدس
ســمنان معروف به نیروگاه شــهید
باکری با برخورداری از دو واحد گازی

 183مگاواتی در کیلومتر  ۱۰بزرگراه
سمنان  -دامغان واقع شده است.
وزیــر نیرو پــس از بازدید ســدها و
پروژه هــای آب و فاضالب اســتان
سمنان از اختصاص اعتبارات مناسب
بــرای طرحهــای آب و فاضالب این
اســتان خبر داد.وی با صدور دستور
تخصیص اعتبارات الزم و فعال کردن
طرحهای آبی این استان گفت :اجرای
ایــن پروژهها بخش قابــل توجهی از
مشــکالت آبرسانی اســتان سمنان
را برطــرف میکنــد .وی تاکید کرد:
تنها راه برون رفت از مشــکالت آبی
سمنان اجرا و تکمیل طرحهای نیمه
تمامی است که در سالهای گذشته
با رکود و پیشــرفت اندکــی مواجه
بوده اســت .وزیر نیرو بــا بیان اینکه
بخش صنعت استان سمنان میتواند
بــا ســرمایهگذاری اندک از پســاب
فاضالبها و بازچرخانی آب بخشی از
نیاز خود را مرتفع کند ،افرود :در این
خصوص دســتور تخصیص اعتبارات
الزم صادر شد.

قرارداد گازی ترکیه با روسیه تمدید میشود
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد کشورش ممکن است قرارداد واردات گاز طبیعی از روسیه را به میزان باالتری از ابتدای سال  ۲۰۲۲تمدید کند ،.فاتح دونمز که از طریق
کنفرانس ویدیویی در یک نشست صحبت میکرد ،گفت :توافق در خصوص این قرارداد با روسیه تقریبا حاصل شده است.تقاضای باالی ترکیه برای گاز طبیعی در
سال جاری ،این کشور را در شرایطی که هنوز قراردادهای بلندمدت واردات گاز را تمدید نکرده ،ناچار کرده است خرید در بازار محمولههای تک را افزایش دهد .ترکیه
حدود  ۴۸میلیارد متر مکعب در سال قرارداد واردات دارد .یعنی باید حدود  ۱۳میلیارد متر مکعب  LNGاز بازارهای محمولههای تک خریداری کند که در حال حاضر
قیمتهایش افزایش سرسام آوری پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز ،ترکیه ماه گذشته یک قرارداد سه ساله با جمهوری آذربایجان برای واردات  ۱۱میلیارد متر
مکعب گاز طبیعی منعقد کرد .فاتح دونمز ،وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد :این قرارداد برای تحویل  ۱۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله باکو-تفلیس-
ارزروم تا پایان سال  ۲۰۲۴است.ترکیه که یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاست ،به گازی که از روسیه ،ایران و جمهوری آذربایجان از طریق خط لوله وارد
میکند و همچنین واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGاز نیجریه ،الجزایر و بازار محمولههای تک متکی است .این کشور چهار قرارداد واردات بلندمدت به میزان مجموعا
 ۱۶میلیارد متر مکعب در سال دارد که امسال منقضی میشوند .این کشور اخیرا ترکیه قیمت گاز طبیعی مورد استفاده نیروگاههای برق را  ۴۷درصد و قیمت گاز
مورد استفاده صنعت را  ۴۸درصد افزایش داد اما قیمت گاز برای مصرف کنندگان عادی را بدون تغییر نگه داشت.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1:برابر رای شماره  1400/1775آقای ساسان امینی فرزند حسن به کد ملی  3782453311نسبت
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  70/50متر مربع به شماره پالک  12978فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله حمیدی -2برابر رای
شماره  1400/2000خانم زینت محمد دوست فرزند حسن به کد ملی  3859010727نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  132/40متر مربع به شماره پالک  12990فرعی
از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عباس شــریفی -3برابر رای شماره  1400/2005آقای مظفر مرادی فرزند مجید به کد ملی  3858804411نسبت به
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت  44/2متر مربع به شما ه پالک  12992فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان خداداد فتحی
حسن رسین و خانم حبیبه تمکندان-4برابر رای شماره  1400/1759آقای اکبر کاک سمندی فرزند محمد عارف به کد ملی  3859234609نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی
دیم با مشهوریت محلی باالی کما جار به مساحت  52728متر مربع به شما ه پالک  193فرعی از  52اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه باشقشالق خریداری از مالک رسمی آقایان محمد
کاکسوندی و ناصر کاکسوندی و محمد عارف کاک سمندی -5برابر رای شماره  1400/1866آقای یداهلل پرویزی فرزند احمد  3859067702نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی
یونجه زار به مشهوریت محلی چم خوارو به مساحت  143998/83متر مربع به شما ه پالک  135فرعی از  17اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه آب باریک خریداری از مالک رسمی آقای
محمد سعید نادری -6برابر رای شماره  1400/1767آقای رحمت سلیمی فرزند ابوالمحمد به شماره ملی  3859065084نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت
محلی دول دره اسب به مساحت  50080/65متر مربع به شماره پالک  191فرعی از  15اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای رحمت سلیمی -7برابر
رای شماره  1400/1862آقای شمس اهلل پرویزی فرزند محمد علی به کد ملی  3859065378نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان بطوالن به مساحت
 76065/32متر مربع به شماره پالک  192فرعی از  15اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی -8برابر رای شماره  1400/1819آقای
حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی  3859456652نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی اسه کوژیاو به مساحت  43856/08متر مربع به شماره پالک
 580فرعی از  5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه  -9برابر رای شماره  1400/1821آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی
 3859456652نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی گله جانی به مساحت  126220/16متر مربع به شماره پالک  581فرعی از  5اصلی واقع در بخش 14
دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه -10برابر رای شماره  1400/1824آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی  3859456652نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی شــان اوریجه به مساحت  60019/81متر مربع به شماره پالک  582فرعی از  5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه دربند خریداری از مالک
رسمی آقای عبداله علی پناه -11برابر رای شماره  1400/1829آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی  3859456652نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت
محلی اسه کوژیاو به مساحت  136067متر مربع به شماره پالک  583فرعی از  5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه -12برابر رای
شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی  3859456652نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی مجاور قبرستان به مساحت  31140/65متر مربع
به شماره پالک  584فرعی از  5اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه -13برابر رای شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی
 3859456652نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یکه دار به مساحت  35864متر مربع به شماره پالک  585فرعی از  5اصلی واقع در بخش  14دیواندره
قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه  -14برابررای شماره 1400/1838آقای عطا ش یفی فرزند عبداله به کد ملی  3858958727نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم با مشهوریت محلی راه کهریزه به مساحت  72549/64متر مربع به شماره پالک  734فرعی از  13اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای
داود احمدی حســن و حســین صفری -15برابر رای شماره  1400/1769آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی  3859404997نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به
مساحت  117488/24متر مربع به شماره پالک  32فرعی از  65اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای حسین امیری -16برابر رای شماره 1400/1771
آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی  3859404997نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کوچک رش به مساحت  44169/78متر مربع به شماره
پالک  33فرعی از  65اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای حســین امیری -17برابر رای شماره  1400/1842آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به
کد ملی  3859023667نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی تپه سور به مساحت  34195متر مربع به شماره پالک  408فرعی از  66اصلی واقع در بخش 14
دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای کورش امینی -18برابر رای شماره  1400/1868آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی 3850044297نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت  8329متر مربع به شماره پالک  409فرعی از  66اصلی .اقع در بخش  14دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای
عارف امیر حسنی -19برابر رای شماره  1400/1864آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی 3850044297نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار با مشهوریت محلی
میل به مساحت  18806/09متر مربع به شماره پالک  410فرعی از  66اصلی .اقع در بخش  14دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای عارف امیر حسنی بدیهی ست در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه  1400/08/15و تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1400/08/30
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صعود قیمت نفت در پی مخالفت اوپک پالس با
افزایش بیشتر تولید
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر بی اعتنایی تولیدکنندگان اوپک پالس به درخواست
آمریکا برای افزایش بیشــتر عرضه ،بیش از یک درصد افزایش یافت و بخشی از افت
روز گذشته را جبران کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۸۲سنت معادل
بیش از یک درصد افزایش یافت و به  ۸۱دالر و  ۳۶ســنت در هر بشــکه رسید .نفت
برنت روز پنج شنبه حدود دو درصد سقوط کرده بود.بهای معامالت نفت آمریکا ۹۷
سنت معادل  ۱.۲۵درصد افزایش یافت و به  ۷۹دالر و  ۷۸سنت در هر بشکه رسید.
شــاخص نفت آمریکا روز گذشته  ۲.۵درصد کاهش پیدا کرده بود.وزیران گروه اوپک
پالس در دیدار روز پنج شنبه موافقت کردند برنامه فعلی افزایش تولید به میزان ۴۰۰
هزار بشکه در روز را از دسامبر ادامه دهند و درخواستهای جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا برای تولید بیشــتر نفت و کنترل رشد قیمتها را نادیده گرفتند.ادوارد مویا،
تحلیلگر ارشد بازار در شــرکت  OANDAدر این باره گفت :دیدار اوپک پالس درباره
تولید راحت و سریع بود و این گروه به هیچ وجه در نظر نداشت استراتژی تولید خود
را تغییر دهد و این پیامی بود که آنها داشــتند.این گروه پس از شیوع پاندمی کووید
 ۱۹و فروپاشی تقاضا ،محدودیت عرضه چشمگیری را به اجرا گذاشت اما از آن زمان
با بهبود تقاضا ،تســهیل این محدودیت را به شکل تدریجی آغاز کرده است.بر اساس
گزارش رویترز ،قیمتهای نفت اخیرا به باالترین حد هفت سال اخیر صعود کردهاند
اما هفته جاری تحت تاثیر رشد ذخایر نفت آمریکا و احتمال رشد تولید مناطق دیگر
تحت تاثیر قیمتهای باال ،سقوط کردند .نفت برنت در مسیر ثبت حدود چهار درصد
کاهش هفتگی قرار دارد که دومین کاهش هفتگی متوالی خواهد بود و نفت آمریکا در
مسیر ثبت حدود پنج درصد کاهش هفتگی پیش می رود.

رویارویی سیاسی اوپک پالس با آمریکا
اوپک پالس به سمت یک رویارویی سیاسی با جو بایدن پیش می رود و باید بین عمل
به خواسته آمریکا برای عرضه بیشتر نفت یا بی اعتنایی به آن یکی را انتخاب کند.
به گزارش ایسنا ،اگر اوپک پالس به خواسته آمریکا اعتنایی نکند به سمت نبرد با کاخ
سفید پیش می رود که نگران است تورم حاصل از قیمتهای باالی انرژی روند احیای
اقتصادی را منحرف کند .تسلیم فشــار شدن و باز کردن شیرهای نفت ،نزدیکترین
متحد عربستان سعودی در خارج از اوپک پالس را حفظ می کند اما به قیمت آسیب
دیدن احیای قیمت نفت تمام می شــود که خزانه این صادرکننده بزرگ نفت را پر
کرده است.بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد
در گالسکوی اسکاتلند اظهار کرده بود :نگاهی به قیمتهای نفت بیاندازید .هزینه های
سوخت به دلیل امتناع روسیه یا کشورهای اوپک برای تولید بیشتر نفت ،باالست.
این نبردی اســت که از بازار نفت فراتر رفته و در روابط مشکل دار آمریکا با متحدان
قدیمی خود در خاورمیانه تنیده می شــود .بایدن تاکنون حاضر نشده است با محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی صحبت کند و کاخ سلطنتی در ریاض را که در
دوران دولت ترامپ تقریبا دسترسی راحتی به کاخ سفید داشت ،عصبانی کرده است.
با وجود این مچ اندازی رییس جمهور آمریکا که مورد حمایت ژاپن و هند قرار گرفته
است ،اعضای کلیدی متعدد اوپک و متحدانش نشانه چندانی از تسلیم بروز نداده اند.
به عنوان مثال عراق و کویت علنا اعالم کرده اند که به برنامه افزایش تدریجی تولید
ماهانه به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه در روز پایبند می مانند و بازار را تا پایان ســال در
کمبود عرضه نگه می دارند.این نتیجه از سوی ناظران اوپک پیش بینی می شود اما
فشــار دیپلماتیک روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت و احتمال توافق دقیقه آخر را
قوت بخشید.باب مک نالی ،رییس شرکت مشاوره «راپیدان انرژی» و مقام سابق کاخ
ســفید در این باره گفت :اوپک پالس احتماال در نشســت روز پنج شنبه خود برنامه
تسهیل تدریجی محدودیت عرضه به میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز را برای ماه آینده
تصویب خواهد کرد.در هر صورت بازار نفت ممکن است تحت تاثیر رویارویی مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ پس از نشست روز پنج شنبه اوپک پالس ،چندین
هفته پرنوسان داشته باشد .این وضعیت در روز چهارشنبه که بهای معامالت نفت در
بازار نیویورک  ۳.۶درصد سقوط کرد و به  ۸۰دالر و  ۹۳سنت در هر بشکه رسید ،به
خوبی قابل مشاهده بود.
مشکالت تولید
اگر اوپک پالس تســلیم خواسته آمریکا شــود ،معلوم نیست چه میزان نفت بیشتر
از  ۴۰۰هزار بشــکه در روز برای بایدن کافی خواهد کرد .اگر این گروه متعهد شــود
تولیدش را  ۶۰۰هزار بشــکه در روز یا حتی  ۸۰۰هزار بشــکه در روز برای دسامبر
افزایش دهد ،معلوم نیست بتواند به چنین وعده ای عمل کند.این گروه به دلیل نبود
ســرمایه گذاری در میادین نفتی کشورهایی مانند آنگوال ،نیجریه و حتی کویت که
روی تولید تاثیر گذاشته است ،برای رسیدن به اهداف تولید ماهانه به تقال افتاده است.
روسیه و امارات متحده عربی ممکن است ظرفیت برای تولید فراتر از سهمیه خود و
جبران تولید ضعیفتر کشورهای دیگر داشته باشند ،اما چنین اقدامی مستلزم تغییر
توافق فعلی اوپک پالس است.یک دلیل دیگر مقاومت اوپک پالس این ریسک است
که اگر نفت بیشتری عرضه شود ،بازار ممکن است به سرعت وضعیت مازاد پیدا کند.
عرضه در حال حاضر محدود است اما انتظار می رود در اوایل سال آینده بازار با مازاد
عرضه روبرو شود.متیو هوالند ،تحلیلگر شرکت مشاوره «انرژی اسپکتس» می گوید
اوپک پالس در ســال  ۲۰۲۲سال پرچالشی را پیش بینی می کند .بعضی از اعضای
این گروه عقیده دارند عرضه بیشتر نفت ضرورت حذف آن از بازار در مقطع بعدی را
ایجاد می کند .مانع باالیی برای اوپک پالس برای افزودن بیش از  ۴۰۰هزار بشکه در
روز به تولید در دسامبر وجود دارد.
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رییس اتاق ایران و چین:

 ۹۰درصد از تجارت ایران با  ۷کشور است

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت :امروز
ما در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم کشــور در  4دهه اخیر
اســت .اگر از این مراحل تورم  50یا  60درصدی عبور کنیم،
دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت میشود و میتواند
به یک ابرتورم منجر شــود.مجیدرضا حریــری در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد الزامات رشد اقتصادی کشور در
وضعیت کنونی و تاثیر مذاکرات سیاسی بر آن اظهار کرد :بخش
بزرگی از شــرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شــرایط
مناســبی نیست ،تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است .طرف
مقابل جنگ سیاســی ما با دنیا ،یعنی آمریکا ،این جنگ را به
صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در
تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.وی افزود :بخش عمدهای
از اقتصاد ایران متکی بر فروش نفت اســت .نمیتوان اقتصادی
را که معتاد به نفت اســت ،به ســرعت اعتیادش را قطع کرد.
دو سیاســت عمده در مورد تحریمها تاکنون از طرف مقامات
سیاســی کشور اعالم شــده که هردو باید همزمان و موازی با
یکدیگر پیــش برود .یکی از این سیاســتها تالش برای رفع
تحریمها اســت که از طریق مذاکرات سیاسی دنبال میشود.
همه سیســتم ما باید تالش کند تا از طریق مذاکره تحریمها
را رفع کنــد .اما همه این کار در اختیار ما نیســت یعنی اگر
ما  100درصد هم برای انجام مذاکره در راســتای رفع تحریم
مایل باشــیم ،تنها  50درصد از موضوع در اختیار ما اســت و
 50درصد دیگر در اختیار آمریکا نیســت .یک بار در سال 95
به توافق رســیدیم اما در انتها طرف دیگر از توافق خارج شد و
یک سری از ســختگیریها را هم هنوز به مبادالت ما داشت.
بنابراین همه این موضوع در اختیار ما نیســت.حریری تصریح

کــرد :در کنار تالش برای رفع تحریمها باید تالش کنیم تا اثر
تحریمها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم .برای اینکار باید
تجارتهای دوجانبه خود را به خصوص با کشــورهای همسایه
و کشــورهایی میتوانیم آنها را برای مبادله با وجود تحریمها
ت دوجانبه
راضی کنیم ،توسعه دهیم و بتوانیم توافقهای تجار 

بزودی بن خرید کاال به اقشار پایین
جامعه داده میشود
یک نماینده مجلس خاطر نشــان کرد :مجلس شورای اسالمی،
پیشنهاد صدور بن کارت خرید کاال به اقشار آسیبپذیر جامعه را
داده اســت تا آنها بتوانند با آسودگی مایحتاج سفره را خریداری
کنند.رحمــت اهلل نوروزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
درباره برنامه مجلس برای افزایش مصرف لبنیات ،گفت :متاسفانه
میزان مصرف لبنیات در کشــور بســیار کاهش پیدا کرده است
از ایــنرو مجلس با هــدف حمایت از دهکهــای پایین جامعه
برنامههایی در جهــت افزایش توان خرید کارمنــدان ،کارگران
و بازنشســتگان دارد.عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای
اســامی خاطر نشــان کرد :ما در پی تزریق نقدینگی به مردم
نیستیم ب ه همین دلیل برای افزایش توان خرید مردم در آینده نه
چندان دور بن خرید کاال به اقشار پایین جامعه اعطا خواهد شد
تا بتوانند مایحتاج ســفره خود را تامین کنند.وی درپاسخ به این
پرسش که سرنوشــت مصوبه شیر مدارس به کجا رسید؟ گفت:
اعتبار  200میلیارد تومانی در بودجه ســال 98برای توزیع شیر
رایگان مدارس تخصیص داده شــد .اما بهدلیل شیوع و همگیری
بیماری کرونا این طرح اجرایی نشد و ما امیدواریم که با بازگشایی
مدارس این طرح اجرایی شود.
فائو اعالم کرد

رکوردشکنی جدید افزایش قیمت
مواد غذایی جهانی
ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) اعالم کرد قیمت
جهانی مــواد غذایی تحت تاثیر افزایش قیمــت غالت و روغنهای
گیاهی ،در اکتبر برای ســومین ماه متوالی به رکورد باالی جدیدی
در  ۱۰سال اخیر صعود کرد.به گزارش ایسنا ،شاخص قیمت غذای
فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غالت ،دانههای روغنی ،محصوالت
لبنی ،گوشت و شــکر را بررسی میکند ،در اکتبر به  ۱۳۳.۲واحد
در مقایسه با  ۱۲۹.۲واحد بازبینی شده برای سپتامبر افزایش پیدا
کرد که باالترین رکورد از ژوئیه ســال  ۲۰۱۱محســوب میشود.
شاخص سپتامبر پیش از این  ۱۲۹.۲واحد اعالم شده بود .قیمتها
بر مبنای ساالنه در اکتبر  ۳۱.۳درصد افزایش داشت.قیمت کاالهای
کشاورزی سال گذشته تحت تاثیر برداشت کمتر و تقاضای قوی به
میزان چشمگیری افزایش یافت.شاخص قیمت غالت فائو در اکتبر
نسبت به ماه پیش از آن  ۳.۲درصد رشد کرد که ناشی از رشد پنج
درصدی قیمت گندم بود که برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت
و به باالترین رکورد از نوامبر ســال  ۲۰۱۲رسید .فائو درباره گندم
گفت :محدودیت عرضه در بازارهای جهانی به دلیل برداشت کمتر
در کشورهای صادرکننده بزرگ به خصوص کانادا ،فدراسیون روسیه
و آمریکا ،همچنان قیمتها را تحت فشــار صعودی قرار داده است.
بهای معامالت گندم در نوامبر به رکورد جدیدی افزایش پیدا کرد.
قیمتهای گندم در آمریکا در باالترین حد از ســال  ۲۰۱۲ایســتاد
و بهــای معامالت ماه آتی پاریس هم بــه رکورد باالیی صعود کرد.
شــاخص قیمت روغنهای گیاهی فائو در اکتبر تحت تاثیر قیمت
بــاالی روغن پالم به دلیل کمبود کارگر در مالزی ،بر مبنای ماهانه
 ۹.۶درصد رشد کرد.در مقابل شاخص قیمت شکر فائو در اکتبر ۱.۸
درصد کاهش پیدا کرد و به روند رشــدی که در شش ماه گذشته
داد ،پایان بخشــید.فائو پیش بینی کرد تولید غالت جهان در سال
 ۲۰۲۱به دو میلیارد و  ۷۹۳میلیون تن میرسد که در مقایسه با دو
میلیارد و  ۸۰۰میلیون تن برآورد ماه پیش این سازمان اندکی کمتر
بود .برآورد پایینتر فائو منعکس کننده کاهش برآورد تولید گندم
ایران ،ترکیه و آمریکا بود که پیش بینی افزایش تولید مناطق دیگر
را تحت الشعاع قرار داد .تولید جهانی غالت که از سوی فائو برآورد
شــده است ،همچنان رکورد باالیی محســوب می شود اما پایینتر
از تقاضا بوده و به کاهش ســطح ذخایر غالت منتهی می شــود.بر
اســاس گزارش رویترز ،پیش بینی افزایش تجارت جهانی غالت به
رکورد جدید به دلیل تجارت بیشــتر گندم ،باعث شده است تقاضا
تقویت شود.

ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم .باید توجه داشت که  90درصد از
صادرات و واردات ما با حدود  7کشــور است ،باید سعی کنیم
که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم.وی با تاکید بر
اهمیت موضوع مهار تورم گفت :هر تصمیمی در کشور گرفته
میشــود باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم

بســنجیم ،در واقع این موضوع باید اولین مســئلهای باشد که
برای هر تصمیمی به آن توجه میشود .هر سیاستی که منجر
به افزایش تورم شــود باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی
شود .تورم امروز ما در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم کشور
در  4دهه اخیر است .اگر از این مراحل تورم  50یا  60درصدی
عبور کنیم ،دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت میشود
و میتواند به یک ابرتورم منجر شــود .بنابراین همه سیاستها
باید پاســخ یک ســوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش
نرخ تورم میشود یا خیر.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
چین یادآور شد :تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما
هســتند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه
روشــی اثر آنها را خنثی کنیم.وی در ادامه خاطرنشان ساخت:
تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید در حوزههای
سیاســتگذاریهای عمومی و همچنین سیاستگذاریهای
پولــی و مالی باید به آن توجه شــود  .بایــد از متخصصین با
دیدگاههای مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود ،یعنی نباید
حلقه را در اســتفاده از این متخصصان تنگ کرد .کســانی که
سابقه مدیریت آنها سیاستهای ضدتورمی است برای مثال به
آقای طیبنیا گفته میشــد «طبیب تورم» .در زمان ایشان ما
از یــک تورم  47یا  48درصــدی که مربوط به دوره آخر آقای
احمدی نژاد بود ،در  4ساله اول دولت آقای روحانی که طیبنیا
وزیر اقتصاد بود توانستیم تورم را به  11تا  12درصد برسانیم.
تجربه این کار و افراد مورد نیاز وجود دارند .نمیگوییم که این
افراد االن روی کار بیایند اما باالخره سرمایههای فکری کشور
هستند و باید از آنها مشاوره گرفت .نه فقط آقای طیبنیا بلکه
افراد زیادی وجود دارد که در این مورد صاحب نظر هستند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

کشف  ۱۳نوع ماده معدنی جدید در کشور
تهران -ایرنا -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کشف  ۱۳نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به  ۸۱عنصر خبر داد«.علیرضا
شــهیدی» دیروز (جمعه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :در گذشــته بر اساس اطالعاتی که وجود داشــت ،صحبت از وجود  ۶۸نوع ماده معدنی در کشور بود.رییس سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بیانداشت :با توجه به اینکه در سالهای اخیر در بخشهای دولتی و خصوصی استفاده از دستگاههایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با
گذشته انجام میدهند ،افزایش یافته ،وجود  ۸۱نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است.وی معتقد است :با توجه به تنوع معدنی و موقعیت خاص زمینشناسی کشور ،تعداد عناصر
موجود در کشور میتواند به عدد  ۸۵نیز برسد.شهیدی خاطرنشانکرد :در جدول تناوبی عناصر ۱۵ ،عنصر نادر خاکی سبک و سنگین وجود دارد که عناصر نادر خاکی سبک این جدول در
کشور شناسایی شده است.وی ادامهداد :اکنون بهدنبال اکتشاف عناصر نادر خاکی سنگین در کشور هستیم که جزو عناصر اقتصادی به شمار میروند.جزییات این اکتشافات در آینده اعالم
خواهد شد.به گزارش ایرنا ،ایران دارای  ۸۱نوع از انواع مختلف مواد معدنی است .ذخایر اثبات شده سنگآهن ایران به مقدار  ۲.۷میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر
سنگ معدن مس به مقدار  ۲.۶میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است .ایران همچنین دارای  ۱۱میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.کل ذخایر اثبات شده
معادن ایران در حدود  ۶۰میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گسترهای به مساحت  ۵۰۰هزار کیلومتر مربع ،انتظار میرود به بیش از  ۱۰۰میلیارد تن
برسد .از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار میآید.اطالعات مربوط به  ۱۳عنصر کشف شده جدید به زودی از طریق مراجع
مربوطه اعالم خواهد شد.پیشتر رییس سازمان زمینهشناسی و اکتشافات معدنی به ایرنا گفت :امروز سعی ما در سازمان زمینشناسی این است که با توجه به اطالعات بسیار متنوع موجود
در این سازمان طی سالیان متمادی ،محدودههایی که ریسک کمتری دارد در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود تا پس از سرمایهگذاری بتواند به منافع خود نیز برسد.
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گزیده خبر
صنعت و معدن ،دومین دریافت کننده
تسهیالت بانکی
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) نشــان میدهد که تســهیالت پرداختی بانکها و موسســات
اعتباری به بخش خدمات در پنج ماهه نخســت امسال نسبت به مدت
مشابه در سال گذشــته بیش از دو برابر شده و بخش صنعت و معدن
در جایگان دوم بیشــترین دریافت کننده این تسهیالت قرار دارد ،اما
همچنان رقم این تسهیالت به هدف برنامه ششم توسعه نرسیده است.
به گزارش ایسنا ،طبق این آمار در پنج ماهه نخست امسال در مجموع
بیش از  ۹۰۰هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانکها و موسسات
اعتباری به بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان،
بازرگانی ،خدمات و ســایر بخشهای متفرقه پرداخت شده که نسبت
به تســهیالت  ۵۰۶هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۷۸
درصد افزایش داشته اســت.در این میان تسهیالت پرداختی به بخش
صنعت و معدن با افزایش  ۷۶.۷درصدی در پنج ماهه نخســت امسال،
به  ۲۷۵هزار و  ۵۶۰میلیارد تومان رســیده است .مبلغ این تسهیالت
در پنج ماه نخســت ســال گذشــته  ۱۵۵هزار و  ۹۳۰میلیارد تومان
بوده است.ســهم تســهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به
بخش صنعت و معدن از کل تســهیالت پرداخت شــده به بخشهای
کشــاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،بازرگانی ،خدمات و
سایر بخشهای متفرقه در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۰.۸ ،درصد
بوده که امســال این رقم به  ۳۰.۶درصد رســیده اســت.این در حالی
اســت که طبق قانون برنامه ششم توسعه ،بانک مرکزی (شورای پول و
اعتبار) مکلف اســت سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه
ای تنظیم کند که ســهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی
ســاالنه طی اجرای قانــون برنامه حداقل  ۴۰درصد باشــد.همچنین
تســهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز
در در پنج ماهه نخست ســال گذشته حدود  ۱۰۳هزار میلیارد تومان
بــوده که  ۴۱.۵درصد افزایش به  ۱۴۵هــزار و  ۳۸۰میلیارد تومان در
مدت مشــابه سال جاری رسیده است.با این حال سهم بخش بازرگانی
از کل تسهیالت پرداختی به بخشهای یاد شده از  ۲۰.۳درصد در پنج
ماه اول ســال  ۱۳۹۹به  ۱۶.۱درصد کاهش یافته اســت.در این میان
بیشترین تســهیالت پرداختی بانکها و موسســات اعتباری به بخش
خدمات اختصاص یافته که در پنج ماهه نخســت امســال سهم ۴۱.۳
درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل
 ۳۷۱هزار و  ۶۶۰میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه در
سال گذشته ۱۰۷.۹ ،درصد افزایش داشته است.بعد از بخش خدمات،
صنعت و معدن و بازرگانی ،به ترتیب بخش کشــاورزی و مســکن ۶.۹
و  ۵.۱درصد از کل تســهیالت پرداختی بانکها و موسســات اعتباری
را دریافت کردهاند .البته تســهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و
مسکن به ترتیب  ۶۵.۳و  ۴۹.۲درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال
گذشــته افزایش داشته و به  ۶۱هزار و  ۹۸۰میلیارد و  ۴۶هزار میلیارد
تومان رسیده است.
در نیمه اول امسال

چند درصد صادرکنندگان ،تسهیالت
گرفتند؟
از آغاز پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتی ،یعنی خرداد ١٣٩٩
تا آخر شــهریور امسال  ۴۴۷فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت
انجام شده بود ،اما  ۱۹۳فقره به ارزش  ۳۴۶۲میلیارد تومان تسهیالت
به واحدهای صادراتی پرداخت شــد ،یعنی حدود  ۴۳درصد متقاضیان
موفق به دریافت این تســهیالت شدند.به گزارش ایسنا ،در شش ماهه
نخست امســال بیش از  ۲۲۰۹میلیارد تومان تسهیالت درقالب ۱۱۹
فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شــده اســت .البته در این مدت
 ۱۶۵مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تســهیالت انجام شــده بود
کــه یعنی حدود  ۷۲درصد متقاضیان در ایــن مدت موفق به دریافت
تسهیالت شدند .بر اســاس جزئیات اطالعات که در پنج ماهه امسال
منتشر شده نیز ،از بین استانها ،تهران با دریافت  ۳۶۶میلیارد تومان،
بیشترین تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.
در مورد اســتانهایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید
گفت که از بین استانها ۹ ،استان از جمله ایالم ،سیستان و بلوچستان،
کهگیلویه و بویراحمد و مناطق آزاد هیچ تســهیالتی دریافت نکردند.
البته اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای
آن یعنی خرداد  ١٣٩٩تا آخر شــهریور امســال هم منتشــر شده که
نشــان میدهد در ایــن مدت بیش از  ۳۴۶۲میلیــارد تومان در قالب
 ۱۹۳فقره پرداخت شده است .طی مدت یاد شده  ۴۴۷فقره ثبت نام
برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود که  ۲۶۱مورد از آنها برای
دریافت بیش از  ۵۳۴۱میلیارد تومان به بانکها معرفی شدند ،اما ۱۹۳
فقره به ارزش  ۳۴۶۲میلیارد تومان تســهیالت به واحدهای صادراتی
پرداخت شــد ،یعنی حدود  ۴۳درصد متقاضیان موفق به دریافت این
تسهیالت شدند .بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) در راســتای هدایت منابع برای تحقق اهداف
صادراتی و همچنین تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت تسهیالت
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی ،ســامانه یکپارچه
اعطای تســهیالت بســته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی
و تلفیــق منابع بانک هــای عامل طرف قرارداد در ســایت بهین یاب
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بــه آدرس  www.behinyab.irراهاندازی
شده است .این اقدام برای صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای
هدف انجام شــده است.درخواســت متقاضیان پس از ثبت در سامانه
مذکور ،به صــورت خودکار مورد پردازش قــرار گرفته و پس از تایید
بــه یکی از بانکهای عامل (توســعه صادرات ایــران ،صنعت و معدن،
توسعه تعاون ،خاورمیانه ،کار آفرین ،تجارت ،ملی ایران ،رفاه کارگران،
صادرات ایران ،بانک مشــترک ایران و ونزوئال ،کشــاورزی و پارسیان)
جهت تصویب و پرداخت تســهیالت ارســال خواهد شد .منابع در نظر
گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف بصورت تلفیقی به نسبت ۵۰
درصد منابع صندوق توســعه ملی و  ۵۰درصد منابع بانک عامل بوده
و نرخ سود تســهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق
توسعه ملی و نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار است.اولویتهای
اعطای تســهیالت براســاس اولویتهای کاالیی ،اولویتهای کشوری،
واحدهای تولیدی-صادارتی ،اشــخاص حقوقی ،صادرکنندگان کاال از
طریق توســعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی
در نظر گرفته شده است.
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تامین مالی براساس شایستگی اعتبار
انجام شود
روشهای نوین تامین مالی برمبنای شایســتگی اعتبار و مدیریت زنجیره
تامین از طریق اعتبار یکی از خالهای موجود در اقتصاد کشور است که باید
هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.به گزارش ایبِنا ،استفاده از روشهای
نوین تامین مالی یکی از ضروریاتی است که در دولت سیزدهم مورد تاکید
قرار گرفته و مســئوالن براین باورنــد که مدیریت صحیح زنجیره تامین به
طور اعتباری جزو اصول اساســی در صنعت کشور به شمار میرود چرا که
در حال حاضر بنگاههای اقتصادی با مشــکل نقدینگی مواجه هســتند .در
نتیجه به نظر میرسد عالوه بر اعتبارسنجی و رتبهبندی بنگاههای اقتصادی،
بایــد روشهای تامین مالی را متنوع کرد تا در کنار شایســتگی اعتبار ،به
مدل های روز دنیا نیز نزدیک شــویم .چندی پیــش وزیر اقتصاد و دارایی
اعالم کرد :گاهی کســب و کار بانکی به تامین مالی و اعطای تسهیالت به
یک واحد تولیدی که در مقایســه با تامین مالی فعالیت های غیر تولیدی
یک گام به جلو اســت ،معطوف میشود اما راه مؤثرتر ،تأمین مالی زنجیره
ارزش ( )supply chain financeآن هم نه از طریق اعطای تســهیالت و اخذ
وثیقه ،بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است.
احســان خاندوزی افزود :گاهی مقررات ما بانک ها را میترساند که به این
سمت بیایند؛ برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیالت بدهند و وثیقه
بگیرنــد ،در حالی که برای تأمین مالی زنجیــره ارزش ما به خط اعتباری
نیاز داریم نه به تسهیالت .ال سی ریالی نیز یکی از روش های تامین مالی
مبتنی بر اعتبار اســت که به گفته بســیاری از فعــاالن اقتصای ،می تواند
در اقتصاد و صنعت نقش بســزایی داشته باشــد .اعتبار اسنادی (Letter of
 )Creditیا همان ال سی ،تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده
میشــود و تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و
با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.اطمینان فروشنده از اینکه
پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار
یــا تایید کننده دریافت میکند ،امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی
کاال ،اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و
فــک مالکیت کاال از وی صورت میگیرد و تعهد بانک برای پرداخت بها در
معامالت بجای فرد فروشــنده از مزایای الی سی است که میتواند به فعال
اقتصادی کمک خوبی باشــد .در همین باره نایب رئیس کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه شــرکتها باید رتبهبندی شوند و براین
اساس تسهیالت براساس اعتبار خود دریافت کنند ،اظهار کرد :حتی بانکها
میتوانند تسهیالتی برای فرد قائل شوند و اعتباری برای آنها در نظر بگیرند
اما حســاب متقاضی را بدهکار کند .پیشتر اینگونه بود که اگر فردی چک
داشــت اما موجودی نداشت ،بانک براساس اعتبار مشتری مبلغ وجه مورد
نظر را پرداخت میکرد تا مشتری آن مبلغ را بپردازد .در واقع این موارد به
روابط مشــتری و بانک بستگی دارد .محمدحســین دیدهور در گفتوگو با
ایبِنا تصریح کرد :اما به صورت دستوری نمیتوان چنین کاری کرد و برخی
نهادها به بانک ها تکلیف کنند که به یک بنگاه باید مقدار مشخصی اعتبار
دهند .در این شرایط بانک نیز دچار مشکالتی می شود که در نهایت به تورم
دامن خواهد زد .در این شرایط وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی میتواند منابع
مالــی را در اختیار بانکها قرار دهــد و به بانکها این اختیار را بدهد که با
متشریان خود به شکل اعتباری مراوده داشته باشند .وی با بیان اینکه یکی
از معضالتی که وجود دارد ال سی ریالی است ،افزود :اگر بتوانیم خریدها را
از این طریق انجام دهیم کمک بسیار زیادی به خریداران خواهیم کرد .برخی
بانکها با اعطای ال سی مشــکلی ندارند اما گاهی فروشندهها نمیپذیرند
چرا که برای ال سی مدت دار باید سودی به بانک دوم پرداخت شود که از
حساب فروشنده کســر میشود.دیدهور گفت :به عنوان نمونه فردی از یک
بانک ال ســی ریالی میگیرد و به یک بنگاه تحویل میدهد ،بنگاه مربوطه
نیز این اعتبار اســنادی را به بانک دیگر میبرد و طلب پول میکند که اگر
ال سی سررسید  ۳یا  ۴ماهه داشته باشد از این بابت سودی از مبلغ ال سی
کسر می شود که طبیعتا مورد قبول بنگاه مذکور نیست ،مگر اینکه قیمت
فروش را باالتر ببرد که این امر هم رقابتی نیست و بازار را تخریب می کند.
در این شــرایط دولت باید فکری برای این مشکل کند تا بتوانیم این روش
تامین مالی را محقق کنیم.نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
با اشاره به اینکه ال سی ریالی مزایای بسیاری دارد ،تاکید کرد :اکثر شرکت
ها با کمبود نقدینگی مواجه هســتند اما اگر درجه اعتباری آنها باال باشد و
بتوانند ال سی ریالی بگیرند ،دستشان بازتر است و میتوانند فعالیت هایشان
را توسعه دهند.

طال یک شبه  ۳۰دالر گران شد
قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر تصمیم بانک مرکزی آمریکا
برای عدم شــتاب در افزایش نرخهای بهره ،در مســیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.به
گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۱درصد افزایش ،به ۱۷۹۳
دالر و  ۶۳ســنت رســید و از ابتدای هفته جاری تاکنون  ۰.۷درصد رشد داشته است.
در بــازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۱۷۹۴دالر و ۴۰
ســنت رسید .بهای معامالت این بازار شب گذشــته با  ۳۰دالر و  ۶۰سنت معادل ۱.۷
درصد افزایش ،در  ۱۷۹۳دالر و  ۵۰سنت بسته شد.بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه
در پایان نشست سیاست پولی دو روزه خود اعالم کرد تعدیل برنامه ماهانه خرید اوراق
قرضه را آغاز خواهد کرد و قصد دارد آن را در ســال  ۲۰۲۲خاتمه دهد اما همچنان بر
این دیدگاه که تورم باال موقتی خواهد بود و نیازی به افزایش سریع نرخهای بهره ندارد،
پا بر جا ماند.اعالم این خبر باعث شد بازده اوراق قرضه  ۱۰ساله آمریکا از رکورد باالی
اخیر  ۱.۶درصد عقب نشــینی کند.تحلیلگران گروه بانکی  ANZدر یادداشتی نوشتند:
با توجه به این دیدگاه بانک مرکزی آمریکا و فشــارهای تورمی ادامهدار ،طال در سطوح
فعلی حمایت خواهد یافت .با این حال انتظار می رود قیمتها در ســال  ۲۰۲۲با ادامه
احیای اقتصادی عقب نشینی کنند.
بانک مرکزی انگلیس در نشســت روز پنج شنبه خود برخالف تصور سرمایهگذاران که
پیــش بینی میکردند هزینه اســتقراض را افزایش می دهد ،نرخهای بهره را ثابت نگه
داشــت.طال که دارایی بدون بازدهی اســت ،از پایین ماندن نرخهای بهره سود می برد
زیرا هزینه نگهداری این فلز ارزشــمند کاهش پیدا کرده و جذابیت سرمایه گذاری در
آن بیشتر می شود.نیکالس فراپل ،مدیرکل جهانی شرکت «ای بی سی بولیون» گفت:
ســرمایهگذاران زیادی همچنان به بازارهای سهام عالقه دارند و تا زمانی که طال باالی
سطح  ۱۸۳۵دالر را نشکند ،ممکن است نیروی کافی برای جذب عالقه خرید پیدا نکند.
شــاخص  MSCIبازارهای سهام جهان روز جمعه به رکورد باالی جدیدی صعود کرد.بر
اساس گزارش رویترز ،سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا
برای ارزیابی سالمت بازار کار و تاثیر آن بر دورنمای نرخهای بهره بانک مرکزی آمریکا
هســتند.در بازار سایر فلزات ارزشــمند ،بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲
درصد افزایش ،به  ۲۳دالر و  ۸۲سنت رسید .بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با
 ۰.۴درصد افزایش ،به  ۱۰۲۹دالر و  ۷۰سنت رسید .بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل
فوری  ۱.۵درصد صعود کرد و  ۲۰۳۰دالر و  ۶۵سنت معامله شد و در مسیر نخستین
رشد هفتگی در چهار هفته اخیر قرار گرفت.
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ناآگاهی به قانون ،تهدیدی برای دارندگان چکهای جدید

نابلدان چکهای صیادی اسیر کالهبرداران شدند

قانون جدید چک ممنوعیتهــا و قابلیتهای جدیدی را برای
تبادل چــک ایجاد کرده که الزم اســت تمامی صادرکنندگان
و گیرندگان چک به آن اشــراف کامل داشــته باشند.به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایلنا ،براســاس آمار ارائه شــده از
ســوی بانک مرکزی ،تعداد چکهای برگشــتی در شهریورماه
نســبت به ماه مشابه در سال گذشــته حدود  18درصد کاهش
پیدا کرده اما مبلغ چکهای برگشــتی نسبت به سال گذشته
ی چکهای
به میزان حدود  53درصد رشــد داشته است.معرف 
صیادی و تغییرات قابل توجهی که از ابتدای ســال در تبادالت
چک رخ داده است تا حدودی میتواند به آمار و ارقام اشاره شده
مرتبط باشد ،مسئوالن بانک مرکزی بر این عقیده هستند که با
تغییرات ایجاد شده آمار چکهای برگشتی به طور کاهش یافته
است.از ســوی دیگر اما برخی کارشناسان امور بانکی معتقدند
چکهای صیادی هنوز جای خــود را در مبادالت اقتصادی باز
نکرد ه و بســیاری از کســبه هنوز از چگونگی ثبت این چکها
اطالع کافی ندارند و به همین دلیل از اســتفاده از دســته چک
خودداری میکنند .عالوه بر این ،رصدهای میدانی نیز حاکی از
آن است که برخی از فعاالن اقتصادی در بازار ،تجار و مغازهداران
به دلیل ناآگاهی از ویژگی چکهای جدید و نحوه ثبت آنها اسیر
کالهبرداریهای متعدد شدهاند.
چکهای صیادی چه ویژگیهایی دارند؟
قانون «اصــاح قانون صدور چــک» در آبانماه  97به تصویب
مجلس شــورای اســامی رســید و در آذرماه همان ســال به
دســتگاههای اجرایی ابالغ شد .این قانون وظایفی را برای بانک
مرکزی ،بانکهــای عامل ،قوهقضاییــه و وزارت اقتصاد تعریف
کرده که البته متأســفانه بخش قابل توجهی از این تکالیف مثل
صدور چک الکترونیک و یا اعتبارســنجی دارندگان دستهچک
تاکنون اجرایی نشده اســت.بر اساس اعالم بانکمرکزی ،قانون
جدید چک ،برای چکهای جدید بنفش رنگ اعمال میشــود
که از ابتدای ســال جاری روانه بازار شــدهاند .روی این چکها
عبارت «کارســازی این چک منوط به ثبت صــدور ،دریافت و
انتقال آن در ســامانه صیاد است» مشــاهده میشود و در باال
و ســمت چپ هر برگ چک نیز یک شناســه یکتای  ۱۶رقمی
درج شده اســت.صادرکننده چک صیادی باید مندرجات چک
شامل تاریخ «سررســید»« ،مبلغ» و «اطالعات هویتی» ذینفع
را عالوه بر اینکه در برگ چک درج میکند در سامانه صیاد نیز
ثبت کند .همچنیــن ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک

قرضالحسنه»« ،ســپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت»
هســتند.اگر موجودی سایرحسابها هم کافی نباشد ،در مرحله
بعــد تمام حســابهای صادرکننــده چک در تمــام بانکها و
مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴
ساعت از ثبت برگشت چک ،از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد
شد.و در نهایت در صورت فقدان موجودی کافی در کل سیستم
بانکی ،دارنده چک برگشتی میتواند همراه با گواهی عدمپرداخت
به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و صدور اجراییه را از
دادگاه صالح درخواســت کند .البته این بخش از قانون چک در
حال حاضر به طور کامل در شبکه بانکی کشور انجام نمیشود.

باید مندرجات آن را در ســامانه صیاد ،اســتعالم و با مندرجات
بــرگ چک تطبیق دهد.بر همین اســاس از ابتدای فرودینماه
سالجاری ،اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی
به پشتنویسی چک ندارند و باید اطالعات هویتی ذینفع جدید
را در سامانه صیاد ثبت کنند؛ چراکه طبق قانون جدید ،چکهای
جدید نباید در وجه حامل صادر شوند.انجام ثبت و انتقال چک
از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنتبانک،
موبایلبانک ،اپهای موبایلی حوزه پرداخت و نیز شعب بانکهای
عامل امکانپذیر اســت .همچنین قرار است سایر ابزارهای مورد
اســتفاده برای ارائه خدمات ثبت چــک از جمله ابزار پیامکی و
خودپردازها نیز بر اســاس وعده مسئوالن بانک مرکزی باید به
زودی به مردم ارائه شود.
استعالم فوری برای گیرندگان چک
سرویس اســتعالم چک که به منظور اطمینانخاطر گیرندگان
چک از ثبت شــدن سیستمی چک در ســامانه صیاد از سوی
صادرکننــده چــک با کاربــری ســاده و آســان در زیرمنوی

بانک مرکزی هشدار داد؛

گول قرعه کشی را نخورید
بانک مرکزی با صدور اطالعیهای هشــدار داد که هرگونه پیام قرعه کشــی به نام
این بانک در فضای مجازی ســوء اســتفاده از اطالعات کاربران اســت.به گزارش
اقتصادآنالین ،در پی انتشــار پیامی در فضای مجازی بــا موضوع دریافت هدیه از
مرکز پاداش بانکی ،به آگاهی میرســاند بانک مرکزی هیچ گونه قرعه کشی برگزار
نمیکند و هرگونه پیامی به اســم این بانک جعلی اســت و سوء استفاده از حساب
کاربران محسوب میشود.در اطالعیه بانک مرکزی آمده است :خواهشمند است در
صورت مشاهده این گونه پیامها به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با شماره
 ۲۷۰۶اطالع دهید یا مســتندات خود را در پورتال این بانک به آدرس www.crm.
 cbi.irثبت کنید.

«نظامهای پرداخت و زیرساخت» و تحت عنوان «استعالم چک
براســاس اقالم اطالعاتی چک» به نشــانی https://www.cbi.ir/
 aspx.22036/EstelamPichakدر دسترس عموم مردم قرار گرفته
است.گیرندگان چک میتوانند با مراجعه به وب سایت مذکور و
با وارد کردن اطالعات شناسه صیادی چک ،از صحت ثبت چک
به نفع خود از سوی صادرکننده چک مطمئن شوند .این خدمت
بیشــتر مورد استفاده شــرکتهای پخش ،بازاریابها و افرادی
است که در طی روز تعداد زیادی چک را دریافت میکنند .این
سرویس در واقع استعالم فوری و سریع است که در لحظه مبادله
چک انجام میشود و برای اطمینان از این است که صادرکننده
ثبت چک را انجام داده است.
مسدودی تمامی حســابهای بانکی صادرکننده به نفع
گیرنده چک
طبق قانون جدید چک در صورت کافی نبودن موجودی حساب
صادرکننده چک ،بانکها مکلف به پرداخت وجه از محل ســایر
حسابهای بدهکار به ترتیب اولویتی «حساب جاری»« ،حساب

برخی از مفاد مهم قانون چک هنوز اجرا نشده است!
«اعتبارســنجی و تعیین ســقف اعتباری برای دارندگان دسته
چــک»« ،ایجاد امکان صدور چک الکترونیک و چک موردی» و
«جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دستهچک جدید برای
افراد ورشکسته ،معســر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی» و
«مسدودســازی وجوه ســپردهگذاری شــده متعلق به شخص
صادرکننده چک برگشــتی نزد بانکها و مؤسســات اعتباری»
از جمله مهمتریــن مفاد قانون جدید چک اســت که تاکنون
بالتکلیف باقی مانده اســت.علی صالحآبــادی ،رئیس کل بانک
مرکزی اخیرا ً در پاســخ به اینکه چرا برخی از تکالیف مقرر در
قانون جدید چک تاکنون اجرایی نشــده است ،اظهار کرد :تنها
 ۶مورد از تکالیف قانون جدید باقی مانده نیاز به کار فنی بیشتر
و ســنگینتری دارد که در این باره به تازگی کارگروهی تشکیل
دادیم.صالحآبادی به رسانهها وعده داد تا قبل از پایان آبانماه ،به
صورت شفاف درباره جزئیات تکالیف باقی مانده و زمان اجرایی
شدن آنها اطالعرسانی انجام شود.
«ناآگاهی» و «بخشینگری» ریشه بیقانونی در شعب بانکی
به گــزارش ایلنا ،ممکن اســت برخی شــعب بانکها به علت
«ناآگاهی» و یا «بخشــینگری» از انجام هریک از مراحل فوق
خــودداری کنند؛ بنابراین دارندگان چک باید به قانون و حقوق
خود درباره چک آگاهی کامل داشته باشند.ثبت سیستمی چک،
امــکان جعل و تقلب را به حد زیادی کاهش خواهد داد .ویژگی
دیگر ثبت سیستمی این است که از آنجا که اگر صادرکنندهای
چک اولی خود را بیمحل صادر کرده باشد ،دیگر نمیتواند چک
دوم خود را صــادر کند و لذا این موضــوع باعث کاهش تعداد
چکهای برگشتی خواهد شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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دموکراتها انتخابات  ۲۰۲۲آمریکا را میبازند؟

پسلرزههای شکست در ویرجینیا

شکست دموکراتها در انتخابات فرمانداری ویرجینیا و عملکرد
ضعیف آنها در ایالت نیوجرسی لرزه در بین حزب دموکراتها
به وجود آورده اســت که احتمــاالً در انتخابــات میاندورهای
کنگره  ،2022کنترل کنگره را از دســت بدهند.به گزراش گروه
بینالملل خبرگزاری فارس ،عملکرد ضعیف نامزدهای دموکرات
در انتخابات فرمانداری ایاالت «نیوجرسی» و «ویرجینیا» باعث
ایجاد حس وحشــت در میان دموکراتهایی شــده اســت که
اکنون اکثریت مجلس ســنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات
میاندورهای  ۲۰۲۲در خطر جدی میدانند.بنا بر گزارش پایگاه
اطالعرســانی «هیل» ،در ویرجینیا ،ایالتی که بایدن یک سال
پیش در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،با اختالف  ۱۰درصد
پیروز شد ،دموکراتها شاهد شکست «تری مک آلیف» فرماندار
پیشین در این ایالت بودند و این در حالی است که نظرسنجیها
نشــان میداد که وی چندین ماه پیش پیشــتاز بوده است.در
نیوجرســی نیز ،عملکرد بسیار مقتدرانه «جک سیاتارلی» عضو
جمهوریخواه مجلس ایالتــی در مقابل «فیل مورفی» فرماندار
ت این ایالت بســیار غیرقابــل پیشبینی بود به طوریکه
دموکرا 
دموکراتها انتظار داشــتند که مورفی خیلی راحت ســیاتارلی
را شکســت دهد اما این در حالی اســت که مورفی با اختالف
بسیار اندک توانست در سمت خود ابقا شود.طبق گزارش هیل،
به دنبال عملکرد بســیار ضعیف نامزدهای دموکرات ،جمهوری
خواهان بالفاصله موضعی تهاجمی گرفتند و از تالش خود برای
شکســت دموکراتها در انتخابات میاندورهای و کسب کرسی
در مجلس نمایندگان خبر دادند.کوین مک کارتی ،رهبر اقلیت
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا
اعالم کرد که احتماالً حزب وی بتواند در انتخابات میاندورهای
 ۶۰ ،۲۰۲۲کرســی را از آن خــود کند.جمهوریخواهان برای
به دســت آوردن اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا به تنها پنج
ت آورند،
کرسی نیاز دارند و اگر بتوانند یک کرسی در سنا به دس 

میتوانند در نهایت کنترل هر دو مجلس ســنا و نمایندگان یا
همان کنگره را به دســت آورند و بر دموکراتها غلبه کنند که
پس از پیــروزی جمهوریخواهان در انتخابات فرمانداری ایالت
ویرجینیا و علمکرد مقتدرانه آنها در ایالت نیوجرســی ،هدف
سلطه جمهوریخواهان بر کنگره آمریکا در دسترس این حزب
قرار گرفته است«.دیو واسرمن» تحلیلگر آمریکایی در پیامی در
توییتر در تحلیل نتیجه انتخابات فرمانداری آمریکا نوشت« :نتایج
روز سهشنبه با محیط سیاســی که در آن جمهوریخواهان به

وندی شرمن:

از آغاز مجدد مذاکرات وین حمایت میکنیم

معــاون وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که این کشــور از آغاز مجدد مذاکرات وین حمایت میکند .وی تهران را به
مذاکره جدی دعوت کرد.به گزارش فارس« ،وندی شــرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا شــامگاه روز پنجشــنبه
خواســتار از سرگیری مذاکرات هستهای مرتبط با ایران ،در وین شد.شرمن در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره
مدعی شد« :از آغاز مجدد مذاکرات وین حمایت میکنیم و ایران را به مذاکره جدی دعوت میکنیم».وی درباره
دوحه نیز گفت که «در پی آغاز گفتوگوی راهبردی با قطر هســتیم .این کشــور ،شریک اصلی [آمریکا] است».
شــرمن هفته گذشــته گفت که دولتهای آمریکا به دنبال تعطیل کردن کل برنامه غنیسازی ایران بودهاند اما
«باراک اوباما» ،رییسجمهور ســابق آمریکا به این نتیجه رسید که نمیتوان دانشی را که ایجاد شده پس گرفت.
تا کنون شــش دور مذاکره در شــهر وین میان آمریکا و سایر طرفهای برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت
آمریکا به برجام انجام شده است .طرفها میگویند پیشرفتهای ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پارهای
اختالفات کماکان باقی است.یکی از زمینههای اختالف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریمهایی
اســت که دولت «دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده اســت .مضاف بر این ،دولت بایدن
اعالم کرده هیچگونه ضمانتی نمیتواند درباره عدم خروج دوباره دولتهای بعدی آمریکا از برجام بدهد.اخیرا ً مقام
معظم رهبری در جلســهای تأکید کردند آمریکاییها خواستن گنجاندن بندی در توافق هستهای در برجام برای
ملزم کردن ایران به گفتوگو بر ســر مسائل موشکی و منطقهای هستند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
«آمریکاییها در زبان و وعده میگویند تحریمها را بر میداریم اما تحریمها را برنداشتند و برنمیدارند ،ضمن آنکه
شرط هم میگذارند و میگویند که باید در همین توافق جملهای بگنجانید که بعدا ً درباره برخی موضوعات صحبت
شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت».جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که
توافق را نقض کرده این واشــنگتن اســت که باید با رفع تحریمها به توافق بازگردد و الزم اســت اجرای تعهدات
آمریکا مورد راستیآزمایی قرار گیرد .تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجلهای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد.
آمریکا:

در مذاکرات وین شرکت می کنیم

نیویورک – ایرنا – سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی اعالم تاریخ از سرگیری مذاکرات وین از سوی جمهوری
اسالمی ایران ،با استقبال از این مذاکرات اعالم کرد که واشنگتن در مذاکرات وین که از  ۲۹نوامبر (هشتم آذر) از
سر گرفته خواهد شد ،شرکت خواهد کرد.به گزارش ایرنا ،ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه
به وقت محلی (واشــنگتن) در نشست خبری در پی اعالم معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و اتحادیه اروپا مبنی
بر اعالم تاریخ آغاز مذاکرات افزود که ما از اعالم اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه آنها با تمام طرفها صحبت کرده اند،
اســتقبال می کنیم و هفتمین دور مذاکرات برای پایبندی متقابل و مشترک به تعهدات برجامی در روز دوشنبه
 ۲۹نوامبر از سر گرفته خواهد شد.وی تصریح کرد که (رابرت/راب ) مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ریاست
هیات آمریکایی را در این مذاکرات (غیر مســتقیم) به عهده خواهد داشت.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی
شد که معتقدیم چنانچه ایرانی ها جدی باشند می توانیم در مدت زمان کمی به توافق برسیم.ند پرایس ادامه داد
که معتقدیم از طریق بســتن مسایلی که در پایان دور ششم مذاکرات باقی ماند بود ،امکان بازگشت به پایبندی
مشــترک به تعهدات برجامی و اجرایی کردن آنها امکان پذیر است.این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد اگر
قرار باشد مذاکرات به نتیجه برسد و اختالفات پیشین در طول شش دور قبلی به نتیجه برسد ،باید از نقطه قبلی
خود در ششمین دور از مذاکرات آغاز شوند.وی با بیان اینکه در طول مذاکرات وین پیشرفت های زیادی بدست
آمد ،ادعا کرد که آغاز مذاکرات غیر از آنچه در دور ششــم مذاکرات باقی ماند ،ســازنده نیست.سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در ادامه تردید افکنی ها نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به رغم تایید آژانس بین المللی
انرژی اتمی مدعی شد که آشکارا بیان کرده ایم که این پنجره فرصت برای همیشه باز نخواهد بود به خصوص اگر
ایران به پیشرفت های هسته ای خود ادامه دهد.وی ادامه داد که جو بایدن رییس جمهوری ،آنتونی بلینکن وزیر
خارجه و راب مالی آشکارا بیان کرده اند که هنوز معتقدیم یک پنجره فرصت برای بازگشت مشترک و متقابل به
پایبندی به برجام وجود دارد.این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که همچنان معتقدیم این توافق دوام دارد
و در راستای منافع ملی ما است زیرا بر برنامه هسته ای ایران محدودیت های قابل تایید وضع می کند.ند پرایس
همچنین گفت که ما به بررســی پیشــرفت ها و وضعیت ایران با همکاران خود در گروه  ۵+۱و متحدان خود در
خاورمیانه و فراتر از آن ادامه می دهیم و بر اســاس منافع ملی خود و همچنین منافع همکاران و متحدان خود
تصمیم گیری خواهیم کرد.

بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص از سرگیری مذاکرات در وین

اتحادیه اروپا دقایقی پیش با صدور بیانیهای رســمی اعالم کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام هشتم آذر
به صورت حضوری در وین از ســر گرفته می شــود و شرکت کنندگان قرار است به رایزنیها درباره اجرای کامل
و موثر این توافق ادامه دهند.به گزارش ایرنا ،در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای ســرویس اقدام خارجی
ت های امور خارجه
اتحادیه اروپا منتشــر شد ،آمده است که این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزار 
ایران و گروه چهار به عالوه یک ،برگزار خواهد شد.ریاست این نشست بر عهده انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس
اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا شرکت کنندگان قرار است به رایزنیها پیرامون
بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و موثر این توافق ادامه دهند.پیشتر علی باقری کنی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در توئیتی نوشته بود :در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا ،آغاز مذاکرات
با هدف لغو تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی ،در روز  ۸آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.

راحتی در انتخابات  ،۲۰۲۲کنترل ســنا و مجلس نمایندگان را
بازپس میگیرند ،سازگار اســت».دموکرات ها به دلیل داشتن
نقشــه انتخاباتی مطلوب ،نســبت به حفظ کنترل سنا در سال
 ۲۰۲۲اطمینان بیشــتری داشتند ۲۰ .کرســی تحت کنترل
جمهوریخواهان ،از جمله در پنســیلوانیا و ویسکانســین ،که
بایدن در انتخابات ســال  ۲۰۲۰در هر دو آن پیروز شد ،در حال
تعیین بازی هســتند اما میزان محبوبیــت بایدن رو به کاهش
اســت و نتیجه این مسئله در شکســت مک آلیف در انتخابات

فرمانداری ایالت ویرجینیا نمود پیدا کرد«.باب منندز» ســناتور
دموکرات ایالت نیوجرســی در تحلیل شکســت دموکراتها در
انتخابات فرمانداری آمریکا گفت که به واسطه مسائل اقتصادی،
خستگی مردم از کووید ۱۹-و عدم رسیدگی به جوامع اقلیتها
به شکلی مناســب ،نتیجه ناامیدکنندهای برای دموکراتها رقم
خورد«.دیک دوربین» نماینده دموکرات ســنا هشــدار داد که
اگر دموکراتها از شکســت سیاسی در ویرجینیا درس نگیرند،
اکثریت حزب او در ســنا در معرض خطر اســت.بر اساس این
گزارش ،خاطرات مربوط به ســال  ۲۰۰۹که در آن دموکراتها
در رقابتهای فرمانداری ویرجینیا و نیوجرسی متحمل شکست
شــدند و  ۶۳کرســی مجلس نمایندگان و  ۶کرسی سنا را در
انتخابات میاندورهای در ســال  ۲۰۱۰از دست دادند ،این حس
رو به رشد اضطراب را در بین دموکراتها بیشتر تقویت میکند.
برخالف دموکراتها ،گزارشها نشان میدهد که امید و اعتماد
به نفس در بین جمهوریخواهان رو به افزایش است به طوریکه
«جان تون» رهبر اقلیت جمهوریخواهان سنا روز سهشنبه گفت
که جو برای دستاوردهای بزرگ جمهوریخواهان بسیار مساعد
است.طبق این گزارش ،برخی نمایندگان کنگره بر این باورند که
ت دموکراتها در انتخابات فرمانداری آمریکا نشاندهنده
شکس 
کاهش تمایل به دموکراتها است.شبکه بی بی سی در گزارشی
در خصوص شکســت دموکراتها در انتخابات فرمانداری ایالت
ویرجینیا نوشــت که در حالی که بایدن سال گذشته در همین
روزها توانســته بود ترامپ را در ویرجینیا شکســت دهد ،نامزد
جزب جمهوری خواه برای پست فرمانداری ایالت ویرجینیا موفق
شد در رقابتی نزدیک رقیب دموکرات خود را شکست دهد.طبق
این گزارش ،بسیاری از ناظران ،انتخابات ویرجینا را سنگ محکی
برای میزان رضایت مردم از عملکرد دولت جو بایدن در یک سال
گذشــته دانسته بودند و به همین دلیل نتیجه امروز را شکستی
بزرگ برای حزب دموکرات ارزیابی کردند.

قانونگذاران جمهوریخواه:

هر توافقی با ایران از همان ابتدا مرده است
رهبران حــزب جمهوریخواه در کنگره آمریــکا گفتهاند ایران
بایستی هر توافق هستهای با دولت فعلی کشورشان را مرده فرض
کند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رهبران حزب
جمهوریخواه روز پنجشــنبه گفتهاند ایران بایستی هر توافق با
دولــت «جو بایدن» ،رئیسجمهور آمریکا که از حزب دموکرات
است را از همان آغاز مرده فرض کند.وبگاه «واشنگتنفریبیکن»
که یک رسانه نزدیک به جریان نومحافظهکار در آمریکا با آرزوی
براندازی حکومت جمهوری اسالمی ایران است به نقل از رهبران
حزب جمهوریخواه نوشته که آنها میخواهند این پیام مستقیم
را به ایران ارســال کنند که بایــدن از هیچ اختیاری برای دادن
وعده ابدی رفع تحریمها برخوردار نیســت.بایدن در دیداری که
روز نهم آبانماه با سران انگلیس ،فرانسه و آلمان داشت گفته بود
کــه در صورتی که آمریکا بار دیگر به برجام بپیوندد دیگر از این
توافق هســتهای خارج نخواهد شد.در بخشی از بیانیه مشترک
ســران تروئیکای اروپا و آمریکا آمده اســت« :ما از تعهد صریح
رئیسجمهور بایدن مبنی بر اینکه آمریکا خواستار پایبندی کامل
به برجام اســت و تا زمان انجام اقدام مشــابه از سوی ایران به
آن پایبند خواهد ماند ،استقبال میکنیم».این اظهارات از سوی
بایدن در حالی مطرح شد که در روزهای گذشته برخی از منابع
خبری افشــا کردهاند اصرار آمریکا بر ندادن تضمین درباره عدم
خروج از برجام اصلیترین عامل متوقف ماندن مذاکرات وین بعد
از ششمین دور این گفتوگوها بوده است.رهبران جمهوریخواه
کنگره به فریبیکن گفتهاند رئیسجمهور از اختیار قانونی برای
وعــده دادن به نمایندگی از نهاد قانونگذار برخوردار نیســت و
کنگره ،الزامی به رعایت توافق حاصلشــده از سوی قوه مجریه
بــا ایران نخواهد داشــت.قانونگذاران آمریکایی گفتهاند که رفع
تحریمها در اختیار کنگره است و جمهوریخواهان تمامی آنچه
در توان دارند را برای حصول اطمینان از بازگشــت تحریمها به
کار خواهند گرفت.واشــنگتنفریبیکن نوشــته در حال حاضر
دموکراتها با اختالف بسیار اندکی اکثریت کرسیهای مجلس
نماینــدگان و ســنا را در اختیار دارند .این در حالی اســت که
محبوبیت جو بایدن در آســتانه برگزاری انتخابات میاندورهای
کنگره رو به ریزش است.به نوشته فریبیکن ،با توجه به جمیع
این شرایط ،جمهوریخواهان ممکن است در کمتر از یک سال
توافق احتمالی میان دولت بایدن بــرای ورود به برجام را از اثر
بیندازند«.جیم بانکز» ،یکی از اعضای کمیته نیروهای مســلح
مجلس نمایندگان که ریاست کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان
را به عهده دارد گفت« :هر گونه وعده رفع تحریمها که از سوی
تیم بایدن داده شود اتفاقی فیصلهیافته نیست«».جو ویلسون»،
عضو کمیته امور خارجی مجلــس نمایندگان آمریکا هم گفته
که وعده بایدن به ایران ،بیمعنا اســت .او گفت« :رئیسجمهور
بایدن از اختیار تصمیمگیری به جای کنگره برخوردار نیســت
و قوه مجریــه نمیتواند کنگره را محدود کنــد».او اضافه کرد:
«کمیته مطالعاتــی جمهوریخواهان این را روشــن کرده که
وقتی اکثریت را در دســت بگیرد برای رفع تمامی تحریمهای
رفعشــده از ســوی دولت بایدن تالش خواهد کرد».گروهی از
نمایندگان کنگره طرحهایی ارائه کردهاند که خواســتار منوط
کردن بازگشــت آمریکا به برجام به کسب مجوز از کنگره است.
به عنوان مثال«« ،کریس اســتورات» ،قانونگــذار ایالت «یوتا»
تیرماه ســال جاری طرحی معرفی کرد که خواستار جلوگیری
از رفع هر گونه تحریم علیه ایران مگر در صورت کســب مجوز
از کنگره است .پیش از آن ،گروهی از نمایندگان مجلس سنای
آمریکا هم طرحی ارائــه کردند که در صورت تصویب ،هر گونه
توافق با ایران در موضوع برنامه هســتهای را به کســب مجوز از
نهاد قانونگذار آمریکایی منوط میکند«.ران جانسون» ،نماینده

جمهوریخواه ایالت ویسکانسین در مجلس سنا و  ۲۱نفر دیگر
از سناتورهای جمهوریخواه این طراح را ارائه کردهاند.این گروه
از ســناتورها میگویند توافق با ایران توسط دولت «جو بایدن»
بایستی به شکل معاهده باشد .طبق قوانین آمریکا ،معاهدهها به
تأیید دو ســوم اعضای مجلس سنا برسند.عالوه بر این ،گروهی
از نماینــدگان کنگره طرحی به نام «قانون فشــار حداکثری»
پیشــنهاد دادهاند که از حمایــت  ۱۰۹عضو مجلس نمایندگان
آمریکا برخوردار اســت.این اقدامات در شرایطی انجام میشوند
که دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات
جاری در شــهر وین ،پایتخــت اتریش زمینههــای الزم برای
بازگشت کشورش به توافق هستهای برجام را فراهم کند.تا کنون
 ۶دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرفهای برجام
غیر از ایران برای تســهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده
است .طرفها میگویند پیشرفتهای ملموسی در این مذاکرات
حاصل شده اما پارهای اختالفات کماکان باقی است.دولت بایدن
عالوه بر آنکــه از ارائه ضمانتهای الزم دربــاره عدم خروج از
توافق خودداری میکند بر حفظ برخی از تحریمهایی است که
دولــت «دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال
کــرده اصرار دارد.مضاف بر این ،مقامهای دولت آمریکا پیش از
این تصریح کردهاند که قصــد دارند از ورود به برجام به عنوان
«ســکویی» جهت پرداختن به سایر اختالفات از جمله مسائل
موشکی و منطقهای استفاده کنند.اخیرا ً مقام معظم رهبری در
جلسهای تأکید کردند آمریکاییها خواستن گنجاندن بندی در
توافق هســتهای برجام برای ملزم کــردن ایران به گفتوگو بر
سر مسائل موشکی و منطقهای هستند.رهبر انقالب اسالمی در
آخرین دیدار با دولت دوازدهم خاطرنشان کردند« :آمریکاییها
در زبــان و وعده میگویند تحریمها را بر میداریم اما تحریمها
را برنداشــتند و برنمیدارند ،ضمن آنکه شرط هم میگذارند و
میگویند که بایــد در همین توافق جملهای بگنجانید که بعدا ً
درباره برخی موضوعات صحبت شــود و گرنه توافقی نخواهیم
داشــت».حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند« :آنها میخواهند با
گذاشتن این جمله ،بهانهای برای دخالتهای بعدی خود درباره
اصل برجام و مســائل موشــکی و منطقهای فراهم کنند و اگر
ایــران حاضر به بحث درباره آنها نشــود بگویند توافق را نقض
کردهاید و توافق ،بیتوافق».جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده
با توجــه به اینکه آمریکا طرفی بوده کــه توافق را نقض کرده
این واشنگتن اســت که باید با رفع تحریمها به توافق بازگردد
و الزم اســت اجرای تعهدات آمریکا مورد راســتیآزمایی قرار
گیرد .تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجلهای برای بازگشــت
آمریکا به توافق ندارد.کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم
صهیونیستی در سالهای گذشــته ایران را به پیگیری اهداف
نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کردهاند .ایران قویاً
این ادعاها را رد کرده اســت.ایران تأکید میکند به عنوان یکی
از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالحهای اتمی (انپیتی)
و عضــوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی ،حق دســتیابی به
فناوری هســتهای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این،
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات
هســتهای ایران بازدید کردهاند اما هرگز مدرکی که نشان دهد
برنامه صلح آمیز انرژی هســتهای این کشــور به سمت مقاصد
نظامی انحراف داشته باشد ،پیدا نکردهاند.ایران عالوه بر این در
ســال  ۲۰۱۵به توافقی با کشورهای موسوم به گروه  ۵+۱برای
حل و فصل تنشها بر سر برنامه هستهای خود دست پیدا کرد.
علیرغم اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به پایبندی ایران
به تمامی تعهداتش ،دولت آمریکا در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.
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گزیده خبر
ادعای گروسی در مورد دسترسی به نظارت تاسیسات هستهای ایران

نظارت ما بر تأسیسات هستهای ایران
تضعیف شده است

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی مدعی
شــد که نظارت بازرســان آژانس بر تأسیسات هســتهای ایران تضعیف شده و
آژانس به اندازه کافی بر فعالیتهای هستهای ایران اشراف ندارد.به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری تســنیم ،رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری سیانان مدعی
شد فعالیتهای نظارتی آژانس در ایران تضعیف شده و با دشواری پیش میرود.
گروسی در این خصوص به سیانان گفت :نظارت ما بر تأسیسات هستهای ایران
تضعیف شده است و این یک واقعیت است .دسترسی ما به تأسیسات هستهای
ایران باید در حدی باشــد که با چنین برنامه پیچیده و پیشــرفتهای همخوانی
داشته باشــد.وی در ارتباط با وضعیت کنونی محدودیتهای برجامی در ایران
اظهار داشــت :ایران مدتها قبل از محدودیتهای توافق شده در برجام بر سر
مقادیر اورانیوم غنیشده ،میزان نگهداری آب سنگین ،درصد غنیسازی و تعداد
ســانتریفیوژها عبور کرده است و اگر به یاد داشته باشید ،این اقدامات در تالفی
خــروج دولت رئیسجمهور ترامپ از برجام انجام شــد .نکته مثبت این بود که
آنها گفتند که آماده بازگشت [در صورت لغو تحریمها] هستند.مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در پاســخ به سؤالی درباره تالش غربیها برای گنجاندن
بندهای جدید (مشخصاً بندهای مرتبط با فعالیتهای منطقهای و موشکی ایران)
به برجام به سیانان گفت« :این مسائل اص ًال به ما مربوط نمیشود .ما به مسائل
صرفاً هستهای کار داریم.گروسی درباره سفرهایش به ایران برای گفتگو با مقامات
ایرانی نیز اظهار داشت :از زمانی که دولت جدید در ایران کار را آغاز کرده است،
من یک بار به این کشــور ســفر کردهام .من گفتگوهای فنی با آنها داشتم و در
مورد اینکه تعامالت سیاسی داشته باشیم ،یکدیگر را بیشتر بشناسیم و به اعتماد
متقابل برسیم ،اتفاق نظر داشتیم.

ادعای فرانسه در خصوص اقدام علیه ایران
در شورای حکام آژانس

فرانسه مدعی شد هنوز قادر است به همراه شرکای خود در نشست آتی شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران اقدام انجام دهد.به گزارش گروه
بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز ،فرانسه روز پنجشنبه در لحنی
تهدیدآمیز مدعی شد که در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی
اتمی ،آماده است تا به همراه سایر شرکای بین المللی اش علیه ایران اقدام کند.
این ادعای فرانســه در حالی مطرح شده که ایران و گروه  4+1قرار است  8آذر
در وین مذاکرات احیای برجام به منظور لغو تحریمها را از ســرگیرند«.آنه کلر
لیگندر» ســخنگوی وزارت خارجه فرانســه در اظهاراتی گفت :ایران باید بدون
تاخیر و وقفه مذاکره و همکاری با آژانس را از سربگیرد.وی در ادامه افزود :ما با
شرکای بین المللی خود برای پاسخ به ایران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین
المللی انرژی اتمی مشــورت خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ادعا
کرد :ما به شدت نگران نقض تعهدات ایران هستیم ،از جمله تعهداتی که در ماه
سپتامبر اعالم کرده است.
ترامپ:

از افغانستان خارج نشدیم ،تسلیم شدیم

رئیس جمهور سابق آمریکا خروج از افغانستان را تسلیم شدن توصیف کرد و بر
ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات ســال گذشته اصرار کرد.به گزارش گروه
مانیتورینگ گروه بینالملل خبرگــزاری فارس« ،دونالد ترامپ» رئیس جمهور
سابق آمریکا روز پنجشــنبه در ویدئویی به مناسبت سالگرد انتخابات جنجالی
 ۲۰۲۰بر ادعای تقلب در آن تأکید کرد و از دولت جدید این کشور انتقاد کرد.
ترامپ در ویدئویی که توسط «لیز هرینگتون» سخنگوی او در توئیتر منتشر شد
شد« :از همه میهنپرستان در آریزونا به خاطر کار فوقالعادهای که انجام
مدعی 
دادند و آن همه تخلف و کالهبرداری و بینظمی در انتخابات ریاســت جمهوری
 ۲۰۲۰را گزارش کردند تشکر کنم».رئیس جمهور آمریکا درباره شکست خود در
این انتخابات گفت« :روز بسیار غمانگیزی برای کشورمان بود.

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی حل اختالف
قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشــده است
رسیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد  -1برابر رای شماره  1400/1842آقای
حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی  3859023667نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم با مشهوریت محلی تپه سور به مساحت  34195متر مربع به شماره پالک  408فرعی
از  66اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی
-2برابر رای شــماره  1400/1868آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت  8329متر
مربع به شماره پالک  409فرعی از  66اصلی .اقع در بخش  14دیواندره قریه کسنزان خریداری
از مالک رسمی آقای عارف امیر حسنی -3برابر رای شماره  1400/1864آقای سیروس احمدی
فرزند علی به کد ملی 3850044297نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه
زار با مشــهوریت محلی میل به مســاحت  18806/09متر مربع به شماره پالک  410فرعی از
 66اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای عارف امیر
حســنی (تاریخ تحدید حدود ســاعت  10صبح روز شــنبه  -4 )1400/09/06برابر رای شماره
 1400/1769آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی  3859404997نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مســاحت  117488/24متر مربع به شــماره پالک  32فرعی از
 65اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای حسین امیری
-5برابر رای شماره  1400/1771آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کوچک رش به مساحت
 44169/78متر مربع به شــماره پالک  33فرعــی از  65اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه
زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای حسین امیری (تاریخ تحدید حدود ساعت  10صبح روز
یکشنبه -6 )1400/09/07برابر رای شماره  1400/1767آقای رحمت سلیمی فرزند ابوالمحمد به
شماره ملی  3859065084نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت
محلی دول دره اسب به مساحت  50080/65متر مربع به شماره پالک  191فرعی از  15اصلی
واقع در بخش  17دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رســمی آقای رحمت سلیمی -7برابر
رای شماره  1400/1862آقای شمس اهلل پرویزی فرزند محمد علی به کد ملی 3859065378
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان بطوالن به مساحت
 76065/32متر مربع به شــماره پالک  192فرعی از  15اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه
آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی (تاریخ تحدید حدود ساعت 10صبح
روز دوشنبه -8 )1400/09/08برابر رای شــماره  1400/1866آقای یداهلل پرویزی فرزند احمد
 3859067702نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار به مشهوریت محلی
چم خوارو به مســاحت  143998/83متر مربع به شما ه پالک  135فرعی از  17اصلی واقع در
بخش  17دیواندره قریه آب باریک خریداری از مالک رســمی آقای محمد ســعید نادری (تاریخ
تحدید حدود ســاعت  10صبح روز ســه شنبه  )1400/09/09بنابراین هرکس اعم از اشخاص
حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پالک های مرقوم مندرج در این آگهی اعتراض داشته
باشند میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ()150
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مدصبحوکلهبستسحاب
م یچکدژاهلربرخالهل
میوزدازچمننسیمبهشت
تختزمردزدهاستگلهبچمن

چهره روز
گالب آدینه
گالب آدینه ،با نام اصلی گالب مســتعان (زاده  ۲۲آبان
 ۱۳۳۲تهران)،بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون ایران است.
وی فارغالتحصیل رشتهٔ اقتصاد سیاسی از دانشگاه شهید
بهشتی تهران است .او فعالیت هنری را سال  ۱۳۵۴با گروه
تئاتر دانشجویی «پیاده» به سرپرستی مهدی هاشمی و
داریوش فرهنگ آغاز کرد و در چندین نمایشــنامه مانند
«داستانی نه تازه»« ،همشهری»« ،خاطرات و کابوسهای
یک جامه دار از زندگی و مرگ امیر کبیر»« ،دیوار چین»،
«دایــره گچی قفقازی»« ،پــوف!!»« ،مــادام پی پی» و
«در مصر برف نمیبــارد» بازی و کارگردانی نمایشهای
«سلطان مار»« ،مرگ یزدگرد» و «شبی در تهران» را بر
عهده داشت .از کارهای تلویزیونی وی میتوان به بازی در
ســریال «افسانه سلطان و شبان» و کارگردانی مجموعه  ۵۰قسمتی بهنام «خواستگاران» اشاره کرد .وی
همچنین انتخاب بازیگر و بازیگردان تعدادی از مجموعههای تلویزیونی بودهاســت .بازی و منشی صحنهٔ
فیلم نیمهبلند «رسول پسر ابوالقاسم» به کارگردانی داریوش فرهنگ نخستین تجربهٔ سینمایی اوست.وی
در فاصلهٔ ســالهای  ۱۳۶۷–۷۶به آموزش بازیگری برای گروههای مختلف سنی در مدارس و مؤسسات
آموزشی مانند مدرسه هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان وابسته به صدا وسیما پرداخت و نمایشهایی مانند
«گل دوستی»« ،یک روز زیبا»« ،خاطره» و «خبر خوش» را اجرا کرد.او چند نمایشنامه از بهرام بیضایی
را بر صحنه برده ،از جمله مرگ یزدگرد و ســلطان مار.او مرگ یزدگرد را در سال  ۱۳۷۰کارگردانی کرد
و در دهمین جشنواره تئاتر فجر در کنار آثاری نظیر سایه ماه به کارگردانی انوشیروان ارجمند ،دلدار به
نویسندگی و کارگردانی حسین نوری ،واقعهخوانی جهاز جادو به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی
آتیال پسیانی و مالکنون به نویسندگی و کارگردانی مریم معترف و عزتاهلل مهرآوران به روی صحنه برد.

پیشنهاد

ردمیخاهنبستهانددگر
لبودناد نتراحقوقنمک

فرهنگ

واکسیناسیون کودکان آمریکا با واکسن فایزر /رویترز

ورزشی

افتتحیامفتحاالبواب
هستربجانوسینهاهیکباب

کمک به کشاورزان با کمک
هوش مصنوعی
یک اســتارت آپ اسپانیایی موسوم به «  »RawDataاعالم کرده که
میتواند با اســتفاده از هوش مصنوعی به کشــاورزان کمک کند تا
زمان مناســب برداشــت محصوالت را پیشبینی کنند.به گزارش
ایسنا و به نقل از آی او ،پدیده گرمایش جهانی پیشبینی برداشت
محصوالت را به طور فزایندهای برای کشــاورزان دشوار کرده است
اما اســتارت آپ اســپانیایی « »RawDataگفته با بررسی دادههای
حاصل از مناطق کشاورزی و اســتفاده از هوش مصنوعی میتوان
چنین کاری را پیشبینی کرد«.آلبرت دایگس»()Albert Duaigües
یکی از بنیانگذاران این استارت آپ درباره این رویکرد توضیح داد و
گفت :ما دادههای حاصل از مناطق کشاورزی را ترسیم/نقشه برداری
میکنیم .یک مزرعه پر از محصوالت کشارزی را در نظر بگیرید.

تورس :صالح بهترین بازیکن جهان است

مهاجم اسپانیایی پیشین لیورپول عقیده دارد محمد صالح بهترین بازیکن کنونی جهان است.به گزارش ایسنا و به نقل از بیساکر،
فرناندو تورس که روز چهارشنبه بازی اتلتیکو مادرید برابر لیورپول را از نزدیک تماشا کرد ،گفت که محمد صالح بهترین بازیکن
جهان است.او در پاسخ به این سوال که آیا مهاجم مصری در حال حاضر بهترین بازیکن جهان است ،گفت .»٪۱۰۰« :تورس که
قبل از رفتن به آنفیلد در لیگ جوانان نیز هدایت اتلتیکو را بر عهده داشت ،افزود« :اما نه فقط امسال ،در دو یا سه فصل گذشته
او فوقالعاده بود .من فکر میکنم او یکی از دو یا ســه بازیکن برتر جهان در پنج یا شــش سال اخیر بوده است .ثبات او تماشایی
است و همین عملکرد خوب فردی باعث شده است تا لیورپول جام بیاورد.تورس در ادامه گفت :او به رکورد زدن و گلزنی ادامه
میدهد .ما چند بار با هم صحبت کردهایم و من برای او بسیار خوشحالم زیرا زمانی که او به انگلیس آمد شرایط سختی را پشت
سر گذاشت .االن برای صالح خیلی خوشحال هستم چون با تالش و شایستگی به این جایگاه رسیده است.

تخت گاز

ابوالفضل جلیلی :

خوشبختانه فرانسه واکسنهای ما را قبول کرد!
ابوالفضل جلیلی که شــب گذشته برای اکران تازهترین
فیلمش «مسیر معکوس» در فرانسه راهی این کشور شد،
گفت :خوشبختانه فرانسه با سینماگران ایرانی همکاری
کرد و واکسنهای ما را پذیرفت.این روزها جشنوارهای با
نام سینمای ایران در شانتیئی فرانسه برگزار میشود که
ابوالفضل جلیلی هم رییس هیات داوران ایرانی آن است
و هم خودش با فیلم «مســیر معکوس» در این رویداد
حضور دارد .البته این فیلم در بخش خارج از مســابقه و
در اختتامیه جشنواره نمایش داده خواهد شد.جلیلی در
گفتگو با ایسنا از دو موضوع ابراز خوشحالی کرد؛ همراهی
مسئوالن فرانسه با فیلمسازان ایرانی برای حضور در این
کشور و همینطور از اینکه تندیس این جشنواره با الهام از
شعرها و آثار عباس کیارستمی طراحی و ساخته شده است.او که شامگاه چهارشنبه 12 ،آبان ماه راهی
فرانسه شد ،چند ساعتی پیش از سفرش در گپ و گفتی کوتاه با ایسنا از مسئوالن جشنواره شانتیئی و
نیز بخش بهداشت فرانسه قدردانی کرد که واکسنهای سینوفارم فیلمسازان ایرانی را پذیرفتهاند.جلیلی
گفت :من خودم با مشــورت دوست پزشکم ،واکسن آسترازنکا زدم ولی اغلب همکارانی که از ایران به
این جشنواره میآیند ،واکسن سینوفارم زدهاند و بعضی از بچهها فقط یک نوبت واکسن زدهاند .بنابراین
طبق قوانین فرانســه باید برای سفر به این کشــور با محدودیت رو به رو میشدیم ولی لطف بسیاری
داشــتند و با ما همراهی کردند.او با بیان اینکه این جشنواره به صورت حضوری برگزار میشود ،درباره
پروتکلهای بهداشــتی آن توضیح داد :تا جایی که میدانم در کشوری مانند فرانسه وضعیت به حالت
عادی بازگشته است ولی چون بعضی از ما یک نوبت واکسن زدهایم ،به احتمال زیاد در قیاس با دیگران
باید یکسری از مسائل را رعایت کنیم.

الصبوحالصبوحیااصحاب
الماد مالماد میااحباب
اهنبنوشیددمهبدممیانب
راحچونلعلآتشینردیاب

از هر دری خبری

سوفیا پتروونا
ســوفیا پتروونا سرگذشت بســیاری از مادرانی است
که در سالهای  ۱۹۳۵تا  ۱۹۳۹میالدی ،در دورهی
وحشت استالینی ،عزیزانشان را از دست دادند .کسانی
کــه از گزند اعدامهــای آن دوره در امــان نماندند.
کســانی که با وجود سرسپردگی به آرمانهای حزب
ی دستگیر
کمونیست ،با اتهامهای واهی و اعترافگیر 
و اعدام میشوند.لیدیا چوکوفسکایا رمان کوتاهش را
در ســال  ۱۹۳۹نوشت و در آن سعی کرد وقایعی را
که زیر سایهی شــوم و دهشتناک دیکتاتور شوروی،
استالین بر مردم بیپناه شــوروی گذشت به تصویر
بکشــد .در ســال  ۱۹۶۲بود که مقارن با سیاســت
زدایی نیکیتا خروچشف ،و تا حدی باز شدن
استالین
ِ
فضای سیاسی رمانش ،تا آستانه چاپ پیش رفت اما باز با اتهام تضاد با ایدئولوژیهای حزب مواجه
شــد و این آرزو تا سال  ۱۹۸۸محقق نشد.لیدیا چوکوفسکایا نویسنده ،شاعر ،ویراستار و مخالف
حکومت شوروی بود .تألیفات عمیقاً شخصی وی بیانگر هزینههای انسانی ناشی از سرکوب شوروی
است .او بیشــتر کار خود را به دفاع از مخالفانی مانند الکساندر سولژنیتسین و آندری ساخاروف
اختصاص داد .ســوفیا – مادر داستان – زنی بیوه است که به عنوان تایپیست در یک چاپخانه در
لنینگراد کار میکند .پســر او ،عمیقاً به کمونیسم اعتقاد دارد و در ابتدای مسیر است .اما طولی
نمیکشد که تصفیه بزرگ آغاز میشود و همکاران سوفیا ،ناپدید میشوند و در همان حال ،بهترین
دوســت پسرش خبر دردناکی برای مادر میآورد :پسرش دستگیر شده است.وقتی پسرش درگیر
ماجراها و آشوبهای سرکوب سیاسی در شوروی میشود ،سوفیا به صف طویل زنانی میپیوندد
که پشت در مراجع قضایی با این امید (هرچند ناچیز) که خبری خوب دریافت کنند ایستادهاند.

گنجینه

پیشنمایشی از چهرهٔ فیسلیفت بامو با چراغهای دوقسمتی!
طی چند سال اخیر بامو با طراحیهای عجیب و خصوصاً جلوپنجرههای بزرگ ،جنجال زیادی به پا کرده و آماج انتقادات فراوانی شده
است؛ اما بنظر میرسد باواریاییها قصد ندارد از موضع خود کوتاه بیایند و به دنبال ایجاد جنجال تازهای هستند زیرا تصاویر جاسوسی
در برخی از محصوالت جدید بامو مثل فیسلیفت  X7خبر از چراغهای جلوی دوقســمتی دادهاند.البته این طرح چراغ جلو را سالها
است که در خودروهای مدرن دیدهایم .یکی از اولین خودروهایی که از این چراغها استفاده کرد ،نسل اول نیسان جوک در سال ۲۰۱۰
بود و بعدا ً خودروهای زیادی مثل هیوندای سانتافه و جیپ چروکی هم همین رویه را دنبال کردند اما کمتر کسی فکر میکرد که بامو
هم در این مســیر حرکت کند؛ اما چه خوب و چه بعد ،این شرکت تصمیم به استفاده از این طراحی بحثبرانگیز گرفته و از چراغهای
دوقسمتی نهفقط در فیسلیفت  X7بلکه در نسل بعدی سری  ۷و کراساوور جدید  X8هم استفاده خواهد کرد.حال وبسایت روسی
 Kolesaبا طراحی رندرهایی تالش کرده پوششهای استتاری مزاحم را کنار بزند و چهرهٔ احتمالی فیسلیفت  X7را به نمایش بگذارد .با
توجه به این رندرها و همینطور تصاویر جاسوسی ،میتوان فهمید که جلوپنجرهٔ  X7همچنان بزرگ خواهد ماند اما برخالف  M3و M4
و همینطور محصوالت الکتریکی جدید بامو ،این جلوپنجره تا پایین ادامه پیدا نخواهد کرد.

ربات آشپز سیبزمینی
سرخ میکند
یک ربات آشــپز به نام «فلیپی»( )Flippyکــه میتواند روزانه ۳۰۰
همبرگر درســت کند ،اکنون به روزرسانی شده و قادر به پر کردن
ن در روغن است.به
ســبد سیبزمینیهای سرخ کرده و قرار دادن آ 
گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل ،ربات فیلیپی که توسط شرکت
«میســو رباتیکس»( )Miso Roboticsساخته شده است قادر به کار
کردن در بخش سرخکردنیها نیز هست و میتواند نسبت به نسخه
قبلی دو برابر بیشتر در زمین ه آمادهسازی غذا کار کند و فعالیتهایی
ی کردن و برگردانــدن آن را انجام دهد.
مثل پر کردن ســبد ،خال 
فروشــگاه «وایت کســل»( )White Castleبه همکاری با شــرکت
«میسو» پرداخته و به این شرکت بازخورد میدهد تا محصول خود
را از نظر عملکرد بهبود ببخشد.

«خودکشی» کروناویروس با یک
جهش جدید!؟
در ماه اکتبر تعداد موارد تایید شدهی کووید ۱۹-ژاپن به طور غیرمنتظرهای
کاهش یافت و اکنون دانشــمندان ژاپنی ادعــا میکنند که این ویروس
جهشی مفید داشــته که به نوعی خودکشی آن را رقم میزند.به گزارش
ایسنا و به نقل از چاینادیلی ،اقدامات پیشگیرانه ژاپن شدیدتر از پیش نشده
است بنابراین به نظر میرسد پدیده کاهش موارد ابتال ناشی از بروز نوعی
جهش در ویروس باشــد.محققان ژاپنی میگویند که این جهش جدید
در کروناویروس ممکن اســت آن را وادار به «خودکشــی» کند.به نقل از
خبرگزاری کیودو نیوز ،محققان موسسه ملی ژنتیک ژاپن و دانشگاه نیگاتا
به تازگی آخرین تحقیقات خود را منتشر کردهاند .مطالعات نشان داده که
در ژنوم سویه جهش یافته دلتا ،آنزیمی به نام « »nsp۱۴جهش پیدا کرده
است و این جهش باعث عدم بازسازی کامل ویروس و مرگ آن میشود.

