سردار حاجیزاده:

امنیت کشور مثال زدنی است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :اینکه امروز دشمنان ما میگویند راجع به موشک مذاکره کنیم و پهپادهای ما خاری در چشم آنها شده و خواستار محدود
کردن توان موشکی و پهپاد ایران هستند ،بیانگر قدرت ما است.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای
سپاه پاسداران در حاشیه دهمین سالگرد شهادت سردار تهرانی مقدم که صبح روز(پنجشنبه) برگزار شد ،در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای شهید
تهرانی مقدم در عرصه امنیت کشور گفت :امروز امنیت کشور مثال زدنی است و ما لزومی ندارد که راجع به حد توانمان صحبت کنیم چراکه دشمن به
اندازه کافی درباره قدرت موشکی و دفاعی ایران صحبت میکند.وی افزود :اینکه امروز دشمنان ما میگویند......
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نگــــاه

احتمال پرداخت یارانه ۱۱۰هزار تومانی از آذر ماه

رزمایش ذوالفقار۱۴۰۰؛ صحنه
نمایش هوشمندی ارتش ایران
تهران-ایرنــا -رزمایــش ذوالفقــار  ۱۴۰۰تازهترین صحنه نمایش
توانمندیهای بومی و نوین ارتش بــود .نیروهای توانمند ارتش با
بهرهگیری از پهپادهای دوربرد ،موشکهای نقطه زن و سامانههای
پدافند هوشــمند ضمن هشــدار به تهدیدکنندگان فرامنطقه ای
امنیت منطقه ،آمادگی خود را در حراســت از مرزهای ایران اعالم
کردند.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،رزمایش مشترک ذوالفقار
 ۱۴۰۰ارتش از صبح روز یکشــنبه  ۱۶-آبان -در سواحل مکران با
رمز مقدس یا رســول اهلل(ص) آغاز شــد .یگانهای پیاده ،زرهی و
مکانیزه نیروی زمینی ،ســامانههای پدافندی نیروی پدافند هوایی،
شــناورهای ســطحی و زیر ســطحی نیروی دریایی با پشتیبانی
جنگندهها و پهپادهای نیروی هوایی از جمله یگانهای عمل کننده
در ایــن رزمایش بودند .بر اســاس اعالم ســخنگوی این رزمایش،
بهرهگیری از مهماتهای کامال بومی و نیز شبکه محور و هوشمند
بودن تجهیزات و تاکتیکهای به کار گرفته شده در این رزمایش از
مهمترین ویژگی های این رزمایش بوده اســت .مشارکت گسترده
پهپادهای رزمــی بردبلند و راهبردی ،موشــکهای نقطه زن دور
ایســتا ،ســامانههای بومی پدافندی هم از نقاط قوت این رزمایش
به شمار میرود.رزمایش ذوالفقار  ۱۴۰۰درحالی در جنوب ایران و
سواحل مکران اجرا شد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
در مرزهــای آبی خود در خلیج فارس و دریای عمان با چالشهایی
چون مقابله با تروریسم و دزدی دریایی روبروست و مسئولیت خطیر
اسکورت کشــتیهای تجاری و نفتکش را بر عهده دارد .رزمایشی
به گســتردگی و اهمیت ذوالفقار  ۱۴۰۰ضمن ایجاد عرصهای برای
تمرین مهارتها و بهرهگیری از تازهترین فناوریهای بومی ،میتواند
قدرت های فرامنطقــه ای را از ماجراجویی پیرامون مرزهای ایران
برحذر دارد که نمونه عملی آن در همین رزمایش و با ناکام گذاشتن
عملیات پهپادهای جاسوسی آمریکا انجام شد.
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به دستور رئیس جمهور

ت خودرو منتفی شد
افزایش قیم 

به دستور رئیس جمهور و باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبهای نداشته است،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصوالت خود را که طی دو روز اخیر مشمول
افزایش قیمت شدند ،به قیمتهای قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد .به
گزارش ایسنا ،پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصوالت خودروسازان،
طی دو روز اخیر قیمت جدید محصوالت ایرانخودرو و ســایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمتهای
جدید برای نیمه دوم سال جاری اعالم شد .هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت
مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت ،اما اعالم شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای
داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابالغ کرده که قیمت محصوالت مشمول
افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند .این درحالیست که از روز گذشته گروه صنعتی ایرانخودرو فروش
فوقالعاده محصوالت خود با قیمتهای جدید را به مرحله اجرا درآورد اما حاال این گروه خودروسازی باید قیمت
محصوالت عرضه شــده را به قیمتهای پیشین برگرداند و احتماال باید بخشنامه جدید برای بیست و پنجمین
فروش فوقالعاده منتشــر کند؛ البته مهلت ثبتنام پایان فردا شب (جمعه) به اتمام میرسد.البته شورای رقابت
طی چند روز اخیر بیانههایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمتگذاری بایستی توسط این شورا
صورت گیرد ،صادر کرده است.وزارت صمت هم در شرایطی به دستور رئیس جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش
قیمت محصوالت خودروســازان شده است که (چهارشنبه شب) ،سهیل معمارباشی-مدیرکل صنایع حملونقل
وزارت صمت  -عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این
اظهارات شورای رقابت ،اظهار کرد :هماهنگیها و مجوزهای الزم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است
اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام
میشد .موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت ،معدن و تجارت واگذار شده است.

بازنگری در قیمتگذاری کاالهای اساسی
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در گفتگو با گاردین؛

باقری :هدف از مذاکرات وین رفع تحریم های
غیرقانونی علیه ایران است
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امیرعبداللهیان:

آماده حصول یک توافق خوب در وین هستیم

علی سررشته ،مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز عنوان کرد

افزایش تولید ،بهرهوری و درآمد حاصل
از فروش در  ۶ماهه اول امسال
پس از افزایش تولید و افزایش بهرهوری و درآمد حاصل
از فروش در شــش ماهه اول در سال تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها ،شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز در
نظر دارد در شش ماهه دوم سالجاری پس از اخذ بودجه
الزم از سازمان گسترش و توســعه صنایع ایران برنامه
بازسازی و نوســازی کلیه تجهیزات فرسوده کارگاههای
تولیدی را احیا نموده و همچنین در همین راستا چندین
طرح توسعه برای شکوفایی اقتصادی شرکت تدوین شده
که از جمله خطوط ریختهگری  ،BMDخط تولید شمش
 CCMرا میتوان اشاره نمود که انشااهلل پس از اخذ سرمایه
الزم در سال ۱۴۰۱به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

دکتر علی سررشته ،مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز گفت :شرکت ریختهگری ماشینسازی
تبریز از  55ســال پیش (ســال  )1346آغاز به کار کرده است .او گفت :این شرکت در زمینه تامین قطعات ریخته شرکت ماشینسازی
تبریز و در کنار آن تامین قطعات ریخته خودرو ،تراکتور و صنایع وابسته فعالیت میکند .به گفته سررشته حدود  22درصد از تولیدات
شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز برای مصرف در شرکت ماشینسازی بوده است؛  35درصد برای شرکت تراکتورسازی بوده و مابقی
برای شــرکتهای خودروسازی و بازار و شرکتهایی که سفارشات خاصی داشتند ،تولید شده است.سررشته ادامه دارد :در سال 1400
سیاستهای شرکت بر مبنای حمایت از تولید و پشتیبانی و مانعزدایی بوده است .او گفت :در این راستا سعی کردیم که تناژ تولید را
افزایش دهیم .مدیرعامل شــرکت ریختهگری ماشینســازی تبریز از مزیت منحصر به فرد این شرکت سخن گفت و توضیح داد :تولید
قطعات از  200گرم تا  8تن در انحصار شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز بوده و از این مزیت استفاده کرده است که قطعات متنوع
سنگین برای ماشینسازی و صنایع دیگر تولید کند .او افزود :سفارشهای متنوع این شرکت از وزارت نیرو ،صنایع مس و صنایع دیگر
اســت .مدلسازی ،طراحی پایه ،سیستمهای راهگاهی ،بحثهای فنی -مهندسی در خود شرکت اجرا میشود و در نهایت قالبگیری،
ذوبریزی و تولید قطعه نهایی صورت میگیرد .علی سررشته ادامه داد :برنامهای که ما برای سال  1400داریم 12 ،هزار تن قطعه ریخته
سالم و طبق استاندارد است .او به گواهینامه  IATFاین شرکت اشاره کرد که الزام ساپکو بوده است .مدیرعامل ریختهگری ماشینسازی
تبریز ،صادرات را از اهداف اصلی شــرکت دانســت و بیان کرد :نیم نگاهی به بازار ترکیه به ویژه در بخش لوازم خانگی و قطعات خودرو
داریم ،انشااهلل با برنامهریزی که انجام میدهیم در سال  1401قطعات صادراتی خواهیم داشت.او شکستن رکورد  12ساله تولید قطعات
سالم با تناژ  700تن و تحویل به شرکت ماشینسازی را مهمترین دستاورد این شرکت عنوان کرد و گفت :دستاورد بعدی ما بازنگری
در قراردادهای شــرکت بوده است که با قیمت تمام شده توانستیم با ســود  20درصد و با سود قطعی با شرکتهای در ارتباط قرارداد
ببندیم .سررشــته برنامه بعدی شــرکت را ایجاد خط بی ام دی در خطوط تولید عنوان کرد تا امکان تولید قطعات پیچیده ریختهگری
وجود داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به اینکه ایران آماده نیل به یک توافق خوب در وین است،
بازگشت همه طرفها به تعهدات خود را یک اصل مهم و راهگشا خواند.به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری تسنیم ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران چهارشنبهشب
در پیامــی توئیتری اعالم کرد که ایران آماده حصــول یک توافق خوب در مذاکرات احیای برجام
در وین است.امیرعبداللهیان در توئیتر نوشت :این روزها دکتر باقری گفتگوهای موفقی را در اروپا
دنبال میکند .ما در میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هســتیم .بازگشت همه طرفها به
تعهدات یک اصل مهم و راهگشاست.

اجرای محدودیتهای هوشمند کرونایی از ابتدای آذرماه
عضــو کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان اینکــه در حال حاضر پایه تحلیل دادهها در ســامانه
محدودیتهای هوشــمند بر اساس واکسیناسیون است ،گفت :بر این اساس محدودیتهایی برای
افرادی که واکسن تزریق نکردهاند ،اعمال میشود.دکتر مصطفی قانعی در گفتوگو با ایسنا،درباره
آخرین خبرها از اجرای طرح محدودیتهای هوشمند کرونایی که اعالم شده از ابتدای آذر ماه در
حوزه ســفرها و تردد اجرا میشود ،گفت :اعالم شد که سامانه امید اجرایی میشود و قبال هم این
موضوع در ســتاد ملی کرونا تصویب شده است .البته کار در این سامانه روزبروز که پیش میرود،
تقویت هم میشــود .این سامانه در سه اســتان قزوین ،کردستان و آذربایجان غربی پایلوت شد و
بجای اینکه در زمینه محدودیتهای کرونایی ،کل مردم شــامل محدودیت شوند ،تنها گروههای
هدف شــامل میشوند.وی افزود :فرآیند کار در این ســامانه و در طرح محدودیتهای هوشمند،
بر اســاس تحلیل و پایش اطالعات جمعی از تمام دســتگاههای کشور است .یعنی همه اطالعات
از همه دســتگاههای موجود است و بر اســاس رصد هوشمند در همان جایی که باید برای اعمال
محدودیت ورود کنند ،کار را پیش میبرند .در حال حاضر پایه تحلیل دادهها در این سامانه بر اساس
واکسیناسیون است؛ به طوری که برای افرادی که واکسن تزریق نکردهاند،محدودیتهایی اعمال
میشود.وی افزود :در عین حال در زمینه تشخیص افراد کرونا مثبت هنوز بخش خصوصی را برای
انجام تست در اســتانها فراخوان نکردهاند که باید منتظر باشیم که مسئوالن استانها و روسای
دانشگاه ها تثبیت شوند و این کار هم انجام شود.قانعی با بیان اینکه در این مرحله از اجرای طرح
که بر اســاس واکسیناسیون انجام میشود،فعال افرادی که واکسن تزریق کردهاند ،آزادتر هستند،
افزود :حال افرادی که واکسن تزریق نکردهاند ،محدودیتهایی دارند .به عنوان مثال اگر میخواهند
با هواپیما سفر کنند ،باید حتما واکسن تزریق کرده باشند.قانعی ادامه داد :در عین حال به تدریج
این محدودیتها عالوه بر حوزه تردد و سفر ،سایر حوزهها و اقدامات را هم اعم از حوزههای حمل
و نقل ،فرهنگی و ...در بر میگیرد .اعمال محدودیتها در قالب این سامانه به تدریج عالوه بر تردد
و سفرها؛ اتوبوس و تاکسی و ...را هم دربرمیگیرد.وی گفت :اکنون سامانه محدودیتهای هوشمند
برای اجرا از ابتدای آذر ماه آماده است و زیرساختها تا حد ممکن متصل شدند .البته کار در قالب
این سامانه پیشرونده است و به تدریج روزبروز در حوزههای مختلف توسعه پیدا میکند.

 ۱۰۹فوتی و  ۷۳۲۲نفر بیمار جدید کرونایی
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول شبانه روز گذشته ۱۰۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا دیروز
 ۲۱آبان و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۷ ،هزار و  ۳۲۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۱۵۸نفر از آنها بستری شدند.همچنین مجموع بیماران کووید۱۹
در کشــور به  ۶میلیون و  ۲۷هزار و  ۲۶۹نفر رســید و متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۰۹ ،
بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیمــاری به  ۱۲۷هزار و
 ۹۱۸نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۶۷۰هزار و  ۶۵۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛  ۳۵۴۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۳۶میلیون و  ۸۲۹هزار و
 ۱۳۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۳۳شهر کشور در وضعیت
قرمز ۹۵ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۰ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۰۰شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

جزییات رزمایش مشترک ذوالفقار۱۴۰۰
نیروهای ســه گانه ارتش جمهوری اسالمی ایران به همراه پدافند
این نیرو به مدت ســه روز در سواحل جنوب ایران به منظور آزمون
داشتههای نظامی خود ،گرد هم آمدند .رصد و پایش حریم هوایی
کشــور و منطقه عمومی رزمایش در پهنه آبی جنوب کشور توسط
نیروی پدافند هوایی ارتش ،اجرای آتش توسط سامانههای پدافندی
برای مقابله با اهداف متخاصم و اجرای عملیات گشت هوایی توسط
خلبانان و پهپادهای نیروی هوایی ارتش ،از مهمترین سناریوهایی
بود که در آغاز رزمایش از ســوی دریادار «ســید محمود موسوی»
سخنگوی رزمایش به عنوان برنامههای مد نظر فرماندهان عملیات
اعالم شد.مرحله اصلی رزمایش با حمالت غافلگیرکننده تیپهای
تفنگدار و تکاور نیروی دریایی ویگانهای نیروی زمینی با بهره گیری
از قایقهای تندرو ،شــناورهای هجومی ،زیردریاییهای مرطوب و
ناوچههای راکت انداز ،علیه واحدهای سطحی نیروهای حملهور در
قالب یگانهای دشــمن ،آغاز شد.در این حمله شناورهای تندروی
آذرخش ،شــهاب و رعد مجهز به راکتانداز برای مقابله با دشمن
به کارگرفته شــد .عملیات مینریزی ،دفاع ساحلی توسط توپخانه
ســاحلی ،اجرای تازش موتوری در سواحل و هلیبرن تفنگداران با
بالگردهای یگان هوادریا ،گشــت هوایی برای تامین امنیت هوایی
نیروهای عمل کننده در ســطح ،کمین نقطهای و منطقهای ،رصد
و پایش آســمان منطقه عملیات هم از دیگر اقدامات صورت گرفته
در این رزمایش بود.به گفته سخنگوی عملیات ،جمعآوری اطالعات
الکترونیکی و سیگنالی و ضدالکترونیکی نیروهای مهاجم ،پایداری
ارتباطات در فضای مطلق جنگ الکترونیک از جمله نقاط قوت این
عملیات بود که با موفقیت اجرا شد.
رزمایش ذوالفقار۱۴۰۰؛ صحنه نمایش هوشمندی ارتش ایران
نیــروی هوایــی ارتش هــم در نخســتین روز عملیــات جنگنده
بمبافکنهای اف ۴-خود را به میدان رزمایش آورد .این جنگندهها
پس از انجام پرواز بردبلند از پایگاههای خود به سمت منطقه عمومی
رزمایش و انجام عملیات ســوختگیری هوایی از هواپیمای تانکر ،با
اســتفاده از موشــکهای بهینه شده و نســل جدید هوا ب ه سطح
اهداف خود را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند .اســتفاده
از موشــکهای ضدکشتی به روز شده هوا به سطح ،پرواز شناسایی
جنگنــده میراژ در ارتفاع پایین ،تمرین شــلیک به اهداف متحرک
دریایی با جنگندههای  F -۴و استفاده از بمبهای  ۲۵۰پوندی ،از
جمله برنامههایی بود که با موفقیت اجرا شد.از مهمترین سامانههای
اســتفاده شده در این رزمایش سامانه پدافندی  ۱۵خرداد بود که با
شلیک موفق خود به اهداف متخاصم از آزمون خود در این رزمایش
سربلند بیرون آمد .کشف اهداف ریزپرنده و اجرای تیراندازی زمین به
هوای شبانه توسط سامانههای توپخانهای علیه اهداف هوایی متخاصم،
عملیات رهگیری هوایی پرندههای متخاصم توسط پهپاد کرار رهگیر،
فلر ریزی در منطقه عمومی رزمایش با بهره گیری از هواپیمای اف
 ،۴از سناریوهای اجرایی موفق در نیمه شب رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰
بود .در ادامه رزمایش پهپاد ایرانی سیمرغ عملیات گشت و شناسایی
شبانه را با موفقیت به انجام رساند و هدف متحرک شناور در آبهای
دوردسترا با اســتفاده از بمبهای هوشمند و نقطهزن تماما ایرانی
منهدم کرد .کنترل متمرکز ،اقــدام و اجرای غیر متمرکز از اهداف
دیگر در این رزمایش بود که بر اســاس اعالم فرماندهان با موفقیت
مورد اجرا قرار گرفت.در همین زمینه سردار «حمید واحدی» فرمانده
نیروی هوایی ارتش از پیشرفت چشــمگیر در ساخت و استفاده از
پهپادهای بدون سرنشین خبر داد و تصریح کرد« :از جلوههای ویژه
این رزمایش استفاده از هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین بود
که با اســتفاده از بمبهای نقطه زن اهداف را به صورت دقیق مورد
اصابت قرار دادیم ».در همین راســتا پهپاد انتحاری «آرش» نیروی
زمینی ارتش را میتوان یکی از مهم ترین نمادهای این پیشــرفت
دانســت .پهپادی که موفق شد در عملیاتی ســریع و دقیق با طی
مســافتی طوالنی با اصابت به نقطه تعیین شــده ،توان بومی ارتش
ایران را در استفاده از پهپادها نشان دهد.....
ادامه در صفحه دوم
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استیصال آمریکا از قدرتنمایی سپاه در
دریای عمان
رشــت -فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســامی با اشاره به استیصال
آمریکا از قدرت نمایی ســپاه در دریای عمان ،گفت :دستاوردهای دفاعی
جمهوری اسالمی ایران منحصر به فرد است.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار
سرلشکر حســین سالمی شامگاه پنج شنبه در نشست با فرماندهان سپاه
قدس گیالن با اشاره به دستاوردهای چشمگیر و کم نظیر در شرایط سخت
تحریم ،اظهار کرد :در عرصه پهپادها بعضی از حرکاتی که ما انجام میدهیم
را آمریکاییها توانایی انجام آن را ندارند.وی با بیان اینکه پهپادی که کشتی
در حال حرکت را هدف قرار میدهد آن هم در اعماق سه هزار کیلومتری
منحصر به فرد اســت ،افزود :توانایی ما در موشک نیز بهویژه موشکهای
بالســتیک که کشتی در حال حرکت را هدف قرار میدهد منحصر به فرد
است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به استیصال آمریکا
در ماجرای اخیر ســرقت نفت جمهوری اســامی ایران در دریای عمان و
واکنش قاطعانه دلیرمردان ســپاه ،گفت :سرباز آمریکایی همانی بود که ۲
هفته پیش در دریا ایســتاد و مثل کوه یخ آب شد.سردار سرلشکر سالمی
به بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر گسترش کارکرد
پایگاه مقاومت بســیج در تمام مناطق شهری و روســتایی اشاره و تأکید
کرد :هدف دشــمن گسترش فقر و نیازمندان و سپس تهیج آنها است.وی
ادامه داد :اما وقتی در پایگاههای مقاومت برنامهریزی شده و دقیقاً در یک
محل مردم را از بســیاری آسیبها نجات میدهیم ،در همان محله آمریکا
را شکست دادهایم.

رزمایش ذوالفقار۱۴۰۰؛ صحنه نمایش
هوشمندی ارتش ایران
ادامه ازصفحه اول
پهپاد جنگ الکترونیک و ضد تشعشع راداری «امید» هم در این رزمایش
عملیاتی و موفق شد عملکرد رادارهای دشمن در ساحل را مختل ساخته و
به اهداف مورد نظر فرماندهان رزمایش دست یابد .سامانه بومی «مرصاد»
هم با هماهنگی شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور با شلیک موشک،
هدف هوایی متخاصم را ســرنگون کــرد .در مرحله دیگر و البته مهم این
رزمایش رویکرد جنگ شبکهمحور مورد آزمون قرار گرفت و همه سامانهها
مجهز بــه تجهیزات خودحفاظتــی در مقابل جنــگ الکترونیکی بودند.
یگانهای زیرسطحی نیروی دریایی ارتش هم در سواحل مکران توانستند
عملیات خود را با موفقیت به پایان برسانند .همچنین زیردریایی «طارق»
با شلیک اژدر و پرتاب فروند مین  DM1و زیردریایی بومی غدیر با شلیک
اژدر پیشرفته و تماما ایرانی والفجر توانستند اهداف خود را در دریا منهدم
کنند .نکته مهم اینکه ارتش در رزمایش ذوالفقار  ۱۴۰۰برای نخستین بار
در سطح عملیاتی از گلولههای هوشمند توپخانه استفاده کرد و نفربرهای
نوســازی شــده و ارتقا یافته هم در جریان این رزمایش مورد استفاده قرار
گرفتند.موشکهای ساحل به دریای «قادر»« ،نصر» و کروز بردبلند ایرانی
«قدیر» هم دیگر دســتاوردهای بومی ایران بودند که در روز دوم رزمایش
توانستند اهداف و برنامههای پیش بینی شده از سوی طراحان رزمایش را
با موفقیت اجرایی کنند.موشــک کروز ایرانی قادر با شلیک از سایتهای
موشکی تاکتیکی ساحل به دریای نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران،
شناور هدف در فاصله  ۲۰۰کیلومتری را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و
موشک کروز بومی «نصر» توسط ناو موشکانداز هدف سطحی و ناوشکن
موشــک انداز با شلیک موشک کروز بردبلند ایرانی «قدیر» هدف سطحی
خــود را در فاصلــه  ۳۰۰کیلومتری مورد اصابت قــرار داد و منهدم کرد.
ماجراجویی پهپادهای آمریکایی در این رزمایش و رهگیری آنها از سوی
ســامانههای ارتش هم از مهمترین رویدادهای رزمایش در روز ســوم بود.
پهپادهــای  -۹MQو  ۴RQدر حالی که از کیلومترها دورتر در رصد کامل
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار داشتند ،اقدام به ورود به منطقه
 FIRو محدوده ( ADIZمنطقه شناســایی دفاع هوایی) ایران کرده بودند ،از
ســوی پدافند هوایی ارتش رهگیری و با اخطار مواجه شــده و مسیر خود
را تغییر دادند .ســرانجام این رزمایش مهم صبح سه شنبه  ۱۸آبان ماه با
رژه تازهترین دستاوردهای ارتش جمهوری اسالمی؛ از جمله ناوشکن تمام
ایرانی دنا ،جنگندههای اف ،۴میراژ و هواپیمای شناسایی  P۳Fو انواع بالگرد
نیروی دریایی ارتش یگانهای سطحی و زیر سطحی به پایان رسید.
پیامهای تازهترین مانور نظامی ارتش جمهوری اسالمی را به دو دسته داخلی
و خارجی تقسیم کرد .مهمترین پیام داخلی رزمایش ذوالفقار  ۱۴۰۰با توجه
به نوع تســلیحات به کار گرفته شده در آن تثبیت باور توانستن در نیروهای
دفاعی کشور است .تجهیزات به کار گرفته شده ،مجهز به تازهترین فناورهای
ی جوانان و نخبگان کشور در
دفاعی هستند که نشان دهنده خالقیت و نوآور 
توسعه توانمندیهای دفاعی است .توانمندیهایی که سردار «غالمعلی رشید»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص) در حاشیه این رزمایش و در حضور
فرماندهان درباره آنها گفت« :مولفههای قدرت و روش اســتفاده از آن را از
درون تجربههای بحران و جنگ آموختهایم و امیدواریم دشــمنان ،از آزمودن
اراده و قدرت ارتش و ســپاه پرهیز کنند».یکی از مهمترین ویژگیهای این
رزمایــش را میتوان درک صحیح فرماندهان و طراحان از ضرورت تجهیز به
تازهترین فناوری های دفاعی عنوان کرد ،موضوعی که امیر سرتیپ «کیومرث
حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به آن ،تصریح کرده اســت:
«ماهیــت جنگها در آینده تغییر خواهد کرد و پیشبینی ما این اســت که
جنگهای آینده ،جنگ شبکه محور خواهد بود و بنابراین بر روی تسلیحات
و تجهیزات هوشــمند ،دورزن و دقیق زن نیروی زمینی برنامهریزی بســیار
خوبی کردهایم و امروز توانستیم در سه محور «تسلیحات دورزن و دور ایستا»،
«هوشمند کردن تجهیزات و تسلیحات» و «شبکه محور» کردن آنها به خوبی
عمل کنیم».مهم ترین پیام این رزمایش به کشــورهای منطقه را هم دریادار
شهرام ایرانی اینگونه توصیف کرده است« :به همگان این پیام را میدهیم که
هرگاه با ایرانیها با احترام صحبت شــود قطعاً ایرانیها نیز با احترام برخورد
خواهند کرد و اگر غیر از این باشد یقینا با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد».در
هر صورت ارتش در این رزمایش کوشــید بخشــی از آمادگیهای خود را به
نمایــش گذارد و به صراحت اعالم کند کــه برگزاری رزمایش را در هر نقطه
از مرزهــای خود صالح بداند؛ برگزار خواهد کرد .تکاپوی ایران در منطقه در
مسیر تاکید بر این گفته سردار موسوی سخنگوی رزمایش است که «اقتدار
نظامی جمهوری اسالمی نه تنها تهدیدی برای همسایگان نیست ،بلکه برای
جلوگیری از تهدیدات دشمنان است و قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران،
همواره در خدمت امنیت منطقه بوده و خواهد بود» .این باور باید در منطقه
خاورمیانه و جنوب غرب آســیا تثبیت شود که کشورهای فرامنطقه ای این
منطقه را چندان امن نمیخواهند و آنکه باید در مسیر امنسازی گام بردارد
تک تک دولتهای حاضر در این جغرافیا است.
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سردار حاجیزاده:

امنیت کشور مثال زدنی است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :اینکه امروز دشمنان ما
میگویند راجع به موشک مذاکره کنیم و پهپادهای ما خاری
در چشــم آنها شده و خواستار محدود کردن توان موشکی و
پهپاد ایران هستند ،بیانگر قدرت ما است.به گزارش خبرنگار
دفاعی خبرگزاری تسنیم سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده
هوافضای ســپاه پاسداران در حاشیه دهمین سالگرد شهادت
ســردار تهرانی مقدم که صبح روز(پنجشنبه) برگزار شد ،در
جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای شهید تهرانی مقدم
در عرصه امنیت کشور گفت :امروز امنیت کشور مثال زدنی
است و ما لزومی ندارد که راجع به حد توانمان صحبت کنیم
چراکه دشــمن به اندازه کافی درباره قدرت موشکی و دفاعی
ایــران صحبت میکنــد.وی افزود :اینکه امروز دشــمنان ما
میگویند راجع به موشک مذاکره کنیم و پهپادهای ما خاری
در چشــم آنها شده و خواستار محدود کردن توان موشکی و
پهپاد ایران هستند ،بیانگر قدرت ما است .امروز نه تنها سالها
تالش دشمنان در حوزه تحریم تسلیحاتی به نتیجه نرسیده
بلکه دشــمنان صنعت نظامی ایــران را تحریم میکنند که
صادرات نداشته باشد.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران
با بیان اینکه قدرتی که امروز فراهم شده نتیجه راه و روش و
فرهنگ شهدایی چون تهرانی مقدم است ،عنوان کرد :مقدم و
یاران شهیدش مسیر و الگوی موفقیت را به ما نشان دادند .این
مسیر و الگو تنها در حوزه امنیتی و دفاعی نیست و میتواند در

حوزه سیاسی ،فرهنگ و اقتصاد نیز به کار گیری شود .امروز

الزم است از این الگو به ویژه در حوزه اقتصاد که عقب افتادگی

رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور:

درمان آسیبهای اجتماعی وظیفه همه بخشهای حکومت است
رئیسجمهور درمان آســیبهای اجتماعــی را وظیفه همه بخشهای
حکومت دانســت و گفــت :هر چه آســیبهای اجتماعی کاهش یابند
ســرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت
االسالم سید ابراهیم رئیســی در اولین نشست شورای اجتماعی کشور
در دولت ســیزدهم ،گفت :به طور طبیعی همه جوامع کم و بیش مبتال
به آسیبهای اجتماعی هستند ،اما این آسیبها حتی در سطح محدود
به هیچ وجه زیبنده نظام اســامی نیستند.وی آسیبدیدگان اجتماعی
را بخشــی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود :باید از مبتالیان به
آســیبهای اجتماعی حمایت و به فکر درمان آنها بود .باید علل شیوع
آسیبهای اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیبها را با راهکارهای
علمی و آکادمیک بررســی و رفع نمود.رئیسجمهور اظهار داشت :نگاه
تمامی دســتگاهها باید معطوف به نجات آسیبدیدگان اجتماعی باشد
و آسیبهای اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس
کرونا با آن مقابله نشود ،به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد میکند.
رئیسی خاطر نشــان کرد :در برابر آســیبهای اجتماعی نیاز به اقدام
هماهنگ و همافزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد
را نیــز جذب نمود.وی گفت :همه نهادهــا باید گزارش عملکرد خود از
اجــرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آســیبهای اجتماعی را ارائه
کنند .آمار ارائه شــده در گزارش عملکرد نهادهــای مختلف حاکی از
موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آنهاست ،اما وقتی به وضعیت جامعه
نگاه میکنیم چیز دیگری میبینیم و این نگرانکننده است.رئیسجمهور
مقابله با آســیبهای اجتماعی را وظیفــه اخالقی ،دینی و قانونی نظام
حکمرانی دینی برشــمرد و اضافه کرد :دستگاههای مختلف مسئول در
برابر آســیبهای اجتماعی باید با تمرکــز بر علل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی بروز این آســیبها خدمات صیانتی و توانبخشی ارائه کنند.
رئیســی تأکید کرد :عمیقاً به جذب مشارکت مردم اعتقاد دارم .اگر در
مقابله با کرونا تدبیر رهبری در به میدان آوردن مردم نبود ،امروز وضعیت
مناسبی در این زمینه نداشتیم و لذا دولت باید با ایفای نقش حمایتی،
هدایتــی و نظارتی ،ظرفیت نهادهای مختلف و مردم را در عرصه مقابله
با آسیبهای اجتماعی به شکل همافزا به میدان بیاورد.وی با بیان اینکه
عملکرد دســتگاههای مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر
آســیبهای اجتماعی باید رصد شــود ،اظهار داشت :اگر دستگاهی به

مخبر در جلسه رؤسای کمیتههای تخصصی ستاد کرونا:

روند تزریق ُدز سوم بر اساس
اولویتهای مشخص تسریع شود
معاون اول رئیسجمهور گفت :مشکلی از نظر تعداد واکسن در کشور
وجود ندارد و باید روند تزریق دز ســوم بر اســاس اولویت بندیهای
مشخص تسریع شود.به گزارش خبرگزاری مهر ،جلسه روسای کمیته
روز( پنجشنبه
های تخصصی ســتاد ملی مقابله با کرونا پیش از ظهر 
) به ریاســت معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد.محمد مخبر در
این جلســه با اشــاره به آغاز پیک جدید کرونا در برخی کشــورها با
وجود واکسیناســیون ،اظهار داشــت :اگرچه واکسیناسیون در کشور
با ســرعت در حال انجام اســت اما بی توجهی به دستورالعمل های
بهداشتی می تواند تمام زحمات و دســتاوردهای دولت ،تالش کادر
درمــان و همکاری های خود مردم در مقابلــه با کرونا را از بین ببرد.
وی بر لزوم رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی در کشور
تاکید کرد و از رسانه ها و مطبوعات خواست با آگاهی بخشی و اطالع
رسانی دقیق ،هشدارهای الزم را به جامعه منتقل کنند تا سطح رعایت
اصول بهداشتی کاهش پیدا نکند.معاون اول رئیس جمهور همچنین
با اشــاره به آغاز روند تزریق دوز سوم واکسیناسیون در کشور ،افزود:
خوشــبختانه با تالش های گسترده دولت در امر واردات واکسن و نیز
همت تولیدکنندگان داخلی ،مشــکلی از نظر تعداد واکسن در کشور
وجود ندارد و باید روند تزریق دوز ســوم بر اساس اولویت بندی های
مشخص تسریع شــود.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز در
این جلســه گزارشــی از آخرین وضعیت واکسیناسیون در استانهای
مختلف کشــور و رنگبندی شهرها ارائه کرد و گفت :با توجه به اینکه
برخی کشورها با وجود تزریق دوز سوم واکسن همچنان با موج جدید
کرونا درگیر هستند ،رعایت دستورالعمل های بهداشتی همچنان باید
در دستور کار مردم باشد.

تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی
کشــور ،موظف است عملکرد دســتگاهها را در این زمینه ارزیابی کند.
رئیس جمهور ادامه داد :شــورای اجتماعی کشــور وظیفه دارد ،پس از
ارزیابی عملکرد دســتگاهها ،برای جبران کمکاریها زمان تعیین کند تا
همه دســتگاهها بدانند که عمل به تکالیف قانونــی در عرصه مقابله با
آســیبهای اجتماعی ضمانت اجرا دارد.رئیسی تصریح کرد :انجام کار
خوب از همه پســندیده است و از دولت ،دستگاههای دولتی و کارکنان
دولــت و در کل هر دســتگاه و نهادی که به حکومت و نظام اســامی
مرتبط و متصل اســت ،پســندیدهتر؛ لذا عملکرد کارکنان این بخشها
باید در نگاه مردم بهترین و پسندیدهترین باشد و کارکنان دستگاههای
حاکمیتی نباید نســبت به بایدها و نبایدها چه در عرصه شخصی و چه
اداری بیتوجه و بیتفاوت باشند.وی خاطرنشان کرد :مدیران و مسئوالن
دستگاهها و نهادهای دولتی و حکومتی ،باید مراقب باشند و به کارکنان
خود تذکر دهند که عملکــرد آنان در نظر مردم بد جلوه نکند ،چرا که
دســتگاههای حکومتی در زمینه عمل به بایدها و نبایدها در خط مقدم
هســتند.رئیسجمهور گفت :همه بخشهای فرهنگساز کشور از نظام
تعلیم و تربیت ،رسانهها ،بخشهای رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی
کشور ،باید همراه ،هماهنگ و همافزا عمل کنند.رئیسی اظهار داشت :در
تدوین برنامه هفتم توسعه کشور باید موضوع رفع آسیبهای اجتماعی و
صیانت از جامعه در برابر این آسیبها را به شکل جدی مد نظر قرار داد
و یکی از محورهای تنظیم این برنامه باید کاهش رفع این آسیبها باشد.
وی پیشبینی ،پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی را وظیفه همه
بخشهای حکومت عنوان و تصریح کرد :آسیبهای اجتماعی با سرمایه
اجتماعی رابطه متقابل دارند و هر چه آسیبهای اجتماعی کاهش یابند
سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد تا
با تقویت فرهنگ دینی و ســبک زندگی ایرانی – اسالمی و رفع مسائل
و مشکالت اقتصادی ،شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیبهای اجتماعی
باشــیم.در این جلسه که بیش از  ۲ساعت به طول انجامید اعضای شورا
به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاهها در زمینه مقابله با آسیبهای
اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه پرداختند و برنامههای متعددی
در زمینه مقابله با حاشیهنشــینی ،اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش
طالق به تصویب اعضا رسید.

رضاییکوچی:

عزم رئیسی برای خانهدارکردن ملت
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :رئیسجمهور
بســیار مصمم است که به وعده ساماندهی مسکن عمل کند،از این رو
قرار اســت هفته آینده دومین جلسه شورای عالی مسکن برگزار شود.
محمدرضــا رضاییکوچی در گفتگو با خبرنــگار مهر ،درباره تاخیر در
برگزاری جلسه شورای عالی مسکن ،گفت :در اولین جلسه شورای عالی
مســکن مقرر شد تا حداکثر ظرف  ۱۰روز بعد ،بالفاصله جلسه بعدی
برگزار شــود که سه هفته در برگزاری این جلسه وقفه افتاد.وی اظهار
داشت :خوشبختانه قرار بر این شد که جلسه بعدی شورای عالی مسکن
هفته آینده برگزار شــود که این جلسات در هماهنگی بین دستگاهها
برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاثیر زیادی دارد .رئیس جمهور
بسیار مصمم است که به وعده خود یعنی ساخت مسکن و حل مشکل
مــردم در این زمینه عمل کند و به صورت جدی پیگیر ســاخت یک
میلیون مسکن در سال است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی،
اظهار داشت :قانون مالیات بر خانههای خالی کامال شفاف است و دولت
مکلف به اجرای آن است.رضایی کوچی بیان کرد :بیش از یک میلیون
واحد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در کشور شناسایی شده
اســت ،اما به دلیل قصور وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،هنوز درآمد
مالیاتی برای کشور از این طریق به دست نیامده است.وی تصریح کرد:
وزارت راه و شهرسازی وظایف خود را در اجرای قانون مذکور به خوبی
انجام داده و خانههای خالی را شناسایی و به دستگاههای ذیربط معرفی
کرده است.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
وزارت اقتصاد و ســازمان امور مالیاتی وظایف خود را در این زمینه به
خوبی انجام نداده و آنان کوتاهی کردند و به همین دلیل ،قانون مالیات
بر خانههای خالی تاکنون اجرایی نشده است

داریم و مردم ما تحت فشــار هستند استفاده کنیم و بتوانیم
سد فناوری حوزه غیرنظامی را هم بشکنیم.سردار حاجیزاده
با بیان اینکه شهید تهرانی مقدم و شهدایی از این جنس یک
اســتثنا نبودند و از دل همین مردم آمدند و رشــد کردند و
ایســتادگی کردند و این روحیه اخالص را داشتند که بنیان
گذار کار بزرگی در کشور شوند ،تاکید کرد :تک تک جوانان
ایران به شــکل بالقوه یک مقدم هستند منتها باید در مسیر
رسیدن به اهداف ،مقاومت و ایستادگی کنند و در هر عرصهای
که فعالیت میکنند به فرموده رهبر انقالب آن عرصه را مرکز
دنیا بدانند و در کار خود خالصانه باشند در این صورت قطعا
در حوزه فعالیت خود یک تهرانی مقدم می شــوند.وی درباره
تهدیدات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی نیز عنوان کرد :در
مجموعه کشــورهای دنیا تنها حکومت و رژیمی که راجع به
بقا و موجودیت و ادامه حیات صحبت میکند و هماندیشــی
میگذارد رژیم صهیونیستی است .بنابراین رژیمی که راجع
به موجودیت خود صحبت میکند محکوم به نابودی اســت
و نمیتواند درباره نابودی دیگر کشورها صحبت کند.فرمانده
هوافضای ســپاه تصریح کرد :این تهدیدات بیشــتر مصرف
داخلی دارد و میدانند که آنها میتوانند آغاز کننده باشند ولی
پایان کار با ماست و پایان آن نابودی رژیم صهیونیستی است
و اگر این بهانه را دســت ما بدهند بعد از آن دوره را نخواهند
دید و قطعا نابودی خود را به لحاظ تاریخی جلو انداختهاند.

در گفتگو با گاردین؛
باقری :هدف از مذاکرات وین رفع تحریم های غیرقانونی
علیه ایران است
معاون وزیر امور خارجه ایران با رد مذاکرات درباره برنامه موشکی و امنیت کشورمان ،هدف از مذاکرات
وین را رفع تحریم های غیرقانونی دانســت که برخالف قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران اعمال
شــده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر ،معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه انگلیسی
«گاردین» که بامداد جمعه منتشــر شده اســت ،گفت :ایران نیازمند تعهد است که آمریکا دوباره از
توافق هستهای امضا شــده با قدرتهای جهانی در سال  ۲۰۱۵خارج نشود.به نوشته گاردین« ،علی
باقری کنی» افزود که مذاکرات در وین بین ایران و ســایر امضاءکنندگان برجام در مورد ابزاری برای
تأیید اینکه تحریمهای آمریکا هم لغو شده و هم تأثیر عملی بر تجارت با ایران داشته باشد ،به توافق
منجر نشده است.به گزارش گاردین ،باقری تصریح کرد :ما به راستی آزمایی نیاز داریم و این موضوع
حل نشده باقی مانده است .این یکی از موضوعاتی است که هنوز نهایی نشده است .این کافی نیست
که جوهر روی توافقنامه زده شود.گاردین همچنین نوشت که باقری در دفاع از موضع خود مبنی بر
ضمانت آمریکا برای پایبندی به توافق گفت :این یک توافق اســت نه یک سیاست .اگر قرارداد صلح
بین دو کشــور حاصل شود ،آن قرارداد اثر قانونی یک معاهده را خواهد داشت .این قانون بین المللی
اســت .هدف این نیست که قوانین داخلی ایاالت متحده بر یک توافق بین المللی غلبه داشته باشد.
این خالف قوانین بین المللی است.باقری همچنین با تکذیب اینکه ایران به منظور تالش برای توسعه
برنامه هســتهای خود از ازسرگیری مذاکرات خودداری میکند ،گفت :طبیعی است که دولت جدید
بــرای آماده کردن موضع مذاکره خود و انجام مذاکرات دوجانبه با طرفهای دیگر به زمان نیاز دارد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان بحث درباره برنامه موشکی و امنیتی ایران در این توافق را رد کرد و
گفت :برجام چارچوب مشخصی دارد و به سایر موضوعات مرتبط نیست .ما قرار نیست در مورد توان
دفاعی یا امنیت خود مذاکره کنیم.به نوشته گاردین ،باقری با بیان اینکه روابط ایران با سایر کشورها
نیاز به نگهبان ندارد ،این موضوع را که موضع مذاکره ایران آنقدر سخت است که دستیابی به توافق در
وین ممکن نیست ،رد کرد و تصریح نمود :ما فقط میگوئیم طبق برجام تحریمها باید برداشته شوند .ما
یک معامله انجام دادیم و معتقدیم که باید اجرا شود.به گزارش گاردین ،وی در پاسخ به این سوال که
آیا میخواهد مذاکرات وین به نقطه آغاز بازگردد ،گفت :آنچه مهم است ،این نیست که از کجا شروع
کرده ایم بلکه مهم این است که به توافقی برسیم که نتایج عملی برای طرفین داشته باشد .هدف اصلی
ما رفع تحریمهای غیرقانونی است که برخالف قطعنامههای سازمان ملل علیه ملت ایران اعمال شده
اســت .هرگونه تحریمی که توسط رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور ترامپ در نقض برجام اعمال
شده باید برداشته شود .این توافقی است که طبق برجام تعیین شده است.
باقری :تا رسیدن به سطح عادی روابط با انگلیس فاصله داریم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان یا تاکید بر اینکه دیدار با مقامهای انگلیس دیدگاه دوکشور
را یک گام به جلو سوق داد ،گفت :تا رسیدن به سطح عادی روابط فاصله داریم.به گزارش گروه بین
الملل خبرگزاری تسنیم« ،علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به لندن سفر کرده
است دیدار با مقامهای وزارت امور خارجه انگلیس را جدی ،جامع و مثبت ارزیابی کرد و گفت مذاکرات
امروز برای نزدیک تر شدن دیدگاههای مقام های سیاسی ایران و انگلیس گامی رو به جلو بود.باقری در
ت وگوی با ایرنا در لندن ،گفت :من امروز با چند تن از مقام های وزارت خارجه انگلیس در حوزه
گف 
ت وگوی پیوستهای
منطقه ،روابط دو جانبه و امور سیاسی دیدار داشتم .تقریبا حدود پنج ساعت گف 
انجام شــد .دامنه این مباحث از روابط دو جانبه شــروع شــد و به بحثهای منطقهای و همین طور
موضوعات مربوط به مذاکراتی که پیش رو داریم کشیده شد.وی افزود :در همه این بحث ها دو طرف
نگاه خودشان را مطرح کردند و ارزیابی من از این جلسات مثبت است ،مذاکرات جدی انجام شد.معاون
سیاسی وزیر امور خارجه عنوان کرد :با توجه به اینکه ما مدتی است گفت وگویی را با این جامعیت
بین مقامهای وزارت خارجه دو کشور نداشتیم ،فکر می کنم مذاکرات امروز در واقع گام رو به جلویی
بود برای نزدیک تر شدن دیدگاههای مقام های سیاسی ایران و انگلیس.
درباره نحوه دریافت بدهی  400میلیون پوندی انگلیس به جمع بندی نرسیدهایم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مذاکرات با طرف انگلیسی پیرامون بدهی  400میلیون پوندی
ت وگو و پیشرفتی صورت گرفت ،گفت :بله ،در واقع مدتی است که این مساله
این کشور به ایران گف 
برای تادیه بدهی دولت انگلیس به جمهوری اســامی ایران بحثهایی بین دو طرف جریان دارد .در
تهران هم چندین جلسه که من در آن حضور داشتم این مساله مطرح بود و امروز هم این بحث مطرح
شد.معاون وزیر خارجه بیان داشت :اصل موضوع بدهی ،اصل پرداخت بدهی و اصل مبلغ بدهی مورد
توافق دو طرف اســت فقط نکتهای که باعث شده این بدهی تادیه نشود ،روش پرداخت است که در
این مورد طرفین در حال رایزنی هســتند.وی با بیان اینکه طرف انگلیســی گزینهها و شیوههایی را
درخصوص نحوه پرداخت این بدهی مطرح کرده است ،افزود :هنوز در این رابطه به جمع بندی نهایی
نرسیدیم و قرار است بحث را به تهران که برگشتم ،ادامه بدهیم و امیدوارم در آینده نزدیک به جمع
بندی نهایی برسیم.
تا رسیدن به سطح عادی روابط با انگلیس فاصله داریم
باقری در پاسخ به این پرسش که برخی اقدامهای دولت انگلیس از جمله توصیه مسافرتی وزارت امور
خارجه این کشــور که به شهروندان توصیه کرده تنها در شرایط اضطراری به ایران سفر کنند مغایر
روح عادی سازی روابط تجاری دو کشور است و آیا در این رابطه با طرفهای انگلیسی بحث شد بیان
داشت که در جلسات امروز «در مورد طیفی از موضوعات بحث شد ،ولی به نظر من تا این سطح که
ما بتوانیم روابط را به سطح عادی و معمولی برسانیم فاصله داریم».
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احتمال پرداخت یارانه ۱۱۰هزار تومانی از آذر ماه
در پی ارســال الیحه تأمین مطمئن کاالهای اساســی ،نهاده هــای دامی ،دارو و
تجهیزات پزشــکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر به
مجلس شــورای اسالمی ،پرداخت یارانه جدید ۱۱۰هزارتومانی به ۶۰میلیون نفر از
آذرماه قوت گرفت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،ســید ابراهیم
رئیســی ،رئیس جمهور در مکاتبهای با محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شــورای
اسالمی الیحه تأمین مطمئن کاالهای اساســی ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات
پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر را که بهپیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه  5/8/1400هیئت وزیران با قید دوفوریت به
تصویب رسیده است ،برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد.در بخشی از این الیحه
در طرح نهضت ملی مسکن

مردان مجرد باالی  ۴۵سال
برای خانه ثبتنام کنند
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :با تصویب هیات وزیران امکان ثبت نام مردان
مجرد باالی  ۴۵سال و بیماران خاص مجرد در طرح جهش تولید و تامین مسکن
فراهم شد؛ پیشنهاد ثبت نام سایر مجردها که سن کمتری دارند نیز ارائه شده که
به زودی نتایج آن اعالم میشــود.محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :با تصویب هیات دولت دو گروه دیگر شــامل مردان مجرد باالی  ۴۵ســال و
بیماران خاص مجرد به گروههای مجاز برای ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین
مسکن افزوده شدند .بر این اساس ،در حال حاضر پنج گروه شامل خانمهای باالی
 ۳۵ســال ،افراد دارای معلولیت باالی  ۲۰سال ،نخبگان علمی ،مردان مجرد باالی
 ۴۵سال و بیماران خاص ،بدون داشتن شرط تاهل میتوانند در طرح نهضت ملی
مســکن ثبت نام کنند.وی افزود :پیشنهادی هم از ســوی وزارت راه و شهرسازی
برای ثبت نام مردان مجرد کمتر از  ۴۵سال به هیات دولت ارائ ه شده که به زودی
نتایج آن اعالم میشود.
بعضی افراد که مسکن دارند میتوانند ثبتنام کنند
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه درخصوص شــرط سابقه مالکیت نیز
تغییراتی ایجاد شــده است ،گفت :با تصویب هیات وزیران ،اختیاری به وزارت راه
و شهرســازی داده شده که بر اساس شــهر ،استان و شرایط موجود در این زمینه
تصمیم بگیرد .به این صورت که مطابق شاخصهایی مثل تعداد افراد خانوار ،دهک
های درآمدی و غیره ،امکان مجاز شــدن ثبتنام خانوارهایی که ســابقه مالکیت
داشتند فراهم میشود .به طور مثال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که دهک
های اول تا ســوم هســتند و خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر در اولویت این
طرح قرار میگیرند.محمودزاده یادآور شــد :تا پیش از این کســانی که از ابتدای
فروردین  ۱۳۸۴دارای مالکیت خصوصی بودند و در واقع خانه به نامشان بود ،امکان

آمده اســت :به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و
کاالهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی
تأمین میشود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد ( )270000000000000ریال
به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
این مبلغ تا پایان ســال صرف پرداخت یارانه به افراد مشــمول قانون الزام دولت به
پرداخت یارانه کاالهای اساســی ـ مصوب  1399ـ خواهد شــد.این الیحه که برای
تغییر در نحوه بازتوزیع یارانه دالر 4200تومانی نهادههای دامی اســت ،در صورت
تصویب نهایی در مجلس مقدمات کار را برای بازتوزیع یارانه جدید از آذرماه فراهم
میکند.بر اســاس میزان رقم 27هزار میلیارد تومانی که دولت برای  4ماه آخر سال

در این الیحه درخواست مجوز کرده است ،حدود  60میلیون نفر طی چهارماه آخر
سال ماهانه 110هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهند کرد.به گزارش تسنیم ،دالر
4200تومانی که به دالر جهانگیری معروف شده است ،از سال  97به واردات برخی
کاالهای اساســی داده میشد که بنا بر نظر بسیاری از فعاالن عرصه تولید و بازار و
اقتصاددانان ،منافع این یارانه ارزی به مردم نمیرسید و قیمت کاالهای اساسی که
دالر 4200تومانی دریافت میکردند ،همچنان در حال افزایش بوده است ،بنابراین
دولت تصمیم گرفت بهجای تخصیص این ارز ارزان به واردکنندگان ،یارانه ریالی آن
را به مردم اختصاص دهد.این در حالی است که دالر 4200تومانی برای واردات گندم
و دارو فع ً
ال حذف نمیشود.

نامنویسی در طرح جهش تولید مسکن را نداشتند که با مصوبه اخیر اصالحاتی در
این زمینه صورت گرفت.

زنگنه؛

آورده دهکهای اول تا سوم  ۲۰میلیون تومان
وی درباره مبلغ آورده متقاضیان طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت :آورده برای
دهکهای اول تا ســوم  ۲۰میلیون تومان و برای سایر دهکها  ۴۰میلیون تومان
در نظر گرفته شــده است .میزان آورده متقاضیان عبارت است از قیمت تمام شده
منهای تسهیالت که متقاضیان باید اختالف این عدد را بر اساس قراردادی که بین
سازنده و مردم منعقد میشود طی چهار تا پنج مرحله پرداخت کنند.معاون وزیر راه
و شهرســازی تصریح کرد :برای دهکهای اول تا سوم تالش این است که حداکثر
مســاعدت دولت و نهادهای حمایتی صورت گیرد .این کمکها شامل کاهش سود
تســهیالت بانکی ،تامین بیشترین سهم وام ،رایگان بودن هزینه پروانه ساختمانی،
خدمات مهندسی و انشعابات رایگان است .درخصوص مالیات ساخت و محوطهسازی
هم به ازای هر واحد فقط یک میلیون تومان دریافت میشــود.محمودزاده با بیان
اینکه در طرح نهضت ملی مسکن تالش شده تا بیشترین حمایت از دهکهای یک
تا ســه انجام شود ،گفت :اگر تســهیالت برای سایر گروهها  ۵۰تا  ۵۵درصد هزینه
ساخت را پوشش دهد ،برای دهکهای اول تا سوم حدود  ۸۰درصد هزینه را پوشش
خواهد داد .سقف تسهیالت متغیر شد .در طرح جدید مسکن ،با استفاده از تجارب
قبلی تالش کردیم طرح را هوشمند کنیم .بدین صورت که بر اساس جغرافیای محل
ساخت یا مخاطب طرح ،میزان تسهیالت و نرخ کارمزد متفاوت است.معاون مسکن
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سقف تسهیالت طرح جهش تولید و تامین مسکن
برای شهر تهران را  ۴۵۰میلیون تومان ،کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر ۴۰۰
میلیون ،مراکز استانها  ۳۵۰میلیون ،شهرهای کوچک و روستاها  ۲۵۰میلیون تومان
اعــام کرد.به گفته محمودزاده از روز  ۲۸مهرماه تا کنون یک میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند و نام نویسی تا  ۲۸آبان ادامه دارد.
بنابراین گزارش ،از روز  ۲۸مهرماه به مدت یک ماه ثبتنام اجرای قانون جهش تولید
مسکن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی  saman.mrud.irدر ۳۱
استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده ،آغاز شده است .متقاضیان پس از
ورود بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تا کنون برنامه نهایی دولت در خصوص
شــیوه مدیریت ارز  ۴۲۰۰تا پایان سال ارائه نشده ،گفت :به جای حذف ارز  ۴۲۰۰و
اعطای یارانه نقدی به مردم تا ســقف  ۱۰۰هزار تومان ،میتوان آن را به یارانه نقدی
تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد.به گزارش ایسنا ،محسن زنگنه در جمع
خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد،
تصریح کرد :بر اســاس جزء  ۳بند ب تبصره  ۱قانون بودجه  ۱۴۰۰دولت میتواند هر
زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام نماید و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد .بر
خالف آنچه در رسانهها از این الیحه به حذف ارز  ۴۲۰۰نام برده میشود در حقیقت
ایــن الیحه ارز  ۴۲۰۰را به میزان  ۴.۶میلیــارد دالر افزایش میدهد.وی افزود :دولت
میتواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از  ۸به  ۱۲.۶میلیارد دالر همه  ۷قلم کاال شامل
دارو ،گندم ،روغن و نهادههای دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز  ۴۲۰۰را
برای برخی از آنها قطع نماید.زنگنه ادامه داد :در این الیحه دولت اجازه خواســته که
بتوانــد  ۲۷هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز  ۴۲۰۰را به
خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره  ۵۳۰۰۰-۷۱جدول
شماره  ۹از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.این عضو
کمیســیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز
 ۴۲۰۰به سبب ایجاد رانت و عدم بهره مندی سفره مردم ،معترض است گفت :با این
حال ،حذف کامل ارز  ۴۲۰۰را برای نهادههای دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای
عملی جهت پشــتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن ،به صالح نمیداند.وی
افزود :ما جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز  ۴۲۰۰داشتهایم اما تا کنون برنامه
نهایی دولت در خصوص شــیوه مدیریت ارز  ۴۲۰۰تا پایان ســال ارائه نشده است و
امیدواریم دولت آثار اقدامات خود به درستی پیش بینی و تدبیر کند.محسن زنگنه در
پایان گفت :من معتقدم به جای حذف ارز  ۴۲۰۰و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف
 ۱۰۰هزار تومان ،میتوان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت
کرد تا بدینوسیله شاهد افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف نباشیم.

حذف ارز ترجیحی به مصوبه مجلس نیاز ندارد

ماجرای صف های طوالنی مقابل صرافی ها چیست؟

ترس معامله گران از ورود سیگنال مثبت
برجامی
ن بودن قیمت فروش دالر
شنیدهها حاکی از آن است که از روز گذشته به دلیل پایی 
در صرافیهای بانکی نسبت به بازار آزاد ،صف خرید تشکیل شده است.
اقتصادآنالین  -فاطمه اکبرخانی؛ درحالیکه با تداوم جوسازیها درمورد آینده برجام
قیمت دالر در بازار آزاد از مرز مقاومتی ۲۸۲۰۰تومان باالتر رفته بود ،اما صرافیهای
بانکی نرخ فروش دالر را حدود ۵۰۰تومان پایینتر از بازار اعالم کرده بودند که باتوجه
به سود چشمگیر ناشی از فاصله قیمت دو بازار ،صفهای خرید مقابل این صرافیها
شکل گرفته بود.حاال در نتیجه افزایش تعداد خریداران و نوسانگیران و از طرف دیگر
به دلیل روند صعودی درهم ،امروز دالر از سطح ۲۸۴۰۰تومان هم پا را فراتر گذاشت
و به نزدیکی مرز مقاومتی ۲۸۵۰۰تومان رسید؛ ضمن اینکه باتوجه به شروع مذاکرات
ایران با طرفهای اروپایی و باال بودن احتمال ورود سیگنالهای مثبت پیرامون برجام،
نوســانگیران ســعی دارند در این فرصت کوتاه نهایت سود را عاید خود کنند.اما در
این میان برخی معاملهگران معتقدند که دالر به روند صعودی ادامه نخواهد داد و به
دلیل باال بودن نگرانیها نسبت به انتشار اخبار مثبت و ریزش نرخ ارز ،به زودی شاهد
افزایش تعداد فروشندگان و تغییر مسیر بازار خواهیم بود .البته در مقابل عدهای هم با
تکیه بر اخبار منفی همچنان احتمال توافق را پایین میدانند و بر این باورند که دالر
با شرایط پیش آمده رکورد قیمت امسال که ۲۸۵۰۰تومان است را خواهد شکست.
درخواست افزایش تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰

حذف جدیتر شد

به دنبال اتمام هشــت میلیارد دالر تعیین شــده در بودجه بــرای تامین ارز واردات
کاالهای اساســی با نرخ  ۴۲۰۰تومانی ،دولت درخواست افزایش سقف تامین ارز تا
 ۱۲.۶میلیارد دالر را ارائه کرده است و در کنار آن پیشنهادی مطرح شده که بر حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی تاکید دارد.به گزارش ایســنا ،ساالنه در قانون بودجه ،میزان تامین
ارز کاالهای اساســی با ارز ترجیحی تعیین میشود که در بودجه سال جاری هشت
میلیارد دالر بود اما آنچه که بانک مرکزی گزارش داد ،نشان داد که تامین ارز صورت
گرفته جهت واردات کاالهای اساســی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد
دالر بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی
هشت میلیارد دالر پیش بینی شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است.بر این
اساس با توجه به ضرورت تامین ارز کاالهای اساسی در فرصت باقیمانده تا پایان سال،
دولت الیحه افزایش تامین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت میلیارد
دالر قانــون بودجه به  ۱۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر را به مجلس پیشــنهاد کرده
اســت .این درخواست افزایش در حالی صورت گرفته که از دالیل آن افزایش قیمت
جهانی نهاده های دامی و کشــاورزی وارداتی و خشکســالی در سال جاری بوده که
نیاز به تامین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است.در حال حاضر شش قلم کاالی
اساسی شامل ذرت ،جو ،گندم ،کنجاله سویا ،دانه های روغنی و روغن خام به همراه
بخشی از دارو وتجهیزات پزشکی از طریق تامین ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد ایران میشود.
اما در حالی طی ماه های اخیر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات کاالهای اساســی
به یکی از مسائل مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و بحثها و چالشهای بسیاری در
رابطه با آن وجود دارد که دولت در الیحه ای که به مجلس ارائه کرده به این موضوع
اشاره داشته که «در صورت تغییر نرخ ارز نهادهای دامی و کاالهای اساسی ،از محل
درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود تا مبلغ ۲۷
هزار میلیارد تومان به حســاب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانه داری کل کشور
واریز شود و این مبلغ تا پایان سال جاری صرف پرداخت یارانه به افرادمشمول قانون
شــود».بر این اســاس دولت پیش بینی الزم جهت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و مابه
التفاوت آن در راســتای پرداخت یارانه به افراد مشمول را نیز انجام داده است که به
تصویب مجلس برسد ،اما این که آیا در نهایت حذف این ارز را به زودی و قبل از پایان
ســال انجام خواهد داد یا خیر ،هنوز به صراحت مشخص نیست و در مجلس تکلیف
آن مشخص خواهد شد.
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حذف ارز ترجیحی به کاهش نرخ ارز کمک
خواهد کرد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است با حذف ارز ،۴۲۰۰
سوءاستفادههایی که تا به امروز از این ارز شکل گرفته است ،از بین خواهد
رفت.به گزارش ایبِنا؛ چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران ،همواره از سوی
کارشناسان ،اقتصاددان و فعاالن اقتصادی مورد نقد بوده است .این سیاست
ارزی در ســالهای اخیر با تولد دالر  ۴۲۰۰در دولت دوازدهم ،تأثیر منفی
بیشــتری بر چرخه اقتصادی کشور داشــت .بهگونهای که علیرغم تالش
شبانهروزی بانک مرکزی برای اجرای قانون و تأمین ارز دولتی برای واردات
کاالهای اساسی ،هدفگذاری سیاستگذار در جهت حمایت از قدرت خرید
مردم و ثبات قیمتها در بازار کاالهای اساســی ،محقق نشد.حال در دولت
جدید ،به نظر میرسد تیم اقتصادی به دنبال راهکاری برای اصالح این روند
و تأثیرگذاری مثبت در معیشت مردم باشد .بهگونهای که حذف ارز ۴۲۰۰
در ادبیات اقتصادی و مبادالت تجاری کشــور ،حــاال در صدر توصیههای
کارشناســان و فعاالن اقتصادی قرار دارد؛ سیاســتی که به باور بسیاری از
کارشناسان ،میتواند در کنار اثرگذاری مثبت در تأمین و ثبات بازار کاالهای
اساسی و مورد نیاز مردم ،جراحی اقتصادی مهمی برای ایجاد ثبات و آرامش
در بازار ارز نیز باشد.موضوعی که عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران نیز به آن اشاره میکند و معتقد است با حذف ارز ترجیحی،
افزایش عرضه در بازار ارز بهواسطه تقویت قدرت بازارساز ،اتفاق خواهد افتاد.
آرگــون در ادامه گفتگو با ایبِنا با اشــاره به اینکه نــرخ ارز در اقتصاد ایران
متأثر از عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی ،شوکهای سیاسی و رشد
نقدینگی است تأکید کرد :با فرض ثبات نسبی این عوامل ،در صورت حذف
ارز  ۴۲۰۰و حرکت به ســمت تک نرخی شدن ارز در بستر سازوکار عرضه
و تقاضا ،شاهد تعدیل و کاهش نرخ ارز خواهیم بود؛ بنابراین حذف سیاست
ارز ترجیحی ،در مجموع اثرگذاری مثبتی در ثبات بازار ارز و تعدیل شاخص
ارزی میتواند داشته باشد.این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد :هرچه
از قیمت گذاری دســتوری فاصله بگیریم و به سمت مکانیزم بازار حرکت
کنیم( ،شــاید در ابتدا با یک سری نوسانات قیمتی مواجه شویم) در ادامه
میتوانیم به تعادل در قیمتها دست یابیم .به هر حال هر جراحی ،عوارض
خاص خودش را دارد و جراحی اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛
بنابراین برای کاهش و به حداقل رســاندن آثار منفی حذف ارز ترجیحی،
بایستی یک سری حمایتهای معیشتی از اقشار کم درامد جامعه در دستور
کار دولت قرار داشــته باشد ،اما ضرورت حذف سیاست ارز ترجیحی ،امروز
نیاز اقتصاد کشورمان است ،زیرا آثار و نتایج مثبت آن در حوزههای مختلفی
همچون بازار ارز و تعدیل شــاخص ارزی ،در میانمدت و بلندمدت نمایان
خواهد شد.آرگون افزود :اقتصاد یک علم و نمیتوان با دستور و بخشنامه ،به
دنبال اهداف اقتصادی کالن همچون کنترل قیمتها باشیم؛ بنابراین هرچه
به ســمت بازار رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم ،رانت و فساد
نیز از بین خواهد رفت.وی در ادامه به فســاد در بســتر سیاست ارز ۴۲۰۰
تومانی اشاره کرد و افزود :در این سالها ،برخی کاالها که با ارز دولتی وارد
کشور شد ،در نبود نظارت و شبکه توزیع ،بهنوعی از کشور به صورت قاچاق،
خارج شد و به دست مصرف کننده داخلی نرسید .به بیان دیگر ،این چرخه
معیوب ،به خروج دارایی و ســرمایه از کشور منجر شده است .حال اگر ارز
 ۴۲۰۰حذف شــود ،مسلماً کاالی وارداتی که با نرخ ارز رقابتی و بازار ،وارد
کشــور میشــود ،صرفه اقتصادی و مزیتی برای خروج و قاچاق را نخواهد
داشــت و میتواند نیاز بازار داخلی را تأمین کند و عرضه را تقویت خواهد
کرد .در نتیجه با حذف ارز  ،۴۲۰۰سوءاستفادههایی که تا به امروز از این ارز
شکل گرفته است ،از بین خواهد رفت.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد؛

اعالم قیمت  ۲۵کاالی اساسی

پیرو مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور  ،قیمت
 ۲۵کاالی اساســی اعالم شد .به گزارش اقتصادآنالین ،معاونت توسعه بازرگانی
وزارت جهاد کشــاورزی فهرست قیمت رســمی اقالم خوراکی را اعالم کرد.در
جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییسجمهوری مقرر
شــده بود که وزارت جهاد کشاورزی و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط قیمت کاالهای اساسی را ظرف
 ۲۴ساعت آینده محاسبه و اعالم کنند.در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری
از قیمتگذاری سلیقهای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون
درخصوص متخلفین ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان ظرف  ۲۴ساعت فهرستی از مهمترین کاالهای ضروری و اقالم
پرمصرف خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار
دهند تا افراد ســودجو و فروشندگان متخلف شناســایی و به سازمان تعزیرات
حکومتی معرفی شــوند .یادآور می شود ،هرگونه تغییر قیمت در اقالم خوراکی
از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به اطالع ملت شریف ایران
خواهد رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

نفت و انرژی

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
افزایش  ۹۴درصدی صادرات محصوالت
پتروشیمی در  ۶ماهه اول امسال
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در ۶
ماهه اول امســال  ۷میلیارد دالر محصول پتروشیمی از کشور صادر شده ،گفت:
پیشبینی میکنیم که مجموع صادرات سال جاری به  ۱۴.۵میلیارد دالر برسد که
نسبت به سال گذشته  ۹۴درصد افزایش داشته است«.حسن عباس زاده» دیروز
(پنجشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،با بیان اینکه اجرای طرحهای
جهش دوم صنعت پتروشــیمی رو به اتمام اســت ،افزود :به لطف خدا و تالش
صنعتگران صنعت پتروشــیمی ،جهش دوم صنعت پتروشیمی در ماههای آتی
محقق خواهد شد.وی اعالم کرد :در حال حاضر به  ۹۰میلیون تن ظرفیت اسمی
نصب شده در این صنعت رسیدهایم و در ادامه مسیر و جهت اولویت بندی جدید
طرحهای صنعت پتروشیمی اقدام خواهیم کرد .طرحهای فعال صنعت پتروشیمی
را مورد بازبینی قرار دادهایم.این مقام مســوول با بیان اینکه در حال حاضر۸۰ ،
طرح پتروشیمی در دست اجرا هستند ،اظهار داشت :از این تعداد ۶۵ ،طرح فعال،
پیشرفت مناسبی دارد و میانگین پیشرفت آنها به حدود  ۳۵درصد میرسد و ۱۵
طرح هم در مراحل آغازین هستند.مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی با تاکید بر اینکه ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران بعد از اجرای این
 ۸۰طرح ،به  ۱۷۱میلیون تن در ســال میرسد ،گفت :این  ۸۰طرح  ۸۰میلیون
تن ظرفیت را به صنعت پتروشیمی کشور اضافه میکند.عباس زاده سرمایهگذاری
الزم برای اجرای  ۸۰طرح فعال در پتروشــیمی را  ۵۵میلیارد دالر برآورد کرد و
افزود :بر اساس هدفگذاری انجام شده ،این طرحها تا پایان سال  ۱۴۰۶و همزمان
با پایان برنامه هفتم توسعه کشور به اتمام میرسد.وی با اشاره به اینکه  ۳۳طرح
پیشران نیز در صنعت پتروشیمی تعریف شده است که برخی از این طرح ها در
قالب  ۸۰طرح در دســت اجرا هستند ،ادامه داد :اجرای این طرحها ۳.۵ ،میلیون
تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه میکند و این محصوالت تا حد زیادی کشور را
از واردات محصوالت پتروشــیمی بینیاز خواهد کرد.به گفته مدیر برنامهریزی و
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،از مجموع طرحهای پیشران  ۲۰طرح
سرمایهگذار دارند و موافقت اصولی واگذار شده است ۱۰ .مورد دیگر نیز در حال
مذاکره اســت.وی در خصوص صادرات محصوالت پتروشیمی در  ۶ماهه نخست
سال نیز گفت :امسال خوشبختانه هم از نظر تناژی و هم از نظر ارزشی افزایش
صادرات محصوالت پتروشیمی به ثبت رســیده و در  ۶ماهه اول سال ،صادرات
این محصوالت  ۷میلیارد دالر بوده اســت در حالی که در شش ماهه سال قبل
ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی  ۳.۶میلیارد دالر بود.عباس زاده تاکید کرد:
پیشبینی میکنیم امسال کل مجموع صادرات محصوالت پتروشیمی کشور به
 ۱۴.۵میلیارد دالر برسد.به گزارش ایرنا ،تولید محصوالت پتروشیمی از  ۳میلیون
تن در سال  ۱۳۵۷به  ۹۰میلیون تن رسیده است .آمارها گویای آن است که بیش
ت هستند
از  ۱۵هزار بنگاه در حوزه صنایع پاییندستی پتروشیمی مشغول فعالی 
که نقش مهمی در ایجاد اشــتغال در کشور و رونق اقتصادی دارند ،بهطوری که
اشتغال مستقیم در صنعت پتروشیمی در حوزه پاییندست حدود  ۹۲۰هزار شغل
برآورد میشــود ،این میزان اشتغال را اگر با اشتغال مستقیم  ۱۰۷هزار نفری در
صنعت پتروشیمی در حوزه باالدست مقایسه کنیم به اهمیت صنایع پاییندست
در این حوزه بیشتر پی میبریم.به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی
عرضهشده به صنایع پاییندســت صنعت پتروشیمی ،ظرفیت ایجاد  ۱۷۰هزار
اشتغال وجود دارد ،بنابراین در سالهای گذشته تأکید فراوانی شده که ظرفیت
تولید صنعت پتروشــیمی در اختیار تولید خوراک برای صنایع پاییندست قرار
گیرد و برنامهریزی دقیقی نیز برای آن انجام شده است.ایران با تولید  ۳۰میلیون
تن محصوالت پایه صنعت پتروشیمی توانسته جایگاه دوم منطقه را در این حوزه
از آن خود کند و پیشبینی میشــود با اجرایی شــدن طرحهای فعال صنعت
پتروشــیمی ،تا انتهای برنامه هفتم توسعه کشــور ،مقدار تولید محصوالت پایه
پتروشیمی در ایران به  ۵۷میلیون تن افزایش یابد که این موضوع نهتنها ایران را
در این بخش به جایگاه نخست منطقه ارتقا میدهد ،بلکه چرخهای رشد و توسعه
صنایع پاییندست پتروشیمی را با سرعت بیشتری به حرکت در میآورد و رشد
اشــتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.حاصل این رخداد ،ایجاد ارزش
افزوده باالتر برای صنعت پتروشــیمی و تولید طیف متنوعی از تولیدات مختلف
در این صنعت است که نیازهای مختلف کشور را تأمین خواهد کرد.در مجموع،
بین برنامهها و اولویتهای رئیسجمهوری برای صنعت پتروشیمی و اولویتهای
برنامهریزیشــده و ریلگذاری انجامشده در صنعت پتروشیمی ،نقاط مشترکی
وجود دارد که نقطه تبلور آن را میتوان توجه به صنایع پاییندســت دانســت؛
موضوعی که همواره جزو اولویتهای مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
سالهای اخیر بوده و اجرای آن میتواند ضامن اشتغالزایی ،رشد و رونق اقتصادی
در سراسر کشور با تکیه بر صنایع پاییندست باشد.

دفاع عربستان از سوختهای فسیلی در
کنفرانس اقلیمی سازمان ملل
وزیر انرژی عربستان ســعودی در گالسکو اظهار کرد که تالشها برای مبارزه با
تغییــرات اقلیمی نباید امنیت انرژی جهانــی را تضعیف یا منبع انرژی خاصی
را حذف کند.به گزارش ایســنا ،اظهارات مقام انرژی ارشد عربستان سعودی که
بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک اســت ،در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد
( )COP26به میزبانی انگلیس در اســکاتلند مطرح شد .این کنفرانس با هدف
دریافت تعهد از ســران جهان برای کاهش انتشار گاز گلخانه ای به خصوص در
حوزه نفت ،زغال سنگ و گاز برگزار می شود.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربستان سعودی در این نشست گفت :ضروری است که بدون جانبداری
بــه نفع یا علیه هیــچ منبع انرژی ،تنوع راهکارهــای اقلیمی و اهمیت کاهش
آالیندگی که در توافق اقلیمی پاریس مقرر شده است ،را به رسمیت بشناسیم.
وی در ادامه افزود :مذاکره کنندگان باید نسبت به شرایط ویژه کشورهای کمتر
توســعه یافته که بعضی از آنها در برابر درخواستها برای فاصله گرفتن جدی از
ســوختهای فســیلی به دلیل هزینه های اقتصادی آن مقاومت می کنند ،آگاه
باشــند .ما باید با یکدیگر برای کمک به این کشــورها برای خنثی کردن تاثیر
سیاستهای تغییرات اقلیمی بدون به مخاطره انداختن توسعه پایدار آنها کار کنیم.
محمد بارکیندو ،دبیرکل نیجریه ای اوپک اظهار کرد :این روایت که گذار انرژی از
نفت و سایر سوختهای فسیلی به تجدیدپذیرها است ،گمراه کننده است.مدافعات
نفت ،گاز و زغال سنگ مدتهاســت استدالل می کنند فناوریهایی نظیر جمع
آوری و نگهداری کربن که در آن آالیندگیها گرفته و در زیرزمین نگهداری می
شوند ،می تواند به اقتصادها اجازه دهد به مصرف سوختهای فسیلی ادامه دهند.
کنشــگرهای اقلیمی این استداللها را رد کرده و می گویند این فناوری گران و
در ابعاد گسترده ثابت نشده است و تنها پوششی برای صنایع آالینده به منظور
ادامه فعالیتشان فراهم می کند.چندین مقام حاضر در مذاکرات گالسکو به رویترز
گفتند :عربستان سعودی مانع پیشرفت مذاکرات به سمت یک توافق قوی شده
است.شاهزاده عبدالعزیز گفت :آنچه شما شنیدهاید ،ادعاهای نادرست و یک تقلب
و دروغ بوده است.بر اساس گزارش رویترز ،وی در پاسخ به این که آیا قبول دارد
سوختهای فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند ،گفت :نه تصور می کنم
راه خوبی پیش رو وجود دارد.
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ریزش سنگین قیمت نفت متوقف شد

انرژی می دانند که برداشــت از ذخایر نفت استراتژیک باعث
افت موقتی قیمتها می شــوند و کمک چندانی برای مصرف
کنندگان آمریکایی فراهم نمی کند.آمار تورم مصرفی که روز
چهارشنبه منتشر شــد ،نشان داد قیمتهای آمریکا بر مبنای
ســاالنه  ۶.۲درصد در اکتبر رشد کرده است .دالر با انتظارات
برای اقدام کاخ ســفید و بانــک مرکزی آمریکا برای مقابله با
رشد قیمتها که به نرخهای بهره باالتر و سیاست پولی انقباضی
منتهی می شــود ،صعود کرد و معامــات نفت را که به دالر
قیمت گذاری می شوند ،گرانتر کرد.جو بایدن ،رییس جمهور
آمریکا از شــورای اقتصادی ملی خواست برای کاهش هزینه
های انرژی کار کند و کمیسیون تجارت فدرال برای مقابله با
دستکاری بازار در بخش انرژی اقدام کند تا روند تورم معکوس
شــود.برخی از اقدامات برای پایین آوردن هزینه های انرژی
ممکن است شامل برداشت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا
باشد.بر اساس گزارش رویترز ،اداره اطالعات انرژی آمریکا روز
چهارشــنبه اعالم کرد ذخایر نفت در هفته منتهی به پنجم
نوامبر یک میلیون بشــکه افزایش پیدا کرده است؛ در حالی
که تحلیلگران رشد این ذخایر به میزان  ۲.۱میلیون بشکه را
پیش بینی کرده بودند.

قیمت نفت پس از ریزش سنگینی که روز گذشته تحت تاثیر
نگرانیها نسبت به افزایش هزینه های انرژی و احتمال برداشت
دولت آمریکا از ذخایر اســتراتژیک داشــت ،در معامالت روز
پنجشــنبه افزایش مالیمی پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،پس از
این که روز چهارشنبه انتشار آمار شاخص قیمت مصرفی نشان
داد تورم آمریکا در ماه میالدی گذشــته با سریعترین نرخ در
 ۳۰سال گذشته رشد کرده و ارزش دالر باال رفت و همچنین
با انتشار آمار رسمی که از افزایش ذخایر نفت آمریکا در هفته
گذشته حکایت داشت ،بهای معامالت نفت برنت  ۲.۵درصد و
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۳.۳درصد سقوط کرده بود.
بهای معامالت نفت برنت در معامالت روز جاری  ۳۱ســنت
معــادل  ۰.۴درصد افزایش یافت و به  ۸۲دالر و  ۹۵ســنت
در هر بشــکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا  ۲۹ســنت معادل  ۰.۴درصــد افزایش یافت و به ۸۱
دالر و  ۶۳سنت در هر بشکه رسید.ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشد
شــرکت  OANDAگفت :در شرایطی که تورم افسارگسیخته
در آمریکا فشارها بر دولت بایدن برای برداشت از ذخایر نفت
اســتراتژیک را افزایش داده اســت ،قیمتهای نفت تالش می
کنند پس از ریزش روز گذشــته ،تحکیم شوند .معامله گران

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
متخصصان بخش انرژیهای تجدیدپذیر معتقدند
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهان امروز
یکی از ضرورتهای جــدی برای در امان ماندن
محیط زیســت و به دنبال آن زندگی انســانها
از آســیب انتشــار گازهای گلخانهای ناشــی از
بکارگیری سوختهای فســیلی برای تولید برق
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،احتمال
کاهش عرضه گاز به نیروگاههای حرارتی به دنبال
افزایــش مصرف در بخش خانگــی ،نیاز بیش از
حد نیروگاههای حرارتی به آب و انتشــار بیش از
حد آالیندههای زیســت محیطی این نیروگاهها،
ضــرورت توســعه انرژیهــای تجدیدپذیر برای
کشــورمان با وجود ارزانی ســوختهای فسیلی
را اجتنــاب ناپذیــر کرده اســت.همین ضرورت
سبب تالش بیشــتر جهان برای جایگزین کردن
انرژیهای تجدیدپذیر به جای انرژیهای فسیلی
شده است.
تــاش جهان برای اســتفاده بیشــتر از
انرژیهای تجدیدپذیر
«محمود کمانــی» رییس ســازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهــرهوری برق ایران میگوید روند
کلی جهان ،رفتن به سمت تولید ۹۰درصد برق از
انرژیهای تجدیدپذیر است و بر این اساس برخی
کشــورها تا سال  ،۲۰۳۰برخی تا  ۲۰۴۰و برخی
نیز تا ســال  ۲۰۵۰اتمام استفاده از سوختهای
فســیلی را اعــام میکنند.وی افزود :متوســط
ظرفیــت نیروگاهی جهــان در بخش انرژیهای
تجدیدپذیر  ۳۰درصد است که در برخی کشورها
بــه  ۷۰تا  ۸۰درصد نیز میرسد.براســاس اعالم
آژانس بیــن المللی انرژی  ،IEAپارســال تولید
انرژی الکتریکی از منابــع تجدیدپذیر در جهان
بیشــترین رشــد خود را در دو دهه اخیر تجربه
کرد.در این سال ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر
جدیــد  ۴۵درصــد افزایش یافتــه و  ۲۸۰هزار
مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شــد .رقمی
که بیشتر از کل ظرفیت تولید برق کشور آلمان و
نزدیک چهار برابر ظرفیت ایران است .بیشتر این
افزایش ظرفیت از طریق مزارع بادی و خورشیدی
جدید بدست آمده و چین در مسیر تبدیل شدن
به نخســتین ابر قدرت برقی جهــان به تنهایی
 ۸۰درصــد ظرفیت جدیــد نیروگاههای بادی و
خورشیدی را به خود اختصاص داد.
ایران هنوز در اول راه
وضعیت جهانی در مقایســه با کشــورمان نشان
دهنده آن اســت که ما نیز باید تالش بیشــتری
را برای اســتفاده از این نوع انرژیها بکار ببندیم
زیــرا دیگر نمیتوان تنها به انرژیهای فســیلی
برای تامیــن برق متکی بود.چندی پیش «جعفر
محمدنژاد ســیگارودی» ســخنگوی ســازمان
انرژیهــای تجدید پذیر و بهــرهوری برق ایران
درباره ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
گفت :امروز استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نه
یک پیشنهاد بلکه ضرورتی جدی است.وی افزود:
با توجه به روند فعلی مصرف ســوخت فســیلی
توسط نیروگاههای حرارتی و میزان باالی مصرف
آب در این نیروگاهها ،استفاده از انرژیهای تجدید
پذیر دیگر یک کار نمایشــی نیست و باید جدی
گرفته شود.
الــزام قانونی بــرای توســعه انرژیهای
تجدیدپذیر
براســاس قانون پنج ســاله برنامه ششم توسعه
( )۱۳۹۶ -۱۴۰۰دولت باید ســهم نیروگاههای
تجدیدپذیــر و پاک را تــا پایان اجــرای آن به
دســتکم پنج درصــد برســاند.ماده  ۵۰قانون
برنامه ششم توســعه تاکید دارد که دولت مکلف
است ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با

اولویت ســرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی
و خارجی) با حداکثر اســتفاده از ظرفیت داخلی
تا پایــان اجرای قانون برنامه (ســال  ) ۱۴۰۰به
حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براســاس تصویبنامه هیات وزیران در
ســال  ۹۵و با استناد به اصل  ۱۳۸قانون اساسی
جمهوری اســامی ایران مقرر شده وزارتخانهها،
موسســهها و شــرکتهای دولتــی و نهادهای
عمومی غیردولتی ،بانکها ،شهرداریها ،براساس
فهرســتی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده،
وظیفه دارند در دو ســال دستکم  ۲۰درصد از
برق مصرفی ســاختمانهای خود را از انرژیهای
تجدیدپذیر تعیین کنند.با وجود این الزام قانونی
آن گونه که باید و شاید اســتفاده از انرژی های
تجدیدپذیر جدی گرفته نشد.
رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
برق ایران ارزان بودن و فراوان بودن سوختهای
فسیلی را یکی از عوامل مورد توجه قرار نگرفتن
اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشورمان
دانســت و خاطرنشــان کرد :این درحالی است
کــه باوجود فراوانی ســوخت گاز نیروگاههای ما
در زمســتان با مشکل روبرو شــده و تامین برق
با مشــکل روبرو خواهدشد و عالوه برآن آلودگی
زیادی به همراه دارند.
انواع انرژیهای تجدیدپذیر ایران
محمود کمانی رییس ســاتبا انــواع انرژیهای
تجدیدپذیر کشــور را شــامل خورشیدی ،بادی،
برق آبی کوچک ،زیست توده و توربین انبساطی
دانســت و افزود :همه اینها تنها یک درصد سهم
نیروگاهی کشــور را به خود اختصاص دادهاند که
سهم بسیار ناچیزی اســت.وی ادامه داد :اکنون
ظرفیت نصب شــده نیروگاههــای تجدید پذیر
کشور حدود  ۹۰۰مگاوات است که  ۳۱۰مگاوات
نیروگاه بادی و  ۳۹۰مگاوات خورشــیدی است.
کمانی گفــت :دیگر نمیتوان بــا تکیه صرف به
سوختهای فسیلی برق تامین کرد و براین اساس
دولت ســیزدهم و وزیر نیرو تــاش خود را برای
بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر با اعالم احداث
 ۱۰هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نشان دادند.
ظرفیت  ۱۴۰هزار مگاواتــی تولید برق از
انرژیهای خورشیدی و بادی
وی از شناســایی یکصد هزار مگاوات ظرفیت در
زمینه انرژی خورشــیدی و  ۴۰هزار مگاوات در
زمینه انرژی بادی در کشــور خبــر داد که هنوز
مورد استفاده واقع نشــده و خاطرنشان ساخت:
 ۱۰هزار مگاوات در مقابل این ظرفیت عظیم عدد
چندان بزرگی نیست.
مقرون به صرفه شدن انرژیهای تجدیدپذیر
معاون وزیر نیرو ادامه داد :دو اتفاق مهم در بخش
هزینههای مرتبط بــا انرژیهای تجدیدپذیر رخ
داده که اســتفاده از این نــوع انرژی را مقرون به
صرفه تر کرده است؛ از طرفی هزینههای تجهیزات
مورد نیاز آن رو به کاهش است .زمانی ،تجهیزات
مورد نیاز برای تولید هر کیلوات ساعت برق حدود
 ۲هزار دالر هزینه بود امــا اکنون به این رقم به
 ۶۰۰دالر بــه ازای هــر کیلوات ســاعت کاهش
یافته اســت.کمانی اتفاق دوم را افزایش بهرهوری
تجهیــزات عنوان کــرد که زمــان طوالنیتری
میتوان از آنها استفاده کرد و گفت :بر این اساس
اگــر نرخ گاز با نرخ صادراتی آن مورد محاســبه
قرار گیرد استفاده از انرژی بادی و خورشیدی در
رقابت با انرژی فسیلی مقرون به صرفه خواهد بود.
وی افزود :اکنون ضرورتی جدی اســت که کشور
به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برود تا
بتوان از مزیتهای آن بهره گرفت.رییس سازمان
انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران ادامه

داد :خرید تضمینی برق تولیدکنندگان انرژیهای
تجدید پذیــر همچنان برای دارنــدگان مجوز و
پروانه برقرار اســت و حمایتهای الزم نیز از آنان
انجام خواهد شد اما این نوع تامین سرمایه برای
احداث  ۱۰هزار مگاوات جوابگو نیســت بنابراین
به دنبال مدل جدیدی برای تامین سرمایه مورد
نیاز هستیم.
کمانــی از اعــام فراخوانــی بــرای جــذب
ســرمایهگذاران در این بخش خبــر داد و گفت:
تاکنون حــدود  ۳۲هــزار مگاوات درخواســت
دریافت شــده و پیشبینی میشــود این عدد به
 ۵۰هزارمگاوات افزایش یابد.وی ادامه داد :مسیر
تازهای که در نظر گرفته شده ،استفاده از ماده ۱۲
قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت
صرفه جویی شده اســت که کمک بسیار خوبی
به ســرمایه گذاران خواهد بود که اکنون درحال
پیگیری مجوزها و آیین نامه های الزم هستیم تا
اجرایی شــود .به این ترتیب سود سرمایه گذاری
طی مدت ســه تا چهار ســال برخواهد گشت و
حدود شــش تا هفت ســال نیز تعهد تامین برق
وجــود دارد.معاون وزیر نیرو افزود :از آن تاریخ به
بعد به مدت  ۲۰ســال سرمایه گذار میتواند برق
تولیدی خود را عرضه کند به عبارت دیگر ما تعهد
خرید تضمینی نداریــم و خرید و فروش در بازار
انجام میشــود.کمانی از تالش برخی شرکتها
برای داخلی ســازی تجهیزات مورد نیاز خبر داد
که طبق برنامه داخلی سازی تجهیزات در دستور
کار قرار گرفته اســت.وی در باره اجازه صادرات
برق توســط ســرمایه گذاران بخــش خصوصی
انرژی تجدیدپذیر گفت :یکی از راههای تشویقی
جهت ورود سرمایهگذاران به این بخش صادرات
برق اســت به همین دلیل اکنون در حال تدوین
آییننامه آن هســتیم تــا تولیدکنندگان بتوانند
بخشی از توان تولیدی خود را صادر کنند.چندی
پیش هم مدیرکل دفتر ارزیابی فنی ،مهندسی و
زیست محیطی ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهــرهوری برق ایران گفت :توســعه انرژیهای
تجدیدپذیر از محل اعتبار ســوخت صرفهجویی
شــده ،قابل تحقق است«.رضا صمدی» در گفت
و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:
اکنون ایجاد و توســعه نیروگاههای تجدیدپذیر
با اعتبارات مورد نیــاز از محل خرید تضمینی و
عوارضی که از محل قبض برق مشترکان دریافت
میشــود پیگیری و اجرا می شود.وی ادامه داد:
اختصاص سوخت صرفه جویی شده برای سرمایه
گذاران انرژیهای تجدیدپذیر راهکار مناســبی
اســت که کمک خواهد کرد هــدف مدنظر وزیر
نیرو محقق شــود ،زیرا این نوع نیروگاهها نیازی
به سوخت نداشــته و صرفهجویی که در مصرف
سوخت به همراه دارند عدد قابل مالحظه ای است
که جوابگوی سرمایه گذاریها خواهد بود.صمدی
افزود :اکنون تعدادی از شــرکتهای متقاضی با
یکدیگر تشکیل کنسرســیوم داده و درخواست
احداث  ۲تــا  ۳هزارمگاواتی نیروگاههای دادهاند
که نشان از عالقمند شدن شرکتها برای فعالیت
در این بخش به دلیل راهکار سوخت صرفه جویی
شده است.مدیرکل دفترارزیابی فنی ،مهندسی و
زیست محیطی ساتبا گفت :راهکارهای قبلی نیز
برای متقاضیان یک مگاواتی نیز همچنان برقرار
است و آنها نیز میتوانند از این روشها برای ایجاد
نیروگاههــای کوچک بهــره ببرند.صمدی افزود:
راهکار ســوخت صرفه جویی شده سبب خواهد
شد درصورت بروز نوسانهای ارزی و گران شدن
تجهیــزات این نیروگاهها باز برای متقاضیان ،این
فعالیت ،مقرون به صرفه باشد زیرا قیمت سوخت
نیز تغییر خواهد داشت.
اکنــون و با ایــن رویکرد دولت ســیزدهم باید
منتظرماند و دید آیا این انرژی پاک در کشورمان
از رونق الزم برخوردار خواهد شد.

توافق افغانستان با ایران برای واردات برق
افغانستان در توافق با ایران  ۱۰۰مگاوات برق وارد خواهد کرد که میتواند تا حدودی چالش
بیبرقی در والیتهای غربی افغانستان را برطرف کند.به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری
تســنیم« ،حکمت اهلل نورزی» سخنگوی شــرکت توزیع برق افغانستان (برشنا) گفت که
براساس توافق صورت گرفته با ایران  100مگاوات برق وارد افغانستان خواهد شد که میتواند
تــا حدودی چالش بیبرقی را در والیتهای غربی این کشــور حل کند.نورزی در یک پیام
ویدئویی گفت که افغانستان در توافق صورت گرفته  100مگاوات برق از افغانستان خریداری
میکند و این برق تا والیتهای هرات ،فراه و نیمروز میرسد.به گفته مسئوالن شرکت توزیع
برق افغانســتان ،این کشور ساالنه نیازمند  850مگاوات برق اســت که  620مگاوات آن از
کشورهای خارجی وارد شده و  230مگاوات نیز از منابع داخلی تامین میشود.

 28درصد از آب تصفیه شده کشور هدر میرود
میزان هدر رفت آب در کشور در قالب آمار آب بدون درآمد ،نزدیک به  5برابر کشور توسعه
یافته آلمان است ،در حالیکه متوسط بارش ساالنه در کشور آلمان  3برابر متوسط بارش در
ایران برآورد میشود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،به استناد مستندات ارائه
شده از سوی شرکت آب و فاضالب کشور ،در سال  1399بیش از  1میلیارد و  131میلیون
متر مکعب از  8میلیارد و  379میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده در قالب هدر رفت
ظاهری به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است.بر اساس این این آمار ،تفکیک میزان هدر
رفته ظاهری بیانگر آن است که  411میلیون متر مکعب از میزان هدر رفت آب ظاهری کشور
مرتبط با مصارف غیرمجاز است 19 ،میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت دادهها و
سیستم به حساب میآید و  528میلیون متر مکعب دیگر نیز به دلیل عدم دقت تجهیزات
اندازهگیری هدر میرود و هدر رفت آب به معنای تولید فاضالب بیشــتر است.میزان شامل
 39.1درصد از منابع ســطحی و  60.9درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است.عالوه بر
این ،میزان آب نشــت شده در کل شبکه آب و فاصالب کشور تحت عنوان هدر رفت واقعی
در سال  99به  1میلیارد و  257میلیون متر مکعب میرسد .از این میان  135میلیون متر
مکعب از هدر رفت واقعی متعلق به نشت از خطوط انتقال 509 ،میلیون متر مکعب نشت از
شبکه توزیع 576 ،میلیون متر مکعب نشت از انشعابات مشترکین 24 ،میلیون متر مکعب
نشت از مخازن و در نهایت  13میلیون متر مکعب ناشی از سرریز مخازن است.بر این اساس
میزان هد رفت آب در کشــور در قالب آمار آب بدون درآمد نزدیک به  5برابر کشور توسعه
یافته آلمان است .این در حالیست که متوسط بارش ساالنه در کشور آلمان  3برابر متوسط
بارش در ایران برآورد میشود.به گزارش فارس بر اساس بررسی بدست آمده از شرکت آب و
فاضالب کشور ،ایران از  17کشور اروپایی با سرانه بارش بسیار بیشتر از ایران ،میزان درصد
هدر رفت باالتری را به ثبت رسانده است.
محرابیان:

تحریم و محدودیت منابع پروژه ها را دچار رکود کرد
وزیر نیرو با بیان اینکه پیشــرفت پروژههای آبی کشــور در گرو سیاستگذاری و مهندسی
مناسب اســت ،گفت :قطع به یقین اگر بتوانیم سیاستگذاری و اولویت را در پروژههای آبی
کشور عملیاتی کنیم شاهد پیشرفت این پروژهها و به وجود آمدن نتایج درخشان خواهیم بود.
ب ه گزارش ایلنا از وزارت نیرو« ،علیاکبر محرابیان» ظهر در آیین تودیع و معارفه معاون وزیر
نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه باید پیش از
اجرای پروژه جدید روی مدیریت تمرکز کنیم ،اظهار کرد :مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش
ما وجود دارد که باید با همکاری و همدلی تمام توان خود را بهکار بگیریم تا بتوانیم مشکالت
را برطرف کنیم.به گفته عضو کابینه دولت سیزدهم ،مهندسی پروژهها بر اساس اولویتبندی
جزو اساســیترین کارها بوده که باید صورت پذیرد ،زیرا بر اســاس این مهندسی است که
میتوانیم نقاط دارای نقصان را شناســایی و مشــکل را برطرف کنیم.وی با اشاره به اهمیت
موضوع بازتخصیص عنوان کرد :در موضوع باز تخصیص اختیار تام داریم و اگر بتوانیم خیلی از
تخصیصها را بازنگری کنیم ،قطعاً مشکالت عمدهای را در بخش آب برطرف خواهیم کرد.وی
با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری در این زمینه اضافه کرد :باید بر اساس سیاستگذاریهای
انجام شده پروژهها و خدمات خود را به نحو احسن اجرایی کنیم ،چراکه این سیاستگذاریها
و مدیریتها در اجرای پروژه متبلور میشــود؛ به عبارتی دیگر زمانی که پروژه بهموقع اجرا
میشود نشان از سیاستگذاری صحیح است.وزیر نیرو خاطرنشان کرد :در سالهای گذشته
بهدلیل تحریمها ،سیاستگذاریها و محدودیت منابع با رکود در اجرای پروژهها مواجه بودیم،
امــا در کنار این موضوعات افتخارات دیگری هم داشــتیم .بــرای مثال آبهای مرزی جزو
افتخارات وزارت نیرو از دولت دهم تا دوازدهم اســت که اقدامات جدی در این زمینه انجام
شده زیرا کار کارشناسی زیادی در این موضوع انجام شد و به نتایج مناسبی هم رسیده است.
محرابیان با بیان اینکه باید بهرهوری را در اجرای پروژهها باال ببریم ،تصریح کرد :در اســتان
خوزستان در طی سالهای گذشته دهها میلیارد دالر در باالدست سرمایهگذاری کرده و آب
را در پشت سدها محبوس کردیم ،ولی بهره کافی از این میزان سرمایهگذاری را نمیبریم.وی
با بیان اینکه نتوانستهایم پروژههای مهم را تا مرحله نهایی پیش ببریم ،ادامه داد :بخش قابل
توجهی از این موضوع مربوط به موضوعات اقتصادی و اعتبارات و بخشی دیگر هم مربوط به
مدیریت اجرای پروژههاست که باید به آنها توجه کنیم.وزیر نیرو با اشاره به لزوم اولویتبندی
پروژهها گفت :باید پروژهها را اولویت بندی کرده و تا تکمیل پروژههای قبلی پروژه جدیدی
را آغاز نکنیم .باید اعتبارات را مدیریت کرده و مانده اعتبار را به پروژههای با درصد پیشرفت
باال اختصاص دهیم تا بتوانیم خدمات ارزندهای را به مردم ارائه کنیم.به گفته وی ،در سه ماه
گذشته مجموعه پروژههای آب و آبفا بررسی و تقریباً اولویتهای اصلی مشخص شده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد :طی این سه ماه تالش کردیم آب و برق را در دولت سیزدهم جزو
اولویتها قرار دهیم.
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بانک جهانی:

رشد قیمت جهانی کاالهای اساسی ،تورم کشورها را باال برد

بانک جهانی در گزارشــی اعالم کرد :بخش زیــادی از افزایش
قیمتها و تورم کشــورها بــه دلیل باال رفتــن قیمت جهانی
کاالهای اساســی و نفت و انرژی اســت که با وجود رفع موانع
و محدودیتهای عرضه پــس از کرونا ،همچنان پیش میتازد.
بــه گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگــزاری فارس ،افزایش
قیمت جهانی محصوالت اساسی از جمله انرژی باعث تورم شدید
در کشورها شده اســت .رشد قیمت نفت از بشکهای  40به 85
دالر بیشــترین تأثیر را در تورم و گرانی که شــرکتهای بزرگ
و کارخانههای صنعتی تا حــدود زیادی متکی به این محصول
هستند ،گذاشــته اســت .عالوه بر این قیمت کاالهای مهم و
ضروری نظیر گندم ،خوراک دام و روغن نیز به شدت رشد کرده
و روی گرانی کاالهای وارداتی کشــورها اثر داشته است.سازمان
خواربار و کشــاورزی ملل متحد ( ،)FAOهم اعالم کرده قیمت
مواد غذایی در ســال جاری به اوج رســیده و به باالترین سطح
خــود از ماه جوالی  ۲۰۱۱افزایش یافته اســت و از افزایش ۳۰
درصدی ثبت شده در سال گذشته نیز فراتر رفته است.در بخش
انــرژی هم افزایش قیمت تنها مربوط به نفت نمی شــود بلکه
قیمت گاز در آســتانه فصل زمستان و فعالیت شرکتهای بزرگ
اقتصــادی و نیز به دلیل اختالل در انتقال گاز کشــورها عمده
صادر کننده ،چند برابر افزایــش یافت و همه اینها روی قیمت
ها تاثیر داشت.بانک جهانی در گزارشی بخش زیادی از افزایش
قیمتها و تورم کشورها را به دلیل باال رفتن قیمت نفت و انرژی
و افزایش ســایر کاالهای اساسی میداند که با وجود رفع موانع
و محدودیتهای عرضه پــس از کرونا ،قیمتها همچنان پیش
میتازد.بر اساس گزارش بانک جهانی ،قیمت انرژی در سه ماهه
سوم سال  2021افزایش یافت و انتظار میرود قیمتها در سال
 2022هم افزایشی باشد .همین عامل باعث فشارهای تورمی و از
سوی دیگر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده انرژی شود.

پیش بینی جدید بانک جهانی از قیمت انرژی و کاال در
سال آینده
بر اساس آخرین چشمانداز کاالهای اساسی بانک جهانی ،انتظار
میرود که قیمت انرژی در ســال  2022همچنان در باالترین
رقم باقی بماند ،اما در نیمه دوم سال آینده روند کاهشی داشته
باشد؛ چراکه انتظار میرود محدودیتهای عرضه نفت برداشته
شود.در دیگر سو قیمت سایر محصوالت نظیر کشاورزی و فلزات
اساســی پیش بینی میشود که تا ســال  2022روند افزایشی
خود را همچنــان ادامه دهد.آیهان کاز ،رئیــس اقتصاددانان و
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
در حال حاضر از کل رویههای مرزی ،بین  ۴تا ۵میلیارد
دالر قاچــاق کاال صــورت میگیرد.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،پرهامفر مدیرکل پیشــگیری ستاد مبارزه با
قاچــاق کاال و ارز در برنامه گفت و گوی  ۱۸:۳۰شــبکه
خبر در خصوص طرح حمایت از معیشــت مرزنشینان
برای مبارزه با قاچاق کاال گفت ۳۰ :درصد منافع حاصل
از اجرای این طرح ،برای پروژههای فرهنگی و اجتماعی
مناطق مرزی و  ۳۰درصد برای تقویت اشتغال مناطق و
 ۴۰درصد هم برای تجهیز بنادر هزینه خواهد شد.پرهام
فــر در خصوص بــرآورد حجم قاچــاق از طریق مرزها
گفت:حدود  ۵میلیــارد کاالی قاچاق از طریق کل رویه
های مرزی وارد کشور می شود که بخشی از این مقدار از
طریق رویه های موسوم به ته لنجی و کولبری انجام می
شود.مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

در گروه پیشبینیهای بانک جهانی اعالم کرد باال بودن قیمت
گاز طبیعی و زغال سنگ در هزینههای تولید روی قیمت سایر
کاالهای اساسی تاثیر گذار بوده و باعث شده پیش بینی قیمت
در آینده هم حساســیت بیشتری داشته باشد.این اقتصاد دان
می گوید« :با باال رفتن قیمت گاز و زغال سنگ تولید کودهای
شــیمیایی کاهش یافت و قیمت آن نیز باال رفت که این عاملی
برای باال رفتن هزینههای کشــاورزی و غذا شد» .تولید برخی
فلزات نظیر آلومینیوم و روی به واســطه باال رفتن هزینههای
انرژی روند کاهشــی در پیش گرفت .در کنار همه مسائلی که
اتفاق افتاد مســئله تغییرات آب و هوایــی و نوع الگوهایی که
کشورها برای مقابله با آن اتخاذ میکنند نیز خطر فزایندهای را
بر بازار انرژی تحمیل کرد ،به طوری که در هر دو بخش عرضه
و تقاضا تاثیرگذار بود.

مدیرعامــل گروه پیش بینی بانک جهانــی اعالم کرد :افزایش
قیمت انرژی باعث ایجاد ریسک کوتاهمدت در تورم جهانی شده
و اگر ادامه یابد ،میتواند در رشد اقتصادی کشورهای واردکننده
تأثیر گذار باشــد.افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی بیش از
انتظار باال رفته است ،نوســانهای شدید قیمتی اخیر احتماال
سیاست کشورها را برای مقابله با آن پیچیدهتر می سازد .این در
حالی است که اکثر کشورها از سال گذشته برای مقابله با رکود
اقتصادی پس از پاندمی کرونا نیز دســت و پنجه نرم میکند.
در ســال  2021برخی قیمتهای کاالهای اساسی به بیشترین
میزان خود از سال  2011تاکنون افزایش یافت .به عنوان مثال
قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ رکورد جدیدی را به دلیل وجود
موانع عرضه جهانی ثبت کرد که تقاضا به سمت سایر انرژیها
بیشــتر شــد .با این وجود انتظار بر این است که به دلیل افت
تقاضا برای گاز ،قیمت آن در ســال  2022کاهش یابد و عرضه
نیز بیشتر شــود .بنابراین افزایش شدید قیمتها احتمال دارد
در کوتاهمدت در عرضه آنها تاثیرگذار باشــد.بر اساس گزارش
بانک جهانی ،قیمت نفت خام که میانگین نفت برنت ،وســت

تگزاس و دبی اســت ،میانگین  70دالر در هر بشــکه در سال
 2021خواهد بود که تقریبا رشد  70درصدی را نسبت به قبل
ثبت خواهد کرد .پیش بینی میشــود که قیمت نفت خام در
سال  2022هم روند افزایشی خود را به دلیل رشد تقاضایی که
انتظار میرود داشته باشد به سطح قبل از پاندمی کرونا برسد.
استفاده از نفت خام به عنوان انرژی جایگزین برای گاز طبیعی
خطر افزایش شــدید تقاضا در آینده را بیشتر میکند و به باال
رفتن قیمت نفت می انجامد و احتماال در رشــد اقتصاد جهانی
هم تاثیر منفی بگذارد.
پیش بینی افزایش قیمت فلزات اساسی در سال 2022
پیش بینی میشــود قیمت فلزات اساســی در سال 5 ،2022
درصــد کاهش یابد ،این در حالی اســت که قیمت این کاالی
اساســی در ســال  48 ،2021درصد رشد داشــت .در بخش
کشــاورزی هم رشــد  22درصدی قیمتها را در سال 2021
شاهد بودیم اما انتظار میرود سال آینده با توجه به بهبود شرایط
عرضه ،شرایط پایداری را شاهد باشیم .جان بفز ،اقتصاددان ارشد

قاچاق ۵میلیارد دالری از مرزهای کشور
افزود :نگاه ما به مرز تا کنون تهدید پایه بوده درحالی که
باید فرصت محور باشد و تجارت در مرزها باید ساماندهی
شــود تا به اقتصاد کشور کمک کند.پرهام فر با اشاره به
محورهای دهگانه طرح حمایت از معیشــت مرزنشینان
تصریح کرد :این طرح در حال تصویب اســت و بخشی
از آن مربوط به ایجاد زیرســاختهای الزم است .او ادامه
داد :در این طرح جنبه واردات به تنهایی دیده نشده بلکه
بایــد کاری کنیم که تجارت مرزی در قالب صادرات هم
خودش را نشــان بدهد .همچنین واردات به نفع تولید
باشد یعنی مواد اولیه تولید از مرزها وارد شود.مدیر کل
پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال بیان کرد :در این
طرح بهداشــت و ســامت کاالیی که وارد می شود هم

معاون وزیر صنعت خطاب به تولیدکنندگان لوازم خانگی؛

حقوق مصرف کنندگان را در قیمت و کیفیت
رعایت کنید
معاون وزیر صنعت گفت :براساس فرمایشات مقام معظم رهبری فضا برای جهش
صنعت لوازم خانگی فراهم شــده اما باید نیازهای بازار برآورده و حقوق مصر 
ف
کنندگان از جهت قیمت و کیفیت از سوی تولیدکنندگان رعایت شود.به گزارش
تســنیم ،صادق نیارکی در نشست بررســی تبادل نظر در خصوص مسائل روز
صنعت و ابعاد ســند ملی و راهبردی صنعت لوازم خانگی ،گفت :صنعت لوازم
خانگی از ســال  1396حدود یازده میلیون دســتگاه تولید داشته که این یازده
میلیون دســتگاه عمدتا تحت لیســانس برند های خارجی در کشور تولید می
شدند به نوعی بازار در اختیار خارجی ها بود اما بعد از تشدید تحریم ها این رقم
به هشت میلیون دســتگاه کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به سرمایه گذاری های
انجام شــده در بخش لوازم خانگی آنهم طی دو ســال گذشته ،گفت :مجموعه
های که قب ًال یک محصول تولید می کردند امروز دارای سبد محصول هستند.
که این موضوع نشــان میدهد در حوزه های محصــول نهایی ،خطوط رنگ و
مونتاژ و همچنین توسعه و تامین ساخت داخل اقدامات مناسبی صورت گرفته
اســت.معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :براساس
فرمایشات مقام معظم رهبری؛ صنعت لوازم خانگی و خودرو پیشران هستند که
فضا برای جهش این صنعت فراهم شــده است .البته باید نیازهای بازار برآورده
ف کنندگان از جهت قیمت و کیفیت از سوی تولیدکنندگان این
و حقوق مصر 
بخش بیش از پیش رعایت شــود.عالوه بر این در این نشست علیرضا محمدی
دانیالی رییس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ،گفت :رفع تحریم های
داخلی و خارجی مشکل اساسی صنعت لوازم خانگی است و طی مکاتباتی که با
معاونت ریاست جمهور انجام دادیم قرار شده تا اقدامات اساسی برای رفع تحریم
های خارجی و ایرانی انجام شــود .امیدواریم که با تحقق این اتفاق بزرگ زمینه
توســعه صنعت فراهم شود .وی با اعالم اینکه قاچاق لوازم خانگی یکی دیگر از
مشکالت این صنعت اســت ،افزود :براساس آمارهای منتشر شده  40درصد از
ســهم بازار لوازم خانگی را کاالی قاچاق تشکیل می دهد .این شایسته کشور و
نظام ما نیست و امیدواریم که مسئولین ما کمک کنند تا این  40درصد کاهش
پیدا کند.رییس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد :ما در انجمن
صنعت لوازم خانگی نسبت به تنظیم استراتژی صنعت لوازم خانگی اقدام کرده
ایــم که امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و انجمن ها و تشــکل های ملی
بتوانیم نقشه راه درستی را برای صنعت لوازم خانگی تعریف کنیم.

افزایش تقاضا با پیشرفت زندگی شهری
از آنجایی که وضعیت زندگی از روستایی به شهری به شدت در
حال تغییر است ،این گزارش تالش دارد تا تاثیرات شهرنشینی
را روی تقاضای کاالهای اساســی بررســی کند .در حال حاضر
توسعه شهرنشینی با افزایش تقاضای انرژی و کاالهای اساسی
در ارتباط است و به همان نسبت هم انتشار گازهای گلخانهای
در شــهرهای با تراکم باال روبه ازدیاد است .این مسئله به ویژه
در اقتصادهای پیشرفته بیشتر مشهود است .از آنجایی که سهم
افــراد از زندگی در مناطق شــهری روز به روز افزایش مییابد،
بنابراین الزم اســت تا تاثیر منفی تولیــد گازهای گلخانهای و
راههای جلوگیری را بیشــتر بررســی کرد .شهرها در حقیقت
پیشــقراول تغییرات آب و هوایی هستند و طرحهای اساسی به
ویژه در حوزه حمل و نقل میتواند مصرف سوخت های فسیلی
را کاهش داده و سطح انتشــار گازهای گلخانهای را به حداقل
برســاند .بانک جهانی از زمان آغاز پاندمی کووید  19به میزان
 157میلیــارد دالر برای کاهش تاثیرگــذاری این بیماری در
سالمت ،اقتصاد و تبعات اجتماعی آن اختصاص داده که به نظر
میرسد سریعترین و بزرگترین واکنش تاریخی به بحران باشد.
این کمکهای مالی به  100کشور جهان برای آمادهسازی آنها
در زمینه جلوگیری از فقر و حفظ اشــتغال و بهبود شرایط آب
و هوایی کمک میکند .این بانک همچنین بیش از  50کشور با
درآمد کم و متوسط را که نیمی از آنها در آفریقا هستند حمایت
میکند و قرار است  20میلیارد دالر کمک مالی با این هدف تا
پایان  2022در اختیار کشورها قرار دهد.

مورد تاکید قرار دارد و با ساماندهی واردات کاالها نظارت
بر بهداشت بیشتر خواهد شد.او افزود :اولین بار است که
نگاه جامع در خصوص تجارت در مرزها انجام گرفته است
و این تجارت باید پیوند به اقتصاد کشور بخورد و به دنبال
آن اشتغال پایدار برای مرزنشین ایجاد می شود.مدیر کل
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد :در
این طرح هم به منفعت و معیشت مرزنشین توجه شده
و هم منافع دولت در اجرای سیاســت های تجاری دیده
شده است.این مقام مســئول در خصوص اینکه اهداف
پیش بینی شــده در این طرح چطور محقق می شــود
گفت :یک کارگروهی بــرای نظارت بر اجرای دقیق این
طرح تشــکیل شده که نمایندگانی از ستاد وزارت کشور

،وزارت صمت ،ســازمان بنادر ،بانــک مرکزی و گمرک
در آن حضور دارنــد و این طرح را همراهی می کنند تا
طرح از چارچوب خود خارج نشــود.در ادامه محمدیفر
کارشناس تجارت و مسائل اقتصادی هم در این خصوص
گفت :در حوزه مبادالت مــرزی برای موفقیت هر طرح
بایــد همزمان به دو چالش اقتصــاد ملی و محلی توجه
کرد و برای هردوی اینها برنامه داشت.او ادامه داد :حتما
مردم مناطق مرزی باید آثار مبارزه با قاچاق را ببینند.این
کارشــناس اقتصادی تصریح کرد :در رویه فعلی سوخت
یارانه ای برای قاچاق استفاده می شود که این نمونه باید
اصالح شود تا قاچاق کاال صرفه اقتصادی نداشته باشد.
محمدی فر گفت :معافیت تجاری باید در ازای شفافیت
باشد االن معافیت های در نظر گرفته در مرزها به معنای
رها بودن است و زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم
کرده است.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران:

بخش معدن به سرمایهگذاری  ۵۰تا  ۷۰میلیارد دالری نیاز دارد
نایب رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران گفت :بازگشــت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شرایط
نرمال در بخشهای مختلف اکتشاف ،استخراج و ماشینآالت و جبران عقبماندگیها نیازمند سرمایهگذاری  ۵۰تا  ۷۵میلیارد دالری است«.مهرداد اکبریان» روز
(پنجشــنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ،افزود :بخش معدن در سالهای گذشته نتوانسته
آنطور که باید و شاید اعتماد الزم را در سرمایهگذاران جلب کند؛ بخشی از این موضوع به دلیل تحریمها و موانع صادراتی و بخشی دیگر به دلیل تغییر قوانین
و بخشنامهها در داخل اتفاق افتاده است .این مسائل در نهایت سبب شده تا سرمایهگذاری کمتر از آنچه باید در این بخش به وقوع بپیوندد.وی بیان داشت :این
مســاله در سالهای گذشته انباشت شده و اکنون برای جبران مافات و بازگشت به شرایط عادی نیازمند حجم کالنی از سرمایهگذاری در بخش معدن هستیم،
بهطوری که کارشناسان ارقام  ۵۰تا  ۷۵میلیارد دالر را برای سرمایهگذاری در بخش معدن عنوان میکنند تا معادن ما به شرایط نرمال از نظر اکتشاف ،استخراج،
ماشــین آالت و صنایع معدنی بازگردند.اکبریان ادامهداد :تامین این رقم نه از ســوی دولت و نه بخش خصوصی و در کوتاه مدت قابل دستیابی نیست و به نظر
نمیرسد دولت نیز چنین برنامهای را برای بخش معدن در کوتاه مدت دیده باشد.وی خاطرنشانکرد :مهمترین موضوع در اولویتبندی این سرمایهگذاریها در
مقوله اکتشافات است ،به طوری که باید از میزان ذخایر کشور برای یک دوره حداقل  ۲۰ساله آگاهی داشته باشیم تا قادر به برنامهریزی در این بخش باشیم .در
این راستا نیازمند یک آمایش ملی هستیم.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1

فراخوان عمومي

48541628

هند هلد Point Mobaile pm85
طبق مشخصات درخواستی

1400/08/29

خرید مواد مصرفی

2

فراخوان عمومي

48537306

تأمین و اجرا عملیات تأسیساتی و روشنایی و
کارهای مربوطه ورزشگاه نقش جهان

1400/8/30

خرید مواد مصرفی

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،ارزیابی کیفی ،مناقصات و مزایدات به
وبسایت شرکت به نشانی  ،www.msc.irمنوی خرید و تامین کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت
به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان ( )SRMا قدام نمائید .اطالعات سایر فراخوانها از
طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میباشد.
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان

کد آگهی 1400-046 :

5

گزیده خبر
بازنگری در قیمتگذاری کاالهای اساسی
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :پیش از این
برخی کاالها مانند برنج وارداتی و شــکر و ...بر اساس سیاستهای دولت از
قیمتگذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جدید ستاد
تنظیم بــازار و امکان نظارت بهینه ،مقرر شــده در این خصوص بازنگری
شــود.به گزارش ایسنا ،سید داوود موسوی در یک برنامه تلویزیونی ،درباره
قیمتگذاری تثبیتی کاالهای اساسی گفت :بر اساس ماده  ۲۱قانون الحاق
دولت مکلف است قیمتگذاری را محدود به برخی کاالهای اساسی حساس
و ضروری کند .پیش از این برخی کاالها مانند برنج وارداتی و شــکر و ...بر
اســاس سیاســتهای دولت ،از جمله بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر
شــرایط حاکم بر کشــور از قیمتگذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر
اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده
در این خصوص بازنگری شــود.وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری عالوه بر
محصوالت نهایی ،برخی نهادههای تولید از قبیل جو ذرت و کنجاله را نیز
شــامل میشــود ،تصریح کرد :این قیمت گذاری و اطالعرسانی ،عالوه بر
کاال ،در مــورد نهادههای تولید که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میشــوند نیز
اعمال میشود.
اطالع رسانی اقالم کشاورزی به عهده وزارت جهاد
موسوی با اشــاره به تفاوت قیمتگذاری کاالهای کشــاورزی با کاالهای
صنعتی ،گفت :در صورت دریافت پیشــنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص
شــده ،نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمتهای مورد نظر اعالم کند.
روز گذشته قیمت مصوب و تعیین شده کلیه کاالهای کشاورزی و اساسی
به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهاد کشــاورزی منعکس شده است و
قیمت این اقالم عموما از طریق ســامانه  ۱۲۴سازمان حمایت برای عموم
اطالع رســانی میشــود .همچنین با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار،
وزارت جهاد کشاورزی باید نســبت به اطالع رسانی اقالم کشاورزی اقدام
کند.به گفته این مقام مسئول در حال حاضر سامانه  ۱۲۴سازمان حمایت،
قیمت کاالهای اساسی را اطالع رسانی میکند ،اما سامانه نیاز به بازنگری
دارد.موسوی همچنین با اشاره به ضوابط قیمت گذاری برای انواع کاالهای
تولیدی و وارداتی ،گفت :این ضابطهها صرفاً توسط سازمان حمایت مشخص
نشدهاند بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانههای اقتصادی ،سازمان برنامه و
بودجه ،بانک مرکزی و بخش خصوصی و  ...تنظیم و مصوب شده است.
حداکثر قیمت برنج اعالم میشود
وی با اشــاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در
تعیین قیمتها ،تصریح کرد :برای مثال در مورد کاالهایی مانند گوشــت
قرمز و مرغ ،ارقام و هزینههای اعالم شــده از سوی وزارت جهاد کشاورزی
و تشــکلهای تولیدی ذیربط ،در نظر گرفته شده و قیمت نهایی بر اساس
ضریــب مصرف اقالم و خوراک دام و قیمت تمام شــده خرید نهاده برای
تولید کننده ،تعیین میشود .همچنین در صورت ضرورت به قیمت گذاری
کاالهایی ماننــد برنج وارداتی یا برنج تولید داخل کــه دارای تنوع کاال و
کیفیت هســتند ،تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار
صورت گیرد تا ســایر برندهای تجاری زیر ســقف قیمت ،رقابت و تعیین
قیمت کنند.وی درباره موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه به جای
قیمت مصرف کننده بر روی کاالها نیز گفت :با توجه به مشــکالتی که با
ارائه تخفیفات غیرمتعارف و باالتر از  ۲۵درصد ایجاد شــده ،پیشنهاد شد
قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده درج شــود که در حال
حاضر در ســتاد تنظیم بازار مطرح شده است .بحث تعیین قیمت مصوب
مصرف کننده نیز مربوط به اقالم و کاالهای اساســی کشاورزی و مجزا از
بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت معدن
و تجارت قرار دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

ارزش داراییهای سیستم بانکی از مرز ۹
هزار میلیارد تومان گذشت
تهران -ایرنا -دارایی سیستم بانکی در شهریورماه امسال به  ۹هزار و  ۱۷۴هزار
میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴۶.۳درصد رشد
داشــت.به گزارش ایرنا ،بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان
شهریورماه ،خالصه وضعیت میزان دارایی و بدهی سیستم بانکی در این دوره را
نیز منتشر کرد.براساس جدول آماری منتشر شده میزان دارایی و بدهی سیستم
بانکی در شــهریورماه به  ۹هزار و  ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید .میزان دارایی
خارجی بانکها نیز در این دوره ۲هزار و  ۴۶هزار میلیارد تومان و میزان بدهی
بخش دولتی  ۶۵۵هزار میلیارد تومان بود.بدهی بخش غیردولتی به سیســتم
بانکی در شــهریورماه نیز برابر با ۲هزار و  ۹۰۳هزار میلیارد تومان گزارش شده
است.داراییهای سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۴۶.۳درصد و در مقایسه با اسفندماه  ۹۹نیز  ۲۰.۹درصد رشد داشت.

کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سالجاری
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر
اساس آن نسبت مجموع چکهای برگشتی به مجموع چکهای
مبادلهای  6ماهه نخست ســال جاری حدود  9.4درصد بوده ،در
حالی که این نسبت در سال  1399حدود  11.2درصد بوده است.
لذا به نظر میرسد ســختگیری قانون در زمینه تخصیص دسته
چک و صدور چک موثر بوده است.به گزارش خبرنگار ایلنا ،چندی
پیش علی صالح آبادی ،رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید چک
را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چکها شده است و بنا
به توضیح وی با اجرای آن حجم چکهای برگشتی کاهش یافته
است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی ،چک
موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده
اســت ،گفت :تالش میکنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی
شــود ،اما اجرای برخی از موارد مانند چــک الکترونیک ،زمان بر
است.وی در این گفت وگو تأکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷
تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد  ۱۱مورد اجرایی
شده و تنها  ۶مورد باقی مانده است.وی گفته بود که تکالیف باقی
مانده قانون چک مانند چک الکترونیک ،به زیرســاختهایی نیاز
دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشــتری اســت .به گفته
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چه تکالیفی از قانون
جدید چک اجرایی
شده است
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دولت و مجلس بانکها را قلک بیانتها تصور نکنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :انتظارات دولت و مجلس از نظام بانکی باید منطبق
بر واقعیات و توان بانکها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بیانتها تصور کنند.
به گزارش ایبِنا ،ســید احســان خاندوزی در نخستین جلسه شــورای هماهنگی
بانکهای دولتی ،از مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادات
خود در مــورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف مــورد انتظار دولت و مجلس
شورای اســامی را به معاونت امور بانک ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد
ارائه دهند .خاندوزی متذکر شــد :البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی
باید منطبق بر واقعیات و توان بانکها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بیانتها
تصور کنند؛ گر چه ،بخشی از انتظارات هم کام ً
ال بجاست و باید با اتخاذ سیاستها
دقیق سازگار با کسب و کار بانکی ،آنها را برآورده
و روشهای مناســب و محاسبات ِ

رئیس کل بانک مرکزی ۶ ،مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون
چک نیاز به کار فنی بیشــتر و ســنگینتری دارد که در این باره
کارگروهی تشکیل شده اســت تا پس از بررسی ها ،زمان تکمیل
آن را اعالم شود.
بر اســاس قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آبان ســال 97
حدود  17تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شــده که
تاکنون و به اذعان علی صالح آبادی ،رئیس کل این بانک  11مورد
از ایــن تکالیف به طور کامل انجام شــده ،آنطور که پیگیریهای
خبرنگار ایلنا نشــان میدهد از بین  ۶مورد باقی مانده نیز برخی
همچنان در حال آماده ســازی زیرســاختها و برخی دیگر برای
عملیاتی شــدن مســتلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که
با همکاری سایر نهادها و دســتگاهها انجام پذیر خواهد شد.البته
ذکر این نکته ضروری اســت که قانون اصالح قانون صدور چک،
دســتگاهها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن
زیرساختهای فنی ،قانونی ،مقرراتی و  ...کرده است که پیادهسازی
کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از ســوی تمام
نهادهای مسئول و مرتبط ،تحقق پیدا خواهد کرد .نکته مهم اینکه
در موارد متعددی ،انجام کامل مســئولیتهای یک نهاد مستلزم
انجام اقدامات الزم از ســوی ســایر نهادهای مرتبط است و بدون
پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمیتوان از پیادهسازی
کامل قانون صدور چک سخن گفت.
 11تکلیف اجرایی شده توسط بانک مرکزی
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون ،بانک مرکزی
بیشترین مسئولیتها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز
اقدامات فراوان و پردامنهای تاکنون از سوی این نهاد انجام گرفته

ساخت .وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت حدودا ً یک ماهه تا زمان تقدیم الیحه بودجه
ســال آینده به مجلس شورای اسالمی از شورای هماهنگی بانک ها خواست برنامه
عملیاتی خود را برای تحقق اهداف  ۱۳گانه مورد اشــاره در احکام انتصاب مدیران
عامل بانک های دولتی ،هر چه سریعتر ارائه دهند .وی افزود :اگر ما بخواهیم میزان
پیشــرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم ،باید از
ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد .وی با بیان اینکه ،اعضای شورا باید به بررسی این
موضوع بپردازند ،که چطور می توان ابزار های جدید را در زمینه تأمین مالی تولید
بکار گرفت ،افزود  :باید ارزیابی متقاضی تسهیالت را با توجه به گزارش های مربوط
به سوابق وی در زمینه پرداخت مالیات ،به عنوان ابزاری مهم برای اعتبار سنجی او
مورد نظر قرار داد .خاندوزی در ادامه ،اســتفاده از سهام برای توثیق تسهیالت خرد

و در حال پیگیری اســت؛ ثبت غیرقابــل پرداخت بودن چک در
ســامانه یکپارچه بانک مرکزی ،دریافت کد رهگیری و درج آن در
گواهینامه توســط بانک ،پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور
گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ ،تهیه تصویب آییننامه
اجرایی تبصره  1ماده  5مکرر در ارتباط با استثنا شدن بنگاههای
تولیدی از اعمال محدودیتها و محرومیتهای چک برگشــتی،
اعمال محدودیتها و محرومیتها برای صادرکنندگان چکهای
برگشــتی رفع سوءاثر نشده ،ثبت آنی و فوری رفعسوء اثر از چک
برگشــتی ،تهیه دســتورالعمل ضوابط ماده  6قانون اصالح قانون
صدور چک از جمله شــرایط دریافت دســته چک ،نحوه محاسبه
سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک ،برقراری امکان استعالم
گواهینامه عدم پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه
ملی عدالت ،جلوگیری از دریافت دســته چک ،صدور دسته چک
جدید و اســتفاده از چک موردی برای افراد دارای چک برگشتی
رفع سوءاثر نشده و همچنین تدوین ضوابط صدور چک موردی از
جمله مسئولیتهای بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون اصالح
صدور چک بوده که تا به حال به صورت کامل اجرایی شده است.
در این رابطه همانطور که آمنه نادعلی زاده ،سخنگوی اجرای قانون
جدید چک نیز اشــاره کرده است محتوای این قانون به سیستمی
شــدن نقل و انتقاالت چک اشاره دارد .یعنی زمانی که چک بین
شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل میشود ،حتماً باید ثبت
الکترونیکی آن نیز در ســامانه صیاد اتفاق افتد.سخنگوی اجرای
قانون جدید چک ،وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری
مفید و مثمرثمر دانســت و گفت :ثبت اطالعات چک در ســامانه
صیاد و نگهداری سیســتمی زنجیره انتقاالت چک در این سامانه
میتواند راهکار مناســب برای مقابله با جعل یا کالهبرداری باشد.

و نیز اعتبار سنجی متقاضیان تسهیالت بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه را
به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید دانست و با اعالم اینکه
از این پس ،انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های مصوب ،دقیق تر و با ریز بینی
بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،گفت :مدیران عامل بانک ها باید بیشتر بر
رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند .وزیر اقتصاد
در ادامه سخنان خود به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی ها در ترازنامه بانکها اشاره
کرد و گفت :در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده ای که باید در چند دهه گذشته
طی میشــد را ،به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانکها طی کنیم؛ اما هم در
مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق های فعال ،باید آرام و به تدریج این جهت
گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.

از ســوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شــود ،باتوجه به ثبت
سیستمی اطالعات چک توسط صادرکننده ،پیگیری روند قضایی
آن سادهتر از گذشته خواهد بود .در این خصوص میتوان به حادثه
حریق ساختمان پالسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی
اســناد تجاری و از جمله چکها طعمه حریق یا مفقود شدند .در
گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط
به چکهای مفقود شده دشوار بود ،لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً
مشــکالتی از این دست کاهش مییابد .ضمن این که این سامانه
شــفافیت اطالعاتی را در کشور ایجاد میکند ،که در امر مبارزه با
پولشویی اقدامی موثر قلمداد میشود.
کاهش نسبت چک های برگشــتی با اجرای قانون جدید
چک ،عواید قانون جدید چک
معــاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکــزی درباره آمار چک
برگشتی عنوان کرد :کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان
شهریورماه ســالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در
خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چکهای برگشتی
به مجموع چکهای مبادلهای  6ماهه نخســت سال جاری حدود
 9.4درصد بوده ،در حالی که این نســبت در ســال  1399حدود
 11.2درصد بوده اســت .لذا به نظر میرسد سختگیری قانون در
زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
آمادگی افکارعمومی راهکار اصلی پیاده سازی قانون جدید
چک
نادعلــیزاده با بیان اینکه هر تغییــر در ابتدا با چالشهای خاص
خود همراه اســت ،تصریح کرد :در گذشته روند کارسازی ،تبادل

و ظهرنویســی چک به صورت دستی بود ،اما در حال حاضر ثبت
چک در سامانه صیاد نیز افزوده شــده است .در این باره قطعاً در
ابتدا مقاومتهایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند
صدور چک نســبت به گذشته متفاوتتر شــده است ،اما به مرور
و هنگامی که مردم با عواید سیســتمی شدن ثبت اطالعات آشنا
شــوند ،اقبالشان به این امر بیشتر میشــود.البته هماهنگونه که
نادعلی زاده نیز اشاره کرده است تا آشنایی مردم مدتی زمان الزم
است تا مردم به قانون جدید چک خو بگیرند .در کنار این امر و به
اذعان کارشناسان و صاحبنظران به درستی عنوان میکنند ،عالوه
بــر تمهیدات فنی و قانونی ،اجرای کامل قانون اصالح صدور چک
و بهرهمندی از نتایج آن نیازمند آگاهیرســانی به افکار عمومی و
خصوصا فعاالن اقتصادی اســت؛ و البته بانک مرکزی نیز در این
حوزه اقدامات بســیاری انجام داده که میتــوان به برخی از آنها
اشــاره کرد؛ برگزاری دوره اول سمینار آموزشی ،برگزاری سمینار
ی ـ توجیهی قانون چک به صورت حضوری و غیرحضوری
آموزش 
در محل اتاق بازرگانی ،ایجاد صفحه اختصاصی قانون جدید صدور
چک در تارنمــای بانک مرکزی ،درج خبــر ،اطالعیه و مصاحبه
در تارنمای بانک مرکزی ،برگزاری نشســتهای خبری مداوم در
خصوص قانون جدید صدور چک و تولید محتوای خبری و اطالع
رسانی ،پاسخگویی به سواالت مرتبط با قانون جدید صدور چک در
بخش پرسشهای متداول تارنمای بانک مرکزی ،انتشار پیام مرتبط
در شبکههای اجتماعی توسط روابط عمومی بانک مرکزی ،تولید
موشنگرافی و انتشار گسترده در شبکههای اجتماعی و غیره است.
اما آنچه در فرهنگسازی ،آگاهیبخشی و اطالعرسانی به مخاطب
حائز اهمیت است ،تداوم نشر اطالعات تا زمان تثبیت ،یادگیری و
خو گرفتن به قوانین است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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سازمان ملل:

گزیده خبر

 ۸۴میلیون نفر آواره در جهان

نیویورک-ایرنا -بر اســاس گزارش جدید آژانس پناهندگان
سازمان ملل ،خشــونت ،ناامنی و تاثیرات ناشی از تغییرات
اقلیمی بیش از  ۸۴میلیون نفر را در سراســر جهان آواره و
مجبور به ترک خانه هایشــان کرده است.بر اساس گزارش
روز پنجشنبه به وقت محلی آژانس پناهندگان سازمان ملل
برای ســال  ۲۰۲۱تعداد آوارگان در جهان در مقایسه با ماه
دســامبر سال گذشــته میالدی افزایش یافته است .تعداد
آوارگان در دسامبر گذشته  ۸۲.۴میلیون نفر بوده است.طبق
این گزارش ،اکثر آوارگان در قاره آفریقا هستند و بیشتر این
افراد برای فرار از خشــونت مجبــور به ترک خانه های خود
شــده اند.در این گزارش همچنین آمده است که محدودیت
های مرزی ناشــی از کرونا همچنان یــک مانع بزرگ برای
پناهندگان در مناطق مختلف جهان اســت.فیلیپو گراندی
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت :خشونت،
شــکنجه و نقض حقوق بشر همچنان مردم را وادار به ترک
خانه های خود می کند و جامعه جهانی نتوانســته است از
این امر جلوگیری کند.در شش ماه اول سال جاری میالدی،

ریابکوف :آمریکا باید اراده سیاسی
خود را به ایران ثابت کند

معاون وزیر خارجه روســیه با اشاره به اینکه واشنگتن باید برای
حرکت به ســمت احیای برجام ،اراده سیاسی خود برای تجدید
نظر در تحریمها علیه ایران را نشــان دهد ،از افزایش خطر بروز
درگیــری نظامی در منطقه دریای ســیاه ابــراز نگرانی کرد.به
گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تســنیم به نقل از خبرگزاری
«تاس»« ،ســرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در
گفتوگویــی اختصاصی با این خبرگــزاری اعالم کرد که دولت
آمریکا باید قصد خود برای تجدید نظر در سیاست اعمال تحریمها
علیه ایران را به منظور پیشرفت در روند احیای برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) نشان دهد.ریابکوف گفت« :باید حداکثر تالشها
برای از سر گیری مذاکرات مربوط به احیای کامل یا به اصطالح
«تنظیمات کارخانهای « برجام انجام گیرد .اکنون الزم اســت تا
اراده سیاســی الزم در این خصوص نشان داده شود .بسیار مهم
اســت که طرف آمریکایی در عمل ثابت کرده و نشــان دهد که
در سیاســت اعمال تحریمها علیه تهران که طی سالهای اخیر
اجرا شــده تجدید نظر کرده اســت و طرف ایرانی باید بار دیگر
امکان اســتفاده از مزیتهای اقتصادی در نظر گرفته شده برای
این کشور در چارچوب توافقنامه هستهای را بدست آورد».معاون
وزیر خارجه روســیه ادامه داد« :البته ایران هم باید به نوبه خود
و در راســتای احیای کامل برجام ،برخی اقدامات موقت خود در
زمینه فعالیتهای هســتهای که دیگر طرفین شرکت کننده در
برجام بعنوان انحراف از پارامترهای توافق هستهای ثبت کردهاند
را متوقف کند».این دیپلمــات بلندپایه روس تأکید کرد« :همه
طرفیــن باید به اجرای تعهدات خویــش در چارچوب توافقنامه
هستهای با ایران ،به همان شکلی که منعقد شده ،بازگردند .برای
این منظور ضروری اســت که مذاکرات وین از سر گرفته شوند.
این رایزنیها پایه و اســاس محکمی دارند که ضامن حل و فصل
منطقی برخی ابعاد موضوع هستهای ایران است ،هرچند تا تاریخ
 20ژوئن ( 30خرداد ماه) که مذاکرات ادامه داشــت ،هنوز توافق
نهایی در خصوص این مسائل حاصل نشده بود».
با پیشنهاد دکترین نظامی اتحادیه اروپا

بورل :اروپا در خطر است

در تماس تلفنی با مرکل؛

پوتین درباره اقدامات آمریکا و ناتو در
دریای سیاه هشدار داد

رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با صدراعظم آلمان نسبت به فعالیت
های تحریک آمیز آمریکا و برخی دیگر از کشورهای ناتو در دریای سیاه هشدار
داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روســیا الیوم ،رئیس جمهور روســیه
در تماس تلفنی با «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان نســبت به خطرناک بودن
اقدامات دولت اوکراین در قبال نزاع مسلحانه در شمال شرقی این کشور هشدار
داد.بر اساس بیانیه ریاست جمهوری روسیه ،والدیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی
روز پنج شنبه با مرکل درباره تحوالت نزاع در منطقه دونباس و «سیاست های
ویرانگر» کییف هشــدار داد.این بیانیه میافزاید که پوتین هشــدار داد دولت
اوکراین با نقض توافقنامههای مینســک ،بیش از پیش به شیوههای مبتنی بر
زور از جمله بکارگیری هواپیماهای جنگی بدون سرنشین متوسل شده است.
رئیس جمهور روســیه در عین حال نســبت به ماهیت خطرناک و بی ثبات
کننده فعالیتهای تحریک آمیز آمریکا و برخی کشورهای دیگر پیمان ناتو در
دریای سیاه هشدار داد.

افزایش خشونت ها و درگیری ها بیش از  ۵۱میلیون نفر را
که اکثرا در آفریقا هستند ،آواره کرده است.طبق این گزارش
در ســال جاری در کشور کنگو یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
و در اتیوپی یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر آواره شــده اند.در
همین حال خشونت در میانمار و افغانستان نیز تعداد زیادی
از افراد را مجبور به ترک خانه های خود کرده است.از سوی
دیگر تعداد پناهندگان در طول شــش ماه اول سال جاری
میالدی افزایش یافته و به  ۲۱میلیون نفر رســید.بر اساس
گزارش آژانس پناهندگان ســازمان ملــل ،اکثر پناهندگان
متعلق به پنج کشــور یعنی جمهوری آفریقای مرکزی (۷۱
هــزار و  ۸۰۰پناهنده) ،ســودان جنوبــی ( ۶۱هزار و ۷۰۰
پناهنده) ،سوریه ( ۳۸هزار و  ۸۰۰پناهنده) ،افغانستان (۲۵
هزار و  ۲۰۰پناهنــده) و نیجریه ( ۲۰هزار و  ۳۰۰پناهنده)
بوده اند.این گزارش مهمترین عوامل افزایش آوارگی در سال
جاری را بیماری همه گیر کرونا ،فقر ،ناامنی غذایی و بحران
اقلیمی برشمرده و اعالم کرده است اکثر آوارگان در مناطق
در حال توسعه جهان مستقر شده اند.

مسؤول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در آستانه نشست وزیران
دفــاع اتحادیه اروپا بر لزوم دنبال کــردن «دکترین اقدام نظامی
مشترک در چارچوب اتحادیه اروپا» تاکید کرد.به گزارش ایسنا،
جوزپ بورل ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران
گفت که اولین پیشنویس « - »Strategic Compassنزدیکترین
چیــزی که اتحادیه اروپا میتواند به دکترین نظامی و مشــابه با
ناتو داشته باشــد  -برای امنیت ضروری است.بورل با ارسال این
سند راهبردی به  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا برای رایزنی گفته
است :ما باید توان اعزام فوری داشــته باشیم.خبرگزاری رویترز
بر بخشهایی از پیشنویس راهبردی اتحادیه اروپا دســت یافته
که در آن بورل در خصــوص لزوم موافقت با ایده بلندپروازانه به
عنوان اســاس عمل مشترک نظامی در خارج هشدار میدهد که
شــامل نیروهای حل بحرانها با قابلیت استقرار میشود.بورل در
این نشســت خواهد گفت :تمام تهدیداتی که مــا با آنها مواجه
هســتیم رو به افزایش است و قدرت کشورهای عضو برای مقابله
با تهدیدات کافی نیســت.خبرگزاری رویترز گزارش داد ،بورل به
همتایان اروپایی پیشنویس اولیه این «قطبنمای استراتژیک»
را مطرح خواهد کرد .این پیشنویس شــبیه مفهوم استراتژیک
ناتو اســت که اهداف ناتو را مشخص میکند.در این پیشنویس
هشــداری از سوی بورل مطرح شده مبنی بر اینکه اروپا در خطر
است و ائتالف آتالنتیک شمالی (ناتو) به رهبری آمریکا همچنان
به شــکل اساسی مسؤول دفاع مشترک از اروپا خواهد بود .مقرر
شــده بورل پیشنویس مذکور را ارائه کنــد ،اختالف این بار در
ســرعتی است که چارچوب جغرافیای سیاسی را تغییر میدهد؛
مســالهای که ضروری به نظر میرســد.قرار است وزیران خارجه
و دفاع اتحادیه اروپا روز دوشــنبه این مساله را با هدف توافق بر
سر سند سیاسی نهایی در مارس آینده بررسی کنند.دیپلماتها
میگویند ،عالمتهای هشــدار بسیار است از جمله اینکه دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا سیاست «اول آمریکا» را
دنبال کرد که اولویتهای اتحادیه اروپا را از بین برد.به گفته بورل،
یکی از این ایدهها داشتن  ۵۰۰۰نیروی قوی از اتحادیه اروپا برای
شرایط بحران اســت .وی عنوان کرد که ائتالف ناتو دلیل اصلی
بهمپیوستگی دفاعی اروپا است.وزرای دفاع و خارجه اتحادیه اروپا
روز دوشنبه این مســاله را مورد گفتوگو قرار میدهند و هدف
تعیین شده دستیابی به سندی سیاسی تا ماه مارس است.

آمریکا با همکاری های جدید در حوزه هوا و
فضا فرانسه ناراضی را راضی کرد

دولت بایدن با فرســتادن کامال هریس به فرانســه که به دلیل توافق امنیتی
دفاعی اســترالیا با انگلیس و آمریکا ناراحت از دســت دادن منافع اقتصادی
خود بود ،همکاری های جدیدی در زمینه فضا و امنیت سایبری را آغاز کرد.
به گزارش ایرنا از نشریه هیل ،کاخ سفید اعالم کرد که هریس معاون رییس
جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانســه توافق کردند که
گفــت وگوی دوجانبه در مــورد فضا را آغاز کنند کــه از طریق آن مقامات
آمریکایی و فرانســوی با یکدیگر برای رسیدگی به موضوعاتی مانند تغییرات
آب و هوایی ،گســترش اکتشاف فضا و دسترسی به علوم ،فناوری ،مهندسی
همکاری کنند.ســیمون سندرز مشاور و ســخنگوی معاون رئیس جمهوری
آمریکا در بیانیه ای گفت :با اشــاره به  ۶۰ســال همــکاری ایاالت متحده و
فرانســه در حوزه هوا و فضا ،هریس و مکــرون توافق کردند که گفتوگوی
جامع ایاالت متحده و فرانسه در مورد فضا را برای تقویت همکاریهای فضایی
مدنی ،تجاری و امنیت ملی ایجاد کنند.هریس که ریاست شورای ملی فضایی
آمریکا را نیز بر عهده دارد اعالم کرد ،ایاالت متحده به رصدخانه آب و هوای
فضایی که بر تأثیرات تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد ،می پیوندد .مرکز ملی
مطالعات فضایی فرانســه نیز بخشی از این طرح است.هریس همچنین افزود
که آمریکا از فراخوان پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری حمایت
خواهد کرد.ســفر پنج روزه هریس به فرانسه در حالی انجام می شود که کاخ
ســفید به دنبال ترمیم روابط با قدیمــی ترین متحد خود پس از لغو قرارداد
فروش زیردریایی های هســته ای فرانسه با اســترالیا به دلیل توافق امنیتی
جدید با آمریکا اســت.در راستای تالش های آمریکا برای دلجویی از فرانسه،
بایدن دو هفته پیش با مکرون در رم پایتخت ایتالیا دیدار کرد.
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با توجه به اختالفات در مدیترانه شرقی؛

اتحادیه اروپا تحریمها علیه ترکیه را تمدید
کرد

بلینکن:

اگر به تایوان حملهای شود ،آمریکا و متحدانش
اقدام میکنند

وزیــر امور خارجه آمریکا بدون ذکر جزئیات تاکید کرد ،چنانچه چین با اســتفاده از زور برای
تغییر وضعیت کنونی بر ســر تایوان تالش کند ،ایاالت متحده و متحدانش دســت به «اقدام»
خواهند زد.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویتــرز ،آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
آمریکا در نشســتی به میزبانی نیویورکتایمز با این پرســش مواجه شــد که اگر تایوان مورد
حملــهای از جانب چین قرار گیرد آیا ایاالت متحده کاری برای دفاع از این جزیره خودگردان
صورت میدهد یا خیر.او با تکرار بیانیههای معمول آمریکا گفت که نقش واشــنگتن این است
که اطمینان حاصل کند این جزیره از ابزارهایی برای دفاع از خود ،همانطور که قوانین آمریکا
مجاز کرده اســت ،برخوردار باشد.بلینکن افزود :در همین حال ،منصفانه است که بگویم ما در
این تصمیمگیری تنها نیســتیم که اطمینان حاصل کنیم که صلح و ثبات را در آن بخش از
جهان حفظ میکنیم .کشورهای زیادی ،چه در منطقه و چه فراتر از آن ،وجود دارند که هرگونه
اقدام یکجانبه برای استفاده از زور برای برهم زدن وضعیت موجود را تهدیدی مهم برای صلح
و امنیت میدانند و در صورت وقوع آن نیز اقدام خواهند کرد .وزیر خارجه آمریکا بیان نکرد
که چه نوع اقدامی مدنظر اوست.ماه گذشته جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا با بیان اینکه اگر
چین حملهای صــورت دهد ،به دفاع از تایوان خواهد پرداخت ،جنجال به پا کرد.این اظهارات
نقطه مقابل سیاســت «ابهام استراتژیک» است که ایاالت متحده سالهاست در پیش گرفته و
نشان نمیدهد که ایاالت متحده چگونه اقدام خواهد کرد .پس از آن ،کاخ سفید شتابزده تاکید
کرد که صحبتهای بایدن حاکی از تغییر موضع ایاالت متحده نیست و برخی از منتقدان هم
آن را گاف بایدن دانستند .اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در آستانه نشست مجازی
برنامهریزی شده میان بایدن و شــی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین مطرح شد .بلینکن در
پاسخ به اینکه آیا این نشست در آینده بسیار نزدیک انجام میشود یا خیر ،بدون آنکه چندان
شفافسازی کند ،گفت :به زودی.

ادعای آمریکا :روسیه احتماال ً در حال برنامهریزی برای حمله به اوکراین است

آمریکا بدون اشاره به شواهدی مشخص مدعی شده روسیه احتماالً در حال برنامهریزی برای حمله به اوکراین است.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع خبری مدعی شدهاند
آمریکا به اتحادیه اروپا هشدار داده روسیه ممکن است در حال برنامهریزی برای حمله به اوکراین باشد.وبگاه شبکه خبری بلومبرگ روز پنجشنبه نوشت آمریکا زنگ هشدار را برای متحدان
اروپاییاش به صدا درآورده که روسیه ،با توجه به شدت گرفتن تنشها میان مسکو و اتحادیه اروپا بر سر مهاجران و عرضه انرژی ممکن است حمله احتمالی به اوکراین را در دست بررسی
داشته باشد.چندین فرد مطلع از این موضوع به بلومبرگ گفتهاند واشنگتن به دقت تقویت نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را رصد میکند و مقامهای آمریکایی همتایان اروپاییشان را
از دغدغههایشان درباره احتمال یک عملیات نظامی روسیه مطلع کردهاند.بلومبرگ مدعی شده گمان میرود این ارزیابیها مبتنی بر اطالعاتی باشند که آمریکا هنوز آنها را با دولتهای اروپایی
در میان نگذاشته است.این رسانه نوشته ،چنانچه قرار باشد پاسخی جمعی به اقدام احتمالی روسیه داده شود آمریکا بایستی اطالعات خودش را در اختیار دولتهای اروپایی قرار دهد.افراد مطلع
از این موضوع ادعا کردهاند این ارزیابیها به شواهدی که به صورت عمومی در دسترس است مستند هستند.روسیه میگوید استقرار نیروهای نظامی در مرزهایش ،یک مسئله داخلی این کشور
است و ارتباطی به هیچ برنامه تهاجمی ندارد .مسکو همچنین از آمریکا بابت دامن زدن به تنشها از طریق آوردن ناوهایش در دریای سیاه انتقاد کرده است.آمریکا و ائتالف ناتو در بهار سال
جاری هم اتهامات مشابهی را علیه روسیه مطرح کردند .طرفهای غربی در آن زمان مدعی شده بودند روسیه نزدیک به  ۱۰۰هزار نیروی نظامی و تجهیزات نظامی نظیر تانک و جنگنده را
در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است.ویلیام برنز ،رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در ماه جاری میالدی برای گفتوگو درباره تنشهای میان روسیه و اوکراین به مسکو سفر کرد .او
در آن سفر با «والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهور روسیه گفتوگو کرد.آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان هم در یک گفتوگوی تلفنی با پوتین که چهارشنبه انجام شد از او خواست از نفوذش روی
بالروس برای کاستن از تنشها بر سر بحران مهاجران استفاده کند.این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعالم کرده بود ایاالت متحده در حال ایجاد یک گروه نظامی چند
ملیتی نزدیک مرز روسیه با استفاده از قلمروی اوکراین است.طبق گزارش وزارت دفاع روسیه ،در حال حاضر ناوشکن موشک انداز «پورتر» نیروی دریایی ایاالت متحده ،و ناو فرماندهی «مونت
ویتنی» در دریای سیاه مستقر هستند.وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود افزود که دو فروند بمبافکن راهبردی برد بلند «بی »1-نیروی هوایی ایاالت متحده پروازهایی را بر فراز دریای سیاه در
فاصله  100کیلومتری مرز با روسیه انجام دادند و چنین اقداماتی یک عامل بیثبات کننده در منطقه است و به ویژه بهره برداری نظامی از خاک اوکراین را دنبال میکند.وزارت دفاع روسیه
اعالم کرده که نیروهای مسلح روسیه به طور مستمر و از نزدیک اوضاع را دنبال میکنند و ناوگان دریای سیاه روسیه مجموعهای از اقدامات را برای ردیابی استقرار کشتیهای جنگی آمریکا
در دریای سیاه انجام میدهد«.سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه نیز گفت ،ناوهای موشک انداز آمریکا و کشتیهای جنگی ناتو که وارد دریای سیاه میشوند در تالش هستند تا
قدرت ناوگان روسیه در سواحل دریای سیاه و نحوه حفاظت از مرزهای جنوبی روسیه را آزمایش کنند.وزیر دفاع روسیه چندی قبل اظهار داشت که آلمان ،از متحدان اصلی آمریکا باید عواقب
استقرار نیرو در مجاورت مرزهای روسیه را بداند .شویگو در پاسخ به اتهامپراکنیهای «آنهگرت کرامپ کارنباوئر» همتای آلمانی خود گفت« :ناتو در پسزمینه درخواست برای «مهار» روسیه،
بهطور متناوب نیروهای خود به سمت مرزهای ما منتقل کرده است».وزیر دفاع روسیه افزود« :وزیر دفاع آلمان باید بهخوبی این را بداند که آخرین باری که آلمان و اروپا چنین کاری کردند،
قضیه چطور ختم شد».شویگو متذکر شد ،امنیت اروپا فقط در صورتی قابل دستیابی است که بهطور مشترک با روسیه بوده و با منافع مسکو در تضاد نباشد».

تحریم هــای اتحادیه اروپا علیه ترکیه به اتهام حفاری غیرقانونی در آب های
مدیترانه شــرقی برای یک سال دیگر تمدید شــد.به گزارش خبرگزاری مهر،
روزنامه یونانی «ایکاتیمرینی» از تصمیم شورای اروپا مبنی بر تمدید تحریمها
علیه ترکیه به اتهام حفاری غیر قانونی در آبهای مدیترانه شــرقی خبر داد.
بــه این ترتیب ،تحریمها تا  ۱۲نوامبر  ،۲۰۲۲به مدت یک ســال دیگر برقرار
خواهد بود.دایره این تحریمها از توقیف داراییهای افراد یا شرکتهای متخلف
تا ممنوعیت سفر آنها به اتحادیه اروپا را شامل میشود .همچنین شرکتهای
اروپایی از داد و ستد و انتقال وجه به این افراد منع میشوند.ترکیه با یونان بر
سر بهره برداری از ذخایر گاز دریای مدیترانه شرقی اختالف نظر دارد و در این
میان ،اتحادیه اروپا جانب آتن را نگه میدارد.

تهدید لوکاشنکو به بستن گاز اروپا

الکســاندر لوکاشنکو ،رئیس جمهور بالروس گفت کشورش به هرگونه تحریم
جدیــد اروپا در ارتباط با بحران مهاجران در مرز بین بالروس و لهســتان که
بروکســل مینسک را مقصر آن می داند ،پاسخ خواهد داد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از فیگارو ،قرار است نشست وزرای خارجه اروپا در  ۱۵نوامبر برای بررسی
تحریم های جدید علیه بالروس برگزار شود.سایت ریاست جمهوری بالروس
به نقل از لوکاشــنکو گفت :اگر آنها (اروپا) تحریم های جدیدی وضع کردند،
باید جواب دهیم .وی از احتمال قطع لوله گاز روسیه که از بالروس میگذرد و
به اروپا میرسد ،سخن به میان آورد.در حالی که اروپا با بحران انرژی دست و
پنجه نرم میکند ،لوکاشنکو از احتمال بستن لوله گاز موسوم به «یامال-اروپا»
به کشورهای آلمان و لهستان میگوید.رئیس جمهوری بالروس گفت  :ما اروپا
را گرم میکنیم و آنها ما را تهدید به بستن مرزها میکنند .چه اتفاقی خواهد
افتاد اگر ما گاز را قطع کنیم؟ به رهبران لهستانی ،لیتوانی و بیمغزها توصیه
میکنم قبل از حرف زدن فکر کنند.این احتمال هم هســت که اتحادیه اروپا
بسته تحریمی پنجمی از اقدامات تنبیهی علیه بالروس را به تصویب برساند.
این بسته تحریمی متوجه  ۳۰شرکت هواپیمایی ،آژانسهای مسافرتی و دیگر
مســئوالنی اســت که از دولت بالروس در نقل و انتقال قاچاقی مهاجران به
سوی غرب اروپا پشتیبانی کردهاند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،اتحادیه اروپا
دیکتاتــور بالروس را متهم میکند که به عمد پناهجویان مهاجر را به نواحی
مرزی اتحادیه اروپا در لتونی ،لیتوانی و لهســتان منتقل کرده است .هماکنون
هزاران پناهجو در فضای باز و ســرمای یخبندان در مرز مشــترک بالروس و
لهستان تجمع کردهاند.

هشدار رهبر چین در باره جنگ سرد در
منطقه آسیا و اقیانوسیه

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه در حاشیه اجالس ساالنه
مجمع همکاری های اقتصادی آسیا  -اقیانوسیه «اپک» در باره اجازه دادن به
تنش های آسیا و اقیانوسیه برای بازگرداندن ذهنیت جنگ سرد به این منطقه،
هشــدار داد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسوشــتیدپرس؛ شی این سخنان را
چند هفته پس از اعالن ائتالف امنیتی تازه با مشارکت ایاالت متحده ،بریتانیا
و استرالیا در این منطقه که اســترالیا در چارچوب آن زیردریایی های هسته
ای تولید خواهد کرد و با انتقاد شدید پکن روبه رو شد ،در نشستی مجازی در
حاشــیه اجالس اپک به میزبانی نیوزیلند بیان کرد.اشاره شی به جنگ سرد،
بازتاب موضع همیشــگی پکن در باره لزوم کنارگذاشته شدن این روش تفکر
توسط ایاالت متحده در مورد تعامل با چین است .شی در این سخنرانی زنده،
افزود :تالش ها برای ایجاد مرز در امتداد خطوط عقیدتی یا جغرافیایی سیاسی
در این منطقه شکست خواهد خورد .و منطقه آسیا و اقیانوس آرام نمی تواند
و نباید به رویارویی و دسته بندی های دوره جنگ سرد ،بازگردد .منطقه باید
در باره حفظ عملکرد و کارآیی خطوط عرضه و ادامه آزاد ســازی بازرگانی و
سرمایه گذاری اطمینان یابد .چین با سرسختی به پیشبرد اصالحات و گشایش
برای افزودن انگیزه به توسعه و تحول اقتصادی ،ادامه خواهد داد و مهم ترین
وظیفه درمنطقــه ،تالش همگانی برای مبارزه با همه گیری و بیرون آمدن از
سایه آن با بیشترین سرعت ممکن است .همچنین عضو هیئت نمایندگی یک
کشور جنوب شــرق آسیا به شرط ناشناس ماندن به اسوشیتدپرس گفت که
اپک به علت پیش شــرط های مسکو که نشانه دیگری از تیرگی روابط درون
این گروه اســت ،تاکنون نتوانسته به توافقی در باره درخواست واشنگتن برای
میزبانی اجالس  ۲۰۲۳دست یابد .روسیه از پذیرش درخواست میزبانی آمریکا
خودداری کرده ،مگر اینکه برخی از دیپلمات هایش از فهرســت تحریم های
آمریکا حذف شــوند یا مجوز ورود به خاک ایــاالت متحده را برای حضور در
نشســت های اپک بیابند .احتمال موافقت واشــنگتن با درخواست روسیه به
علت ارتباط داشــتن با امنیت آمریکا ،اندک است .قرار است شی در اجالس
مجازی روز شنبه سران کشورهای حوزه اقیانوس آرام شامل جو بایدن رئیس
جمهوری آمریکا ،حضور یابد.با اینکه کشــورهای عضو اپک که نزدیک به سه
میلیــارد تن از جمعیت زمین را در خود جــای داده اند ،نزدیک به  ۶۰درصد
تولیــد ناخالص داخلی اقتصاد جهان را در اختیــار دارند ،تنش های عمیقی
میان این گروه ناهمگن که  ۲۱کشــور و سرزمین مانند ایاالت متحده ،چین،
تایوان ،روســیه و استرالیا را در برمی گیرد ،جریان دارد .همچنین رسانه های
روز پنجشنبه چین اعالم کردند پکن و واشنگتن در حاشیه کنفرانس تغییرات
اقلیمی سازمان ملل متحد در گالسکو به یک بیانیه مشترک در مورد تقویت
اقدامات اقلیمی دست یافته اند.
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سحرگااهنهکمخمورشباهن
نهادمعقلرارهتوهشازمی
ن گارمیفروشمعشوهایداد

چهره روز
لوئیس فیگو
لوئیس فیلیپ مادریا کائریو فیگو (به پرتغالیLuís Filipe :
( )Madeira Caeiro Figoمتولد  ۴نوامبر  ۱۹۷۲در آلمادا)
بازیکن پیشــین تیــم ملی فوتبال پرتغال و مرد ســال
 ۲۰۰۱فوتبال جهان است.از باشگاههایی که فیگو در آنها
بازی کردهاســت ،میتوان به باشگاه فوتبال اسپورتینگ
لیســبون ،باشگاه فوتبال بارســلونا ،باشگاه فوتبال رئال
مادرید و باشــگاه فوتبــال اینتر میالن اشــاره کرد .در
تیمهایی همچون اســپورتینگ ،بارسلونا ،رئال مادرید و
اینتر میالن بازی کردهاســت.انتقال جنجالی او در سال
 ۲۰۰۰که مســتقیماً از بارسلونا به رئال مادرید پیوست
یکی از جنجالیترین ترانسفرهای تاریخ است این انتقال
که با مبلغی باالتر از  ۵۰میلیون یورو شــکل گرفت در
دوران خود رکورد بازار نقل و انتقاالت به حســاب میآمد؛ که البته یک ســال بعد با آمدن زین الدین
زیدان از یوونتوس به رئال شکسته شد .هواداران بارسا به قدری از این انتقال خشمگین بودند که کینه
خود را در اولین بازگشت او پس از این ترانسفر ،به ورزشگاه نیوکمپ با پرتاب کردن سر خوک به سمت
فیگو نشان دادند.او که در  ۳۱مه  ۲۰۰۹از فوتبال خداحافظی کرد ،در دوران حرفهای خود  ۱۲۷بازی
ملی برای تیم پرتغال داشتهاســت.فیگو در سال  ۲۰۰۱به عنوان بازیکن برتر سال فوتبال دنیا انتخاب
شد.او همچنین در میان  ۱۰۰بازیکن برتر تمام ادوار فیفا قرار دارد.فیگو با وجود خداحافظی از فوتبال
ولی همچنان در صحنه فوتبال حضور دارد و به عنوان یکی از مدیران ارشد باشگاه اینتر میالن فعالیت
میکند .در ژانویه  ۲۰۱۵لوئیس فیگو در مصاحبه با شبکه  ،CNNرسماً نامزدی خود برای ریاست فیفا
را تأیید کرد.او سپ بالتر را به برگزاری مناظره تلویزیونی دعوت کرد که توسط شبکههای بیبیسی و
اسکای اسپورت منتشر شود ولی بالتر این پیشنهاد را رد کرد.

پیشنهاد

زساقیامکناربودینشم
نبندیزانمیانطرفیکمروار
ربوایندامربمرغیدگرهن

فرهنگ

کاروان پناهجویان عازم مرز ایاالت متحده آمریکا در مکزیک

ورزشی

هکایتیرمالمترانشاهن
اگرخودراببینیردمیاهن

هکعنقارابلنداستآشیاهن

شناسایی عالئم جدید مرتبط
با سرطان لوزالمعده
محققان موسسه ملی تحقیقات ســرطان( )NCRIدر مطالع ه اخیرشان از
شناسایی مجموعهای از عالئم مرتبط با سرطان لوزالمعده /پانکراس خبر
دادهاند و اظهار کردهاند که احســاس تشنگی و داشتن ادرار تیره از عالئم
جدید مرتبط با این ســرطان هســتند که پیش از این دو عالمت مذکور
ناشــناخته بودند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان ،محققان این مطالعه
از شناســایی  ۲۱عالئم دیگر(عالوه بر دو مورد مذکور) مرتبط با سرطان
پانکراس نیز خبر دادند .محققان اظهار کردند که بیماران اغلب تا یک سال
پیش از تشخیص این سرطان چندین عالمت دارند ،اما برخی عالئم خاص
هشداردهنده سه ماه پیش از تشخیص این بیماری در فرد ظاهر میشوند.
محققان موسسه ملی تحقیقات سرطان امیدوارند که یافتههای آنها بتواند
به پزشکان در تشخیص زودتر این بیماری کمک کند.

نوراللهی :به جام جهانی نزدیکتر شدیم

بهترین بازیکنان دیدار ایران و لبنان میگوید تیم ملی با این پیروزی بیش از پیش به جام جهانی نزدیک شد.به گزارش ایسنا،
احمد نوراللهی بعد از پیروزی  ۲بر یک تیم ملی ایران مقابل لبنان که با گلزنی او و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین همراه
بود ،گفت :به نظرم بازی خیلی سختی بود .زمین مساعد فوتبال بازی کردن نبود .بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند .در نیمه
اول هم موقعیتهای زیادی خلق کردیم .متاسفانه روی یک توپ خیلی غیر عادی ،گل خوردیم اما خیلی خوب به بازی برگشتیم.
این نشان از ذهنیت بزرگ بازیکنان ایران دارد .خوشحالیم که قدم بزرگی برای رسیدن به جام جهانی برداشتیم .پیروزی در این
بازی خیلی مهم بود .خیلی به جام جهانی نزدیکتر شدیم.بهترین بازیکن دیدار ایران و لبنان درباره وضعیت چمن این بازی و
همینطور تمرین روی چمن مصنوعی در لبنان گفت :به نظرم چمن مصنوعی شرایط خوبی نداشت و نتوانستیم تمرینات خوبی را
دو روز قبل انجام دهیم .امروز هم انتظار داشتیم زمین چمن خوب باشد اما شرایط برای بازی فوتبال مساعد نبود .باز هم عملکرد
خوبی داشتیم .نتیجه خوبی هم گرفتیم .شرایط زمین خوب نبود.

تخت گاز

رقابت  ۹۳کشور برای اسکار بینالمللی
نودوسه کشــور فیلمهای خود را برای شرکت در
شــاخه بهترین فیلم بینالمللی نــود و چهارمین
دوره جوایز ســینمایی اســکار به آکادمی معرفی
کردند.به گزارش ایسنا ،امســال نیز همانند سال
گذشــته  ۹۳کشــور فیلمهای برگزیــده خود را
برای شــرکت در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی
(غیرانگلیسی زبان) جوایز سینمایی اسکار معرفی
کردند .آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار
پس از بررسی فیلمهای ارسالی از سوی کشورها،
فهرست فیلمهای واجد شــرایط رقابت در شاخه
بهترین فیلم بینالمللی را در ماه دســامبر منتشر
خواهد کرد و ممکن اســت برخی از فیلمهای به
دلیل عدم احراز شــرایط رقابت در این شاخه ،از فهرست نهایی فیلمهای این شاخه حذف
شــوند .طبق قوانین معمول آکادمی ،فیلمها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بینالمللی
اســکار  ،۲۰۲۲باید در حد فاصل بین اول ژانویه تا  ۳۱دســامبر  ۱۲( ۲۰۲۱دی  ۱۳۹۹تا
 ۱۰دی  )۱۴۰۰در کشــور مبدا حداقل هفت روز اکران ســینمایی داشته داشته باشند اما
بر اســاس قوانین نود و چهارمین دوره جوایز ســینمایی اســکار و برای تسهیل حضور آثار
سینمایی در این جوایز در شرایط کنونی (شیوع ویروس کرونا) ،فیلمها برای معرفی رسمی
برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی الزاما نیاز به اکران در کشور مبدا ندارند و در
صورتی که در یکی از کشورها (غیر از آمریکا و کشورهای تحت قلمرو آن) به مدت حداقل
هفت روز پیایی اکران تجاری داشته باشند ،در صورت داشت دیگر شرایط ،واجد معرفی به
عنوان نماینده رسمی کشور معرفیکننده خواهند شد.

گرفتمبادهباچنگوچغاهن
زشهرهستیشکردمرواهن
هکایمنگشتمازمکرزماهن

از هر دری خبری

بارون درخت نشین
کتاب بارون درخت نشــین از مهمتریــن آثار ایتالو
کالوینو است که شخصیت اصلی آن جهانی تازه را به
تصویر میکشد :جهانی بر باالی درختان .در این رمان،
نویسنده با بهرهگیری از زبان طنز به مسائل سیاسی
– اجتماعی میپردازد و تــاش میگیرد تا با فاصله
گرفتــن از موضوعات مختلف دید بهتری به دســت
بدهد .شــخصیت اصلی این رمان از سنتهای کهنه
و قید و بند زندگی اجتماعی فرار میکند و شــیوهای
خاص بــرای زندگی انتخاب میکند که در ادامه این
معرفــی کتاب بیشــتر درباره آن بــه بحث خواهیم
پرداخت.ایتالو کالوینو در ســال  ۱۹۲۳در سانتیاگو
دالسوگاس در کوبا به دنیا آمــد .پدر و مادرش هر
دو ایتالیایی و گیاهشــناس بودند .اثر این تخصص پــدر و مادر کالوینو در فضای بکر و بیهمانند
همین کتاب و در آشنایی عمیق نویسنده با درختان و جانوران مشهود است .حتی میتوان رمان
بارون درخت نشین را قصیدهای در ستایش «درخت» دانست .این نویسنده بزرگ در سال ۱۹۸۵
درگذشت.پشــت جلد کتاب بارون درخت نشین آمده است:بارون درخت نشین بیتردید یکی از
شاهکارهای مهم ادبیات جهان و از برترین آثار ایتالو کالوینو نویسنده بزرگ ایتالیایی است .کالوینو
به خاطر تخیل نیرومند ،طنز ظریف و توجه نزدیک به واقعیت و تاریخ شهره است .آثارش سرشار
از تمثیل و استعاره است .نگرش موشکافانه ،واقعیت و طنز و افسانه پردازی و تخیل شاعرانه همه
به یک حد در او هست .این اثر بهترین نمونه از سبک کار اوست.شخصیت اصلی این رمان «کوزیمو
الورس دو روندو» اســت که پانزده ژوئن ســال  ۱۷۶۷آخرین روزی بود که همراه خانوادهاش سر
سفره حاضر شد .بعد از این روز کوزیمو به شکل تمام قد در برابر خانواده خود میایسد....

گنجینه

الستیکهای انقالبی گودیر با طرح بدون هوا
گوودیر در حال تولید الستیکهای بدون هوا برای خودروهای الکتریکی بوده و میخواهد عرضه تجاری اولین الستیکهای دارای
مواد پایدار را تا سال  ۲۰۳۰انجام دهد.این کمپانی ویدئویی بسیار جالب از تستهای تسال مدل  ۳مجهز به نمونههای پیشتولیدی
این الستیکهای بدون هوا را منتشر کرده است.گوودیر میگوید:به عنوان بخشی از تعهد ما به تحقق حملونقل جدید در زمان
حال و آینده ،گوودیر تستهای وسیع الستیکهای بدون هوا برای خودروهای الکتریکی را انجام داده است .پس از تستهای دوام
موفقیتآمیز در ســرعتهای حداکثر  ۱۶۰کیلومتر در ساعت ،گوودیر اخیرا ً معماری الستیک جایگزین را در زمینهای آکرون
تست کرده است.این شرکت میگوید خودرو در تستها توانسته مانورهای مدنظر را با حداکثر سرعت  ۸۸کیلومتر در ساعت و
بهصورت موفقیتآمیز پشــت سر بگذارد .از روی ویدئوی منتشر شده نمیتوان قضاوت دقیقی داشت اما به نظر میرسد خودرو
کمی متفاوت از نمونههای مجهز به الستیکهای مرسوم عمل میکند و این موضوع به ویژه در زمان تغییر مسیرهای ناگهانی به
چشم میآید .در ادامه بیانیه گوودیر آمده است:این تستها شاهد قابلیت مانور پذیری تا سرعت  ۸۸کیلومتر در ساعت و تستهای
افزایش و کاهش سرعت بوده و رانندگان بازخوردهای مثبتی داشتهاند.

نقش حیاتی یک پروتئین در
سرعت ترمیم زخم
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،نقش مهم یک پروتئین
را در ســرعت ترمیم زخمهای پوست نشان دادهاند.به گزارش ایسنا
و به نقل از کالیفرنیا نیوز تایمز ،پژوهشــگران «دانشگاه کالیفرنیا،
ارواین»( )UCIدر بررســی جدید خود نشــان دادهاند که پروتئین
موسوم به « »PIEZO1موجود در سلولها ،یک نقش کلیدی را در
تنظیم ســرعت ترمیم زخم پوست بر عهده دارد.این پژوهش نشان
میدهد که ترمیم زخمهای پوست در موشهایی که فاقد PIEZO1
در ســلولهای موسوم به «کراتینوســیت»( )Keratinocyteهستند،
نسبت به موشهایی که عملکرد  PIEZO1در کراتینوسیت آنها باالتر
اســت ،سریعتر صورت میگیرد.پژوهشــگران دریافتند که فعالیت
 ،PIEZO1انقباض سلولی را افزایش میدهد.

آگاهی از خطر ابتالی کودک به
اختالالت سالمت روان
دانشمندان بیمارستان عمومی ماساچوست وابسته به دانشگاه هاروارد
درمطالعه اخیرشــان اظهار کردهاند بررسی دندانهای شیری میتواند
به آنها در شناسایی کودکان در معرض خطر ابتال به اختالالت سالمت
روان کمک شایانی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای ،فرایند دندان
درآوردن نوزادان معموال در بازه زمانی  ۶تا  ۱۲ماهگی آغاز میشــود و
در برخی موارد نیز نوزادان هنگامیکــه دندانهای آنها در آمده ،متولد
میشــوند .حال نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که ضخامت
برخی عالئم رشــد در دندانهای شــیری میتواند به آنها در شناسایی
کودکان در معرض خطر افســردگی و سایر اختالالت سالمت روان در
آینده ،کمک کند.برخی نامالیماتهای دوران کودکی مسئول یک سوم
تمام اختالالت سالمت روان افراد هستند.

