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۱۰۰ روز اول؛ چهار گام اصلی دولت در 
میدان اقتصاد چه بود؟

در این گزارش نگاهی کوتاه بر عملکرد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی 
کار خود انداخته ایم که در ادامه به نظر شما می  رسد.به گزارش خبرنگار مهر، 
اگر نگاهی به چند سال گذشته انداخته و تک تک وقایع را گذرا به یاد آوریم، 
پر از فرصت های از دسته رفته و تصمیمات غیر کارشناسی متولیان است. شاید 
بتوان خرداد ۱۴۰۰ را نقطه امید مردم دانست. سید ابراهیم رئیسی که در قوه 
قضائیه به عدالت خود معروف شده بود، پا به عرصه پیچیده انتخابات گذاشت 
و مردمی که عبور از وضع موجود را طلب می کردند، به او برای سکانداری قوه 
مجریه رأی دادنــد. حال بیش از ۱۰۰ روز از دولت وی می گذرد. روزهایی که 
تصمیمات افتخارآفرین برای دولت قبل نیز، به چالشــی بزرگ برای دولت او 
تبدیل شده است. در ادبیات سیاسی جهان عملکرد ۱۰۰ روز اول دولت نقش 
پر اهمیتی دارد. ما در این گزارش نگاهی کوتاه بر عملکرد تیم اقتصادی دولت 

در ۱۰۰ روز ابتدایی کار خود انداخته ایم که در ادامه به نظر شما می رسد.

متوقف شدن یکی از موتورهای تورم
یکی از مهمترین مشــکالت اقتصادی کشور به وجود کسری بودجه ساختاری 
و جبران آن از طریق راه های کارشناســی نشده برمی گردد. کسری بودجه که 
در تمام دنیا امری طبیعی است، در ایران شکلی افسار گسیخته به خود گرفته 
که مهار کردن آن، خود ده ها مشکل دیگر به دنبال خواهد داشت. آنچه که در 
سال های گذشته نیز شاهد بودیم، این بوده است که افزایش هزینه ها نسبت به 
درآمد در بودجه های ســاالنه و از طرفی دیگر ایجاد هزینه های فرابودجه ای در 
کشــور، دولت را به کسب درآمدهای آسیب زا مانند استقراض از بانک مرکزی 
کرده و تورم مضاعفی شکل گرفته است. البته داستان ادامه دار کسری بودجه 
همچنان به قوت خود باقی است. چرا که طی آخرین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، برآورد شده که تا پایان ســال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد که این کسری بودجه باید یا از محل 
افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود.اما در این میان اقدام قابل تحسین 
دولت سیزدهم، صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور 
ماه ۱۴۰۰ اســت. ماه گذشته سید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »در شهریور موفق شدیم برخالف ۵ ماه 
اول، بدون ۱ ریال استقراِض جدید از بانک مرکزی، حقوق ها را )حتی زودتر از 
موعد( پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان 
تنور تورم را گرم نگه داشته اســت! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با 
چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشااهلل.« صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک 
گرفته و مقدمه ای برای گام های بعدی اصالح مدیریت درآمد و هزینه های دولت 
می دانند. چرا که در ســال های اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری 
بودجه و کمبود درآمدها نســبت به هزینه ها به دولتمردان داده شده است. لذا 
این اقدام مثبت می تواند شــروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش 

اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه های آینده باشد.

عقب نشینی از فروش اوراق بدهی
در ماه های گذشــته پس از آنکه از سوی ســید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
ادعای تأمیــن بودجه از روش های غیرتورم زا مطرح شــد، عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی پیشــین کــه در انتخابات ۱۴۰۰ نیز حضور جنجالی 
داشت، در صفحه مجازی خود گفت: تأمین کسری از طریق فشار به بانک ها و 
صندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود، 
که شــده اســت. البته این صحبت های همتی مبنی بر تأمین کسری بودجه 
دولــت از طریق اعمال فشــار به بانک ها برای خریــد اوراق بدهی دولتی، بی 
جــواب نمانده و بالفاصله خاندوزی در فضای مجازی اعالم کرد که در مهرماه 
مخارج دولت »بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید« تأمین شده است.این خبر 
احسان خاندوزی نیز گام مثبت دیگر دولت در راستای اصالحات اقتصادی و از 
اقدامات شایسته دولت به حساب می آید. چرا که فروش نامناسب اوراق بدهی 
در دولت های گذشته عالوه بر عقب ماندن از قانون بودجه، فضای کالن اقتصاد 
کشــور را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت؛ به این صورت که وقتی تأمین مالی 
دولت از طریق بازار بدهی منتفی شود، راحت ترین و محتمل ترین گزینه برای 
جبران آن، استفاده از منابع بانک مرکزی )چه در قالب استقراض و چه در قالب 

تنخواه گردان( است.

شکل گیری امیدی دوباره برای خانه دار شدن
یکی از بخش هایی که مصداق عینی از کم کاری دولت تدبیر و امید به حساب 
می آید، بازار مسکن است. ساخت خانه های معروف به مسکن مهر که هدف آن 
کمک به خانه دار شــدن محرومین بود، در دولت های یازدهم و دوازدهم با بی 
توجهی تمام رو به رو شده و حتی در این مدت تنها یکی از واحدهای تکمیل 
نشده نیز به مردم عرضه نشد. البته دولت تدبیر و امید عالوه بر بی توجهی به 
مسکن مهر، به طور کلی از سمت عرضه و تولید مسکن حمایت نکرد و عمدتاً 
به ســمت تقاضا و اعطای تسهیالت خرید مسکن توجه داشت. یکی از دالیل 
افزایش قیمت مسکن نیز، کافی نبودن تعداد واحدهای مسکونی در برابر میزان 
تقاضای این بخش بود. آن ها همچنین در برابر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه 
که از ســرمایه ای شدن بخش مسکن جلوگیری می کرد، سنگ اندازی کرده و 
موجب آن شــدند که مسکن به کاالیی ســرمایه ای تبدیل شده و مانند سایر 
بازارهای موازی مانند ارز، سکه و بازار سرمایه، به کاالیی برای حفظ ارزش پول 
تبدیل شــود که به افزایش ۷ برابری قیمت مسکن در سالهای ۱۳۹۷ تا کنون 
منجر شــد. حال دولت رئیسی کلنگ ســاخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را 
به زمین زده و به مردمی که چندین ســال است امید خانه دار شدن را در دل 
دارند، وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را می دهد. این سیاست می تواند 
جریانی تازه در رگهای بازار مســکن به جریان بیندازد و موجب رخت بربستن 
رکود از این بازار شــود؛ بازاری که در چند سال گذشته هیچ گونه گام مثبتی 

در آن برداشته نشده است.

افزایش فروش نفت
طبق آمار اوپک میزان صادرات نفت ایران بین ۵۵۰ تا ۸۵۰ هزار بشکه برآورد 
شده است. شرکت کپلر صادرات نفت ایران به چین را ۶۵۰ هزار بشکه در روز 
تخمین زده اســت و طبق گزارش تانکر ترکرز، صادرات نفت ایران به چین به 
بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین اخیراً روزنامه واشنگتن 
تایمز در گزارشــی اذعان کرده است که از سال گذشته میالدی، میزان خرید 
نفت ایران توسط چینی ها به روزانه یک میلیون ۱۶۰ هزار بشکه رسیده است. 
در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر میزان صادرات نفت و میعانات گازی 
ایران هر رقمی که باشــد باالتر از یک میلیون بشکه در روز است، این رقم در 
حالی اســت میانگین صادرات نفت در سال گذشته کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز بوده است.با وجود تحریم صنعت نفت در دهه های گذشته، طبق اخبار 
رسانه های موثق ماه های قبل شاهد افزایش فروش و صادرات نفت بوده ایم که 
این اتفاق در شرایط کمبود درآمدها و افزایش هزینه های جاری کشور، به کند 
شدن شتاب کسری بودجه و بهبود شــاخص های اقتصادی منجر شود. البته 
مدتی قبل در همین راســتا جواد اوجی وزیر نفت اعالم کرده بود که به زودی 
خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی اعالم خواهد 
شــد. آن طور که به نظر می رسد، قرار است هر سرمایه گذاری که بخواهد در 
زمینه بخش های پایین دســتی و باالدستی نفت سرمایه گذاری کند، در قبال 
اقدامات انجام داده خود می تواند نفت و میعانات گازی به صورت تهاتر دریافت 
کند. این تالش دولت برای افزایش فروش نفت می تواند نکته مثبتی در کارنامه 

آن ها در حوزه انرژی به حساب بیاید.

نگـــــاه

گزارش اجرای شش ماهه قانون بودجه۱۴۰۰
 تنها ۲۰درصداحکام اجرایی شد

دیوان محاســبات در گزارشی از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در شش ماهه نخست سال اعالم کرد: تنها ۲۰ 
درصد احکام بودجه اجرایی شده اند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست، به مجلس 
شــورای اسالمی ارائه شد.این اقدام که برای نخســتین بار پیش از ارائه الیحه بودجه سال آینده و براساس 
بررســی کلیه احکام و تبصره های قانون بودجه انجام شــده اســت، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب 
هرچه بهتر الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش شرکت های دولتی کمک شایانی می کند.براساس 
این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به 
صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ 
درصد نیز فاقد عملکرد بوده اند.یافته های این گزارش نشــان می دهد در حالی که طبق بند )ف( تبصره ۲۰ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آئین نامه الزم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه 
تا پایان خردادماه به تصویب هیأت وزیران می رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب نامه معادل ۵۱ 
درصد تصویب و ابالغ شــده اســت و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابالغ نرسیده است.در بخشی از 
گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می توان 
به عملکرد ضعیف دســتگاه های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی )در راستای ایجاد شفافیت و انضباط 
مالی( جهت درج اطالعات در ســامانه هایی همچون سادا )سامانه دارایی ها و اموال(، پاکنام )پایگاه اطالعات 
کارکنان نظام اداری( و ســامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.بررسی ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در 
سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده اند. همچنین، در سامانه پاکنا 
از مجموع ۳۸۲ شــرکت دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطالعات پایه ای، 
۶۳ شــرکت صورت های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتاً ۵۳ شرکت اطالعات 

نیروی انسانی خود را ثبت نکرده ند.

رئیس جمهور روابط نزدیک ایران و ترکیه را به نفع صلح و ثبات در منطقه 
دانست و گفت: همکاری های منطقه ای دو کشور باید به همکاری در عرصه 
بین المللی تبدیل شود و این نوع تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور 
می تواند در معادالت جهانی مؤثر باشــد.آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی 
دیروز دوشــنبه در دیدار »مولــود چاووش اوغلو« وزیــر خارجه ترکیه، با 
اشــاره به اینکه توســعه روابط دو کشــور به ویژه در حوزه مسائل تجاری و 
اقتصادی به نفع دو ملت اســت، گفت: ایــران و ترکیه باید با نهایی کردن 
نقشــه راه ارتقای همکاری ها، که تدوین آن در دســتور کار دو کشور است، 
آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری های همه جانبه باشند.رئیس 
جمهور روابط نزدیک دو همسایه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و 
گفت: همکاری های منطقه ای دو کشور باید به همکاری در عرصه بین المللی 
تبدیل شود و این نوع تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور می تواند در 
معادالت جهانی مؤثر باشد.آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به نگاه جمهوری اسالمی درباره توانایی کشورهای منطقه برای حل 
مســائل خود بدون دخالت بیگانگان، گفت: حضــور بیگانگان جز ناامنی و 
تنش میان ملت ها و دولت های منطقه نتیجه ای ندارد؛ همچنان که بیست 
سال حضور آمریکا در افغانســتان جز قتل و خونریزی و تخریب نتیجه ای 
نداشت و مشخص شد مشکالت افغانســتان به دست مردم این کشور و با 
کمک همسایگان قابل حل است.رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه 
اقدامات داعش به زیان همه کشورهای منطقه است، گفت: داعش به اذعان 

مقامات آمریکایی ساخته آنهاست و طبیعتاً این جریان با فرمان آمریکایی ها 
حرکت و به صورت نیابتی در کشــورهای مختلف قتل و خونریزی می کند.

دکتر رئیسی با بیان اینکه حضور این گروه تروریستی را در هر کجای منطقه 
به زیان ملت ها می دانیم، گفت: مبارزه با تروریســم و جرایم سازمان یافته 
می تواند از محورهــای همکاری  تهران و آنکارا باشــد و ایران برای ارتقای 
ســطح همکاری در این زمینه آماده است.آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره 
به ســخنان وزیر خارجه ترکیه درباره همکاری مشترک با ایران برای ایجاد 
ثبات و توسعه روابط تجاری در منطقه قفقاز جنوبی، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از رابطه همسایگی، پیوند عمیق 
و دیرینه اعتقادی و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات بیگانه 
خدشه ای در روابط ایجاد کند.»مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه 
نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه کشورش به دنبال ایجاد شتاب در افزایش 
سطح روابط با جمهوری اسالمی ایران است، گفت: ترکیه دولت جدید ایران 
را دولتی نتیجه گرا می داند و مصمم اســت سطح همکاری ها با تهران را هر 
چه بیشتر افزایش دهد.وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اهمیت همکاری و 
مشارکت ایران در توسعه ثبات و تجارت در قفقاز جنوبی، تصریح کرد: برای 
افزایش ثبات و مناســبات تجاری در قفقاز جنوبی به دنبال ایجاد و تقویت 
همکاری های مشترک با جمهوری اســالمی ایران هستیم.وی همچنین با 
اشاره به تحوالت منطقه، همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات 

و آرامش در منطقه را خواستار شد.

هفتمین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت 
ســفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو دیروز دوشنبه ۲۴ آبان 
ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، 
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه ضمن اعالم رسمیت جلسه دادگاه از وکیل متهم 
علی آبادی خواست در جایگاه قرار گرفته و ادامه دفاعیات را بیان کند.نبی زاده 
وکیل متهم علی آبادی گفت: گزارش ســازمان بازرسی کل کشور در خصوص 
موکلم وحی منزل نیست و نمی توان به آن استناد کرد.وی در ادامه افزود: طبق 
گزارش ســازمان بازرسی کل کشور ادعا شــده است که توقف ثبت سفارشات 
خودرو در تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۵ ابالغ شــده در حالی که بر اســاس مستندات در 
تاریــخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ نامه از طرف موکلم ابالغ شــده و جعل و تخلفات متوجه 
شرکت راهبر است و موکلم مدعی این است که چرا سامانه در آن بازه زمانی ده 
روزه توســط شرکت راهبر بسته نشده است.وی افزود: موکل بنده تصمیم ساز 

نبوده، بلکه تصمیم در جایی دیگر گرفته شده است.
در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر، نماینده دادستان خواست توضیحات خود را 
نسبت به دفاعیات وکیل متهم علی آبادی بیان کند.یزدانی فر، نماینده دادستان 
بیان کرد: در خصوص کیفرخواست تمامی گزارشات مبتنی بر گزارش سازمان 
بازرسی، وزارت اطالعات، پلیس فتا و گزارشات از مراجع قضایی مستدل است و 
در خصوص این پرونده پیگیری های بسیاری شده است.نماینده دادستان خطاب 
به وکیل متهم علی آبادی افزود: فســاد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه 
موکل شماست. مشخص است ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو طی بازه زمانی ده 
روزه حاکی از اطالع رسانی گسترده برای ثبت سفارش به صورت سازمان یافته 
بوده اســت که بر این اساس معاونت در اخالل در نظام اقتصادی کشور توسط 
موکل شما انجام شده است.قاضی صلواتی از متهم علی آبادی خواست در جایگاه 
دفاعیات خود را بیان کند.متهم علی آبادی ضمن رد تمامی اتهامات انتســابی 
گفت: من در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ نامه ابالغ شده را به حراست سازمان و شرکت 
راهبر گزارش داده ام که جعل و تخلف صورت گرفته اســت.نماینده دادستان 

خطاب به متهم علی آبادی گفت: دلیل جلســات بعدی شــما با افراد متعدد و 
متهم صیادی چه بوده و چرا اجرای نامه ابالغی شما دارای ابهام است. عمال نامه 
ابالغی شــما اجرایی نشده است.قاضی صلواتی هم خطاب به متهم علی آبادی 
گفت: شــما به دلیل اینکه مخالف اجرای نامــه ابالغی مبنی بر واردات خودرو 
خارجی بوده اید آن را در عمل نیز اجرا نکرده اید و دستور صوری ابالغ کرده اید، 
شما وقتی که مخالف اجرای یک ابالغیه بوده اید، از اجرای آن استنکاف کرده 
اید، ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو خارجی طی ده روز در سامانه فاجعه است و 
مشخصا این حاکی از جرایم سازمان یافته است.متهم علی آبادی در ادامه گفت: 
من مسئول ثبت سفارش خودرو نبوده ام و در حوزه مسئولیتم تمامی مواردی 
که شناســایی کرده ایم را به ناظر فنی و شــرکت راهبر اعالم کرده ایم.قاضی 
صلواتی در ادامه جلسه دادگاه ضمن قرائت اتهامات فرزاد محمدی، متهم ردیف 
چهارم، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند.متهم محمدی گفت: جعل 
و تخلفات صورت گرفته ثبت سفارش خودرو، قبل از ورود بنده به سازمان توسعه 
و تجارت به عنوان معاون صورت گرفته اســت.قاضی صلواتی خطاب به متهم 
محمدی گفت: به شما شفاها اعالم شده که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده 
است؟متهم محمدی گفت: بله شفاها به من اعالم کرده اند.قاضی صلواتی خطاب 
به متهم محمدی بیان داشت: چرا در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ ثبت سفارش خودرو 
خارجی که طی نامه ابالغیه متوقف می شود به گمرک اعالم نشده است؟متهم 
محمدی گفت: من در تاریخ مذکور سمتی در سازمان توسعه و تجارت نداشته ام.

متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ اولین نامه 
تخلفات احصا شده را به شرکت راهبر اعالم کرده ایم و طی ۵۲ فقره نامه تخلفات 
را به حراست سازمان و شرکت راهبر اعالم داشته ایم.وی در پایان دفاعیات خود 
افزود: در زمان مدیریت حسن پور در شرکت راهبر، توسط شرکت مذکور ۱۵۰ 
آی پی شناسایی شــد و به حراست سازمان توسعه تجارت برای پیگیری داده 
شــده است.قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه دادگاه گفت: ادامه دفاعیات 

فردا ساعت ۹ صبح استماع خواهد شد.

در هفتمین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودر مطرح شد
اعالم اتهام معاونت در اخالل در نظام اقتصادی کشور برای متهم علی آبادی

خطیب زاده در نشست خبری:

 آزادسازی تدریجی منابع بلوکه شده ایران
اولتیماتوم وزیر اقتصاد به بانک ها

 فهرست ابربدهکاران را منتشر کنید

ناهمخوانی قیمت های بازار با نرخ های 
اعالمی وزارت جهاد

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی درمورد انتشار اسامی ابربدهکاران نوشت: در 
نامه رسمی به بانک مرکزی خواستیم که بطور مستمر فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

به گزارش ایرنا، خاندوزی در این توئیت نوشت: در این نامه از بانک مرکزی خواستیم که بانک ها هرسه ماه 
فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.  وی افزود: انتشار اسامی ابربدهکاران موجب می شود تا 
به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیالت برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شوند 
مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیالت یا تعهدات، میزان 

بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود،...

بالیی قیمت گذاری دستوری بر سر صنایع
رکورد تاریخی مصرف گاز ایران در شرایط افزایش 160 درصدی قیمت

 تا سال ۱۴۲۰ واردکننده گاز خواهیم بود

رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ترکیه:

ایران و ترکیه باید آماده ارتقای روابط از سطح 
کنونی به همکاری های همه جانبه باشند
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کدام کشورها اولویت نخست صادراتی ایران هستند؟
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی جدید به بررسی فهرست اولویت های نخست صادراتی ایران پرداخته که حاکی از برخی 
تغییرات در این بخش اســت.به گزارش ایسنا، با وجود آنکه تحت تاثیر تحریم های اقتصادی میزان تجارت ایران در 
سال های گذشته کاهش یافته، اما همچنان بخش مهمی از نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین می شود 
و میزان صادرات پس از شوک ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، در سال جاری بار دیگر افزایشی شده است.با وجود 
آنکه بر اساس آمارهای گمرک تعداد کشورهایی که ایران به آنها صادر کرده از مرز ۱۰۰ کشور نیز عبور می کند اما در 
عمل، بخش مهمی از تجارت ایران تنها به چند کشور خاص محدود می شود.فعاالن اقتصادی معتقدند محدود شدن 
این بازارهای تجاری باعث می شــود میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور افزایش پیدا کند و از این رو تنوع بخشی به 
بازارهای صادراتی و باال بردن سهم آنها از کل آمار تجاری اهمیت فراوانی دارد.بررسی آمارهای تجاری کشور در سال های 
اخیر نشان می دهد که چین همواره اصلی ترین واردکننده کاال از ایران بوده و هر چند جایگاه خود به عنوان اصلی ترین 
صادرکننده کاال به ایران را از دست داده اما همچنان شریک تجاری اول ایران محسوب می شود. امارات متحده عربی، 
ترکیه، عراق و افغانستان دیگر شرکای اصلی تجاری ایران در سال های گذشته به شمار می روند.هر چند در سال های 
گذشته تالش هایی برای افزایش تعداد شرکای تجاری کشور به کار گرفته شده اما با توجه به محدودیت های تحریمی، 
اولویت نخست کشور استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه است و آنطور که سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرده با استفاده از همین ظرفیت بناست صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دالر در سال برسد.اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشی بر اساس اطالعاتی که از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده، از ایجاد تغییر در فهرست اولویت های 
نخســت صادراتی کشور خبر داده و نام ۹ کشور را به عنوان اصلی ترین اهداف ایران در صادرات مطرح کرده است.بر 
اساس پیش نویس طرحی که از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت تدوین و آنطور که اعالم شده، قرار است 
آذرماه امسال از سوی وزارت صمت رونمایی شود، کشورهای هدف صادراتی ایران از این پس بر مبنای چندین معیار 
از جمله اشتراکات فرهنگی و مذهبی، همسویی سیاسی و میزان فاصله جغرافیایی، انتخاب و اولویت بندی می شوند.در 
طرح جدید توسعه صادرات غیرنفتی ایران که بنا دارد، تا سال ۱۴۰۴ خوشیدی، ارزش صادرات کاالیی ایران را به ۷۰ 
میلیارد دالر برساند، کشورهای چین، افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ونزوئال، کنیا، هند، بالروس جزو اولویت های اول 
تجارت خارجی ایران طی دوره چهار ساله پیش رو قرار گرفته اند.همچنین کشورهای امارات، آلمان، اتریش، بحرین و 
لبنان جزو اولویت  دوم بازار صادراتی ایران قرار گرفته اند. این در حالی است که امارات متحده عربی طی سال های گذشته، 
پس از کشور چین، همواره در جایگاه شریک دوم تجاری ایران قرار داشته است.به این ترتیب در صورت نهایی شدن این 
طرح، ایران برای افزایش صادرات اولویت خود را بر نزدیکی سیاسی قرار داده و این موضوع بر نزدیکی جغرافیایی اولویت 

داشته تا جایی که از ونزوئال تا کنیا در این فهرست قرار دارند.
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خطیب زاده در نشست خبری:گزیده خبر

 آزادسازی تدریجی منابع بلوکه شده ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که از رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس انرژی اتمی برای ســفر به ایران دعوت شده و تاریخ برای 
سفرش پیشنهاد شده و به زودی عازم ایران خواهد بود و منتظر 

پاسخ وی هستیم.
به گزارش گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، »ســعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران دیروز )دوشــنبه( در نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن 
تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی به سؤاالت 

خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.

سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به سفر امروز وزیر خارجه 
ترکیه به تهران عنوان کرد: وی قرار است عاوه بر دیدار با حسین 
امیرعبداللهیــان با رئیس جمهور هم دیــدار و گفت وگو کند و 
گفت وگوها در موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در این 
سفر که از قبل تنظیم شده بود، متمرکز خواهد بود.وی همچنین 
در پاســخ به سؤالی درباره ســفر چاووش اوغلو بیان کرد: تمرکز 
اصلی ما در این ســفر پیگیری برخی توافقاتی اســت که از قبل 
بین دو کشور صحبت شــده و تمرکز بر ارتقای روابط اقتصادی 
است و درباره همکاری های مرزی بحث خواهد شد و درباره برخی 
موضوعات منطقه ای مثل قفقاز جنوبی، وضعیت در شــامات و 
افغانستان و موضوعات مورد عاقه دو طرف گفت وگو خواهد شد.

 خبرسازی های رسانه های صهیونیستی
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاســخ به ســؤالی درباره فرمانده 
گروه مستشاری ایران در سوریه و برخی مطالب منتشر شده در 
رسانه های صهیونیستی و سعودی در این خصوص بیان کرد: این 
خبرسازی های رسانه های صهیونیستی و بعضا برخی کشورهای 
دیگر، تازه نیست. روابط ایران و سوریه در سطوح مختلف از عمق 
و دامنه بسیار گســترده ای برخوردار است و در سطوح راهبردی 
پیگیری می شود.به گزارش فارس، سخنگوی وزارت خارجه بیان 
کرد: اتفاقا فرمانده گروه مستشاری ایران در سوریه در پایان دوران 
ماموریت موفق خودش در ســوریه مورد تقدیر وزیر دفاع سوریه 
قرار گرفت و مدالی از وی دریافت کرد. خطیب زاده ادامه داد: همه 
می دانند جایگاه جمهوری اســامی ایران و روابطش با سوریه در 
چه سطحی است. این ها خبرســازی هایی است که ارزش پاسخ 

دادن ندارد.

 از تصمیم منطقه ای صرف در بحث مدیریت آب باید پرهیز 
کرد

این دیپلمات ارشد ایرانی درباره سفر وزیر خارجه ترکیه و بحث 
مدیریت آب بین دو وزیر خارجه و احداث ســد توســط ترکیه 
بر روی دجله بیان کرد: ســفر وزیــر خارجه ترکیه به جمهوری 
اســامی ایران در چارچوب تنظیم روابط اســت و از قبل پیش 
بینی شده و دســتور مذاکراتی مفصلی درباره موضوعات مرزی 
و مدیریــت آب های مشــترک وجود دارد.وی ادامه داد: ســدی 
که اشــاره کردید و روی رود دجله اســت و در پایین دست در 
عراق به فرات می پیوندد و بعد به اروندرود می رســد و از آنجا به 
خلیج فارس می ریزد، لذا همه کشورهایی که در پایین دست این 
مســیر هستند از هر تصمیمی در سطح منطقه ای و محلی متاثر 
می شوند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: در مدیریت آب 
رویکرد جهانی و مدیریت مشترک و در نظر داشتن ابعاد انسانی 
و محیط زیستی و حقابه طبیعت مورد توجه است. هر چند باید 
به الزامات محلی توجه کرد ولی باید جهانی فکر کرد و مشترک 
تصمیم گرفت. ما درباره مدیریت آب در منطقه رویکرد یکسانی 
داریم و باید از نگاه منطقه ای و تصمیم منطقه ای صرف باید پرهیز 
کرد. چون اینها تاثیرات بلندمدت برای کل منطقه خواهد داشت.

 گروسی بزودی به ایران سفر می کند
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات اخیر گروسی و این که 
تماسی با دولت ایران نداشــته هم گفت: آقای گروسی مراودات 
نزدیکی با ســازمان انرژی اتمی و هم با دوستان ما در سفارت در 
وین دارد و از ایشان دعوت شده و تاریخ برای سفر ایشان پیشنهاد 
شــده و به زودی ان شــاءاهلل عازم ایران خواهد بود. منتظر پاسخ 
ایشان هستیم.خطیب زاده خاطرنشان کرد: مراودات فنی ایران و 
آژانس در مسیر خوبی در جریان است و وی در این سفر عاوه بر 

رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر خارجه نیز دیدار خواهد کرد.

 گروهک های تروریستی در خاک عراق

وی در پاسخ به ســؤالی درباره گروهک های تروریستی در خاک 
عراق و انجــام عملیات در خاک ایران گفت: اشــراف اطاعاتی 
نسبت به این اقدامات وجود دارد. متاسفانه گروهک های معدودی 
هستند که با عملیات تروریستی و ایذایی از اقلیم کردستان و از 
خاک عراق وارد ایران می شوند و برخی اقدامات را انجام می دهند 
و بعد فرار کرده و به خاک عراق برمی گردند. برخوردها در سطح 
خودش انجام شده است ولی در سطح دیپلماتیک اعتراض جدی 
و رسمی ایران به طرف عراقی اعام شده است و گفته شده ادامه 
این وضعیت ممکن نیســت و ایران نمی تواند شــاهد ادامه این 
وضعیت باشد و عراق هم براساس حسن همجواری نمی باید اجازه 
دهد که خاکش مأمن برخی از این گروهک های تروریستی شود.

تمرکز در وین بر رفع همه تحریم ها
خطیب زاده در پاسخ به سؤال خبرگزاری فرانسه درباره مذاکرات 
پیش رو در وین اظهار داشت: بررسی های ما به جمع بندی رسید 
که درباره تاریخ گفت وگو با اعضای ۱+۴ به توافق رســیدیم. این 
گفت وگوها ادامه خواهد یافت برای رفع تحریم ها و تحریم هایی که 
با برجام ناهمخوان هستند و تحریم هایی که به صورت غیرقانونی 
توســط آمریکا علیه ایران اعمال شــده همه باید لغو شوند.وی 
اضافــه کرد: برخی نکات اختافــی در ۶ دور مذاکرات وین بوده 
که مذاکرات به توافق نرســیده است. تمرکز ما در وین رفع همه 
تحریم هایی است که غیرقانونی توسط آمریکا اعمال شده است. 
ما نیت آمریکا را که مایل است به اعضای ۱+۴ بپیوندند می دانیم 
و باید این مســیر را تغییر دهند. آنچه برای ما مهم اســت رفع 
تحریم هاســت و آنچه به عنوان راســتی آزمایی رفع تحریم ها و 
تضمین های ضروری الزم ممکن اســت و همه در فرآیند بررسی 
جمع بندی شده و در گفت وگوها مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

 مذاکرات ایران و عربستان
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران 
و عربســتان و تاریخ احتمالی دور جدیــد گفت وگوها هم گفت: 
تحول جدیدی شکل نگرفته، منتظریم جدیت را در طرف مقابل 
ببینیم. موضوعــات دوجانبه و برخی موضوعــات منطقه  محور 

گفت وگوهاست.

 سفر رابرت مالی به منطقه
این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره ســفر رابرت مالی به منطقه و 
برنامــه ایران برای رایزنی با همســایگان اظهار داشــت: ایران با 
همه کشــورهای منطقه به غیر از یکی دو کشور که قطع رابطه 
اســت رفت و آمد و رایزنی دارد. در حوزه خلیج فارس از عمان، 
قطر، کویت و ... پاکســتان و ... رفــت و آمدها به صورت نزدیک 
برقرار اســت. رفت و آمدها بین تهران و این کشــورها حاکی از 
روابط نزدیک اســت. اگر منظور شــما این است که ایران درباره 
گفت وگوهای وین با کشورهای منطقه صحبت کند، ما با منطقه 

درباره موضوعات منطقه ای صحبت می کنیم.

 سفر باقری به اروپا
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره سفر باقری به وین و نقطه 
شــروع مذاکرات اظهار داشت: ســفر باقری به اروپا در ظرفیت 
معاونت سیاسی انجام شــد و ایشان مذاکره کننده ارشد است و 
سه کشوری که در سفر بودند در گفت وگوهای وین حاضر هستند 
طبیعی است بخشی از گفت وگوها در پایتخت ها به مذاکرات وین 
اختصاص یافته است. ایشان در همه این کشورها عاوه بر مذاکره 
کنندگان ارشد این کشورها با مسئوالن روابط دوجانبه و مسئوالن 

منطقه ای در وزارت خارجه های آن کشــورها ماقات داشــت و 
سفرش سه بعد داشته اســت. با مسئوالن دوجانبه، منطقه ای و 
مذاکره کنندگان ارشــد دیدار کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
آن چه مهم اســت این اســت که چگونه به توافق خوب در وین 
دسترسی پیدا کنیم اینکه گفت وگو از کجا شکل بگیرد موضوع 
ثانویه و کم اهمیت است. آمریکا باید رویکرد خود را تغییر دهد و 
برای اطمینانی که الزم داریم برای رفع تحریم ها که بر ضد ملت 

ایران اعمال شده است.

 ایران نســبت به امنیت و تمامیت ارضی و ثبات منطقه و 
خودش کامال حساس است

سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره رزمایش در دریای سرخ با 
مشــارکت اســرائیل، آمریکا و بحرین و امارات نیز اظهار داشت: 
ایران نسبت به امنیت و تمامیت ارضی و ثبات منطقه و خودش 
کاما حساس است و از اطمینان کافی برخورداریم که این ثبات 
و آرامش توســط برخی که به دنبال ناامنی و ناآرامی هستند به 
هم نخورد. نفس این که ریشه های ناامنی و ترور به منطقه ما بیاید 
یعنی رژیم صهیونیستی و برخی کشورها با اشتباهات محاسباتی 
وارد معادالت با این رژیم شوند امر مضموم است. ایران در سطحی 
از اقتدار و آمادگی هســت که همه می دانند نباید به مرحله بی 
ثباتــی و ناامنی در منطقه نزدیک شــوند.به گزارش فارس، وی 
گفت: ســفر امیرعبداللهیان به بغداد یک روز بعد از تحلیف بود 

برای جلسه بسیار فشرده بود در جای خود.

رژیم صهیونیستی لکه ننگی برای تمدن بشری است
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری 
فارس درباره اظهارات نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی بر این که ایران به دنبال نابودی اســرائیل و تسلط بر جهان 
و راندن جهان به ورطه تاریکی اســت، اظهار داشت: از سیاهچاله 
کره خاکی شنیدن این جمات مضحک است این رژیم لکه ننگی 
برای تمدن بشــری است و می کشد و ترور انجام می دهد و تمام 
توان خود را گذاشته که توطئه کند هم در سرزمین اشغالی و هم 
در دیگر کشورها. صدور قطعنامه اخیر در مجمع عمومی نشان داد 
که چقدر جهان نسبت به خوی اشغالگری این رژیم توافق دارد و 
چقدر منزوی است و این که چند کشور به این قطعنامه رای مثبت 
داد این ها پیام دارد. خطیب زاده در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: 
مواضع وزارت خارجه و گفت وگوها در وین روشــن است و هر جا 
به جمع بندی رســیده اعام شده است. ما تمرکزمان در وین بر 
رفع موثر و یک جای تحریم ها و همراه با راستی آزمایی و تضمین 
است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین گفت: نیت آمریکا و 
خواست آمریکا بازگشت به برجام آنچه برای ایران مهم است این 
است که آمریکا نشان دهد به صورت موثر و قابل راستی آزمایی 

تحریم هایی که تحمیل کرده مرتفع می شوند.

 به شدت رفتار بایدن رصد می شود
وی درباره اظهارات اخیر بایدن هم بیان کرد: در روابط بین الملل 
و گفت وگوهایمان در موضوعات مختلف، هیچ وقت گفت وگوها را 
براساس خوش بینی و بدبینی نچیدیم. برای ما مهم واقعیت های 
روی زمین اســت. آن چه بایدن می گوید نشــان می دهد چقدر 
دنیا متصل به هم است و هیچ کشــوری قابل جدا شدن از بازار 
نیست. سال ها آمریکا تاش کرده ملت ایران را از بازارهای جهانی 
خارج کند ولی هر روز کمتر نتیجه گرفته است و آن هم به خاطر 
جوانانی اســت که خاق کار می کنند و هر چه تاش کنند چند 
گام از جوانان ما عقب هســتند. به شــدت رفتار بایدن در تهران 

رصد می شود و براساس همین رفتارها گفت وگوها را در وین جلو 
می بریم.

 بدهی انگلیس به ایران قطعی است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره سفر باقری 
به انگلیس و بحث بدهی انگلیس به ایران اظهار داشــت: عمده 
بحث های ما با انگلیس موضوعات دوجانبه است و یکی از بندهای 
دائمی آن بدهی چهار دهه ای انگلیس است که هر بار با بهانه به 
تعویق افتاده و این بدهی قطعی است و باید توسط دولت انگلیس 
پرداخت شود و این یکی از بندهای همیشگی گفت وگوهاست.وی 

به مشارکت ایران در روند آستانه نیز اشاره کرد.

مرزهای ایران و ترکیه در این منطقه بیش از 400 سال است 
مرزهای ثبات و امنیت بوده

خطیب زاده درباره منطقه قره سو و واگذاری این منطقه به ترکیه 
که ســؤال یکی از خبرنگاران بود نیز اظهار داشت: مرزهای ایران 
و ترکیه در این منطقه بیش از ۴۰۰ ســال است مرزهای ثبات و 
امنیت بوده و مثالی بوده که دو کشــور چگونه می توانند در کنار 
هم با ثبات و امنیت باشند. موضوعات مختلفی با ترکیه داریم که 

همواره پیگیری کردیم.

 سفر کاظمی قمی به کابل
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر کاظمی قمی به کابل 
اظهار داشــت: این ســفر به عنوان نماینده ویژه ایــران در امور 
افغانسنتان انجام و گفت وگوهایی با هیأت حاکمه سرپرستی در 
افغانستان خواهد داشــت و درباره وضعیت امروز و فردای مردم 
افغانستان گفت وگو خواهد کرد.وی بیان کرد: تاش کردیم مردم 
افغانســتان کمترین تاثیر را از تحوالت افغانستان و خروج فاجعه 
بار آمریکا از این کشور داشته باشند. درباره مسئولیت این هیأت 
حاکمه گفت وگو می شود. نگران افراطی گری و تروریسم هستیم 
و شاهد اقدام منزجرکننده تروریسم در حمله به نمازگزاران بودیم 
و مسئولیت مستقیم هیأت حاکمه دارد که از امنیت نمازگزارن و 
مردم افغانستان حفاظت کند. اخباری از حضور داعش داریم که 
نگران کننده اســت و از جمله موضوعاتی اســت که در این سفر 

گفت وگو خواهد شد.

 استقبال از عادی سازی روابط کشورهای عربی با سوریه
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به سؤالی اظهار داشت: 
ســوریه یکی از کنشــگران مهم در جهان عرب بوده است. جای 
خوشحالی دارد که کشورها به صورت پنهان و امروز هم پذیرفتند 
واقعیت های روی زمین ایجاب می کند روابط خود را با ســوریه 
به عادی ســازی می رســانند این به نفع همه ملت های منطقه 
است. ایران از این روند نه تنها استقبال می کند بلکه تمام تاش 
می کند این روند تسریع شود و کشورهای عرب و سوریه مجددا 
روابط خود را از سر بگیرند.گروگانگیری کارمندان محلی سفارت 
آمریکا در صنعاء ســؤال دیگری بود که در نشســت مطرح شد 
کــه خطیب زاده در این باره گفت:  آن چه می دانم این اســت که 
انصاراهلل و دولت نجات ملی یمن دولت مســئولی بوده و براساس 
مســئولیت کشور را اداره کرده و جزییاتی در این خصوص ندارم.

وی درباره اتباع ایرانی گرفتار در مرز باروس خاطرنشــان کرد: 
سفارتخانه های ما در کشورهای خارجی فارغ از این که اتباع ایرانی 
چرا گرفتار شده اند فارغ از هر ماحظه ای وقتی متوجه می شوند 
به کمک آنها می شتابند. سفارتخانه های ایران پناهگاه های مردم 
هستند ولی باید مردم این هشدار را جدی بگیرند که گروه هایی 
به صورت فریــب دهنده و با وعده های توخالی آنها را به اینجاها 
می کشــانند و اتفاقات ناگواری برای آنها رخ می دهد. این پیامی 
اســت که همه باید به آن توجه کننداین که گفته شده سه و نیم 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شــده ایران خارج شــده است سؤال 
دیگــری بود که خطیــب زاده عنوان کرد: در شــرایط تحریمی 
اطاعات ریزی نمی دهیم و باید از بانک مرکزی سؤال کنید. منابع 
متعددی در خارج از کشــور داشتیم و داریم و در حال آزادسازی 
تدریجی آنها هســتیم و به صورت تدریجــی وارد چرخه اقتصاد 
شدند و تنها هم از یک منبع نبودند.سخنگوی وزارت خارجه در 
پاسخ به ســؤال دیگری بیان کرد: بدون شک اگر آمریکا متوجه 
شود که دنیا نمی تواند توسط یکجگانبه گرایی آمریکا به گروگان 
گرفته شود و به رویکرد همگرایی با جامعه جهانی روی بیاورد و 
اگر بپذیرد ساح تحریم های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشورها 
از جمله چین کنار گذاشــته شود قطعا دنیای بهتری را پیش رو 

خواهیم داشت.

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیرخارجه ترکیه:
»اردوغان«بهایرانسفرمیکند

 وزیر امور خارجه از توافق با همتای ترکیه ای برای تدوین نقشه راه همکاری های 
بلند مدت ایران و ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این ســند در جریان سفر 
آتی رییس جمهوری ترکیه به ایران به امضا برسد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا 
حسین امیر عبداللهیان در نشســت خبری مشترک با مولود چاوش اوغلو وزیر 
خارجــه ترکیه با خوش آمد گویی به همتای خود اظهار کرد: در دیدار امروز در 
زمینه گفت و گوهای کارشناسی توسط دیپلمات های دو طرف به منظور تدوین 
یک نقشــه راه جدید در راســتای همکاری های بلند مدت تهران و آنکارا توافق 
کردیم و امیدوار هستیم در سفری که در آینده جناب آقای اردوغان رئیس جمهور 
محترم ترکیه به تهران خواهند داشــت، بتوانیم ســند نقشــه راه همکاری های 
بلندمدت دو کشــور را نهایی کنیم.وی اضافه کــرد: توافق کردیم در این زمینه 
گفت و گوهای دیپلماتیک را شروع کنیم و امیدوار هستیم در جریان سفر آینده 
و پیش روی عالیجناب اردوغان رئیس جمهور محترم ترکیه به تهران این ســند 
در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا برسد.امیرعبداللهیان گفت: در دیدار 
امروز گفت و گوهای مفیدی درخصوص توسعه مناسبات دو کشور و در راستای 
همکاری های بلند مدت تهران و آنکارا توافقاتی داشــتیم.وزیر امور خارجه اضافه 
کرد: در دیدار امروز درباره مســائل متنوع بین المللی و منطقه ای گفت و گوی 
خوبی با تمرکز بر تحوالت افغانستان داشتیم و بر ثبات امنیت غرب آسیا تاکید 
کردیــم.وی با بیان اینکه هر دو دولــت در تهران و آنکارا دولت های عمل گرایی 
هســتند، گفت: امیدواریم به ســرعت موانع تجاری موجود را برطرف کنیم. در 
جلسه امروز هم به مکانیسم های مشترک در سرعت بخشیدن توسعه روابط دو 
جانبه رسیدیم.وزیرخارجه ادامه داد: ظرفیت های فراوان درعین حال موانعی برای 
تجارت دو کشــور وجود دارد که قرار شد اقدامات الزم برای رفع این موانع انجام 
شــود.امیرعبداللهیان روابط ایران و ترکیه را دوستانه، تاریخی و صمیمانه خواند 
و گفت: در نشســت امروز تســهیل تردد ترانزیتی و موضوعات کنسولی را مورد 
توجه ویژه داریم و برای شــتاب بخشیدن به این همکاری ها مانع جدی مشاهده 
نمی کنیم.رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مشکات روابط ایران و ترکیه 
عمدتا تحت تاثیر شرایط کرونایی حاکم بر جهان است، گفت: مایلم با خرسندی 
اعام کنم حتی در این شرایط هم توانستیم روابط را ادامه دهیم.امیرعبداللهیان 
در ادامه در پاســخ به سوالی درباره همکاری های سه جانبه )با توجه به گشایش 
کریدور تراتزینی ترکیه و امارات از طریق ایران( گفت: همکاری های سه جانبه و 
چند جانبه را با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه مورد توجه قرار می دهیم.

وی افزود: در مورد مســائل منطقه اتفاق نظر فراوانــی بین ایران و ترکیه وجود 
دارد و در جریــان گفت وگوهای امروز هم این اتفاق نظرها را داشــتیم.وزیر امور 
خارجه با اشاره به بحران یمن ابراز امیدواری کرد: جنگ خانمان سوز یمن هر چه 
زودتر پایان یابد و زودتر شاهد اتمام محاصره انسانی اعمال شده علیه این کشور 
مسلمان باشــیم.این مقام عالی دیپلماسی ایران درباره تحوالت لبنان هم گفت: 
تحوالت لبنان را با جدیت و نگرانی دنبال می کنیم. نگران اتفاقی هستیم که در 
عرصه دیپلماتیک و تعطیلی برخی از سفارتخانه های عربی در این کشور روی داده 
اســت و  به سیاست های خود به حمایت از لبنان ادامه می دهیم.امیرعبداللهیان 
خاطرنشان کرد: امروز با آقای چاوش اوغلو به طور مشترک اقدام تروریستی انجام 
شده علیه نخست وزیرعراق را محکوم کردیم. امیدواریم در سایه انتخابات برگزار 
شــده در عراق هر چه زودتر دولت و پارلمان جدید در این کشور همسایه شکل 
بگیرد و ثبات در عراق ایجاد شود.وی با بیان اینکه با جدیت موضع تشکیل دولت 
فراگیر در افغانســتان را دنبال می کنیم، درباره سفر امروز کاظمی قمی به کابل 
گفت: تشویق همه طرف ها به تشکیل دولت فراگیر از اهداف از سفر نماینده ویژه 

ایران در امور افغانستان به این کشور است.

چاووش اوغلو: تحریم ها علیه ایران ظالمانه است
وزیر خارجه ترکیه گفت تحریم ها علیه ایران ظالمانه است و آنهایی که تحریم ها 
را اعمال کردند باید بردارند و امیدوارم مذاکرات در وین به نتیجه برسد.به گزارش 
فــارس، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجــه ترکیه که به دعوت همتای ایرانی 
خود به تهران ســفر کرده، پیش از ظهر دیروز )دوشنبه( ضمن دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان در نشســت خبری مشترک حضور یافت. وزیر خارجه ترکیه در 
ابتدای این نشست خبری ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران و قدردانی از 
امیرعبداللهیان برای میزبانی گرم، با دولت و ملت ایران در پی زلزله روز گذشته در 
استان هرمزگان ابراز همدردی کرد.چاووش اوغلو خاطرنشان کرد: ترکیه همواره 
در کنار برادر خود آماده اســت هرگونه خدمــات را ارائه دهد. همانطور که آقای 
امیرعبداللهیان گفت ما توسعه همکاری ها را در همه حوزه  ها بازبینی کردیم و در 
عین حال امروز با برادرم حسین بین هیأت ها برای آماده سازی هفتیمن شورای 
عالی همکاری دو کشــور صحبت کردیم و براساس پیشنهاد طرف ایرانی، نقشه 
راه بلندمدت بین دو کشــور آماده سازی می شود و در حاشیه برگزاری این شورا 
به امضا می رسد.وی بیان کرد: اسناد مختلف درباره مهاجرت غیرقانونی، قاچاق و 
بقیه مسائل مرزی مورد گفت  وگو قرار گرفت. در سال جاری حجم مراودات تجاری 
۷۱ درصد افزایش داشته است که امیدوارکننده است ولی از اهداف مدنظر خیلی 
دور هستیم و باید فعالیت بیشتری انجام دهیم.وزیر خارجه ترکیه گفت: گسترش 
چارچوب های تجارت ترجیحی بین دو کشور را بررسی و تاش می کنیم مذاکرات 

۶ ساله به این نتیجه منجر شود.

 تحریم ها علیه ایران ظالمانه است
وی همچنیــن گفت که تحریم ها علیه ایران ظالمانه اســت و آن را به زبان نیز 
آورده ایــم. آن هایی که از برجام خارج شــدند باید به ایــن چارچوب برگردند و 
تحریم هــای یکجانبه ای را که علیه ایران اعمال کردند را باید بردارند. می خواهم 
برای آغاز مذاکرات تبریک بگویــم و امیدوارم مذاکرات در وین به نتیجه مثبت 
برســد.به گزارش فارس، وزیر خارجه ترکیه ادامــه داد: در حال حاضر همکاری 
دو کشــور نه تنها در خصوص مســائل دوجانبه بلکه در مسائل منطقه ای مانند 
افغانســتان، عراق و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی وجود دارد. آماده همکاری در 

چارچوب سه به عاوه سه پیشنهاد شده با ایران هستیم.

 طرفدار ثبات در عراق هستیم
چاووش اوغلو افزود: ما طرفدار ثبات در عراق هســتیم و حمله ای که نســبت به 
نخســت وزیر عراق صورت گرفت را محکوم کردیم. درباره سوریه نیز امیدواریم 
در سطوح عالی نشست هایی را برگزار کنیم. درباره افغانستان و ثبات آن با ایران 
همسو هستیم. از وضعیت افغانستان و وضعیت انسانی در این کشور نگرانی های 
زیادی داریم و معتقدیم ایجاد یک حکومت فراگیر می تواند راه حل باشد.وی بیان 
کرد: حمات تروریســتی داعش علیه هزاره ها و دیگر اقشار افغانستان را محکوم 
می کنیم.وزیر خارجه ترکیه گفت: آماده همکاری درباره افغانســتان هســتیم. 
می خواهیم همکاری بین المللی را با ایران توســعه دهیم. دیدار امروز ما شــتاب 
بیشــتری را به روابط دوجانبه می بخشــد.وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به سؤالی 
درباره مبنی بر این  که هفته گذشته مسیر ترانزیتی ترکیه به امارات از طریق ایران 
راه اندازی شــد و اینکه آیا ایران و ترکیه برای چنین همکاری های سه جانبه در 
سندی که در حال تدوین است برنامه مشخصی دارند و آیا این پروژه ها می تواند 

شامل افغانستان و دیگر کشورها در منطقه بشود؟ 

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: توقع این است که روز سه شنبه کابینه دولت کامل 
شود آموزش و پرورش یک دستگاه عریض و طویل و با اهمیت است و آن را نمی شود 
با سرپرست اداره کرد.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدحسینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشســت » هــم افزایی قوای مجریه و مقننه در حل 
چالش های کشــور« اظهار داشــت:  نمایندگان با ارتباطی که با مردم دارند مسائل و 
مشکات مردم را می شنوند و توقع دارند تا دولت این مسائل را حل کند؛ لذا الزم است 
یک تعامل و همکاری بین دولت و مجلس وجود داشته باشد و مردم هم انتظار دارند این 
دو قوه در کنار هم باشند و با هدف رفع مشکات مردم هم فکری و هم افزایی داشته 
باشند، البته هر کدام از این دو قوه هم وظایفی دارند. مجلس نقش نظارتی خودش را 
هم دارد و این گونه نیســت هرچه دولت گفت، مجلس بپذیرد، اما درک متقابل برای 
اداره کشــور ضروری اســت.وی  ادامه داد: قبل از انتخابات دیدیم اکثریتی در مجلس 
به این نتیجه رســیدند آقای رئیسی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است و می 
تواند وفاق ایجاد کند برای همین از ایشــان برای حضور در انتخابات دعوت کردند. در 
بحث رای اعتماد به وزرا هم دیدیم که اکثر وزرا با رای باال، رای آوردند.معاون پارلمانی 
رئیس جمهور با اشــاره به تعامل خوب دولت سیزدهم و مجلس عنوان کرد: تعاملی که 

رئیس جمهور با مجلس دارد اصًا با گذشته قابل مقایسه نیست. تاکنون با حدود 9۰ 
نفر از نمایندگان مجلس با حضور رئیس جمهور جلســه داشتیم و مجامع نمایندگان 
استان های مختلف در نشست با آیت اهلل رئیسی مسائل مختلف حوزه انتخابیه و مسائل 
ملی را مطرح می کنند و این جلســات به طور منظم ادامه خواهد داشت.حسینی در 
ادامه به ســفرهای استانی رئیس جمهور و مسئوالن دولت هم اشاره کرد و اضافه کرد: 
در همین مدت کوتاهی که دولت تشکیل شده رئیس جمهور 9 سفر استانی داشتند و 
از نزدیک مشــکات و مسایل مردم را لمس کرده اند، در این فرصت نمایندگان استان 
ها هم به رئیس جمهور دسترسی دارند و مطالبات خودشان برای حل مشکات حوزه 
انتخایبه و مردم را با رئیس جمهور مطرح می کنند.وی همچنین به برگزاری جلسات 
معاون اول رئیس جمهور با کمیسیون های مختلف مجلس هم اشاره کرد و گفت: جدا 
از تعاملــی که بین رئیس جمهور و مجامع نمایندگان وجــود دارد، معاون اول رئیس 
جمهور هم با کمیســیون های مختلف مجلس جلسه می گذارند و مسائل مختلف در 
این جلسات بحث و بررسی می شود و نمایندگان مسایل خود را مطرح می کنند، اولین 
جلسه هم به دلیل شرایط اقتصادی با کمیسیون اقتصادی مجلس بود. به استاندارانی 
که تعیین  شدند هم گفته شده با نمایندگان مجلس در تعامل باشند.حسینی در ادامه 
درباره عدم رای آوری الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساســی، نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی« در مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال نمایندگان هر کدام نظرات 
خودشان را داشتند شــاید هم ما از قبل نیاز بود اهمیت موضوع را تبیین می کردیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: تاکید رئیس جمهور بر این اســت که از نظرات و 
پیشنهادات صاحب نظران، نخبگان و کسانی که اهل فکر و اندیشه هستند استفاده شود 

و افرادی که دلسوز کشور و مردم هستند نظرات خودشان را بدهند.وی با بیان اینکه باید 
به مطالباتی که از ســوی نمایندگان برای حل مسائل مردم وجود دارد رسیدگی شود، 
گفت: بسیاری از مشکات از گذشته روی هم تلنبار شده، متاسفانه در طول سال های 
گذشته کارها درست انجام نشده و امروز مطالبات بسیاری از دولت وجود دارد، اما باید 
یک واقع نگری وجود داشته باشد. ما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که حل مشکات 
کشور با لحاظ برخی تنگناهای اقتصادی و با زمان بندی معقول انجام شود و این با تعامل 
و گفتگو شدنی است.حسینی در ادامه با ذکر اقدامات معاونت پارلمانی رئیس جمهور و با 
اشاره به قدیمی بودن برخی قوانین تصریح کرد: برخی از قوانین مربوط به گذشته است، 
به طور مثال برخی قوانین در آموزش و پرورش وجود دارد که مربوط به قبل از انقاب 
است اینها باید بازنگری شوند؛ زیرا دیگر اثرگذاری ندارند و االن وقت بسیار خوبی است 
که این کارها انجام شود.وی گفت: برخی قوانین باعث شده خیلی ها که به دنبال ایجاد 
شغل و کارآفرینی و  راه اندازی کسب و کارهای خرد هستند از پیگیری سرخورده شوند 
و کار را رها کنند. االن با کمک مجلس این موضوع دارد حل می شود و اگر مجلس و 
دولت همراه باشند و به کمک خود مردم و بخش خصوصی کارهای بزرگی را می توانیم 
انجام دهیم و ان شاءاهلل این کار انجام خواهد شد.معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه 
کرد: خوشــبختانه امروز یک تحرک و پویایی را در دولت می بینیم و اقداماتی که قرار 
اســت صورت بگیرد بر اساس یک کار تحقیقاتی، علمی و پژوهشی است. ان شاءاهلل با 
شایسته ســاالری نیروهای دولت در کل کشور انتخاب شوند و با نظارتی که بر آنها می 
شود کارها به خوبی پیش برود.حسینی افزود: قانونی که تصویب می شود باید بار مالی 

آن هم در نظر گرفته شود وگرنه در اجرا به مشکل می خورد، 

نمی توان وزارت آموزش و 
پرورش را با سرپرست اداره کرد
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گزیده خبر واکاوی عملکرد سازمان توسعه تجارت

چرا سازمان توسعه تجارت به اهداف خود نرسید؟
ایران طی سال گذشته تنها دو رایزن اقتصادی در عراق و افغانستان داشته است در حالی 
که کشــورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن تا ۱۴۰ رایزن دارند. بررسی های صورت گرفته 
نشــان می دهد که هر رایزن بازرگانی می تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ 
درصد ارتقاء دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، مدتی است که بحث 
دیپلماسی اقتصادی و تعامل بیشتر با هسایگان مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان 
دلیل اصلی این موضوع را تشدید تحریم و محدودیت در صادرات نفت دانست.تحریم ها 
و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی سبب شد نگاه کشور برای تامین نیازهای ارزی به 
سمت  صادرات غیرنفتی تغییر پیدا کند. در این بین نقش رایزنان اقتصادی، بازرگانی و 
سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفت. سال گذشته ایران تنها دو رایزن اقتصادی 

در عراق و افغانستان داشت و انتقاداتی متعددی در این خصوص مطرح شد.
احســان قمری مدیر کل دفتر توســعه و خدمات بازرگانی ســازمان توسعه و تجارت، 
سیدمهرداد سیادت نســب وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آفریقای 
جنوبی و  فرهاد نوری معاون توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت در سومین 
پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی )فرصتها و چالشهای ۱۴۰۰-۱۴۰۴( به 

بیان برخی چالش ها و مشکالت حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداختند.

تاثیر تعامل رایزنان بازرگانی با اقتصادی
تسنیم: سازمان توسعه تجارت در چه زمانی و با چه شرح وظایفی آغاز به کار کرد و تفاوت 
رایزنان بازرگانی با رایزنان اقتصادی که توسط وزارت خارجه تعیین می شوند در چیست؟

قمری: ســازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱38۵، از ادغام مرکز توسعه صادرات کاال، 
مراکز تهیه کاال و سایر بخشهایی که مرتبط به حوزه تجارت خارجی کشور بود تشکیل 
شد. تا قبل از آن ما مجموعه ای داشتیم به نام مرکز توسعه صادرات ایران که این مرکز، 
بیش از این که در حــوزه تجارت خارجی فعالیت کند در حوزه صادرات فعالیت میکرد 
اما با تجمیع موارد تجاری کشور در سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه تجارت 
بعنوان هاب و مرکز تجارت خارجی کشور شناخته شد.مهمترین وظیفه سازمان توسعه 
تجارت، تسهیل و تسریع صادرات غیرنفتی و تجارت کشور است که به دو بخش تقسیم 
می شود؛ بخش اول که توسعه صادرات غیرنفتی و بخش دوم، مدیریت واردات است. شاید 
در بعضی جلسات الفاظی مثل محدودیت واردات بکار رود که دولت یا بخش حاکمیتی به 
دنبال محدودیت واردات هستند اما این بحث اصال بحث کارشناسی نیست. بیش از اینکه 
ما به دنبال محدودیت واردات باشیم باید به دنبال مدیریت آن باشیم.کار سازمان توسعه 
تجارت در حوزه دیپلماسی اقتصادی بحث اعزام و نظارت بر فعالیت رایزنان بازرگانی است. 
باید بین دو مفهوم رایزن بازرگانی و رایزن اقتصادی، تمایز قائل شــویم. رایزن اقتصادی 
در ساختار سازمانی وزارت امور خارجه فعالیت دارند درحالیکه رایزنان بازرگانی، در حوزه 
تجارت خارجی کشور فعالیت میکنند و جز ساختار سازمان توسعه تجارت ایران هستند.

اگر بتوانیم بین این دو مفهوم تفاوت قائل شــویم مطمئنا در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
پیشرفت قابل توجهی را خواهیم داشت. هر زمانیکه ما بین رایزن اقتصادی در سفارتمان 
و رایزن بازرگانی مان یک تعامل خوبی داشته باشیم، شاهد بودیم که روند تجارت ما با آن 

کشور مثبت بوده و حرکت رو به رشدی داشته است.

گردش مالی پایین تر سازمان توسعه تجارت از یک بنگاه اقتصادی
تسنیم: نقدهایی به حوزه تجارت در سازمان توسعه تجارت، وارد است ولی خوب اگر ما 
به وظایف قانونی آن نگاه کنیم می بینیم که وظایف محدودی اســت. با توجه به وظایف 
محدودی که سازمان توسعه تجارت و عملکرد چندساله ی آن، شما چگونه آن را ارزیابی 
می کنید.نوری: اساســا از دهه 8۰ به این طرف، تصمیم دولت و حاکمیت بر این شد که 
نقش اقتصادی به بخش خصوصی بیشــتر واگذار شــود و دولت ها به سمت تسهیل گری 
بروند. حقیقت آن اســت که دیگر زمانه ی اقتصاد دولتی و اقتصاد خصولتی به سر آمده 
است.آنچه که اقتصادها را به رشد و بلوغ می رساند یک توانمندی درون بنگاهی است در 
یک مســیر تسهیل شده به همین خاطر سازمان توسعه تجارت هم از این امر مستثنی 
نبوده است. روزگارانی دفاتر بازرگانی خارج از کشور که به تعداد قابل توجهی در بازارهای 
هدف داشتیم را خود دولت اداره می کرد.این سیاست دهه های قبل بود ولی امروزه اصل 
و اســاس صادرات و واردات را بخاطر اینکه کارایی افزایش و هزینه ها کاهش پیدا کند، 
توســط بخش خصوصی انجام می شود و نقش دولت و ســازمان توسعه تجارت بعنوان 
نماینده دولت در حوزه تجارت خارجی نقش تســهیلگری است.تسهیلگری به این معنا 
است که در حوزه حمل و نقل کاالی صادراتی که صادر کننده ما مشکل حمل دریایی، 
حمل با کانتینر یخچالی نداشــته باشد یا صادرکننده عمده کومودیتی اگر قرار است با 
قطار و حمل و نقل ریلی برود هزینه ها کم شود. نقش دولت به این سمت گروید.از سوی 
دیگر، با توجه به اینکه شرکای تجاری ما تغییراتی را در این سال ها داشتند، به مرور تعداد 
بازرگانان ما افزایش پیدا کرد و این افزایش تعداد بازرگان در بازارهای هدف بر برخی از 
کاالها رقابت منفی درست کرد یعنی تجار ما در برخی بازارها رقابت منفی با هم دارند.

این رگوالتوری هم که بین اینها یعنی اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت باید کمک 
کنند که انجام بشــود. این جنس کارها، اقدامات ماندگاری است که در سازمان توسعه 
تجارت انجام می شــود و در برنامه های دولت سیزدهم ما بیشتر بر این موضوعات تمرکز 
کردیم.اگر قرار باشــد نقاط تماس تجاری خود را با سایر کشورها افزایش دهیم و در ۱۵ 
کشور هدف یا 6۰ بازار مهم، رایزن بازرگانی یا دفتر تجاری داشته باشیم، به بودجه دالری 
یا یورویی نیاز داریم که هیچ گاه به سازمان توسعه تجارت اختصاص پیدا نکرده است.اگر 
قرار باشد لجستیک را بهبود بدهیم، بودجه ریالی نیاز داریم که هیچگاه به سازمان توسعه 
تجارت اختصاص پیدا نکرده اســت. در مجموع اگر به ورودی ها و خروجی ها نگاه کنیم، 
سازمان توسعه عملکرد تجارت قابل قبولی داشته و اگر از بیرون، هجمه های هم میبینیم 
به این خاطر است که عزیزانی که در آن طرف میز هستند و آن طرف گود هستند، خیلی 
از امکانات ورودی ما خبر ندارند.بعضی از مواقع، شرکت های عمده که پیش ما می آیند و 
عدد گردش مالی را به آنها می گوییم، می گویند که این عدد، گردش مالی ما اســت که 
یک بنگاه هستیم. چجوری گردش مالی سازمان توسعه تجارت با این همه اجزا و شلوغی 

و ... به اندازه یک بنگاه است؟

مزیت رقابتی به رغم تحریم/افزایش 10 تا 15 درصدی صادرات به کشور هدف 
به ازای هر رایزن بازرگانی

تسنیم: تعداد رایزنان بازرگانی کم هست و در سال گذشته در بودجه، این تعداد افزایش 
پیدا کرد. به نظر شما تعداد رایزن بازرگانی و نقش آن ها در توسعه تجارت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به تحریم های ظالمانه ای که بر اقتصاد ما حاکم شده، چگونه است؟

سیادت نسب: یک رایزن بازرگانی در بازار هدف می تواند بطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد بر 
افزایش صادرات به ان کشور نقش داشته باشد و تاثیرگذار باشد. طبیعتا ما به لحاط این 
که در شرایط تحریم هستیم و مشکالتمان در بخش تجارت خارجی و صادرات مضاعف 
هست، می توانیم ادعا کنیم که به همان نسبت نقش و اثرگذاری رایزنان بازرگانی مضاعف 
می شود، یعنی اثرگذاری آنها در شرایطی که مشکالت و موانع زیادی برای تجارت داریم 
به مراتب افزایش پیدا می کند.کشــورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود 
۱۴۰ رایزن بازرگانی در کشــورهای بازار هدف خود دارند. با تالش هایی که انجام شــد 
تعداد رایزنان ما از دو نفر در سال گذشته به 7 نفر رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم 
که در برنامه های دولت سیزدهم و در برنامه های وزیر صمت، بحث حمایت جدی از این 
حوزه و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در دســتور کار قرار گرفته که بعضا گفته می شود 
این تعداد را حتی به 6۰ نفر برسانند و تا پایان دولت فعلی این تعداد را برنامه دارند که به 
۱2۰ نفر برسانند.ما به لحاظ ظرفیت تولید و مزیت رقابتی در همین شرایط تحریمی هم 
خیلی از کاالهایمان مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی دارند و برای اینها باید 
فضا تسهیل شود و حمایت شوند و یکی از ابزارهای مهمی که ما در اختیار داریم، حضور 
رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف است که اگر تقویت شود قطعا میتواند نقش موثری را 

بر افزایش حجم تجارت ما داشته باشد.

نگاه غلط تجار به رایزنان/لزوم تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه
تســنیم: در دولت سیزدهم با سیاست همسایگی مواجه هستیم. در این سیاست، روابط 
اقتصادی با کشــورهای همسایه باید حتما نسبت به قبل افزایش پیدا کند؛ به نظر شما 
نقش سازمان توسعه تجارت در سیاست همسایگی که اعالم شده به چه شکلی است، آیا 
سازمان توسعه تجارت با وجود مشکالتی که با آن روبرو است میتواند نقش فعالی را در 
این حوزه داشته باشد؟قمری: نگاهی که یک تاجر به یک رایزن دارد بعضا غلط است. این 
که ما توقع داشته باشیم که همه مشکالت تجارت خارجی کشور را یک رایزن حل کند 
یک توقع نابجایی است. خیلی از صادرکنندگان ما این انتظار را دارند که رایزن بازرگانی 
همه مشکالت مصداقی صلدرکنندگان ما را حل کند. این با ساختار سازمان ما همخوانی 
ندارد.نکته بسیار مهم این است که انتظارات از سازمان توسعه تجارت ایران باید منطقی 
باشــد. بخش خصوصی بارها اعالم کرده اســت که باید تعداد رایزنان افزایش پیدا کند. 
اگر بخــش خصوصی اعالم میکند که من حاضرم رایزن اعزام کنم، این با اصول تجارت 
خارجی در تضاد هست. شما یک اصل مهم در تجارت خارجی دارید؛ اصل تعارض منافع.

شــما چگونه انتظار دارید که بخش خصوصی رایزن اعزام کند و در ان جا بتواند مشکل 
بقیه را هم حل کندو مطمئنا مشکالت خودش را در ارجحیت خواهد گذاشت، بنابراین 
تاکید من این است که حتما رایزن بازرگانی باید از مجموعه دولتی باشد و هیچ منفعتی 
در آن کشــور نداشته باشد.۱۵ کشور همســایه داریم و اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا و 
... . وقتی میخواهیم یک رایزن به ارمنســتان بفرستیم، انتظار داریم که همه  ی ظرفیت 
بالقوه ی واردات ارمنســتان را فعال کند. این امکان پذیر نیست. نکته بسیار مهم که در 
سخنان مقامات عالی کشور وجود دارد وظیفه ریل گذاری برای توسعه صادرات به عهده ی 
وزارت صمت است.بخشی از این ریل گذاری رایزنان هستند. شما رایزن بفرستید که مشکل 
را حل کند، اگر این طرف مســئله لجستیک را حل نکرده باشیم، تا قیام قیامت هم این 

رایزن به جایی نمی رسد. انتظاراتمان از رایزن را منطقی کنیم و بعد بیاییم بگوییم که اگر 
رایزن این کار را انجام نداده موفق نبوده است.نگاه در حوزه دیپلماسی اقتصادی درست 
است و باید به همسایگانمان باشد، ریل گذاری باید به وسیله وزارت صمت انجام شود ولی 
بــا در نظر گرفتن معذوریتهایی که وجود دارد یعنی اگر قرار اســت ما در حوزه ای وارد 
شــویم باید نگاه به تجارت، نگاه اول باشد.اگر ما امروزه اعتقاد داریم که صادرات نفتمان 
محدود شده است و امروز اعتقاد داریم واردات ما از طریق صادرات تامین میشود باید نگاه 
در سازمان برنامه بودجه ما به عنوان مغز متفکر بودجه ریزی ما به این سمت باشد. اگر 
بخش صادرات دارد برای تامین معاش مردم، تامین ارز میکند، پس باید به این صادرات 
توجه کرد.شما نگاه کنید در سال های ۱38۱ و ۱382 با نرخ ارز و هزینه های آن زمان، ما 
3۰۰ میلیارد تومان، جایزه صادراتی دادیم. خوب شما بیایید در سال 99 که گذشت، ما 
3۵ میلیارد تومان جایزه صادراتی دادیم که معلوم هست این کمک نمی تواند انجام شود.

در مورد رایزنان هم همینطور اســت اگر هزینه ها باال رفته، باید وزارت امورخارجه کمک 
کند، سازمان برنامه بودجه کمک کند و این بخش را تقویت کند. اگر ما بتوانیم مشکالت 
مالی را حل کنیم و ســازمان برنامه بودجه کمک کند یک بودجه ثابتی را برای رایزنان 
داشته باشیم، اآلن سازمان توسعه تجارت بودجه ارزی ندارد یعنی ما باید برویم از خزانه 
ریال بگیریم و در بازار با نرخ نیما ارز بگیریم که حقوق رایزن را پرداخت کنیم. این خیلی 
مانع است اگر ما بگوییم نرخ ارز 3 هزار توامن هست مشکلی نبود اما وقتی شاهد نرخ ارز 
27،28 هزار هســتیم معلوم است که مشکل داریم. یک رایزن چه هزینه هایی دارد، اگر 
شما 7 رایزن بفرستید حدود نیمی از هزینه های سازمان را شکل می دهد پس این بخش 
باید تقویت شــود وگرنه در حوزه عملکرد، در حوزه کارشناسی من فکر میکنم 7 رایزنی 
که ما داریم به سختی از این فیلترها رد شده اند و تمام ضوابط را رعایت می کنند. باید 
کمک کنیم اینها تقویت شوند و تعدادشان افزایش یابد که ان شاءاهلل به تعداد مدنظر برسد.

تسنیم: انتقاداتی به سازمان توسعه تجارت از سوی بخش خصوصی مطرح است 
و انتقادشان این است که ما کاالیی را صادر میکنیم اما نرخ بازگشت ارزمان 5 
تا 10 درصد پایینتر از نرخ بازار است. درواقع انتقاد به این رویه سازمان است. 

به نظر شما این رویه درست است و اگر جوابی برای این انتقاد دارید بفرمایید.
نوری: سازمان سیاســت گذار این موضوع نبوده که بازگشت ارز با چه درصدی و چگونه 
باشــد. تصمیمی بوده که در کل اقتصاد کشــور به خاطر محدودیتهایی که در فروش 
نفت و بازگشــت وجوه حاصله از فروش نفت برای کشــور ایجاد شد، رای حاکمیت بر 
این قرار گرفت که صادرکنندگان بازگشــت ارزشــان طی یک فرآیندی به کشور، ثبت 
شــده و اطمینانی باشــد.حاال اگر میزان صادرات به یک حدی برسد که نیازهای ارزی 
کشــور را جبران کند، دیگر آن بست هایی که برای بازگشــت ارز داریم را می توانیم با 
فراغ بال بیشــتری کاهش دهیم. در ذات و ماهیت سازمان توسعه تجارت، یک سازمان 
توســعه ای هست و هیچ گاه هیچ مصوبه ای در خصوص الزم بازگشت ارز از صادرات یا 
درصد اجباری از ســازمان توسعه تجارت صادر نشده بلکه بانک مرکزی به نمایندگی از 
حاکمیت و نه حتی دولت اســت؛ چراکه مصوباتی که توسط مجلس، دولت و سران قوا 
تایید می شــود بر این قرار گرفت که درآمدهای کشور با حساب نیاز به واردات برخی از 
کاالهای اساسی دارد.اگر اختیار را به صادرکنندگان بدهیم و مانند یک بنگاه اقتصادی 
به خودش واگذار کنیم، ترجیحش بر این اســت که ارز را در یک بازاری مثل وســایط 
ارتباطاتــی همچون موبایل، تلویزیون و ... یا توریســم یا اقامت خارج از کشــور ببرد و 
سرمایه گذاری کند.اکثر کارخانجات صنعتی ما، ماشین آالتشان با یک درصدی که بین 
۱۰ تا 9۰ درصد می باشد منابع ارزی خریدش یا از صندوق توسعه ملی یا ... است که این 
ارز متعلق به همه مردم بوده و این ارز به آن بنگاه داده شده که فرآیند تولید و صادرات 
و اشــتغال را برای کشور درست کند. حال چگونه این شرکت ها می گویند که ارز برای 
خودمان اســت و می خواهند به سلیفه خود عمل کنند؟معتقدیم صادرکننده واقعی ارز 
خــودش را باید بیارد چون اگر ایــن کار را نکند تولیدش نمی چرخد. بحث بازرگانی که 
به دنبال ســود کوتاه مدت اســت متفاوت می شود. در سال 99 با توجه به شکل گیری 
کارگروه اقدام ارزی این مشــکالت از عدد ۱۰۰ به عدد ۴۰ رســیده است.بنگاهی که 
بگوید من صادرات کردم و می خواهم ارز را بیاورم ولی به هر دلیلی نمی توانم؛ یا اختالف 
قیمت یا انتقال پول وجود دارد که دوســتان در اینجا حل می کنند اما بنگاهی که قائل 
باشه من هرچه صادر کردم میخواهم بروم در کشور دیگر سرمایه گذاری کنم، خیلی در 
مدار منطقی نیست و ما بازگشت ارز را از طریق کارگروه اقدام ارزی پیگیری می کنیم.

این مســئله کامال انعطاف پذیر است و در برخی گروه های کاالیی مثل فرش دستبافت 
یا دارو که مدل فروشــش اعتباری اســت. در یک دوره ای موفق شدیم نرخ ها را به هم 
نزدیک کنیم و این شــکاف تا حدودی از بین رفت.اگر به یک نرخ مشــخص قیمت ارز 
برسیم، بساط تمام این مشکالت جمع می شود. اگر نرخهای متفاوتی که وجود دارد به 
هم نزدیک شود و رانتهایی که در توزیع ثروت براساس ارز ایجاد میشود از بین برود دیگر 

صادرکنندگان دغدغه نخواهند داشت.

ناهمخوانی قیمت های بازار با نرخ های اعالمی 
وزارت جهاد

بخشی از فروشندگان بازار کاالی خود را به قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی 
برای 79 قلم کاالی اساسی اعالم کرده نمی فروشند، برای کنترل بازار ۴ پیش 

نیاز اصلی وجود دارد و تنها نظارت و بازرسی کافی نیست.
به گزارش فارس، قیمت مصوب 79 قلم کاالی اساســی توســط وزارت جهاد 
کشاورزی منتشر شده تا کسبه و بازار آنها را رعایت کنند و گرانفروشی اتفاق 
نیفتــد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، تنها بخش کوچکی از فروشــندگان به 
این قیمت ها پای بندند و گرانفروشــی در بازار ادامه دارد.محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار تاکید کرد، وزارت جهاد 
کشاورزی با توجه به تفاوت قیمت های مصوب و نرخ بازار،  قیمت های مصوب 
را اعالم کند و نظارت دقیق شود تا فروشندگان بازار هم این قیمت ها را رعایت 
کنند. در پی این دستور، وزارت جهاد کشاورزی که پس از بازگشت دوباره قانون 
انتزاع مســئولیت کامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست 2۵ 
قلم کاالی خوراکی را اعالم کرد.در این فهرست از قیمت برنج ایرانی و  گوشت 
خبری نبود و مورد پرســش بســیاری هم واقع شد.فهرست دوم شب گذشته 
منتشر شد که قیمت ۴۵ قلم کاالی انواع روغن از مایع تا جامد و نیمه جامد 
و سرخ کردنی و بدون پالم و غیره نوشته شده است، قیمت ها هم متنوع است 
از ۱3 هــزار  تومان)8۱۰ گرم( تا 7۱۵۵۰ تومــان)۴۵۰۰ گرم( وجود دارد و  
قیمت ها با عناوین کم جذب، شفاف بدون پالم، امگا، حاوی ویتامین 3D، امگا 
طالیی و غیره فرق می کند.پس از اعالم این قیمت ها خبرنگار فارس سری به 
بازار زد تا قیمت ها را بررسی کند، گزارش میدانی خبرنگار فارس نشان می دهد، 
در بســیاری موارد قیمت ها طبق فهرستی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر 
کرده نیست و فروشندگان همچنان به قیمت های باالتری می فروشند، در این 
فهرست از مرغ کیلویی 3۱ هزا تومان، تخم مرغ شانه ای ۴3 هزار تومان، شیر 
خام 6۴۰۰ تومان دیده می شــد، اما قیمت های بازار خیلی باالتر از این رقم ها 
است.بر اساس گزارش میدانی فارس، قیمت مرغ در منطقه ۱9 تهران کیلویی 
3۵ هزار و 8۰۰ تومان به فروش می رود، قیمت تخم مرغ هم باالست و شانه ای 
۵3 هزار تومان فروخته می شود، اما تعدادی از مغازه داران برچسب توزیع دولتی 
به نرخ ۴3 هزار تومان هم داشتند.مغازه های لبنیات سنتی فروشی معروف به 
ماست بندی ها هر کیلو شیر خام را کیلویی 9 هزار تومان می فروشند، در حالی 
که نرخ مصوب دامداری 6۴۰۰ تومان اســت.در این میان خریداران هم از این 
فاصله قیمت های مصوب با بازار بسیار گله مندند، آنها می گویند نظارت بر بازار 

باید بیشتر باشد.

 آیا نظارت بر بازار کافی است؟
هر دو بخش فروشندگان و خریداران از نظارت بر بازار صحبت می کنند و سوال 
اساسی این است که آیا نظارتی بر بازار خواهد بود که قیمت ها به نرخ مصوب 
به فروش برسد؟در پی اعالم قیمت مصوب هر کیلو گرم مرغ تازه به 3۱ هزار 
تومان و هر شانه تخم مرغ 3۰ عددی به ۴3 هزار تومان، معاون استاندار تهران 
به همراه جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ 
و تخم مرغ تهران زد.معاون استاندار تهران در حاشیه این بازدید،گفت: »فروش 
کاالهای اساسی باالتر از نرخ مصوب، تحت هر شرایطی جرم است و با متخلفان 
برخورد خواهد شد.«اما واقعیت این است در سالهای گذشته  نظارت و بازرسی 
تنها توانسته بخش کوچکی از بازار را با جریمه و نظارت ها کنترل کند و بخش 

زیادی از بازار به حال خود رها شده بود.

اشکال کار کجاست؟
وزارت جهاد کشاورزی تاکید می کند که باید سازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولید کننده هم باید در حیطه کنترل این وزارتخانه باشد که اکنون در وزارت 

صمت مدیریت می شود.
مســئله دوم این است که آیا کنترل بازار با بگیر و ببند و نظارتها قابل کنترل 

است؟ و با پرونده سازی و معرفی به دادگاه بازار کنترل می شود؟

راهکار چیست؟
بــازار طبق یک فرمول قدیمــی تابعی از عرضه و تقاضا اســت، در این میان 
هزینه تولید کنندگان یعنی قیمت که برای تولید کننده تمام می شــود، نیز 
مهم است، هر چه وزارت جهاد کشاورزی بتواند در این بخش موفق باشد، بازار 
خود به خود کنترل خواهد شد.حدود 7۰ درصد هزینه های تولید محصوالت 
پروتئینی به خوراک دام و طیور بر می گردد که حدود 7۵ درصد وابســته به 
واردات هســتیم. وجود رانت و فساد به دلیل اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی به وا 
ردات خوراک، شــرایط تولید کنندگان را ســخت تر کرده است.البته در کنار 
اینها از آنجایی که قیمت های بازار دستوری است وجود نظارت و بازرسی البته 
درست و صادقانه می تواند به کنترل بازار کمک کند، به شرطی که اینها خود 
عامل افزایش هزینه نباشــند.حال که دولت برای کنترل بازار ورود جدی پیدا 
کرده، اکنون مردم منتظرند قیمت ها از افزایش های خودســرانه  عقب نشینی 
کند و به نرخ مصوب بر گردد. نگرانی مردم بیشــتر از این است که عده ای به 
نام دالل و یا بازار بر هم زن در این وسط پول های زیادی به جیب می زنند که 
به جیب تولید کننده نمی رود، بعضا ســود یک شبه آنها از سود ساالنه تولید 

کننده هم باالتر است.
اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی در سالهای گذشته برای وارد کنندگان رانت و فساد 
ایجاد کرده نهاده ارزان و کافی به دست تولید کننده نرسیده است، تولید بعضا 
کم و با هزینه باالتر بوده، نظارت ها دقیق و کامل نبوده و ساختارهای ضعیف 
مدیریت بازار نهایتا به قیمت های گران انجامیده است، دولت برای کنترل بازار 

این موانع را باید از پیش رو بردارد و تنها نظارت و کنترل کافی نخواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه:
مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا 

نیمه آذرماه تمدید شد
تهران- ایرنا- معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از تمدید 
امکان ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن تــا ۱۵ آذر ماه خبر داد.»محمود 
محمودزاده«دیروز )دوشــنبه(  در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا افزود: 
پیشــنهاد تمدید ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن بر اســاس موافقت با 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی، زمان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
تا نیمه آذرماه تمدید شــد.وی بیان داشت: بر این اساس متقاضیان که پیشتر 
تا 28 آبان فرصت نام نویسی داشتند، می توانند تا سه هفته دیگر با مراجعه به 
سامانه »ثمن« در طرح ساخت چهار میلیون دستگاه مسکن مشارکت کنند.

محمودزاده با بیان اینکه اکنون بستر برای ساخت چهار میلیون مسکن کامال 
فراهم اســت، گفت: در صورتی که بتوانیم در شــهرهای جدید تامین زمین 
داشته باشیم، امکان ثبت نام در استان و شهرهای جدید اعالم خواهد شد.وی 
همچنین گفت:  تا ظهر امروز بیش از یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در ســامانه 

نهضت ملی ثبت نام کردند.

استاندار البرز در صحن شورا؛
برای رشد و بالندگی کالن شهر کرج 

تالش خواهم کرد
استاندار البرز با تاکید بر تشکیل کارگروه برای احصای مشکالت 
شهر، گفت: به عنوان عضو پانزدهم شورا در کنار شهردار و اعضا 
برای رشد و بالندگی کالن شهر کرج تالش خواهم کرد.مجتبی 
عبداللهی عصر یکشــنبه با حضور در جلسه شورای شهر، اظهار 
کرد: جای خرســندی دارد که در ابتدای مســئولیتم به عنوان 
اســتاندار البرز با اعضای شورا و شــهردار کرج دیدار کردم.وی 
بابیان اینکه اعضای شورای اسالمی شهر مسئولیت خطیری را 
در جهت نمایندگی مردم بر عهده دارند، ادامه داد: امید که درراه 
کسب رضایتمندی مردم شریف و والیت مدار کرج توفیق داشته 
و در پایان کارنامه درخشــانی از خود بجای بگذارید.اســتاندار 
البرز گفت: جای خوشــحالی دارد که اکثر اعضای شورای شهر 
کرج جوان، دارای تحصیالت عالیه و انقالبی هســتند و شــش 
نفر از اعضا نیز فرزند شــهدای واالمقام هستند این ترکیب در 
کشور کم نظیر است.عبدالهی بابیان اینکه شهردار کرج نیز فرزند 
شهید هســتند، افزود: این بزرگواران همانند پدران خود حافظ 
آرمان های انقالب هســتند و برای آبادانــی این مرزوبوم تالش 
خواهند کرد.وی اضافه کرد: اطمینان دارم در پایان مســئولیت 
این شورا در ســایه وحدت، انســجام، مودت، گذشت و تالش 
جهادی عملکرد بسیار خوبی بجای می ماند و موجب خرسندی 
مردم می شود.استاندار البرز گفت: بنده بنا به گفته رئیس شورای 
شهر پس از شــهردار به عنوان عضو پانزدهم شورا در کنار سایر 
اعضا برای رشــد و بالندگی کالن شهر کرج تالش خواهم کرد.

عبداللهی گفت: طی جلسات و دیدارهای مستمر به موضوعات 
مختلف شــهر می پردازیم و تدابیر الزم را با همفکری و انسجام 

می اندیشیم.
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رکورد تاریخی مصرف گاز ایران در شرایط افزایش 160 درصدی قیمتگزیده خبر

 تا سال ۱۴۲۰ واردکننده گاز خواهیم بود
عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه در بدترین 
زمان تحریــم برخی بازارها برای دریافــت گاز و برق از ما 
چانه زنــی کردند که تحریم نشــویم، گفت: زمان ترامپ دو 
کشور عراق و ترکیه مجوز گرفتند که در حوزه انرژی با ایران 
کار کننــد اما ما این مزیــت رقابتی را به حدی بد مدیریت 
کردیم کــه برای خودمــان هم کمبــود داریم.محمدعلی 
پورامیــری در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، درباره 
ضرورت توســعه نیروگاه های تجدیدپذیــر و عقب ماندگی 
ایران در این حوزه اظهار داشت: در سال 2020، 86 درصد 
توســعه نیروگاه های جدید در دنیا مربوط به تجدیدپذیرها 
و حدود 20 درصد فســیلی و اتمی بــوده، به این معنا که 
صنعت تجدیدپذیر، بزرگ و اقتصادی شــده اســت، اکنون 
نیروگاه های خورشــیدی ارزان ترین نیروگاه ها از نظر قیمت 
تمام شده برق هســتند، اما در کشور ما چون قیمت گاز را 
در هزینه تولید برق محاسبه نمی کنند مسمومیت اطالعاتی 
ایجاد می کند و تحلیل ها در سیاســت گذاری ها به مشــکل 

برمی خورد. 

رکورد تاریخی مصرف گاز در ایران در شرایط افزایش 
قیمت 160 درصدی

وی افــزود: ما طالی گاز را در اختیــار داریم اما چون قدر 
ارزش آن را نمی دانیــم و در محاســبات هزینه تولید برق 
لحاظ نمی شــود، هدر می رود، به طــوری که قیمت گاز از 
2019 تــا امروز در دنیا 160 درصد باال رفته، ما این معدن 
طال را در ایران داریم ولی به دلیل عدم محاســبات و اعالم 
نکــردن ارزش آن آنقدر اســراف کردیم تا دچار کمبود گاز 
شــویم و این یک رکورد تاریخی است که کشوری که جزء 
بزرگترین تولیدکننده گاز و انرژی دچار کمبود باشد. در بد 
مصرف کردن و عدم ارزش گذاری روی گاز مهمترین چالش 
صنعت برق است.عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر تصریح 
کرد: اکنون طرح های توسعه ای نیروگاهی داریم اما به دلیل 
کمبود آب در بخش ســیکل بخار این امکان وجود دارد که 

50 درصد ظرفیت نیروگاه از مدار خارج شود.

معادل ســه نیروگاه اتمی بوشــهر در پشت بام های 
اوکراین برق تولید می شود

وی با اشــاره بــه اوضــاع تجدیدپذیرها در دنیــا گفت: تا 

ســال 2020 فقط 760 گیــگاوات در دنیا ظرفیت نیروگاه 
خورشیدی ایجاد شده که از این میزان 139 گیگاوات فقط 
مربوط به 2020 بوده یعنی رشــد قابل مالحظه ای داشته 
اســت، در  کشوری مثل اوکراین که نه تنها شرایط باثباتی 
ندارد بلکه بحران زده و توســعه نیافته هم است اما فقط در 
ســال گذشــته یک گیگاوات یعنی معادل ظرفیت نیروگاه 
اتمی بوشــهر روی پشت بام ها توســعه نیروگاه خورشیدی 
داشــته و 7 گیگاوات هــم نیروگاه بزرگ مقیــاس احداث 
کرده اســت و این ارقام چیزی نیســت کــه بگوییم که ما 
نفت عربســتان و یا توسعه یافتگی چین را نداریم، بنابراین 

عذرمان موجه است. 

از نگاه فانتــزی به تجدیدپذیرها تــا رنگ باختن 
مزیت های رقابتی

 پورامیری با بیان اینکه در کشــور ما به تجدیدپذیرها نگاه 
فانتزی داریم، خاطرنشان کرد: ماجرای نیروگاه ها در کشور 
ما این اســت که کمبود گاز داریم و اگر هم نداشته باشیم 

بازار یک کاالی بســیار ارزشــمند را که پتانسیل صادراتی 
دارد، به خاطر مصرف داخل یکی پس از دیگری از دســت 
می دهیــم، مثال در عــراق یک خــط از اردن، یک خط از 
عربســتان و یک قرارداد هم با توتال امضا کرده و امیدوارند 
تا 6 ماه آینده مشکالت برقی خود را برطرف کنند و به این 
ترتیب عمال مزیت رقابتی ما در عراق کمرنگ می شود و این 
در حالی اســت که در زمان ترامپ دو کشور عراق و ترکیه 
مجــوز گرفتند که در حوزه انرژی بــا ایران کار کنند اما ما 
این مزیت رقابتی را به حــدی بد مدیریت کردیم که برای 
خودمان هم کمبود داریم در حالی که می توانســتیم همان 
پولی را که بابت واردات برق پرداخت می کنیم برای توسعه 

نیروگاه های تجدیدپذیر هزینه کنیم.

اقتصاد معیوبی که هر سال برق را ارزان تر می کند
وی با بیان اینکه امروز به جایی رسیدیم که احتمال می رود 
تا 1403 اوضاع برق رو براه نشود و در تابستان قطعی برق و 
در زمستان قطعی گاز داریم،  گفت: در گزارش اسفند سال 

گذشــته ی مجلس، تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در افق 
1420، ارائه شــد، بر این اساس باید راندمان نیروگاه از 37 
به 50  درصد و تلفات از 11 به 8 درصد برسد، اما ظاهرا این 
امکان را نداریم، زیرا ما سالی 7 درصد برق را گران می کنیم، 
امــا در مقابل تورم تجهیزات ســالی 40 درصد باال می رود 
یعنــی درواقع هر ســال برق ارزان تر می شــود، پس وقتی 
اقتصاد صنعت معیوب است کاهش تلفات امکان پذیر نیست.

آیا برنامه های 20 سال بعد محقق می شود؟
عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیــر گفت: از دیگر اهداف 
تعیین شــده در حوزه صنعت تجدیدپذیر اینکه گفته شده 
تولیــد باید تا 1420 به 25 هزار مگاوات برســد، احداث 5 
هزار مگاوات نیروگاه زغال سنگ سوز هم باید در دستور کار 
قرار گیرد، نیروگاه اتمی نیز باید به 3 هزار مگاوات برســد، 
در حالی که هنوز به رقم 1000 هم نرسیده ایم و حتی اگر 
همه این کارها را هم انجام دهیم همچنان در ســال 1420 

واردکننده گاز خواهیم بود. 

گاز را بی ارزش کرده ایم
وی ادامه داد:  ســال ها اســت که به صــورت کاذب حس 
ثروتمندی داشته ایم و دلیل آن سیکل قیمت گذاری معیوب 
اســت، گاز را بی ارزش کرده ایــم و اکنون در صنعت انرژی 
دچار کمبود هستیم، صنعتی را که مزیت رقابتی ما در دنیا 
است، به حدی بی ارزش کرده ایم که نه تنها امکان صادرات 
نداریــم بلکه خودمان هم دچار کمبود شــده ایم و پایه این 

مشکل در نحوه مصرف و قیمت گذاری است.

مشــتریان برای جلوگیری از تحریــم ما چانه زنی 
می کنند، ما مصرف را افزایش می دهیم!

پورامیری یادآور شــد: تا وقتی ریشــه اصلی درد را درمان 
نکنیم، نمی توانیم از مزیت صادراتی استفاده کنیم و به طور 
خطرناکی بازارها را از دست هم می دهیم . در بدترین زمان 
تحریــم برخی بازارها برای دریافت گاز و برق از ما چانه زنی 
کردند که تحریم نشــویم، اکنون هم باید با انجام اصالحات 
نفوذمان را باال ببریم چرا که اگر دور تا دور همســایگان را 
پوشش بدهیم غیر از مزایای اقتصادی بهره برداری سیاسی 

هم خواهیم داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس :
سوخت مورد نیاز پره های ماهیگیری و 

شناورهای صیادی تامین شد
مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه چالوس گفت: با توجه به آغاز فصل صید 
در مازندران شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی منطقــه چالوس آمادگــی  تامین و توزیع 
ســوخت صیادی را دارد.تورج امانی مدیر منطقه 
چالوس از بررســی واحد به واحد پره های ماهیگیری بر اســاس اقلیم  
و نوع فعالیت گفت: با مطالعه فعالیت ســال گذشته صیادان، با تدوین 
الگــوی مصرف ســوخت و هماهنگی واحد های متولــی ، بازدیدهای 
میدانی به صورت نا محسوس از روند فعالیت آنها انجام  و نتایج خوبی 
حاصل گردید.امانی اظهار کرد: آغاز فصل صید در مازندران از تاریخ 15 
مهرماه 1400 لغایت 15 فروردین 1401 می باشــد و تعاونی های پره 
ماهیگیری می توانند  از طریق ســامانه درخواست فرآورده های نفتی  
سهمیه سوخت خود را دریافت نمایند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه چالوس از ذخیره ســازی کافی سوخت در انبار نفت 
چالوس گفت: پیش بینی های الزم به منظور ســوخت رســانی به پره 
های ماهیگیری در سال  1400– 1401 صورت گرفته است و صیادان 
برای دریافت ســوخت ، الزم اســت ابتدا با ثبت نام در سامانه سدف ) 
تجارت آســان ( و پس از تایید از اداره شــیالت شهرستان و  شرکت 
نفت شهرســتان مربوطه ســوخت مورد نیاز خود را از مجاری عرضه و 

فروشندگی های مجاز دریافت نمایند.

برگزاری اولین مانور دورمیزی اطفای 
حریق و اولین ممیزی مانور

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
مازندران وگلستان، اولین مانور دورمیزی اطفای 
حریق انبار با مشارکت دفتر مدیریت استراتژیک 
و بهره وری، واحدهای HSE و مدیریت بحران 
و پدافنــد غیرعامــل و روابط عمومــی در امور 
انتقال گلســتان به منظور افزایش ســطح آموزش و آمادگی پرســنل 
جهــت اتخاذ تصمیمات صحیح، دقیق و به موقع در مواقع بروز حوادث 
صورت پذیرفت. هدف از اجرای این مانور ارتقای دانش و توان عملیاتی 
همکاران در مقابله حوادث احتمالی، انجام واکنش های سریع و مناسب 
جهت کاهش خســارت و جلوگیری از توســعه حریق و سرایت آن به 
دیگر نقاط، همچنین لزوم حفظ خونسردی و توصیه به مقررات ایمنی 
بخشی از آموزش های ارائه شــده توسط کارشناس HSE و سازمان 
آتش نشــانی گلستان بوده است.الزم به ذکر است، ممیزی مانور اطفاء 
حریق بــرای اولین بار در حیــن اجرای مانور، توســط دفتر مدیریت 
اســتراتژیک و بهره وری شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 

انجام و ریسک های انجام مانور  نیز  شناسایی گردید.

عملیات تولید در پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس بی وقفه ادامه دارد

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: بر اثر زلزله امروز 
یکشــنبه 23 آبان ماه در استان هرمزگان، با عنایت الهی به هیچکدام 
از تأسیسات ابرپاالیشــگاه ستاره خلیج فارس آسیبی وارد نشده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج 
فارس، محمدعلــی دادور بیان کــرد: تمامی تاسیســات و واحدهای 
عملیاتی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس که رسالت تولید بالغ بر  نیمی 
از فرآورده های اســتراتژیک و تامین امنیت انرژی کشــور را عهده دار 
اســت پس از 2 زلزله شدید بیش از 6 ریشتر امروز به صورت نرمال در 
مــدار تولید قرار دارند.وی افزود: با توجه بــه امکان بروز پس لرزه ها، 
کمیته بحران در لحظات اولیه در این پاالیشــگاه تشکیل شده است و 
مصوبه های الزم برای حفظ ایمنی پرســنل و پاالیشگاه صورت گرفته 
اســت.دادور ادامه داد: شــرایط حال و اضطرار پایش شده و تمهیدات 
الزم به افراد ذی ربط ابالغ شــده اســت و تمامی پرسنل جان برکف 
و جهادی ابر پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با آمادگی کامل برای رفع 
هر گونه مشــکالت احتمالی آماده هستند تا تأمین سبد سوخت کشور 
با لحظه ای وقفه مواجه نشــود و نگرانی ای در این خصوص برای مردم 
شریف اســالمی وجود ندارد.پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس به عنوان 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان نقشی استراتژیک در تأمین 
فرآورده های سوختی کشور بر عهده دارد و تضمین امنیت نیمی از سبد 

سوخت کشور را به ارمغان می آورد.

افزایش ۲۰ درصدی پذیرش 
گرمخانه های کرج

مســئول گرمخانه های شــهر کــرج از افزایش 15 الــی 20 درصدی 
پذیرش در گرمخانه های این کالن شــهر خبر داد.بهنام مهدلو با اشاره 
به ظرفیت گرم خانه های کرج، گفت: ظرفیت گرمخانه آقایان 100 نفر 
و گرمخانه بانوان 60 نفر اســت.وی با اشــاره به بازگشایی گرمخانه ها 
در فصول سرد ســال، گفت: گرمخانه آقایان آبان ماه بازگشایی شده و 
در آن از ســاعت 17 بعدازظهــر تا 8 صبح پذیــرش صورت می گیرد.

مســئول گرمخانه های شــهر کرج در خصوص توزیع وعده های غذایی 
در گرمخانه ها نیز گفت: به طورمعمول در این محل ها یک وعده شــام 
و یک وعده صبحانه توزیع می شــود و در روزهای ســرد و بارانی وعده 
ناهار نیز میان پذیرش شدگان توزیع می شود.مهدلو در ادامه به افزایش 
20 درصدی پذیرش اشاره کرد و افزود: با توجه به این موضوع درصدد 
ســاخت گرمخانه های بیشتری در سطح شهر هســتیم.وی از متمرکز 
بودن بیشتر کارتن خواب ها در منطقه پنج و پارک شهید ایرانی یادکرد 
و گفت: زمینی در پارک شهید ایرانی برای ساخت گرمخانه برای بانوان 
تحویل گرفتیم که تا ســال آینده مراحل ســاخت و بهره برداری از آن 
به اتمام می رسد.مســئول گرمخانه های شهر کرج اضافه کرد: در حال 
حاضر برای نگهداری از کارتن خواب ها در روزهای سرد سال، سوله ای 
در این منطقه را در نظر گرفتیم که تا ساخت گرمخانه جدید، در حال 
پذیرش افراد بی خانمان است.به گفته مسئول گرمخانه های شهر کرج، 
گرمخانه های این شــهر تا اوایل اردیبهشت ماه فعال هستند و پذیرش 

دارند.

افزایش قیمت برق در انگلیس 
رکورد زد

قیمت برق در انگلیس روز دوشنبه که کاهش وزش باد بازار 
را در معرض کمبود عرضه گذاشت، به دومین رکورد قیمت 
باال رسید.به گزارش ایسنا، قیمت ها بین ساعت پنج تا شش 
بعدازظهــر در فروش روز آتی بازار N2EX به 2000.01 پوند 
به ازای هر مگاوات ســاعت برای روز دوشــنبه رسیدند زیرا 
پیش بینی شــد تولید برق بادی کمتــر از یک دهم تقاضا 
برای آن ســاعت اســت. نیروگاههای زغال سوز انگلیس هم 
با 1.5 گیگاوات ظرفیت در صبح دوشنبه فعالیت کردند.هوا 
باالخره سرد شــد و اروپا گاز کافی ندارد. همزمان با کندی 
واردات گاز از روسیه به اروپا، قیمت گاز انگلیس بیش از سه 
برابر نسبت به ابتدای سال میالدی جاری افزایش پیدا کرده 
است و دوره هایی که ســرعت باد کم می شود، وابستگی به 
نیروی سوخت فسیلی بســیار گران قیمت افزایش پیدا می 
کند. قیمت برق ســاعتی در 15 ســپتامبر به رکورد باالی 
2500 پونــد صعود کــرده بود و میانگیــن قیمت برای روز 
دوشــنبه باالترین قیمت از 14 ســپتامبر بود.طبق گزارش 
انرژی اســکن، قیمت برق در معامالت نقدی در شمال غربی 
اروپا برای روز دوشــنبه تحت تاثیر پیش بینی ها از تقاضای 
باالتــر و تولید ضعیف تر نیروی بادی و خورشــیدی، حدود 
230 یورو به ازای هر مگاوات ســاعت بود.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، وضعیت محدودیت تامین برق در سایر نقاط اروپا 
هم ظرفیت صادرات به انگلیس را محدود کرده است. قیمت 
برق روز آتی در فرانسه روز دوشنبه به 228.06 یورو به ازای 
هر مگاوات ساعت صعود کرد که باالترین قیمت در یک هفته 
گذشــته بود در حالی که قیمت ها در آلمان به باالترین حد 

از هفتم اکتبر رسید.

یک کارشــناس مدیریت منابع آب با اشــاره 
بــه تالش ناکام ایران و عــراق برای جلوگیری 
از ســاخت ســد ایلیســو گفت: به یک توافق 
بین المللــی الزم االجرا در منطقــه به منظور 
بهره منــدی عادالنه از آب نیاز داریم.به گزارش 
خبرنگار مهر، هفته گذشته رئیس جمهور ترکیه 
سد بحث برانگیز »ایلیسو« را بر روی رود دجله 
افتتاح کرد. این سد ســنگی با سطح بتنی بر 
روی رودخانه دجله نزدیک روســتای ایلیسو و 
در امتداد مرز استان های »ماردین« و »شرناق« 
ترکیه اســت. این ســد یکی از 22 سد پروژه 
جنوب شــرقی آناتولی است و هدف آن تولید 
برق، کنترل ســیل و ذخیره آب است. ساخت 
این ســد در سال 2006 آغاز شد و ابتدا انتظار 
می رفت تا سال 2016 تکمیل شود.سد ایلیسو 
گنجایــش 43 میلیارد متر مکعب آب را دارد و 
پس از ســد آتاتُرک، دومین سد بزرگ ترکیه 
محسوب می شود. گفته می شود با احداث این 
ســد حجم قابل توجهی از آب ورودی به دجله 
کم خواهد شد در نتیجه باید منتظر پیامدهای 

منفی زیست محیطی در ایران و عراق بود.
»آورد« دجله 50 درصد کاهش می یابد

در همین راستا جمال محمد ولی سامانی، مدیر 
گروه مطالعــات آب مرکز پژوهش های مجلس 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این 
سد یکی از مجموعه پروژه های ترکیه موسوم به 
گاپ اســت، افزود: با اجرای کامل این طرح در 
کنار طرح های دیگر از جمله سد بزرگ آتاترک 
که می تواند کاماًل حجم رود فرات را در اختیار 
گیــرد، ترکیه عماًل کنترل آب های باالدســت 
منطقه ای را در اختیار می گیــرد و می تواند با 
توجه به شرایط خشکســالی یا ترسالی از این 
اهرم به منظور اهداف سیاســی خود استفاده 
کند.وی افزود: بر اساس پیش بینی ها حداقل 50 
درصد »آورد« رود دجله تحت کنترل این سد 
کاهش می یابد. در واقع هرچه در این ســال ها 
عراق و ایران تالش کردند به نتیجه نرســید و 

در حــال حاضر افق تاریکی از این جهت وجود 
دارد.مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش های 
مجلس در پاسخ به ســوالی مبنی بر وضعیت 
فعلی رود دجله گفت: با توجه به اینکه در خود 
کردســتان عراق هم سدهای متعددی بر روی 
دجله ســاخته شده است، در این سال ها حجم 
آب این رود کاهش جدی داشته است و با وجود 
ســد جدید ترکیه قطعاً پایتخت این کشور هم 

دچار مشکل می شود.

تبعات ایلیسو برای ایران
ولی سامانی با اشاره به تبعات احتمالی ساخت 
این ســد برای ایران گفت: در گذشــته هم که 
این سد وجود نداشت، خروجی بسیار کمی به 
هورالعظیم در ایران وارد می شــد و عماًل فقط 
ایران ســهم ناچیز خود را به تاالب می ریخت 
و در این ســال ها بخش های عمده ای از تاالب 

هورالعظیم در عراق خشک شده است. با احداث 
ســد جدید ترکیه، احتمال خشکی بیشتر این 
تاالب و افزایــش گرد و غبــار و ریزگردها در 

استان های مرزی ما وجود دارد.
ایــن کارشــناس ادامــه داد: از همین جهت 
پیش بینی می کنم با توجه به حجم 7-6 میلیارد 
متر مکعبی آب های مــرزی ایران، در آینده ای 
نزدیک فشار عراق به ایران برای استفاده از این 

آب ها افزایش پیدا کند.

اقدام مقابله ای ضروری است
وی افزود: ضمن اینکه ترکیه در حال ســاختن 
سدی بر روی رود ارس است که می تواند کاماًل 
این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان 
ما و ارمنستان مشکل جدی ایجاد کند. به طور 
کلی این طرح های آبی از سوی ترکیه به منظور 
اهداف سیاســی در منطقه ایجاد شــده و باید 
هرچه سریع تر اقدامات متقابل انجام شود.مدیر 
گروه مطالعــات آب مرکز پژوهش های مجلس 
تصریــح کرد: برای مقابله بــا اقدامات ترکیه و 

افرایش قدرت دیپلماسی آب اوالً ما باید عراق 
را حمایت کنیم، زیرا ضرر ســد مذکور به طور 

مستقیم به این کشور می رسد.

باید به مجامع بین المللی شکایت کنیم
ولی ســامانی بــا تأکید بر اینکه در ســال های 
گذشته در کشورمان برای فعالسازی دیپلماسی 
آب، اقداماتــی جدی انجام نشــده، ادامه داد: 
همچنین باید با تشــکیل کارگروهی متشکل 
از وزارت خارجه، وزارت نیرو، ســازمان محیط 
زیست و با حمایت شورای عالی آب شکایت های 
زیســت محیطی خــود را، از جمله مشــکل 
ریزگردهــا که در عراق و ایران نمود جدی پیدا 
کرده، به مجامع بین المللی ارسال کنیم.وی در 
پایان تأکید کرد: علی رغم اقدامات و تالش هایی 
که در این سال ها توسط ایران و عراق به منظور 
جلوگیری از ساخت سد ایلیسو انجام گرفت ولی 
در نهایت این ســد ساخته شد و دلیل آن عدم 
وجود یک توافق بین المللی الزم اإلجرا در منطقه 

به منظور بهره مندی عادالنه از آب است.

تبعات سد جدیدترکیه برای ایران
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گزیده خبر

بالیی قیمت گذاری دستوری بر سر صنایع 
معموالً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین 
دســتوری نرخ می کنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کاالها کمکی نکرده بلکه 
التهاب بازار را بیشترکرده است.به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« از میان سایر اولویت های موجود کشور در سال 
۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شــعار »جهش تولید« و »رونق تولید« در دو ســال 
گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئوالن و مقامات دستگاه های اجرایی و 
قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشــور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان 
تنها عالج گذر از شــرایط خطیر کنونی اشاره دارد.بررسی ها نشان می دهد که تولید در 
ایران مشکالت متعددی دارد ولی مهمترین مشکالت تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل 
»مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، »تامین اجتماعی«، »قیمت گذاری 
دســتوری«، »تامین مواد اولیه«، »نظام بانکی«، »اشکاالت سیستم حمل ونقل کشور«، 
»بدهی های معــوق واحدهای تولیدی«، »تامین نقدینگی« و »مالیات« عنوان کرد. در 
بخش سوم از پیگیری مشکالت تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب عدم 

همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته ایم.

مخالفت وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری
بر این اســاس، معموالً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به ســرکوب 
قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کاالها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد 
با این حال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کاالها 
کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دالل 
بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.در واقع همین قیمت گذاری 
دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از 
این همین نقطه است که درهای داللی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود 
که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به 
عنوان مثال یکی از نمونه های شکست خورده این شیوه طی ماه های گذشته، حوزه مرغ 
و خودروســازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ ها در 
بازار به دلخواه دالل تعیین و به دســت مصرف کننده رسیده است.البته تاکنون وزرای 
صمت در قالب های مختلف مخالفت خود را با سیاســت قیمت گذاری دستوری اعالم 
کرده اند اما لغو این سیاست طی سال های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به 
عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابالغ حذف دســتوری 
قیمت از روی برخی محصوالت به سازمان های متولی قیمت گذاری سعی داشت فرایند 
خــروج دولت از قیمت گذاری را کلید بزند. همچنین نعمــت زاده دو بار تالش کرد تا 
خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز 
صراحتاً اعالم کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کاالها نیست و بر لزوم تقویت 
ســامانه های معامالتی شــفاف و معامالت در بستر بورس کاال به منظور رسیدن کاالها 
به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات 
بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت 
وی برخی از کاالها همچون الستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل 

قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است
قیمت گذاری دســتوری عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم 
ســوددهی مناســب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به 

تعطیلــی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار ســرمایه گذاری از بخش تولید 
شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت 
گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کاالها شده است. 
آرگون به مهر می گوید: وقتی کاالیی تولید می شــود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن 
بخش را دارد و دولت با دخالت های خود، قیمت آن کاال را تعیین می کند عماًل حاشیه 
ســود را برای سرمایه گذار از بین می برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کاال بر 
اساس ضوابط بازار تعیین می شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی شود.

به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای 
کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج 

سرمایه نیز خواهیم بود.

قیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشــور به گونه ای فرایند عرضه کاالها را نامتعادل 
و تنظیــم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به 
مهر می گوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به 
عنــوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت 
گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می دهد. باید توجه داشــت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب 
خودکنترلی می شــود و به نفع همه است.وی تاکید می کند: قیمت گذاری دستوری به 
عنــوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارهــا را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب 
التهاب شده است. از این رو فعاالن صنایع موافق کشف قیمت کاالها بر اساس عرضه و 
تقاضا هستند تا معادالت بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار 

است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.

قیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحدها می شود
همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کاالها، 
می گوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده اند 

که قیمت گذاری دستوری از جمله دالیل مهم تعطیلی این واحدها است.

قیمت گذاری، منافع دالالن را حفظ می کند
یکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی 
کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، 
بلکه تنها دالالن میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو 
دبیر انجمن قطعه سازان به مهر می گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار 
۵۰ هزار میلیارد تومان اســت و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ســاماندهی نشود و 
موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده ای خاص شود، بازار سامان 

نمی گیرد.
به گفته بی گلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می شود که این رانت و سوداگری 
از بین برود. این سود عاید سوداگر می شود و مالیاتی هم نمی دهد و مصرف کننده هم 
مجبور به خرید از بازار آزاد اســت. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری 
دستوری، سود خودروسازان بهتر می شود و از این محل می توانند مالیات به دولت بدهند 

و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.

قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان 
سرســخت قیمت گذاری دســتوری کاالها بود، این شــیوه را برای اقتصاد کشور سم 
می دانســت و معتقد بود که قیمت گذاری دســتوری نتیجه ای جز توسعه رانت و تولید 
فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.مجید عشقی رئیس جدید 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان 
اقتصاد و سهامداران می داند و تاکید کرده است که تمام تالشش در راستای جلوگیری 

از قیمت گذاری دستوری و رانت خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی تواند 
منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و 
تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، 
بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از 

جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.

گسترش فرهنگ »سودهای بی زحمت« با قیمت گذاری دستوری
همچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می گوید: وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، 
تولیدکننده این عالمت را می گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه 
اســت؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت گذاری کاال و خدمات موجب کاهش رقابت، 
تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شــود.وی تاکید می کند: 
نگاهی بلندمدت به سیاست های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که 
این سیاســت ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل گیری یک سیکل 
با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود؛ اما در این بین 
مداخله دولت موجب ایجاد اختالف قیمت دولتی با بازار می شــود که رانت سنگینی را 
نصیب عده ای می کند. شــاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و 

نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.

دولت سیزدهم، چارچوب ها را تغییر دهد
به گزارش مهر، قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج 
و در چارچوب های دســتوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ گاه عرضه 
و تقاضا در چارچوب دســتورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره 
در جریان بوده است.قیمت گذاری کاالها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول ترین 
و منطقی ترین روشــی اســت که می توان ادعا کرد حداقل مشــکالت و تبعات را برای 
زنجیره های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که 
قیمت گذاری اجباری در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه مدت 
به عدم شــفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شــده و در بلندمدت کاهش بهره وری در 
بنگاه هــای تولیدی، افول رقابت پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشــته 
اســت، از این رو با توجه به وعده های داده شــده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب 
فعاالن اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار می رود دولت سیزدهم به 
درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کاالها در چارچوب هایی 

همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.

رشد ۳۰ درصدی صادرات فوالد ایران تا 
پایان مهرماه ۱۴۰۰

 از ابتدای امســال تا پایان مهرماه، پنج میلیــون و ۹۱۲ هزار تن بوده که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۳۰ درصدی است.به گزارش 
ایرنا از سازمان گسترش و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
برپایــه تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در دوره 
هفت ماهه ابتدایی ســال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، چهار میلیون 
و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل 
نشــان می دهد.از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در این 
دوره زمانی ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و ســهم صادرات اسلب، یک میلیون 

و ۳۳۵ هزار تن بوده است.

رشد 11 درصدی صادرات بیلت و بلوم
تا پایان مهرماه امســال، صادرات اسلب رشــد ۸۰ درصدی را تجربه کرد 
و صادرات بیلت و بلوم، ۱۱ درصــد افزایش یافت.کل صادرات محصوالت 
فوالدی کشــور در دوره هفت ماهه ابتدایی امســال، یک میلیون و ۸۵۵ 
هزار تن بوده که نســبت به دوره مشــابه ســال قبل، رشد ۳۸ درصدی را 

نشان می دهد.

رشد صادرات مقاطع طویل فوالدی
برپایه این گزارش، از بین محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع ۴۴ درصد 

افزایش داشته است.

رشد صادرات میلگرد
صادرات میلگرد که بیشــترین ســهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در هفت ماهه ابتدایی امســال نســبت به دوره مشابه سال 
گذشــته ۵۷ درصد افزایش یافته اســت و به یک میلیون و ۳۰۷ هزار تن 
رســید.صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با رشد ۱۸ درصدی در این مدت 
بــه ۳۶۹ هزار تن رســید. همچنین صادرات آهن اســفنجی در مدت یاد 
شــده با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن افزایش یافت.به گزارش ایرنا، 
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی اســت. ذخایر اثبات شده 
ســنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن )هشت دهم درصد کل ذخایر 
جهان( و ذخایر ســنگ معدن مس به مقــدار ۲.۶ میلیارد تن )چهار دهم 
درصد از ذخایر جهانی( اســت. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی 
)چهار درصد از ذخایر جهانی( است.کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در 
حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شــده که با اجرای اولویت نخســت اکتشافی 
کشــور در گستره  ای به مســاحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می رود 
به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برســد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی 

یکی از حوزه  های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می آید.

اطالعیه گروه خودروسازی سایپا درخصوص 
بازگشت قیمت ها

گروه خودروســازی ســایپا اعالم کــرد پیرو تصمیمات متخــذه، قیمت 
محصوالت این مجموعه به قبل بازمی گردد.به گزارش ســایپانیوز، براساس 
تصمیمات متخذه، مبنی بر توقف اجرای طرح اصالح قیمت ها، بهای همه 
محصوالت این گروه به قبل بازگشــته و هیچگونه افزایشی اعمال نخواهد 
شد.برهمین اساس تمامی دعوتنامه های تکمیل وجه مربوط به خودروهای 
موعــد تحویل آبان ماه با نرخ های قبل صادر خواهد شــد.مبالغ اضافی نیز 
که توسط مشــتریان پرداخت شده، طی هفته های آتی به آنان بازگردانده 

خواهد شد.

فعالیت جهادی شرکت عمران بهارستان در 
ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان این شرکت پس از ابالغ 
قانون جهش تولید مســکن از سوی وزیر محترم راه و  شهرسازی و شرکت 
مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید با هدف رســیدگی به مسائل مردم 
و تســریع در رونــد اداری این پروژه عظیم ملی، مراحل تشــکیل پرونده 
متقاضیان با ظرفیت ۲۱۰۰۰ نفر را با استفاده توان فنی کارشناسان مسکن 
شــرکت عمران و دفاتر منتخب پیشخوان دولت آغاز نموده و مشغول ارایه 
خدمت است.با برنامه ریزی شــرکت عمران بهارستان، پروژه های نهضت 
ملی مســکن در نقاط مختلف این شهر در کنار سایر پروژه های مسکونی 
احداث می شوند به نحوی که دسترسی به خدمات عمومی و محله ای برای 

ساکنان آینده این واحدها به سهولت امکان پذیر باشد.

گرچــه بعد از اعالم خبــر آلودگی ۵۰۰۰ تــن ذرت آلوده به 
سم آفالتوکســین، برخی دستگاه ها از جمله وزارت جهاد این 
موضوع را تائید نکرده و ترجیح را بر پاسخ مبهم گذاشتند، ولی 
گزارش اعالم شــده گمرک ایران به وزارت اقتصاد ضمن تائید 
آلودگی این ذرت ها نشــان می دهد که از حداقل یکسال پیش 
این آلودگی رســما از سوی سازمان ملی استاندارد تائید شده 
است.به گزارش ایسنا، در مهرماه امسال خبر فساد ۵۰۰۰ تن 
ذرت و آلودگی به ســم  آفالتوکسین در گمرک نوشهر منتشر 
شد و پیگیری از گمرک هم به نوعی تائید کننده این خبر بود.

ماجرا از این قــرار بود که نزدیک به ۵۰۰۰ تن ذرت به عنوان 
بخشی از محموله وارداتی یک شرکت که از دو سال پیش وارد 
گمرک شده بود، آلوده به سم آفالتوکسین شده و دیگر امکان 

ترخیص نداشت.

موضع عجیب و مبهم وزارت کشاورزی
بعــد از آن و حدود یک ماه پیش پیگیــری ها از وزارت جهاد 
کشاورزی برای شفاف شــدن موضوع و چرایی عدم ترخیص 
کاال، با این اعالم معروفان- سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی 
معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهاد - همراه بود که »چون 

ذرت ها هنوز وارد کشور نشده نمی توان دقیقا نظر داد که آلوده 
هستند.«این اظهارات در حالی مطرح شد که ذرت ها در گمرک 
موجود بود و از سویی کاال باید قبل از ترخیص و وارد شدن به 
کشور مجوزهای الزم را دستگاه های ذیربط از جمله استاندارد 
و وزارت جهاد دریافت کند نه اینکه بعد از ورود مشخص شود 
آلوده است یا خیر.به هر صورت اما و اگرها و سکوت دستگاهای 
مربوطه در این رابطه ادامه داشت تا اینکه مکاتبه اخیر معاون 
فنی گمرک ایران با مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد از این 
حکایت دارد که حداقل از سال گذشته برای بار دوم آلودگی این 
ذرت ها تائید شده است، در این حالت این سوال مطرح است 
که آیا واقعا دستگاه ها تا یک ماه پیش هم از آلودگی این حجم 
از ذرت  خبر نداشــتند آن هــم  ذرت  به عنوان نهاده دامی که 
بیشترین میزان واردات را در سال به خود اختصاص می دهد؟!

جزئیات سمی بودن محموله ذرت
اما در این مکاتبه اعالم شــده که »یک شرکت در سال ۱۳۹۸ 
اقــدام به واردات بیش از ۹۰۰۰ تن ذرت دامی طی چهار فقره 
اظهارنامــه واردات قطعی از طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر 
نوشــهر کرده که در مرحله نخســت با بررسی انجام شده و با 
عنایت به تایید اداره اســتاندارد شهرستان نوشهر  ۵۳۶۲ تن 
ترخیص و مابقی به میزان ۳۷۷۰ تن به علت آلوده بودن به سم 

آفالتوکسین ، مغایر با استاندارد ملی ایران  اعالم شد.«
در ادامه اشــاره شده که » یکبار در سال ۱۳۹۹ نیز، با دستور 
دادستان شهرستان نوشهر، محموله ها مورد آزمایش قرار گرفت 
که اداره استاندارد غیر قابل مصرف بودن ذرت ها را به این اداره 
کل اعالم کرد. لذا حوزه نظارت گمرکات اســتان مازندران در 

چارچوب وظیفه قانونی نسبت به اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور 
گمرکی و تنظیم صورتجلســه ضبط و مراحل قانونی اخطار و 
ابــالغ به ذینفع اقدام، که با توجه به عدم اقدام موثر از ســوی 
ذینفع برای تعیین تکلیف محموله ها ، پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان 
مازندران  ارســال، که علی رغم پیگیری های مکرر از ســوی 
سازمان طی سال ۱۳۹۹، اقدامی صورت نگرفته است.در حالی 
که امکان آلودگی محموله های سالم در انبارهای منطقه ویژه 

اقتصادی بندر نوشهر نیز وجود دارد.«

نمونه برداری استاندارد بدون هماهنگی با گمرک
در اعالم این مقام مســئول در گمرک ایران به وزارت اقتصاد، 
این موضوع مورد توجه اســت که »با اینکــه ذرت های مورد 
نظر به ضبط قطعی دولت در آمده،  شــرکت مربوطه از طریق 
اداره استاندارد نوشهر و بدون هماهنگی و اطالع گمرک نسبت 
به اخذ نمونــه برداری مجدد اقدام کرده اســت. ضمن اینکه 
این محموله  بیش از دو ســال در انبار منطقه ویژه اقتصادی 
بندر نوشــهر موجود بوده و تاکنون هیچ گونه اقدام خاصی بر 
روی آن صــورت نگرفته اســت. در عین حال که  در مکاتبات 
صورت گرفته، اداره استاندارد به موضوع آلوده بودن کاال به سم 
آفالتوکســین و غیر قابلیت مصرف برای دام و طیور نیز اشاره 
کرده است.« این ذرت ها تنها بخشی از فساد کاالهای اساسی 
مانده در گمرک و بنادر اســت و در قیاس با حجم باالی اقالم 
رســوبی و گاها در آستانه فساد چشــم گیر نیست، اما به هر 
صورت این اقالم با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می شوند و در شرایط 

موجود ارزی بسیار قابل اهمیت است.

بورسان نوشت: دیروز خبری منتشر شد که سر و صدای زیادی 
به راه انداخت؛ دولت ســوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را لغو 
کرد.خبر لغو مجوز واردات خودرو ایرانی به سوریه با واکنش های 
متعددی روبه رو شــد و محدودیت ارزی سوریه علت اصلی آن 
عنوان شــد. با این حــال برخی نیز بحث اعمــال تحریم های 
آمریکایی علیه ایران ازسوی سوریه را پیش کشیدند که از سوی 
فعاالن اتاق مشترک ایران و سوریه تکذیب شد.خبر لغو مجوز 
واردات خودرو ایرانی که به ســرعت پخش می شــد با واکنش 
محمدرضا نجفی منش، عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران رو 
برو شــد. هرچند او ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو 
ســاخت ایران از سوی ســوریه را تأیید کرد، اما گفت که این 
تصمیم را تنها شامل خودروهای ایرانی نیست و برای تولیدات 

سایر کشورها نیز اعمال شده است.علت هم به گفته او، نبود ارز 
کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشــور است.او با اعالم 
اینکه ایران از سال های گذشــته، کارخانه تولید خودرو مجهز 
به ســه سالن را در ســوریه احداث کرد، یادآور شد که از سال 
گذشــته، مذاکرات میان شــرکت ایران خودرو با نخست وزیر و 
وزارت صنایع ســوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو 
از ایران آغاز شده اســت و ایران خودرو در تالش است تا مقامات 
و تصمیم گیران این کشــور را مجاب کنــد تا با توجه به وجود 
تنها کارخانه ســه ســالنی خودرو از ایران در این کشور، اجازه 
واردات بــه تولیــدات ایرانی داده شــود.به گفته نجفی منش، 
مذاکره کنندگان ایرانی همچنین راهکارهایی برای عدم نیاز به 
نقل وانتقال ارز جهت واردات خودرو از ایران را به مقامات دولت 
سوریه ارائه داده اند و ایجاد خط اعتباری از طریق بانک توسعه 
صادرات ایران، از جمله این راهکارها برای تشویق دولت سوریه 

به واردات مجدد خودرو از ایران است.
ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه دروغ است

این واکنش ها کمــاکان ادامه دارد. مجید مهتدی، عضو هیات 
مدیــره اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ســوریه نیــز با تأیید 
مشکالت ارزی در ســوریه در این باره گفته: سوریه هم مانند 

ایران محدودیت ارزی دارد و واردات برخی از کاالها که مشابه 
داخلی دارد را ممنوع کرده است.به گفته او، این که در رسانه ها 
عنوان شــده واردات خودروی ایرانی به کشــور ممنوع شده، 
درســت نیســت، زیرا واردات خودرو مدت هاست که برای این 
کشور ممنوع است.او می افزاید: شرکت های ایران خودرو و سایپا 
هم که در این کشــورها نمایندگــی دارند قطعات را به صورت 
CKD وارد کــرده و مونتــاژ می کنند که این وضعیت همچنان 
ادامه دارد و تغییری در آن ایجاد نشده است.با این حال مهتدی 
یادآور می شــود که واردات برخی قطعات مانند لنت ترمز و یا 
روغن موتور که در سوریه امکان تولید آنها وجود ندارد، همچنان 
ادامه دارد و ایران هم از مهم ترین صادرکنندگان این کاالها به 

سوریه است.

گزارشی از تاجران دریافت نکردیم
برخی رســانه ها نیز از اتفاق رخ داده در فــاز تحریم یاد کرده 
بودند. آنها طبق شنیده ها اعالم کرده بودند که این اقدام سوریه 
در راســتای اعمال تحریم ها صورت گرفته است، اما این ادعا را 
محمدرضا مرتضوی، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه در 
گفت وگو با »بورسان« رد می کند.مرتضوی می گوید اگر چنین 

بود باید با مراجعه تجار ایران در سوریه به اتاق روبه رو می شدیم 
و اعالم می شد که فرضا کاالی ایرانی از گمرکات سوریه برگشت 

خورده است، اما چنین نشده است.

لغو یک ســال و نیمه مجوز واردات خودروی ایرانی به 
سوریه

بــا این حال در گزارش اتاق تهــران آمده بود که مجوز واردات 
خودرو ســاخت ایران از ســوی دولت ســوریه، طی دست کم 
یک ســال ونیم اخیر لغو شده اســت و هیچ خودرو تولید داخل 
به این کشــور اجازه ورود به این کشــور را ندارد.بررســی های 
روابط عمومی اتاق تهران نشــان داد که تدوین و اعمال برخی 
اســتانداردهای سخت گیرانه از سوی دولت ســوریه، از جمله 
دالیل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده اســت، 
درحالی که دولت ســوریه تعرفه واردات خــودرو از ایران را نیز 
افزایش داده اســت.ممنوعیت واردات خودرو ســاخت ایران به 
سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته برقرار شده است 
که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به دیگر بازارهای منطقه 
از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار جمهوری آذربایجان را 

نیز در دستورکار قرار داده اند.

ماجرای ممنوعیت 
صادرات خودروی ایرانی 
به سوریه چیست؟

گزارش رسمی هزاران تن ذرت 
آلوده 

 همه می دانستند!

قائم مقام وزیر صمت:
تصمیمات ستاد تنظیم بازار مورد 

تایید شورای رقابت است
قائم مقــام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشــت: اگر قرار 
شــود که در آینده قیمت گذاری برای خودرو انجام شود، تصویب 
ســتاد تنظیم بازار برای آن کافی اســت. وقتی شورای نگهبان 
تصمیم گیــری در این رابطه را ســتاد تنظیم بــازار منوط کرده 
یعنی مصوبات ستاد مورد تایید آنها نیز است.محمد صادق مفتح 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد ســپرده شــدن 
قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: این مصوبه 
شورای رقابت بود که تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو 
به ستاد تنظیم بازار ســپرده شود بنابراین شورای رقابت هم آن 
را پذیرفته اســت.وی افزود: بنابراین اگر قرار شــود که در آینده 
قیمت گذاری برای خودرو انجام شــود، تصویب ستاد تنظیم بازار 
برای آن کافی اســت. وقتی شورای نگهبان تصمیم گیری در این 
رابطه را به ســتاد تنظیم بازار منوط کرده یعنی مصوبات ســتاد 
مورد تایید آنها نیز اســت.قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
در پاسخ به ســوالی پیرامون امکان دخالت ستاد تنظیم بازار در 
واردات خودرو گفت: ستاد تنظیم بازار نمی تواند در مورد واردات 
خودرو تصمیم گیری کند. تنها قیمت خودروهای تولید داخلی که 
مشمول قیمت گذاری می شود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شده 
است.به گزارش ایلنا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت پیش از این اعالم کرده بود بررسی قیمت گذاری خودرو ها 
به ســتاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع 

تصمیم گیری خواهد کرد.



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 25 آبان 1400  10 ربیع الثانی 1443  16 نوامبر 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4772 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

اولتیماتوم وزیر اقتصاد به بانک هاگزیده خبر

 فهرست ابربدهکاران را منتشر کنید
 ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی درمورد انتشار اسامی ابربدهکاران نوشــت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستیم که بطور مستمر فهرست 
ابربدهکاران را در ســایت خود منتشــر کنند.به گزارش ایرنا، خاندوزی در این توئیت نوشت: در این نامه از بانک مرکزی خواستیم که بانک ها هرسه ماه فهرست ابربدهکاران را 
در ســایت خود منتشــر کنند.  وی افزود: انتشار اسامی ابربدهکاران موجب می شود تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیالت برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و 
مردم فراهم آید.در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده اســت: بانک ها و موسســات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک 
برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیالت یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.در این نامه همچنین آمده است: بانک و موسسات 
اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده 
بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیالتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تسهیالت 
و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطالع رسانی رسمی خود برای اطالع عموم به صورت گزارش های ۳ ماهه در پایان 

هر فصل منتشر کنند.

بورس پلکانی ریزش کرد!
شاخص کل بورس در معامالت امروز به مرور کاهش یافت؛ به طوری که کار خود 
را از یــک میلیون و ۴۴۲ هزار واحد آغاز کرد و در رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار 
واحد به پایان برد.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس امروز با ۲۶ هزار و ۱۷۴ 
واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۴۱۱۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۴ هزار و ۸۸۵ واحد رســید.

معاملــه گران این بازار ۵۱۰ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال 
انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع 
مس ایران، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، صنعتی و معدنی چادرملو و پاالیش 
نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل بورس اوراق 
بهادار تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس هم ۲۴۲ واحد کاهش یافت و تا 
رقــم ۲۰ هزار و ۲۸۷ واحد نزول کرد.معامله گران این بازار ۲۳۶ هزار معامله به 

ارزش ۶۸۵ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال انجام دادند

پرداخت 5200 میلیارد ریال تسهیالت بانک 
توسعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی 

بانک توسعه تعاون بخش مهمی از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری را 
به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه تعاون ، این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
۲۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت نموده است که از این میزان ۵۲۰۰ 
میلیارد ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه 
این میزان تسهیالت پرداختی ۱۲ هزار و ۳۷۴ طرح توسط مددجویان در سراسر 
کشور راه اندازی شده است.استان های فارس ،خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی 
، کرمانشــاه و چهارمحال و بختیاری در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های 
مشمول دریافت تسهیالت بوده اند.بر اساس این گزارش ، مدیریت شعب بانک 
توســعه تعاون استان فارس ۷۸۷ طرح، خراسان رضوی ۷۲۹ طرح ، آذربایجان 
شــرقی ۶۶۹ طرح ، کرمانشــاه ۶۱۹ طرح و چهار محال و بختیاری ۵۳۶ طرح 
معرفی شــده از ســوی نهاد های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی و 
ســازمان بهزیستی تامین اعتبار کرده است.رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان 
تسهیالت پرداختی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری عبارتند از :فارس ۳۷۶ میلیارد ریال ،خراسان رضوی ۳۲۵ 
میلیارد ریال ، آذربایجان شرقی ۲۶۷ میلیارد ریال ، کرمانشاه ۲۵۱ میلیارد ریال 

و کرمان ۲۲۵ میلیارد ریال.

معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
شبکه کارگزاری بانک های کشور در خدمت 

مبادالت بانکی مشتریان
معاون ارزی شــعبه مرکزی بانک توســعه صادرات ایران گفت: درخواست های 
واردکنندگان به منظور حواله به حســاب های فروشندگان در خارج از کشور به 
طرق مختلف کارسازی می شود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران به نقل از اگزیم نیوز، جواد عباســی در وبینار تخصصی معرفی خدمات و 
تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات ایران حوالجات 
مشــتریان را از طریق کارگزاران بانکی فعال، شــبکه کارگزاری در دســترس ، 
کارگزاران بانکی با عاملیت ســایر بانکهای داخلی و همچنین از طریق شــبکه 
کارگزاری صرافی توسعه صادرات ارسال می کند.عباسی افزود: با تبیین امکانات 
ایجاد شــده در تسهیل درخواســتهای نقل و انتقال مشتریان در کشور روسیه 
از طریق میربیزنس بانک مســکو و همچنین بانک RFC روســیه اذعان داشت: 
متقاضیان می توانند از طریق امکانات ایجاد شــده در بانک RFC روسیه وجوه 
حاصل از صادرات خود در کشــور های آسیای میانه را به حساب این بانک نزد 
بانک یادشده انتقال داده و با مدیریت وجوه مذکور توسط بانک توسعه صادرات 
ایران درخواســتهای خود و سایر مشتریان را از همین محل نیز پوشش دهند.

عباسی درباره دیگر خدمات قابل ارایه از سوی بانک توسعه صادرات در حوزه نقل 
و انتقاالت ارزی گفت: در کشور امارات متحده عربی از طریق شبکه کارگزاران در 
دسترس و در کوتاهترین زمان ممکن، وجوه حوالجات به ارز درهم به حسابهای 
معرفی شده در امارات انتقال پیدا می کند و برای مقاصد خارج از امارات نیز با 

پس از بررسی درخواستهای مشتریان این موضوع میسر خواهد بود.

تسهیالت قرض الحسنه خرید یا ساخت 
مسکن به مددجویان بهزیستی 

بانک مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
کشور، تسهیالت قرض الحسنه ساخت یا خرید مسکن پرداخت می کند.

 به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، مطابق با جزء )۴( بند)و(تبصره 
۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کشور، شرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ساخت یا خرید مســکن به مددجویان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی 
کشــور و کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم شد. براین اساس بانک مسکن به 
معرفی شــدگان از سوی این دو نهاد در صورتی که واجد شرایط مشخص شده 
باشند تا سقف ۸۰ میلیون تومان در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر 
و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها، تسهیالت قرض الحسنه ساخت 
یا خرید مســکن به ازای هر واحد مسکونی اعطا می کند.در ارتباط با پرداخت 
تسهیالت صدراالشاره و در راستای تسهیل و تسریع امور، دستورالعمل اجرایی 
به شــبکه بانک ابالغ شده است و براساس ضوابط تعیین شده، دوره بازپرداخت 
این تســهیالت قرض الحسنه معادل ۱۰ سال با در نظرگرفتن حداکثر دو سال 
دوره تنفس برای ســاخت اســت) مجموع دوره ساخت و بازپرداخت تسهیالت 

حداکثر ده سال باشد(.

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی
 بانک پاســارگاد با اهدای بیش از هفده کتابخانه در مناطق کمترتوســعه یافتۀ 
کشــور، روز کتاب و کتابخوانی را به تمامی عالقه مندان علم و فرهنگ تبریک 
گفت.بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود ضمن ساخت 
مدارس و خانه های بهداشت در مناطق کمترتوسعه یافتۀ کشور، به منظور تقویت 
و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اقدام به ســاخت کتابخانه و اهدای کتاب 
به آن ها در بســیاری از مناطق محروم کشور نموده اســت. از جمله این موارد 
می توان به احداث پنج کتابخانه در مناطق محروم استان اردبیل، هشت کتابخانه 
در شهرســتان های کبودرآهنگ، مالیر، تویسرکان و بهار در استان همدان، دو 
کتابخانه در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد، یک کتابخانه در 
شهرســتان کوهدشت استان لرستان و یک کتابخانه در شهرستان پاسارگاد در 
استان فارس اشاره کرد. گفتنی است در سال ۱۳۹۷ طی مراسمی که توسط نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور در محل تاالر وحدت برگزار شده بود،.

رئیس کل بانک مرکزی: 
امکان صدور تأییدیه چک از طریق 

خودپردازها از آذرماه فراهم می شود
رئیــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از آذرماه بانک ها باید امکان 
ثبت، صدور و تأییدیه چک را برای مشتریان فراهم کنند، گفت: در 
حــال حاضر ۱۸ بانک با تجمیع منابع افراد در بانک ها چک را پاس 
می کنند که بایســتی تا دی ماه این قانون در تمام بانک ها اجرایی 
شود.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی دیروز )دوشــنبه ۲۴ آبان( بعد از حضور در 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در گفت وگوی تلویزیونی 
در تشــریح جزئیات این نشســت اظهار داشت: در قانون چک باید 
نسبت به صدور و تاییدیه چک اصالحات الزم صورت گیرد و امکان 
آن بایستی از طریق خودپردازها و پیامک ها به مشتریان فراهم شود. 
لذا قرار اســت از آذرماه بانک ها تا پایان ســال جاری این امکان را 
حداقــل از طریق خودپردازها برای مشتریانشــان فراهم کنند.وی 
افزود: اگر فردی چکی را صادر می کند و منابع آن هم در بانک های 
مختلــف وجود دارد، عالوه بر آنکه این چک امکان پاس شــدن را 
با تجمیع منابع دارد، بایســتی چنین امکان قانونی برای مشتریان 
فراهم شود. این در حالی است که هم اکنون ۱۸ بانک این امکان را 
فراهم کرده اند که امیدوارم در دیماه این امکان فراهم شود تا چک ها 
با اســتفاده از موجودی فرد در تمامی بانک ها پاس شود.رئیس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: بحث چک به عنوان وثیقه و تضمین هم 
در کمیســیون اصل نود مطرح شد؛ قرار شد با همکاری کمیسیون 

اصل ۹۰ پیشنهادات الزم در این باره تدوین شود.
صالح آبادی گفــت: در مورد ارقام منــدرج در چک ها هم باید در 
شورای پول و اعتبار این موضوع بحث شود اما باید به تدریج چنین 
اقدامی صورت گیرد، لذا مقرر شد با هماهنگی کمیسیون اصل نود 

و بانک مرکزی این موضوع را هم عملیاتی کنیم.

قیمت طال پایین آمد
قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بــازار جهانی کاهش یافت و 
از باالترین رکورد پنج ماه گذشــته کــه روز جمعه ثبت کرده بود، 
فاصله گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۸۵۷ دالر و ۷۱ ســنت رســید. در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۸۵۹ 
دالر و ۸۰ سنت رسید.اســتفن اینس، از شرکای شرکت مدیریت 
دارایــی SPI گفت: تا زمانی که باالی محدوده ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۰ دالر 
شکسته نشود، رشد قیمت طال تحت تاثیر دالر قوی تر، بازده باالتر 
اوراق قرضه کوتاه مدت خزانــه آمریکا و احتمال باالتر رفتن بازده 
اوراق بلندمــدت در صــورت آغاز زودتر از موعــد افزایش نرخهای 
بهره از ســوی بانک مرکزی آمریکا محدود خواهد شد.شاخص دالر 
۰.۱ درصــد کاهش یافت اما از باالترین رکورد ۱۶ ماه اخیر که روز 
جمعه به آن صعود کرده بود، اختالف چندانی نداشت. دالر قوی تر 
هزینــه خرید طال را برای خریداران غیرآمریکایی افزایش می دهد.

نیل کاشــکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس روز یکشنبه 
گفت: تورم باالتر در چند ماه آینده را پیش بینی می کند اما هشدار 
داد بانک مرکزی آمریکا نباید به تورم باالتر واکنش نشان دهد زیرا 
احتماال فشــارهای تورمی موقتی خواهد بود.وارن پاترسون، مدیر 
اســتراتژی کاالها در شرکت ING گفت: آمار تورم از افزایش قیمت 
طال پشــتیبانی کرده است. با این حال قیمتها ممکن است در سال 
۲۰۲۲ روند نزولی را به ســوی مــرز ۱۷۰۰ دالر دنبال کنند زیرا 
افزایش تورم احتماال به معنای آن اســت که روند تحکیم سیاست 
پولی را سرعت می بخشد.افزایش نرخهای بهره هزینه نگهداری طال 
که دارایی بدون بازدهی اســت را افزایش داده و به جذابیت سرمایه 
گذاری در آن ضربه می زند.بر اساس گزارش رویترز، بازارها منتظر 

انتشار آمار خرده فروشی آمریکا در روز سه شنبه هستند. 

صعود رمزارزها
قیمت ارزهای دیجیتالی مهم نســبت به روز قبــل افزایش یافت.

به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی سی، بروزرسانی جدید شبکه 
بیتکوین همان طــور که انتظار می رفت تقاضای خرید جدیدی را 
به ویژه برای این رمزارز وارد بازار کرد.  بزرگ ترین اپدیت بیتکوین 
در طول چهار ســال اخیر ســرانجام در حالی رونمایی شد که می 
تواند اتفاق بسیار مثبتی برای بازار رمزارزها تلقی شود. بیتکوین به 
عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی جهان نقش بسیار تعیین کننده ای 
در روند قیمت ارزهای دیجیتالی دارد و اکنون به روزرســانی جدید 
شبکه بیتکوین باعث افزایش کارایی شبکه و امنیت کاربران خواهد 
شــد. در این بروزرســانی از قراردادهای هوشمند نیز استفاده شده 
است.دولت چین که پیشتر هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارزها را در 
این کشــور غیرقانونی اعالم کرده و با این تصمیم خود باعث ریزش 
ســنگین و طوالنی مدت بازار شده بود بار دیگر نشان داد که روی 
تصمیم خود برای مقابله با رمزارزها جدی اســت و کمیته مرکزی 
حزب کمونیســت چین اعالم کرد یک مقام ارشد دولتی این کشور 
در استان ژیانگ ژی را به دلیل نادیده گرفتن دستورالعمل برخورد 

با استخراج ارزهای دیجیتالی اخراج کرده است.

درحالی که تصمیمات اخیر درمورد قیمت 
گذاری خودروها معامالت بازار سرمایه را 
در دو روز گذشــته تحــت تاثیر قرار داد، 
رئیس ســازمان بورس از بررســی دوباره 
اصالح قیمت خودرو خبر داده اســت.به 
گزارش ایســنا، چهارشنبه هفته گذشته 
گروه صنعتی ایران خودرو در حالی بیست 
و پنجمین طرح فــروش فوق العاده چهار 
محصول خــود را آغاز کــرد که افزایش 
قیمت هــای جدید را برای چهار محصول 
عرضه شــده در این طــرح اعمال کرده 
بود. البتــه عمر این اتفــاق کمتر از ۴۸ 
ســاعت بود و روز جمعه بــود که در پی 
دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو افزایش 
قیمت خودروهــای داخی، گروه صنعتی 
ایران خــودرو در اطالعیه ای از بازگشــت 
قیمــت  محصوالت مشــمول افزایش به 
نرخ های پیش از آبان خبر داد .اتفاقی که 
معامالت بازار ســرمایه را تحت تاثیر قرار 
داد و باعث شــد این بازار پرنوسان شود، 
چراکه شرکت های بورسی که نرخ مصوب 
دارند، از جمله شرکت های خودرویی که 
محصول را با قیمت مصوب می فروشند، 
از بازار آزاد تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز 
افزایش قیمت داشته باشند. درواقع مهم 

نیســت قیمت خودرو در بــازار آزد چند 
است، بلکه قیمت در صورت مالی و روند 

سود و زیان قیمت کارخانه مهم است. 

سیاست بلندمدت دولت حذف قیمت 
گذاری دستوری است

با این حال به نظر می رســد هنوز پرونده 
قیمــت گذاری خودروها بســته نشــده 
اســت، چراکه رئیس ســازمان بورس از 

بررســی مجدد اصالح قیمت خودرو خبر 
داده است.مجید عشقی اعالم کرده که با 
پیگیری  های سازمان بورس و وزیر اقتصاد 
و در جلســاتی که با حضور وزیر صمت و 
رئیس جمهور برگزار و مقرر شــد اصالح 
قیمت خــودرو مجدد در ســتاد تنظیم 
بازار بررســی شود که به زودی نتیجه آن 
اعالم می  شود.وی درباره نمادهای بسته 
شــده خودروها نیز گفته که این نمادها 

تا زمانی که اطالعیه شفافی درباره اثرات 
این تصمیم  ها بر روی سودآوری شرکت  
ها اعالم نکنند، بســته می  مانند. در پی 
انتشــار اطالعیه اصالح قیمــت خودرو، 
نماد شرکت های اصلی که این اطالعیه را 
دادند، در روز چهارشــنبه )۱۹ آبان( قبل 
از معامالت بسته شد تا شرکت ها شفاف 
ســازی کنند و اطالعات تکمیلی را ارایه 
دهند.عشــقی با بیان اینکه اعالم حذف 
قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته 
)۱۸ آبان( باعث خوش بینی در بازار شد 
و اثر مثبتی در ســایر سهام داشت، اظهار 
کرد که پنج شــنبه )۲۰ آبان( به واسطه 
اختــالف نظری که دربــاره نحوه اجرای 
سیاســت حذف قیمت گذاری دستوری 
ایجاد شد، این اطالعیه ملغی و روز شنبه 
به دلیل ملغی شــدن این سیاست، بازار 
سرمایه منفی شد. سیاست دولت در بلند 
مدت پرهیز از قیمت گذاری دســتوری 
اســت این سیاســت بارها توسط رئیس 
جمهور و تیم اقتصادی دولت اعالم شد و 
در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست 
بلندمدت این است که از سیاست گذاری 
دستوری فاصله بگیریم تا شرکت ها بتوانند 

سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

وعده عشقی به بورسی ها
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گزیده خبر

 هراس آمریکا از حمالت سایبری؛ واشنگتن دست
 به دامن صهیونیست ها شد

تهران-ایرنا- نگرانی مقامات آمریکایی از تداوم حمالت سایبری به تاسیسات زیربنایی و سیستم 
های زیرســاختی این کشــور باعث شده تا واشــنگتن برای مقابله با این چالش دست به دامن 
صهیونیست ها شود.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای هیل، این در حالی است که صهیونیست ها 
نیز پیش از این نسبت به حمالت سایبری علیه تاسیسات و نهادهای این رژیم ابراز نگرانی کرده 
بودند.در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد با وزارت دارایی رژیم صهیونیستی  برای 
رسیدگی به مسائل مربوط به امنیت سایبری و حمالت باج افزاری همکاری خواهد کرد.براساس 
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، آمریکا و رژیم صهیونیســتی قرار است نیروی ضربتی را با هدف 
حفاظت از زیرساخت های مالی حیاتی دو طرف و تکنولوژی های نوظهور تشکیل دهند.همچنین 
واشــنگتن و تل آویو همکاری هایشان را برای مقابله با تهدید حمالت باج افزاری در سراسر جهان 
گسترش خواهند داد.در همین راستا آمریکا و صهیونیستها قرار است یک یادداشت تفاهم مربوط 
به حمایت از تبادل اطالعات در بخش های مالی با هدف مقابله با حمالت ســایبری را توســعه 
دهند. همچنین مقابله با تهدیدات اطالعاتی و آموزش پرســنل دو طرف از جمله دیگر همکاری 
ها در این زمینه خواهد بود.این همکاری جدید میان واشــنگتن و تل آویو در حالی اعالم شــده 
که آسیب پذیری دو طرف در برابر حمالت سایبری و باج افزاری بیش از پیش آشکار شده است.

واشنگتن پست روز گذشته با اشاره به حمله سایبری اخیر به اف بی آی گزارش داد که این نفوذ 
سایبری نشان از ضعف و خرابی امنیت سایبری و آسیب پذیری سیستم ایمیلی آمریکا در برابر 
حمالت هکرها اســت.در ماه های اخیر تعداد حمالت سایبری به شرکت ها و نهادهای کلیدی 
آمریکا افزایش یافته که آسیب پذیری امنیت سایبری سیستم های این کشور را نشان می دهد. 
تنها در تیرماه سال جاری به گفته یک شرکت امنیت سایبری حدود ۲۰۰ کسب و کار در آمریکا 
هدف حمله بزرگ باج افزاری قرار گرفت.محافل امنیتی، سایبری و رسانه ای رژیم صهیونیستی 
نیز اخیرا درباره حمالت سایبری به زیرساخت های این رژیم ابراز نگرانی کرده اند که به عقیده 
کارشناســان، علت این امر را باید در سطح و گستردگی حمالت و ناتوانی این رژیم در مقابله با 
آن جســتجو کرد. زیرساخت های اصلی رژیم صهیونیستی در طول کمتر از یک ماه اخیر شاهد 
حمالت مداوم ســایبری بوده اســت.در این مدت از ســایت های نظامی، امنیتی و مدنی رژیم 
صهیونیستی گرفته تا شرکت های بزرگ هاستینگ این رژیم آماج حمالت پیاپی قرار گرفته است.

 تردید اعضای ناتو برای عضویت اوکراین 
در این سازمان

 دبیرکل ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی) ناتو( تصریح کرد که اعضای این نهاد هنوز در مورد 
مسئله الحاق اوکراین به ناتو به اتفاق نظر نرسیده اند.به گزارش به نقل از خبرگزاری تاس، ینس 
استولتنبرگ در مصاحبه با شبکه »اچ بی او« آمریکا خاطر نشان کرد که به رغم حرکت ناتو در 
راســتای تقویت روابط با کی یف، کشــورهای عضو این نهاد هنوز به اتفاق نظر در مورد اینکه آیا 
اوکراین باید بخشی از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی باشد یا خیر، دست نیافته اند.استولتنبرگ 
در این مصاحبه گفت: الزمه عضویت در ناتو این است که استانداردهای این سازمان رعایت شود. 
مــا به اوکراین برای مبارزه با فســاد مالی کمک می کنیم، اما تمامــی اعضای ناتو باید در مورد 
عضویت کامل کی یف به این ســازمان به اتفاق نظر برســند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

دبیرکل ناتو عنوان کرد که این ســازمان روابطش را با اوکراین گســترش داده اما کی یف تحت 
پوشش بند پنجم منشور ناتو که مربوط به امور دفاع جمعی است، قرار ندارد.این اظهارات دبیرکل 
ناتو در حالی مطرح شده است که تنش میان اوکراین و روسیه طی روزهای اخیر تشدید شده و 
کی یف خواستار حمایت غرب از جمله ناتو بوده است.لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اواخر مهر ماه 
اعالم کرده بود که هیچ کشور سومی نمی تواند از عضویت اوکراین در ناتو جلوگیری کند.آستین 
افزود: اوکراین حق دارد برای خود تصمیم بگیرد. هیچ کشوری دارای حق وتو برای جلوگیری از 
عضویت اوکراین در ناتو نیست. اوکراین حق دارد بدون دخالت خارجی در مورد سیاست خارجی 
خود تصمیم بگیرد. حمایت ما از حاکمیت اوکراین تغییر نکرده است و ما به همکاری های خود 
ادامه خواهیم داد.  در این میان مســکو نیز بارها نسبت به نزدیک شدن ناتو به اوکراین و حضور 

این سازمان در نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داده است.

پوتین:
با لوکاشنکو درباره اظهاراتش صحبت می کنم

رئیس جمهوری روســیه در مصاحبه ای تاکید کرد که او بــا ایده وزارت دفاع 
کشورش برای برگزاری مانورهای نظامی ناگهانی در دریای سیاه در واکنش به 
فعالیت ناتو مخالفت کرد چون نمی خواست تنش ها در این منطقه تشدید شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، روسیه از آنچه افزایش خطرناک 
فعالیت ایاالت متحــده و متحدانش در منطقه دریای ســیاه میخواند و پرواز 
هواپیماهای جاسوســی غربی، پرواز بمب افکنهای استراتژیک بیشتر و حضور 
دو رزم ناو آمریکایی در آنجا شــکایت دارد.  برخی از این تحرکات در نزدیکی 
کریمه انجام میشــود که یک شبه جزیره در دریای سیاه است که روسیه آن را 
در سال ۲۰14 از اوکراین گرفت و ضمیمه خاک خود کرد. همچنین تنشهایی 
بر سر تقویت نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین و همچنین بحران مهاجران بین 
بالروس که متحد روسیه است و اتحادیه اروپا وجود دارد.والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی دولتی که شامگاه یکشنبه 
منتشر شد، گفت که او نمیخواهد تنشها در منطقه دریای سیاه را تشدید کند.

پوتین به شــبکه روسیا-1 گفت: باید بگویم که وزارت دفاع ما پیشنهادی برای 
برگزاری مانورهای از پیش اعالم نشده خودمان در آن آبها داشت. اما من اعتقاد 
دارم که اینها بیهوده اســت و ضرورتی ندارد که بیشــتر به تنشهای موجود در 
آنجا افزود. بنابراین وزارت دفاع ما خودش را به اسکورت جتها و کشتیهای ناتو 
محدود کرد.  ئیس جمهوری روســیه افزود: ایاالت متحده و متحدانش در ناتو 
واقعا مانورهای بدون اطالع قبلی در آبهای دریای سیاه انجام میدهند و میخواهم 
دوباره تاکید کنم که مانورهای آنها واقعا بدون اطالع قبلی اســت. این چالشی 

بسیار جدی برای ماست.

بحران مهاجران
رهبر روســیه همچنین در گفتگو با برنامه »مســکو، کرملین، پوتین« در این 
شبکه تلویزیونی گفت کشورش آمادگی دارد تا تالشها برای حل و فصل بحران 
مهاجــران در مرز بالروس و اتحادیه اروپا را تســهیل کنــد.او گفت: زمانی که 
صحبتهــا و اتهاماتی را علیه خودمان میشــنویم، میخواهم به همه بگویم که 
حواستان به مسائل داخلی خودتان باشد و تالش نکنید آنها را به دیگران منتقل 
کنید چون نهادهای مرتبط خودتان باید آنها را حل و فصل کنند. با این حال، 
ما آمادگی داریم اگر کاری از دســتمان برمی آید، نهایت تالشمان را کمک به 
حــل و فصل این وضعیت کنیم.رئیس جمهوری روســیه بار دیگر تاکید کرد: 
اتهاماتی مبنی بر همدســتی روسیه در این بحران مهاجران، از تمایل شخصی 
برای انداختن مســوولیت این تحوالت کنونی بــه گردن دیگری حکایت دارد. 
کشورهای غربی تالش میکنند تا مسوولیت این بحران را نپذیرند. من قبال هم 
گفته ام که ما ارتباطی با این مســاله نداریم، مطلقا هیچ چیز. حال چرا برخی 
درباره آن صحبت میکنند؟ چون این در باطنشان است. این نشان دهنده تمایل 
آنها برای مقصر جلوه دادن دیگران است.به گفته رئیس جمهوری روسیه، این 
کشــورهای غربی هستند که باید بابت این بحران سرزنش شوند. پوتین تاکید 
کرد: قباًل توضیح داده ام که چرا. دالیل سیاسی، نظامی و اقتصادی وجود دارد. 
آنها بودند که شــرایطی ایجاد کردند که هزاران، حتی صدها هزار تن خانه های 
خــود را ترک کنند. و اکنون آنها برای فرار از مســئولیت آنچه اتفاق می افتد، 
دنبال مقصر هســتند.والدیمیر پوتین گفت که از طریق رســانه ها متوجه این 
بحران مهاجران شده است. او افزود: من هرگز پیش از این درباره این مساله با 
الکساندر لوکاشنکو )رئیس جمهوری بالروس( صحبت نکرده بودم. با این حال، 

از زمان وقوع این بحران ما دو بار تلفنی حرف زده ایم.

تهدید به قطع گاز
والدیمیر پوتین در صحبتهایی گفــت که بالروس از قبل درباره طرح احتمال 
قطع انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا با او مشورت نکرده بود و افزود که چنین 
اقدامی میتواند خطر لطمه زدن به روابط مینســک با مســکو را در پی داشته 
باشد.رئیس جمهوری بالروس پنجشنبه گذشته تهدید کرد که به تالفی هرگونه 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مینســک در رابطه با بن بست مهاجران در مرز 
کشــورش با این اتحادیه، جلوی انتقــال گاز و دیگر کاالها از طریق بالروس را 
میگیرد. تهدید او موجب افزایش موقت بهای گاز در اروپا شــد. اروپا یک سوم 
از ســوخت مصرفی خود را از روســیه و از طریق خط لوله ای که از بالروس به 
ســمت لهستان و آلمان میرود، دریافت میکند.پوتین در مصاحبه با این شبکه 
تلویزیونــی درباره این تهدید بالروس گفت: دو مرتبه که با لوکاشــنکو تلفنی 
صحبت کردم، او یکبار هم به این موضوع اشــاره نداشــت و اصال حرفی نزد. 
البته به لحاظ تئوری، لوکاشــنکو رئیس جمهوری کشوری است که ترانزیت از 
آن انجام میشــود و میتواند دســتور قطع تامین گاز به اروپا را بدهد. اما این به 
معنای نقض قرارداد ترانزیت گاز ماست و امیدوارم که چنین اتفاقی رخ ندهد.در 
این مصاحبه، پوتین همچنین گفت که چنانچه بالروس انتقال گاز را قطع کند 
»خسارت بســیار بزرگی« را به بخش انرژی اروپا وارد میکند و »این مساله به 
توسعه روابط ما با بالروس به عنوان یک کشور ترانزیت کمکی نمیکند.«پوتین 
افزود: اگر این حرفی باشد که لوکاشنکو در لحظه و ناگهانی نگفته باشد، آن را 

بعدا با او در میان میگذارم.

طرح های بایدن؛ به نفع ثروتمندان و به زیان 
طبقه متوسط

تهران-ایرنا- نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که طرح های جو بایدن در 
زمینه رفاه اجتماعی و تغییرات آب و هوایی مالیات طبقه متوسط را تا ۳۰ درصد 
افزایش می دهد و شــامل معافیت های پرسودی برای فوق ثروتمندان است.به 
گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشت: تقریبا ۳۰ درصد خانواده های طبقه 
پایین و متوسط آمریکایی باید از آغاز سال جدید و با قانونی شدن طرح بایدن، 
مالیات بیشــتری پرداخت کنند.تحقیقات برنامه مرکز سیاست مالیاتی آمریکا 
وابســته به لیبرال ها به عنوان پروژه مشترک موسســه بروکینگز و اوربان به 
بررسی عمیق افزایش مالیات ها پرداخته که دموکرات های مجلس نمایندگان 
آمریکا می خواهند در این قانون چندتریلیون دالری گنجانده شــود.این یکی 
از چند تحقیق انجام شــده درباره قدرت افزایش برنامه ریزی شــده مالیات ها 
برای تحقق اهداف بایدن جهت جلوگیری از تبعات ناشــی از فرار مالیاتی فوق 
ثروتمندن و طبقه متوسط است. هر چند که طرح افزایش مالیات بایدن جزیی 
اســت اما بتدریج تا پایان دهه کنونی افزایش قابــل توجهی پیدا خواهد کرد.

گزارش اخیر نشــان می دهد که اگر محدودیت کاهش ایالتی و محلی مالیات 
ها از 1۰ هزار دالر به ۸۰ هزار دالر افزایش یابد، دو ســوم اَبرثروتمندان شاهد 
کاهش مالیاتی خواهنــد بود.بایدن و دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا 
مجموعه گسترده ای از  مالیات های جدید را ارائه داده اند که وال استریت محل 
بزرگترین بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری دنیا تا مین استریت محله خرده 
فروشی ها در آمریکا را در بر می گیرد و شامل پرداخت مالیات برای بسته رفاه 
اجتماعی است.کاخ سفید تالش می کند چنین وانمود کند که افزایش مالیات 
ها تنها اقشــار فوق ثروتمند آمریکایی و شرکت ها را هدف قرار می دهد و در 

نهایت منافع همگانی را تامین می کند.

بالروس و بحران پناهجویان

 امنیت انسانی را چه کسی گروگان گرفت؟
امنیت انسانی حلقه مفقوده کلیه تعامالتی است که طی 1۰ 
ســال اخیر در خاورمیانه شاهد بودیم و این بار در قالب موج 
جدیــدی از بحران پناهجویان نمود پیدا کرده که از اشــتباه 
محاسباتی غرب ناشی می شــود.خبرگزاری مهر، گروه بین 
الملل - زمستان در راه است اما این سرمای استخوان سوزی 
که بر بند بند روابط بین الملل حاکم اســت و بطور نمادین با 
پیش بینی وقوع قحطی در افغانســتان تحت تسلط طالبان و 
هشــدار یخ زدن مهاجران در مرز بالروس همراه شــده، نه از 
روی جبر طبیعت برای تغییر فصول بلکه بیشتر بابت اختیار 

دولت ها در بازگشت به تنش های دوران جنگ سرد است.
جنگ ســرد جدید این قابلیــت را دارد که تا مرز ایجاد عصر 
یخبندان پیــش برودجنگ ســرد در دوره ای رقم خورد که 
جهان دوقطبی بود. بنابراین، فروپاشی شوروی سابق و ادعای 
آمریکا برای یکه تازی در عرصه جهان، دست کم در ۳۲ سال 
گذشــته، این توهم را به وجود آورد که ثباتی نسبی بر روابط 
بین کشــورها حاکم شده است اما اکنون، دوره گذار به پایان 
رســیده و دنیای سیاست این بار به سمت چند قطبی شدن 
پیش می رود تا آنجا که فاصله هژمون نوظهور چین و هژمون 
فرسوده آمریکا را قدرت های میانی چون روسیه، هند و حتی 
اتحادیــه اروپا پر می کنند که هر یک بــه نوبه خود به دنبال 
قد کشیدن و ســهم خواهی از تحوالت جاری هستند.با این 
حســاب، صرف نظر از این حقیقت که انگلیســی ها در طول 
تاریخ همیشه فرصت طلب بوده اند؛ بهتر است این بار هشدار 
»نیک کارتر« فرمانــده ارتش بریتانیا را جدی بگیریم که در 
مصاحبه با »رادیو تایمز« گفت: جنگ ســرد جدید به مراتب 
از دوره قبل خطرناک تر خواهد بود.در صورت بروز نخســتین 
تقابل ناخواســته، شاهد فوران آتشی خواهیم بود که زیر کوه 
یخ پنهان شده و جرقه آغاز یک فاجعه خواهد بودتضاد منافع 
میان بازیگران متعدد، ماهیت خصمانه جهان سیاست، فقدان 
ســاز و کارهای دیپلماتیک مؤثر برای رفع تنش، همه و همه 
گویای آن اســت که جنگ سرد جدید این قابلیت را دارد که 
تا مرز ایجاد عصر یخبندان پیش برود.این دقیقاً مصداق قرار 
 Les Echos گرفتن در همان وضعیتی است که نشریه فرانسوی
آن را با دوران قبل از جنگ جهانی اول مقایســه می کند که 
اگرچــه در آن، هیچیک از طرفین حرفــی از دفاع یا حمله 
نمی زند اما در صورت بروز نخســتین تقابل ناخواسته، شاهد 
فوران آتشــی خواهیم بود که زیر کوه یخ پنهان شده و جرقه 
آغاز یک فاجعه خواهد بود.در این میان، بلوک غرب برای حفظ 

وضعیت موجود، چین را به عنوان چالش بلندمدت و روســیه 
را به عنوان تهدیدی قریب الوقوع تلقی می کند و با نگاه کردن 
به این چشم انداز است که آمریکا پیش از چرخش راهبردی 
به ایندوپاسیفیک، به فکر تنگ کردن حلقه مهار روسیه افتاده 
اســت و تنش هایی که به ویژه در هفته های اخیر در اروپای 
شرقی شاهد بودیم؛ از اصطکاک منافع واشنگتن-مسکو ناشی 

می شود.

بحران پناهجویان- مسئولیت یک اشتباه
پشــت ماجرای مشروعیت زدایی از لوکاشنکو هدفی بزرگ تر 
یعنــی تضعیف جایــگاه پوتیــن در اروپای شــرقی نهفته 
است»الکســاندر لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس از 1۹۹4 
به این ســو در رأس قدرت است و جایگاه سیاسی اش از سال 
گذشــته و بعد از آن متزلزل شــد که بلوک غرب ششمین 
بُــرد پیاپی او در انتخابات را تاب نیاورد. در تشــریح وضعیت 
کلــی باید گفت که آمریکا و شــرکایش اعتراضات مردمی را 
کــه پس از اعالم نتایج انتخابات بالروس رخ داد؛ به نفع خود 

مصادره کردند تا با فراهم کردن شــرایط برای روی کار آمدن 
یک دولت غربگرا در مینســک، دیوار دفاعی ناتو در مرزهای 
روسیه را بیش از پیش مستحکم کنند.بنابراین، پشت ماجرای 
مشــروعیت زدایی از لوکاشنکو هدفی بزرگ تر یعنی تضعیف 
جایگاه پوتین در اروپای شرقی نهفته است و نمی توان انتظار 
داشــت که مسکو در برابر این مســئله بی تفاوت بماند.اینجا 
است که ماهیت خصمانه دنیای سیاست علنی می شود به این 
معنا که یک کشــور )آمریکا( منافعش را در زیر سوال بردن 
منافع کشوری دیگر )روسیه( می بیند و این کنش غیر اخالقی 
به واکنشــی غیر دوستانه منجر می شــود که لزوماً بر مبنای 
تأمین امنیت انسانی بنا نشــده است.این کنش غیر اخالقی 
به واکنشــی غیر دوستانه منجر می شــود که لزوماً بر مبنای 
تأمین امنیت انسانی بنا نشده استامنیت انسانی حلقه مفقوده 
کلیه کنش ها و واکنش هایی اســت که به ویژه طی 1۰ سال 
اخیر در آســیای غربی و آفریقای شمالی )خاورمیانه( شاهد 
بودیــم. آمریکا و متحدانش با حذف ایــن حلقه مهم و فقط 
به این خاطر که منافعشــان در عراق، سوریه یا یمن در تغییر 

وضعیت موجود بوده اســت؛ ماجراجویــی را آغاز کردند که 
قطعاً با واکنش آنهایی مواجه شــد که برخالف طرف مقابل، 
منافعشان در حفظ وضعیت موجود بود.نتیجه آنکه شاهد موج 
مهاجرت از کشورهای آسیب دیده خاورمیانه به اروپا به عنوان 
نزدیــک ترین نقطه ثبات اجتماعی بودیم که تا حد زیادی با 
دوراندیشی »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان در تطمیع ترکیه 
به عنوان »گیت ورود به قاره سبز« به طور حساب شده انجام 
شد اما قرار نیست همیشه محاسبات کشورهای غربی با این 
دقت و درصد خطای اندک پیش بــرود. مثاًل در موج جدید 
مهاجرت که در مرز بالروس و لهســتان شاهد هستیم؛ دولت 
مینسک به رهبری لوکاشنکو متهم است که از پناهجویان به 
عنوان ابزار جنگ هیبریدی استفاده می کند و با توزیع روادید 
در کشورهای جنگ زده یمن، سوریه و عراق، شهروندان آنها 
را برای سفر به بالروس ترغیب می کند تا از آنجا خود را به مرز 
لهستان، لتونی و لیتوانی برسانند و در نهایت وارد اروپای غربی 
شوند.بحران مهاجرت نتیجه سیاســت های غلط کشورهای 
غربی در خاورمیانه استاگرچه، دولت مینسک این اتهام را رد 
می کنــد اما در اصل ماجرا که والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه آن را با جمالتی کوتاه و سلیس بیان کرد؛ تغییری ایجاد 
نمی شود. پوتین روز شنبه به صراحت گفت: بحران مهاجرت 
نتیجه سیاست های غلط کشورهای غربی در خاورمیانه است و 
البته امید پناهجویان به برخورداری از مزایای اجتماعی بیشتر 
در اروپــا )همان مزایایی که به واســطه جنگ های تحمیلی، 
از داشــتن آنها در ســرزمین مادری خود محروم مانده اند(.

لوکاشنکو هم در مقابل شرایط پیش آمده، توجیه خاص خود 
را دارد که از اصل کنش و واکنش ناشــی می شود. او می گوید 
با طرفین غربی توافقی در راســتای مهار مهاجرت داشته اما 
قرارهای قبلی به واسطه تحریم مینسک دیگر موضوعیت ندارد 
و بالروس هم نمی تواند به تنهایی از پس هزینه های این طرح 
برآید. بنابراین، دیگر سدی در برابر سیل پناهجویان نیست. به 
بیان دیگر، این سیل از مدت ها پیش به دلیل ناامنی انسانی که 
نتیجه اقدامات غرب در خاورمیانه است، وجود داشته است.در 
اینجا، روسیه نه بابت مشارکت در بحران پناهجویان بلکه بابت 
عدم ممانعت از بروز آن )به عنوان قدرت تأثیرگذار بر بالروس( 
در مظان اتهام اســت. تردیدی نیست که در نهایت، روسیه با 
وساطت خود این غائله را خاتمه می دهد اما فعاًل مصلحت را 
در آن دیده که بلوک غرب را با بخشــی از تبعات کنشــگری 

غیراخالقی خود روبرو کند.

 رئیس ارتش انگلیس نسبت به تبدیل بحران مهاجران 
در مرز بالروس به جنگ هشدار داد

فرمانده نیروهای مسلح انگلیس از وخامت اوضاع در مرز بالروس با لهستان ابراز نگرانی کرده و این بحران را 
حاصل مداخالت روسیه دانست.به گزارش ایسنا، این اظهارات نیک کارتر، رئیس ستاد دفاع ارتش انگلیس 
در شرایطی مطرح میشود که نیروهای انگلیسی برای مدیریت مهاجران »مسلحی« که گفته میشود »وادار 
به ورود به اتحادیه اروپا« شده اند، عازم ورشو در لهستان شدند.ژنرال کارتر مدعی شد که مینسک مهاجران 
را به سمت مرزهای اتحادیه اروپا هل میدهد تا این منطقه را در سناریویی که به گفته او »مستقیما از کتاب 
بازی روســیه« آمده اســت، بی ثبات کند.در برنامه »اندرو مار« در شبکه خبری بی.بی.سی، از نیک کارتر 
پرسیده شد که آیا او نگران تشدید این وضعیت و تبدیل آن به »چیزی بسیار جدی« است یا خیر. او پاسخ داد: بله فکر میکنم اینطور باشد.ژنرال 
کارتر گفت: گمان میکنم این نمونه کالسیک نوعی دستورکار ترکیبی باشد که شما اطالعات نادرست را به بی ثباتی مرتبط میکنید و این ایده هل 
دادن مهاجران به سمت مرزهای اتحادیه اروپا، نمونه کالسیک از چنین چیزی است. بسیاری از مهاجران که عمدتا از خاورمیانه هستند، در سمت 
مرز بالروس در کمپهای موقت به سر میبرند.این فرمانده نیروهای مسلح انگلیس گفت که نیروهای اعزامی کشورش قرار است به ایجاد حصارهایی 
در امتداد مرز لهستان با بالروس اقدام کنند، نه این درگیر شوند.او گفت: آنچه اقدام ما نشان میدهد، وحدت ما با لهستان و این حقیقت است که 
ما در کنار لهستان علیه هر نوع تهدیدی ایستاده ایم. انگلیس نادیده نمیگیرد. ما در کنار متحدانمان در این منطقه ایستاده ایم، کسانی که در خط 
مقدم آزادی قرار دارند. گرچه پیش بینی نمیکنم که این اوضاع به جنگ واقعی ختم شود، اما انگلیس و ناتو باید هوشیار باشند.تنش در بالروس و 
حول و حوش اوکراین از نظر این ژنرال انگلیسی، »نمونه کالسیک اندکی حواس پرتی و انحراف حواس« است. او  گفت: اگر به کتاب بازی روسیه 
طی این سالها نگاهی بیندازید، ایده ای که آنها »ماسکیروفکا« می نامند و این تئاتری که آنها همراهش میکنند، کامال از نمونه ای از چیزهایی است 

که سالها و سالها در جریان بوده است.

بخش »مبارزه با تروریســم« شورای امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی به اسرائیلی ها هشدار 
داد که به ترکیه سفر نکنند.به گزارش ایسنا، 
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد، مقر »فرماندهی مبارزه با تروریســم« در 
شــورای امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی 
به اسرائیلی ها هشــدار داد که به ترکیه سفر 
نکنند و کســانی که در این کشور هستند به 
سرعت ترکیه را ترک کنند و از سفر به مراکز 
توریستی شــلوغ خودداری کنند.این هشدار 
در ســایه افزایش تهدید خطــرات حمالت 
تروریستی و به دنبال بازداشت زوج اسرائیلی 
از ســوی نیروهای امنیتی ترکیه صادر شده 
اســت.در این گزارش آمده اســت: سرنوشت 
این زوج اســرائیلی که در استانبول بازداشت 
شــده و بعد از گرفتن عکس کاخ رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جاسوســی 
متهم شده اند، به واسطه تماس های محرمانه با 
طرف های امنیتی مشخص خواهد شد.شبکه 
1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد 
که این تماس ها مشــخص خواهد کرد که آیا 
بازداشت این دو زوج اسرائیلی در راستای یک 
واقعیت عینی است که اردوغان می خواهد از 
طریق آن پیام هایی را برای اســرائیل ارسال 
کند یا واقعیتی اســت که تبعات قانونی برای 

بازداشــت شــدگان و روابط اسرائیل و ترکیه 
دارد.این شبکه به نقل از منابع اعالم کرد، 4۸ 
ساعت آتی برای اسرائیل سرنوشت ساز خواهد 
بود. از یک طرف مســئوالن اســرائیلی بعید 
می دانند مقامات ترکیه بازداشت زوج اسرائیلی 
را تمدید کنند. از سوی دیگر سکوت اردوغان 
و عدم اظهارنظر درباره این مسئله برای دادن 
پیام هایی به اســرائیل موجب ناخرســندی 
تل آویو می شــود.در این گزارش آمده اســت: 
اقدامات اسرائیل در این مرحله سنجیده است. 
اسرائیل در صدور هشدارهایی برای عدم سفر 
بــه ترکیه صبر می کند و اســحاق هرتزوگ، 
رئیس اســرائیل نیز در برقراری تماس تلفنی 
با اردوغان عجله نمی کند.این شبکه به نقل از 
یک مســئول عالیرتبه اعالم کرد: ما همچنان 
بــرای اطالع یافتن از موضوع تالش می کنیم. 
مــا در زمان کنونی به جواب واضحی دســت 
نیافته ایم. طرف اســرائیلی طی جلساتی برای 
ارزیابی اوضاع واکنش های احتمالی به ترکیه 
و ابزارهایی کــه در صورت تبدیل این پرونده 
بــه یک پرونده سیاســی از آن در روابطش با 
اردوغان اســتفاده خواهد کرد، مشخص کرده 
اســت.روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز نوشت، 
پیش بینی ها در اسرائیل اشاره به این مسئله 
دارد که 4۸ یا ۷۲ ساعت آتی برای حل بحران 

قبل از تبدیل شــدن به بحــران دیپلماتیک 
سرنوشت ساز خواهد بود.این روزنامه نوشت، 
رژیم صهیونیســتی از طریق چنــد کانال با 
ترکیه ای ها در ارتباط است. به موساد دستور 
داده شده تا با همتایانش در دستگاه اطالعات 
ترکیه تماس بگیرد و برای آن ها توضیح دهد 
که اشتباه کرده اند و این زوج اسرائیلی بی گناه 
هستند و جاسوس نیستند.به گفته این روزنامه 
ایال حوالتا، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم 
صهیونیســتی با رئیس شــورای امنیت ملی 
ترکیه بــرای حل این پرونــده تماس گرفته 
اســت.همچنین یک مسئول ســفارت رژیم 
صهیونیستی در ترکیه با مسئوالن ارشد وزارت 
خارجه ترکیه برای توضیح این مسئله تماس 
برقرار کرده است. وزارت خارجه این رژیم نیز 
تیمی را با ریاست مدیر کل وزارتخانه تشکیل 
داده اســت. طرف ترکیه ای تــا به این لحظه 
درخواست اسرائیل برای دیدار با زوج بازداشت 
شــده را رد کــرده اســت.روزنامه هاآرتص 
نوشت، یکی از پیش بینی های اصلی در رژیم 
صهیونیســتی این است که شــک و تردیدها 
درباره اســرائیل به دنبال بازداشت 1۵ تن در 
ترکیه که گفته شده مزدور موساد بوده اند و در 
طول پنج سال در باندهای مختلف کار کرده اند 

افزایش یافته است.

احتمال بحران دیپلماتیک میان دو طرف
هشدار رژیم صهیونیستی درباره سفر به ترکیه



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 25 آبان 1400  10 ربیع الثانی 1443  16 نوامبر 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4772 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

شرکت »آی بی ام«)IBM( می گوید تراشه کوانتومی جدیدش موسوم 
بــه »ایگل«)Eagle( به معنای »عقاب« را که ۱۲۷ کیوبیتی اســت، 
نمی توان توســط ابررایانه های کالسیک شبیه سازی کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت »IBM« ادعا می کند که گام بزرگی 
به سمت رایانش کوانتومی کاربردی برداشته است. این شرکت امروز 
از تراشــه جدید خود موســوم به »ایگل«)Eagle( که یک پردازنده 
کوانتومی ۱۲۷ کیوبیتی است، رونمایی کرد.»آی بی ام« ادعا می کند 
که این تراشــه اولین پردازنده ای اســت که نمی تواند توســط یک 
ابررایانه کالسیک شبیه سازی شــود. برای درک معنای این حرف، 
این شرکت می گوید برای شبیه سازی »ایگل« به بیت های کالسیک 
بیشتری نسبت به اتم های موجود در هر انسان روی زمین نیاز دارید.

دانشمندان آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که باکتری 
عامل ســل می تواند به مقاومت در برابر کروناویروس کمک کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، گروهی از دانشمندان 
آمریکایــی اخیرا پژوهشــی را برای ارزیابی اثر باکتری موســوم به 
»مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس«)Mycobacterium tuberculosis( بر 
بیماری زایی نوع شــدید کروناویروس انجــام داده اند.یافته های این 
پژوهش نشــان می دهند کــه موش های مبتال بــه مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس، در برابر کروناویروس مقاوم هســتند. این مقاومت، با 
گسترش زیرمجموعه های سلول های T و B در ریه ها ایجاد می شود.
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، یک باکتری بیماری زا از خانواده »مایکو

باکتریاسه«)Mycobacteriaceae( است.

در پی شــیوع یک بیماری همه گیر میان شیطان های تاسمانی، اکنون 
به نظر می رسد که این جانوران در حال غلبه بر این بیماری هستند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، در بحبوحه یک بیماری همه گیر میان 
انسان ها به نام »کووید-۱۹«، خبرهای خوبی از حیات وحش به گوش 
می رسد. تحقیقات جدیدی که در مجله ساینس)Science( منتشر شده 
است، نشان می دهد شیاطین تاسمانی با وجود شیوع یک سرطان عفونی 
به نام »تومور صورتی« یا »سرطان تاسمانی« که جمعیت آنها را تخریب 
کرده اســت، احتماال جان ســالم به در خواهند برد.جمعیت شیاطین 
تاســمانی توسط یک سرطان قابل سرایت عجیب به شدت تحت تاثیر 
 »DFTD« قرار گرفته است. بیماری »تومور صورت شیطان« یا به اختصار
برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ در شمال شرقی تاسمانی شناسایی شد. 

رونمایی از تراشه کوانتومی 
IBM جدید

 مقاومت در برابر کروناویروس 
با کمک باکتری عامل سل!

 غلبه »شیاطین تاسمانی«
 بر یک بیماری همه گیر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

استقرار پلیس مرزی لهستان در مرز با بالروس برای جلوگیری از ورود 
پناهجویان/ رویترز و خبرگزاری فرانسه

کولون موتورز اوکراین به دنبال تولید خودروی الکتریکی
خودروهای تجاری سبک LCV نیز همانند مدل های سواری و شاسی بلندها به دنبال استفاده از قوای محرکه الکتریکی هستند و 
همین موضوع باعث شده شرکت های جدیدی در بازار حضور یابند. کولون موتورز یکی از این شرکت هاست که در اوکراین فعالیت 
می کند و به تازگی اولین خودروی تجاری سبک و الکتریکی خود را معرفی کرده است. این شرکت به دنبال ارائه محصولی با قیمت 
ارزان و هزینه های مالکیت پایین است.خودروی این شرکت بر پایه پلتفرمی ماژوالر بنا شده و کف آن ارتفاع پایینی دارد. محصول 
الکتریکی کولون موتورز در ابتدا با ســه طول مختلف و سه نوع بدنه تولید خواهد شد. با توجه به رندرها و پروتوتایپ های اولیه 
می توان طراحی جعبه ای را مشاهده کرد که کابین در ارتفاع باال قرار داشته و سطوح شیشه ای بزرگ و کناره های تخت نیز باعث 
شده اند فضای بار و کاربرد مفید حرف اول را در طراحی بزنند.این خودروی تجاری سبک به صورت دیفرانسیل جلو و چهار چرخ 
محرک در دسترس خواهد بود و پیشرانه های الکتریکی آن حداکثر قدرت ۱۶۱ اسب بخاری و گشتاور ۲۵۰ نیوتون متری خواهند 
داشــت. این مشخصات باعث دستیابی به حداکثر سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت می شود. ماژول های باتری لیتیوم-یون فسفات 

کولون موتورز نیز از بلوک های ۴ کیلووات ساعتی زیادی تشکیل شده و شعاع حرکتی ۳۰۰ کیلومتری را به ارمغان می آورند.

تیمی که زیدان دیوانه وار دوست دارد
ســرمربی ســابق رئال مادرید تاکید کرد که از کودکی دیوانه وار عاشق مارسی بود و اکنون هم این تیم را بسیار دوست دارد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت، زیدان اصلیتی الجزایری دارد اما در شهر مارسی فرانسه به دنیا آمد و بزرگ شد.او می گوید 
دیوانه وار مارســی را دوســت دارد هر چند که هیچ وقت فرصت بازی کردن در این تیم رابه دست نیاورد.زیدان گفت: هیچ وقت 
با پیشنهاد مارسی مواجه نشدم البته برنارد تابی رئیس سابق باشگاه زمانی که در کن بازیکنی نوجوان بودم به دنبالم بود با این 
حال این انتقال صورت نگرفت و در نهایت راهی بوردو و بعد از آن یوونتوس شدم.زیزو ادامه داد: من آرزوی حضور در تیم شهرم 
مارسی را داشتم. از کودکی طرفدار مارسی بودم و این تیم را دیوانه وار دوست می داشتم. بعد از اینکه بازیکن بوردو شدم آرزو 
داشتم که مارسی در هر بازی به پیروزی برسد البته وقتی برابر این تیم قرار می گرفتیم دوست داشتم که خودمان پیروز شویم.

او در پایان گفت: اکنون هم عالقه زیادی به مارسی دارم و دوست دارم که این تیم در هر بازی به پیروزی دست پیدا کند و همه 
جام ها را کسب کند. نمی توانم تصور کنم که روزی به عنوان سرمربی برابر این تیم قرار بگیرم.

بسته شاردوان خوبی گرد ماهای ز چین و حلقهٔ زلف سیاه
ن تو صد یوسف هب چاهرد سر زلف تو صد لیلی اسیر رد زنخدا آفتاب آنجا هچ باشد؟ خاک راهاقتلت چون ساهی رب راه افگند کس گناهی رب تو نتواند نشاند

خون خلقی گر ربزیی بی گناه
زرههٔ آن کز غمت گومیی: آه!آه! کز شوق تومیسوزیم و نیست صبر میورزیم و غماز آب چشم

عشق می پوشیم و رنگ رخ گواه

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پدران و پسران
کتاب پدران و پســران اثر ایوان ســرگی یویچ تورگنیف 
یکی از رمان های تاثیرگذار در ادبیات روســیه است که 
در سال ۱۸۶۲ به چاپ رسید. در این رمان تورگنیف به 
تحوالت اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسیه 
می پردازد اما مهمتر از آن، نویســنده برای اولین بار یک 
شخصیت نیهیلیســت را به دنیای ادبیات روس معرفی 
می کند. این شــخصیت که قهرمان کتاب نیز محسوب 
می شود، یوگینی واسیلیویچ بازارف نام دارد که نماینده 
طبقه خاصــی از مردم روس و به خصــوص جوانان در 
ســال های ۱۸۶۰ است. آغاز رمان به این شکل است که 
مردی به نام نیکالی پترویچ گیرسانف، منتظر بازگشت 
پســر عزیزش یعنی آرکادی از دانشــگاه است. پدر که 
پسرش را بسیار دوست می دارد، سه زمستان با او در پترزبورگ زندگی کرده بود ولی متاسفانه زمستان 
آخر را نتوانسته بود همراه او باشد. به همین خاطر بسیار دلتنگ اوست و شوق دیدارش را دارد. آرکادی 
نیز پســری مهربان و محجوب اســت که احترام پدرش را بسیار نگاه می دارد. پدرش برای او »یک دنیا 
ارزش« دارد و دلش نمی خواهد کاری کند که باعث ناراحتی پدر شــود.به هنگام بازگشــت آرکادی، او 
دوست خودش – یوگینی واسیلیویچ بازارف – را نیز به همراه آورده است. بازارف به طبابت عالقه نشان 
می دهد اما فلســفه و مرام فکری او چیز دیگری اســت. او علوم طبیعی را دوست دارد و هر وقت از هم 
صحبتی با مردم سرخورده می شود به سراغ قورباغه، سوسک و دیگر موجودات می رود تا آن ها را مطالعه 
و بررسی کند. از دید او همه چیز مزخرف است و تنها با اصالح جامعه است که می توان دردهای روحی 
را که به علوم طبیعی ربط ندارد ناپدید کرد.آرکادی هم آشکارا تحت تاثیر بازارف و اندیشه های او قرار 
دارد و پدرش هنگامی که این موضوع را می بیند با احترام بازارف را می پذیرد و بسیار خوشحال است...

اقبال الهوری
محمــد اقبال الهوری یا عالمه اقبــال )۱۸ آبان ۱۲۵۶ 
سیالکوت تا ۱ اردیبهشت ۱۳۱۷ الهور( شاعر، فیلسوف، 
سیاســت مدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار 
زیادی نیز به زبان های فارســی و اردو سروده است. اقبال 
نخستین کســی بود که ایدهٔ یک کشور مستقل را برای 
مســلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد 
کشور پاکستان شــد. اقبال در این کشور به طور رسمی 
»شاعر ملی« خوانده می شود.اسرار خودی یکی از کتب 
معروف اقبال الهوری است.اقبال در سیالکوت، که امروزه 
در ایالت پنجاب پاکســتان واقع شده است، به دنیا آمد. 
نیاکان او از قبیله ســپروی برهمنان کشمیر بودند و در 
سده هفدهم میالدی، حدود دویست سال پیش از تولد 
او، اسالم آورده بودند. پدر او مسلمانی دیندار بود.]۲[ اقبال قرآن را در یکی از مساجد سیالکوت آموخت 
و دوران راهنمایی و دبیرســتان خود را در کالج میسیونری اسکاتلند )Scotch Mission College( گذراند. 
تحصیالت او در رشــته فلسفه در دانشــگاه الهور آغاز شد و مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را در سال 
۱۸۹۹م با رتبه اول از دانشگاه پنجاب دریافت کرد. وی پس از آن از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ 
مدرک دکترای خود را در رشــتهٔ فلسفه گرفت.اقبال در دورهٔ کارشناسی ارشد با توماس آرنولد ارتباط 
نزدیکی پیدا کرد و در اروپا نیز با با ادوارد براون و رینولد نیکلسون مراودات علمی داشت. اقبال در دوران 
جنگ جهانی اول در جنبش خلیفه که جنبشی اسالمی بر ضد استعمار بریتانیا بود، عضویت داشت. وی 
با موالنا محمد علی و محمد علی جناح همکاری نزدیک داشت. وی در سال ۱۹۲۰ در مجلس ملی هند 
حضور داشت اما از آنجا که گمان می کرد در این مجلس اکثریت با هندوها است پس از انتخابات ۱۹۲۶ 

وارد شورای قانونگذاری پنجاب شد که شورایی اسالمی بود و در الهور قرار داشت.

فرهنگ

پــس از آن کــه دیوان عدالــت اداری تنظیــم ضوابط 
رده بندی ســنی آثار ســینمایی را از صالحیت سازمان 
ســینمایی خارج کرد یکی از معاونین این نهاد گفت که 
تنظیم آیین نامه رده بندی سنی آثار سینمایی طبق قانون 
برعهده هیئت وزیران یا وزیر مربوطه )فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی( است و سازمان سینمایی صالحیت انجام این 
کار را ندارد.به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری که طبق 
اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، 
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا 
آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها زیر نظر رئیس 
قوه قضائیه تاســیس شده به تازگی اعالم کرده است که 
»تصویب ضوابط رده بندی سنی آثار سینمایی از حدود 
اختیارات سازمان سینمایی خارج است اما اصل رده بندی سنی آثار سینمایی ضروری است«. رایی که 
این سوال را ایجاد می کند که مسئول رده بندی سنی آثار سینمایی کدام نهاد است؟ مهدی دربین معاون 
قضایی در امور هیات عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط 
با این رای گفت: هیئت عمومی در رای خود این را اعالم کرده است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی 
عالوه بر این که قانونگذار تصریح کرده اســت که آیین نامه های اجرایی قوانین باید توسط هیئت وزیران 
نوشته شود، هریک از وزرا صالحیت دارند در حوزه مسئولیت و حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت 
وزیران، آیین نامه وضع و بخشنامه صادر کنند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف 
باشد. این اجازه و اختیار به وزرا و هیئت وزیران داده شده و معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی اختیار 

تدوین شیوه نامه، آیین نامه و مقرراتی از این دست را ندارد.

 رده بندی سنی آثار سینمایی 
برعهده کیست؟
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