سردار فدوی:

به برکت انقالب اسالمی دشمن جرأت نگاه چپ به ما را ندارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

جانشین فرمانده کل سپاه گفت :اقتضای پیروزی در جنگهای فرهنگی و رسانه ای افزایش توانمندی اطالعاتی و فرهنگی است و باید از ابزارهای مناسب
استفاده کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از سپاه نیوز سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه روز پنجشنبه در دیدار با آیت اهلل محمدباقر
محمدی الئینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به برگزاری رزمایش اطالعاتی با محوریت  ۶استان اظهار کرد :اکنون با جنگهای نظامی مواجه نیستیم
و به برکت انقالب اسالمی و شهدای انقالب و امام و مقام معظم رهبری دشمن جرأت نگاه چپ به ما را ندارد.وی افزود :اکنون با گذشت بیش از سالها از
جنگ چون دشمنان مطمئن هستند از جنگ نظامی نفعی نمیبرند بلکه خیلی هم ضرر میکنند.....
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www.sobh-eqtesad.ir

شنبه  29آبان  14 1400ربیع الثانی  20 1443نوامبر 2021

2

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4775

@sobheqtesad

رییس جمهوری:

باقری:

سامان دادن به پروژه های نیمه تمام اولویت دولت است

موفقیت مذاکرات هشت آذر در گرو
«اراده جدی» و «آمادگی عملی» طرف
مقابل برای لغو تحریمها است
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حقوقهای مهآلود در دستگاههای نظارتی ،مالی و ورزشی

 ۱۷دستگاه مادر از ورود اطالعات
خود خودداری کردند

به جریان افتادن پرونده مبهم سامانه ثبت حقوق و مزایا و اعالم رسمی سازمان اداری و استخدامی نشان داد که
همچنان برخی دستگاهها که تعدادشان کم هم نیست حتی حاضر به ورود به سامانه نشده و هیچ اقدامی جهت
شفافســازی پرداختها نکردهاند .در کنار آن دستگاههایی مانند دیوان محاسبات و مجلس که مکلف به نظارت
بر این جریان هستند ،خودشان هم اطالعی از وضعیت پرداختهایشان ارائه ندادهاند.به گزارش ایسنا ،راه انداری
سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت در پرداختها ،زمانی به برنامه ششم توسعه آمد و در ماده  ۲۹به تکلیفی
برای دستگاههای مشمول تبدیل شد....
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توانگر مطرح کرد

وصول مالیات بر مسکن و خودرو به صفر رسید

3
خطاهای پیشین حکمرانی آب موجب عبرت نشده است
4

خطیبزاده:

سود  ۱۷۰هزار میلیارد تومانی خریداران
خودرو در سه سال

بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا ،سه کشور اروپایی و
شورای همکاری ارزش پاسخگویی ندارد

درشرایط تحریم رخ داد؛

چرا ایرانیها برای ترکیه دست و پا میشکنند!
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ارتباط تجاری مستقیم ایران با  ۴کشور اروپایی در نیمه
نخست ۱۴۰۰
با بررســی مقاصد عمده واردات کشور میتوان اسامی برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان ،هلند ،آلمان
و ســوئیس را شاهد بود که در نیمه نخســت  ۱۴۰۰حدود  ۳میلیارد دالر مراوده تجاری با ایران داشتهاند.به
گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس آمار رسمی واصله از گمرک ،مهمترین مقاصد صادرات ایران طی نیمه نخست
 ۱۴۰۰کشورهای چین ،عراق و ترکیه به ترتیب با سهم  ۳۳درصد ۱۷ ،درصد و  ۹درصد از ارزش کل صادرات
غیرنفتی هستند که ارزش صادرات کشورهای مذکور نیز طی نیمه نخست  ۱۴۰۰به ترتیب حدود  ۵.۳میلیارد
دالر ۲.۷ ،میلیارد دالر و  ۱.۴میلیارد دالر اســت .شایان ذکر است سهم چین در افزایش  ۶۳درصدی ارزش
صادرات طی نیمه نخست  ۱۴۰۰قابل توجه و حدود  ۲۴واحد درصد بوده است.طبق اطالعات موجود ،صادرات
ایران به ده مقصد عمده صادراتی که  ۶کشــور را کشــورهای همسایه تشکیل میدهند به استثنای کشور
افغانســتان ،با افزایش حداقل  ۱۶تا  ۱۶۲درصدی همراه بوده است .جدول ذیل بیانگر  ۱۰مقصد مهم عمده
صادرات غیرنقتی کشور طی نیمه نخست سال  ۱۴۰۰است.از طرف دیگر مطابق آمارهای موجود ،واردات از دو
کشور امارات متحده عربی و چین بیش از نیمی از کل ارزش واردات کشور طی نیمه نخست  ۱۴۰۰را تشکیل
میدهند (حدود  ۵۳درصد) .ارزش واردات ایران از دو کشــور مذکور در نیمه نخســت  ۱۴۰۰به ترتیب ۷.۳
میلیارد دالر و حدود  ۵میلیارد دالر بوده است.نکته قابل توجه ،افزایش  ۸۳درصدی واردات از امارات متحده
عربی طی نیمه نخست  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل است .طی بازه مذکور ،پس از امارات متحده
عربی و چین ،ترکیه با سهم حدود  ۱۱درصدی ( ۲.۴میلیارد دالر) از کل ارزش واردات قرار دارد.
در نیمه نخست  ۱۴۰۰اتفاق افتاد؛

بهبود  ۲میلیارد دالری تراز تجاری
طبق آمار گمرک ،طی نیمه نخست سال  ۱۴۰۰تراز تجاری ایران منفی  ۱.۳میلیارد دالر بوده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل بهبود  ۲میلیارد دالری را تجربه کرده است.به گزارش خبرنگار مهر ،براساس آمارهای
رسمی گمرک ،مبادالت تجاری ایران در نیمه نخست  ۱۴۰۰حدود  ۷۹میلیون تن کاال به ارزش  ۴۴.۹میلیارد
دالر بــوده که حدود  ۲۱.۸میلیارد دالر ( ۶۰میلیون تــن) از آن مربوط به صادرات و حدود  ۲۳میلیارد دالر
(حدود  ۱۹میلیون تن) آن مربوط به واردات ایران از سایر کشورها بوده است .ارزش و میزان تجارت کاالیی
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،به ترتیب حدود  ۴۷.۷درصد و  ۲۵.۷درصد افزایش داشته و عمده
رقم ارزش تجارت طی نیمه نخست  ۱۴۰۰مربوط به واردات ایران با سهم  ۵۱.۴درصدی است.همچنین طی
این مدت تراز تجاری ایران منفی  ۱.۳میلیارد دالر بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل بهبود حدود ۲
میلیارد دالری را تجربه کرده اســت .طی نیمه نخست  ،۱۴۰۰ارزش و میزان واردات ایران به ترتیب افزایش
حدود  ۳۷درصدی و  ۱۴درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل را تجربه کرده و ارزش و میزان صادرات
کاالیی نیز نسبت به مدت مذکور به ترتیب بیش از  ۶۱درصد و  ۲۹.۶درصد افزایش یافته است.

نوبت دوم

بر اساس گزارش مرکز آمار اعالم شد؛

سندروم خرید ملک در ترکیه؛ الکچریبازی یا سردرگمی؟
با وجود آنکه ایــن روزها از اقتصاد ترکیه اخبار
خوبی به گوش نمیرســد ،لیر هــر روز ارزش
خود را از دســت میدهد ،بیکاری در این کشور
روزافززون شــده ،گردشگری  ۶۵درصد کاهش
یافته ۳۵ ،درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول
مالیات بر ارزش افزوده میشــود و خریداران تا
ســه ســال حق فروش ملک را ندارند ،ایرانیها
باز هم به دالیل نامعلوم در ماه گذشته با خرید
 ۱۲۶۵خانــه بزرگترین گــروه خریداران ملک
در ترکیه لقب گرفتند.به گزارش ایســنا ،اوضاع
نابســامان اقتصاد ترکیه دست از سر این کشور
برنمیدارد و به اذعان اردوغان ـ رییس جمهور
ترکیه ـ همین وضعیت دست کم تا سال ۲۰۲۳
ادامــه خواهد داشــت .از زمان شــیوع ویروس
کرونا تورم و رکود اقتصادی ترکیه آغاز شــده و
نفس اقتصاد این کشــور را بریده است .تا پایان
ماه اکتبر تورم ترکیه به  ۱۹.۸درصد رســید که
فاصله قابل توجهــی از تورم  ۱۱درصدی اکتبر
سال قبل دارد.
سراب سرمایهگذاری
در این شرایط سرمایههای ایرانیانی که در ترکیه
اقدام به خرید ملک میکنند در خطر قرار گرفته
اســت .هرچند کارشناســان علت اصلی خرید
مسکن در ترکیه توســط ایرانیها را نه افزایش
ســرمایه بلکه اخذ اقامت عنوان میکنند ،اما با
روند ســقوط آزاد اقتصاد ترکیه احتمال ریزش
سرمایههای ایرانیان وجود دارد.در شرایط عادی
بازار مسکن ترکیه در ثبات قیمتی قرار دارد اما
طی یک سال گذشته تورم مسکن ترکیه ۳۲.۴
درصد بوده است .با این حال اگر اوضاع اقتصادی
ترکیه بهتر شــود احتمال ثبات و حتی کاهش
قیمت ملک در این کشور وجود دارد و ایرانیانی
که همین حاال هم  ۳۵درصد مالیات بر عایدی
سرمایه مشــمول خانههای آنها در زمان فروش
میشود حدود نیمی از سرمایه خود را از دست
می دهند.افــت  ۶۵درصدی درآمــد ترکیه از
گردشگری به علت شیوع کرونا ،کاهش روزافزون
ارزش لیر ترکیــه در برابر دالر ،اصرار به کاهش
نرخ بهره که اثر ریزشــی بر قیمت لیر داشته و
تهدید اروپا به تحریم ترکیه به علت اکتشافات در
دریای مدیترانه به معضالت این روزهای اقتصاد
ترکیه تبدیل شده است.
ایرانیان برای ترکیه دست و پا میشکنند!

البته ظاهرا برای برخی ایرانیها فرقی نمیکند
که وضعیت اقتصادی ترکیه در چه شرایطی قرار
دارد .اتباع ایرانی در ماه اکتبر ( ۲۰۲۱مهر و آبان
 )۱۴۰۰با خرید  ۱۲۶۵دســتگاه خانه در صدر
خریداران خانه و ســرمایهگذاران در این کشور
قرار گرفتند .آنها در ماه ســپتامبر (شــهریور و
مهر) هم رکورد بیشــترین تعداد خرید مسکن
در ترکیه را شکســتند و بیــش از  ۱۳۰۰خانه
در این کشور خریداری کردند .همچنین در ماه
سپتابر (شهریور و مهر) تعداد  ۱۰۶هزار گردشگر
ایرانی از ترکیه دیــدن کردند که افزایش ۱۱۱
درصدی را در مقایســه با ماه مشــابه سال قبل
نشان میدهد.تعداد خانههایی که در این ماهها
ایرانیها در خریداری میکنند  ۲.۵برابر بیش از
میانگین خرید ماهانه اتباع ایرانی در این کشور
است؛ اگرچه پایین بودن قیمت مسکن در بعضی
مناطق ترکیه نسبت به تهران در تمایل به خرید
ملک در این کشور بیتاثیر نیست .کسی که قصد
دریافت اقامت در ترکیه را دارد باید سرمایهای به
اندازه  ۲۵۰هزار دالر به خرید خانه در این کشور
اختصاص دهد و تا ســه سال حق فروش آن را
ندارد .یعنی برای دریافت اقامت باید امالکی به
ارزش حدود  ۷میلیارد تومان خریداری کنید.
حداقل سرمایهگذاری برای دریافت اقامت
 ۷میلیارد تومان
البته قیمت خانه در ترکیه به پول ایران از ۵۰۰
میلیون تومان شروع میشود که مشمول اقامت
نخواهد شد؛ در حالی که برای خرید یک آپارتمان
 ۷۰متــری در ارزانترین منطقه تهران (منطقه
 )۱۸باید حدود یک میلیارد و  ۷۵میلیون تومان
هزینه کرد .در مناطق متوســط شهر تهران این
عدد به حــدود  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
میرسد .در شمال تهران نیز با توجه به متوسط
قیمت مسکن منطقه یک در مهرماه  ۱۴۰۰یک
واحــد  ۷۰متری به طــور میانگین  ۴میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومــان قیمت دارد.حاال این ارقام
را با قیمت ملک در ترکیه مقایســه کنیم .کف
قیمت مســکن در اطــراف اســتانبول  ۲۰۰تا
 ۳۰۰هزار لیر اســت .با این حســاب میتوان با
حداکثــر  ۷۹۰میلیون تومان ( ۲۶درصد ارزانتر
از منطقــه  ۱۸تهران) یــک آپارتمان در ترکیه
خریداری کــرد .البته خانههایی با قیمت حدود
 ۵۰۰میلیون تومان هم وجود دارد که طبیعتا از
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معاون سیاسی وزیر امور خارجه
جمهوری اســامی ایران اعالم
کرد :موفقیت مذاکرات هشــتم
آذر در گــرو «اراده جــدی» و
«آمادگی عملــی» طرف مقابل
برای «لغو تحریمها» اســت.به
گزارش فارس« ،علــی باقری»
معاون سیاسی وزیر امور خارجه
صبح روز (پنجشنبه) در توئیتی نوشت:در ادامه نشست با سفرای
مقیم تهران و در پی جلسه با سفرای کشورهای حوزه خلیج فارس،
چهارشنبه در جمع سفرای کشورهای حوزه مدیترانه و شرق اروپا
تصریح کردم موفقیت مذاکراتی که در  ٨آذر آغاز میشود ،در گرو
«اراده جدی» و «آمادگی عملی» طرف مقابل برای «لغو تحریمها»
اســت.به گزارش فارس ،هشتم آذر ماه شهر وین میزبان مذاکرات
ایران و گــروه  ۴+۱برای لغو تخریم های آمریکاســت .در همین
خصوص ســعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه ۲۴
آبان در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرگزاری
فرانســه درباره مذاکرات پیش رو در وین اظهار داشت :بررسیهای
ما به جمع بندی رســید که درباره تاریخ گفتوگو با اعضای ۴+۱
به توافق رســیدیم .این گفتوگوها ادامــه خواهد یافت برای رفع
تحریمها و تحریمهایی که با برجام ناهمخوان هستند و تحریمهایی
که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا علیه ایران اعمال شده همه
باید لغو شــوند.برخی نکات اختالفی در  ۶دور مذاکرات وین بوده
که مذاکرات به توافق نرســیده اســت.وی افزود :تمرکز ما در وین
رفع همه تحریمهایی است که غیرقانونی توسط آمریکا اعمال شده
اســت .ما نیت آمریکا را که مایل اســت به اعضای  ۴+۱بپیوندند
میدانیم و باید این مســیر را تغییر دهند .آنچه برای ما مهم است
رفع تحریمهاســت و آنچه به عنوان راستی آزمایی رفع تحریمها و
تضمینهای ضروری الزم ممکن اســت و همه در فرآیند بررسی
جمع بندی شده و در گفتوگوها مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

امکانات کمی برخوردار و قدیمی است .اما برای
خرید یک آپارتمان یک خوابه مناسب با استخر،
ســونا ،زمین بازی و دیگر امکانات باید  ۶۰۰تا
 ۸۰۰هــزار لیر معادل حــدود  ۲تا  ۲.۷میلیارد
تومان بپردازید؛ یعنی یک آپارتمان نسبتا لوکس
در ترکیه تقریبا یک چهارم شمال تهران قیمت
دارد .البتــه با خرید خانــه  ۲.۷میلیارد تومانی
در ترکیــه به شــما اقامــت نمیدهند و جمع
سرمایهگذاری شــما در بازار امالک ترکیه باید
حداقــل  ۲۵۰هزار دالر معادل حدود  ۷میلیارد
تومان باشــد.ترکیه از نظر معیشتی و شغلی نیز
شــرایط مناسبی ندارد .شــاید بهترین توصیف
را در اینباره حسن محتشــم ـ کارشناس بازار
مســکن ـ انجــام داد که گفــت« :ترکیه آش
دهنســوزی نیست» .از طرف دیگر کسی که ۷
میلیارد تومان در ترکیه سرمایهگذاری میکند
طبیعتا به دنبال یافتن شغل نیست .سرمایهاش
هــم با توجه به توضیحــات این گزارش ممکن
اســت با خطر مواجه شود .اما چه چیزی باعث
شده که ایرانیها اینقدر نسبت به خرید ملک در
ترکیه عطش دارند؟ الکچریبازی ،نبود مأمنی
برای سرمایهگذاری در ایران ،باد کردن پولهای
هنگفت روی دســت برخی افراد ،سردرگمی و
بازی با سرمایه ،همگی میتواند از دالیل سندروم
خرید ملک در ترکیه باشد.

روی ناخوش بازار کار به لیسانس ه ها
بر اســاس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار امسال برابر با ۸.۸
درصد بودهاســت که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یک
درصدی را نشان میدهد.به گزارش اقتصادآنالین ،نرخ بیکاری مردان
در حالی برابر با  ۷.۵درصد گزارش شــده که این نرخ برای زنان برابر
با  ۱۵.۶درصد بودهاســت .نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی
به ترتیب برابر با برابر با  ۹.۶و  ۶.۴درصد بودهاست.نرخ بیکاری گروه
سنی ۱۸تا ۳۵ساله در بهار  ۱۴۰۰برابر با  ۱۵.۶بودهاست که نسبت
به فصل مشابه سال گذشته کاهش  ۱.۱درصدی را نشان میدهد.
گروه سنی ۱۵تا ۲۴ساله نیز در اولین سال  ۱۴۰۰نرخ بیکاری  ۲۲.۱را
ثبت کرد که نسبت به بهار  ۱۳۹۹کاهش  ۲.۴درصدی داشتهاست.نرخ
بیکاری جمعیت دارای تحصیالت عالی در سال گذشته برابر با ۱۴.۲
درصد بوده که نسبت به ســال  ۱۳۹۸کاهش  ۲.۷درصدی را تجربه
کردهاست .افراد دارای تحصیالت کارشناسی با  ۱۶درصدی بیشترین
و افراد دارای مدرک دکتری و باالتر با  ۴.۳درصد کمترین نرخ بیکاری
را در میان جمعیت دارای تحصیالت عالی داشتهاند.نرخ مشارکت در
بهار امســال برابر با  ۴۱.۴درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال
گذشته  ۰.۴واحد درصد افزایش یافتهاست .نرخ مشارکت برای مردان
و زنان به ترتیب برابر با  ۶۹.۱و  ۱۳.۷درصد بودهاست.بخش خدمات با
سهم  ۴۸.۸درصد ،بیشترین سهم از شاغلین کشور را در بهار امسال
داشتهاست .بخش صنعت با  ۳۳.۲درصد و کشاورزی با  ۱۷.۹درصد در
رتبههای بعدی قرار داشــتند .همچنین در بهار امسال  ۱۵.۳درصد از
شاغلین در بخش عمومی و  ۸۴.۷درصد در بخش خصوصی مشغوب به
کار بودند .نسبت اشتغال در بهار امسال برابر با  ۳۷.۷درصد بودهاست؛
به بیان دیگر  ۳۷.۷درصد افراد در سن کار ( ۱۵سال و بیشتر) مشغول
به کار هستند.این نسبت برای مردان برابر با  ۶۳.۹درصد و برای زنان
برابر با  ۱۱.۵درصد بودهاست .همچنین  ۹.۸درصد از شاغلین کشور به
صورت ناقص (کمتر از  ۴۴ساعت در هفته) بودهاست.
پورابراهیمی:

عضویت اعضای شورای عالی بورس در هیئت مدیره بانکها
تعارض منافع است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عضویت برخی از اعضای شورای عالی بورس در هیئت مدیره بانکها به ویژه بانکهای
خصوصی ،گفت :قطعاً این موضوع تعارض منافع اســت و نباید اتفاق بیفتد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،درباره عضویت برخی از اعضای شورای عالی بورس در
هیئت مدیره بانکها به ویژه بانکهای خصوصی ،گفت :قطعاً این موضوع تعارض منافع است و نباید اتفاق بیفتد.وی با بیان اینکه
تضاد منافع امروز یکی از چالشهای اساسی در نظام اقتصادی کشور است ،ادامه داد :برای از بین رفتن این تضاد منافع مجلس
ورود کرده و طرحی نیز در این راستا تدوین شده که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی شدن است برای جلوگیری از تعارض
منافع قوانین محکم و اجرایی نداریم که باید قوانینی در این زمینه تدوین شود.نماینده کرمان در مجلس با بیان اینکه در حوزه
میدانی اگر رصد کنیم برخی از تعارض منافعها را می توان مشاهده کرد ،افزود :به طور نمونه فردی تا چند ماه پیش مسئولیتش
صدور مجوز بوده اما بعد از مدتی در مقام مسئول سازمانی قرار میگیرد که خودش به دنبال مجوز است که این تعارض منافع
است ،اینگونه تعارضات در دنیا حل شده است و این کار ممنوع است ،فردی که در شورای پستی دارد که سیاستگذار است حق
ندارد دو سال بعد در جای که عملیات اجرایی انجام می دهد قرار گیرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه در
قوانین خاص مصوب مجلس نیز میتوان جلوی اینگونه تعارضات منافع را گرفت ،افزود :به فرض مثال کمیسیون اقتصادی اصالح
قانون بانک مرکزی را در دستور کار دارد که در آن طرح این موضوع را دیدیم که اگر فردی رئیس کل شد نمیتواند بعد از آن
پست مدیر عامل بانکی شود ممنوعیت قانونی برایش وضع کردهایم .
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پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت
حجت االسالم و المسلمین مجتهد شبستری
رهبر معظــم انقالب اســامی با
صدور پیامی درگذشت عالم مجاهد
حجت االســام و المسلمین حاج
شیخ محســن مجتهد شبستری را
تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری گروه سیاسی
خبرگزاری تسنیم ،حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی درگذشت عالم مجاهد
حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محسن مجتهد شبستری را تسلیت
گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم مجاهد جناب حجةاالســام و المسلمین آقای حاج شیخ
محســن مجتهد شبســتری رحمة اهلل علیه را به خاندان گرامی و فرزندان
ارجمنــد و همه ارادتمندان ایشــان در تهران و آذربایجان تســلیت عرض
میکنــم .این عالم بزرگوار از جمله موفقتریــن روحانیون فعال در خدمات
اجتماعــی و هدایت عمومی و ادارهی حوزههای علمیــه در تهران و تبریز
بودند .تالشــها و زحمات ایشــان در دوران طوالنی امامت جمعهی تبریز
فراموشنشدنی اســت و آثار ماندگار آن مرحوم در حوزهی علمیهی تهران
و غیره موجب جلب رحمت الهی به ایشان است انشاءاهلل .از خداوند متعال
مغفرت و علو درجات این عالم بزرگوار را مسألت میکنم.
سردار فدوی:

به برکت انقالب اسالمی دشمن جرأت نگاه
چپ به ما را ندارد
جانشین فرمانده کل ســپاه گفت :اقتضای پیروزی در جنگهای فرهنگی
و رســانه ای افزایش توانمندی اطالعاتی و فرهنگی است و باید از ابزارهای
مناسب استفاده کرد.به گزارش ایســنا ،به نقل از سپاه نیوز سردار سرتیپ
پاســدار علی فدوی جانشین فرمانده کل ســپاه روز پنجشنبه در دیدار با
آیت اهلل محمدباقر محمدی الئینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشــاره
به برگــزاری رزمایش اطالعاتی با محوریت  ۶اســتان اظهار کرد :اکنون با
جنگهای نظامی مواجه نیستیم و به برکت انقالب اسالمی و شهدای انقالب
و امام و مقام معظم رهبری دشمن جرأت نگاه چپ به ما را ندارد.وی افزود:
اکنون با گذشــت بیش از سالها از جنگ چون دشمنان مطمئن هستند از
جنــگ نظامی نفعی نمیبرند بلکه خیلی هم ضرر میکنند بنابراین جرأت
نگاه بد به ما را ندارند.جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد :در جنگ نظامی
خیلی از شهرهای ما درگیری مستقیم داشتند اما اکنون در جنگ فرهنگی و
اقتصادی و رسانهای در تک تک خانهها دشمن حضور دارد که با این جنگها
باید با روشهایی از نوع برگــزاری چنین رزمایشهایی مقابله کرد و پیروز
شد.ســردار فدوی ادامه داد :اقتضای پیروزی در چنین جنگهایی افزایش
توانمندی اطالعاتی و فرهنگی است و باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد
و اگــر قواعد این جنگ را هم کامل رعایت کنیــم خداوند عنایت میکند
و پیروزی حاصل خواهد شــد.وی با بیان اینکه همراهی کردن و کمک به
دولتها از جمله رسالتهای سپاه و بســیج است ،تاکید کرد :امروز باید با
همراهــی دولت از الگوهای موفقی که خودمان در طول بیش از  ۴۰ســال
انقالب و دفاع مقدس داشتیم ،در حوزه اقتصادی بهره بگیریم ،چرا که این
امر سبب میشود تا بتوانیم موفقیتهای چشمگیری را در زیر سایه عنایت
های الهی داشته باشیم.

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4775
شنبه  29آبان  14 1400ربیع الثانی  20 1443نوامبر 2021

2

رییس جمهوری:

سامان دادن به پروژه های نیمه تمام اولویت دولت است
ز رییــس جمهوری اولویت دولت را پروژه های نیمه تمام عنوان
کرد و افزود :هیچ پروژه ای در سفر به استانهای کشور آغاز نمی
شــود چراکه پروژه های نیمه تمام مردم کشور را رنج می دهد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی روز پنجشنبه در جمع نخبگان
اســتان زنجان افزود :باید همه پــروژه های نیمه تمام به نتیجه
برســند لذا اولویت دولت ســامان دادن به این پروژه ها است و
جز در موارد ضروری ،تنها ایــن پروژه های نیمه تمام پیگیری
می شود.
مسئله فرهنگ باید همواره در کشور مورد توجه باشد
رییس جمهوری گفت :همواره باید به مســئله فرهنگ در تمام
کشور توجه شود و چهره های فرهنگی و فرهیختگان در جهت
توسعه فرهنگی درکشور تالش کنند .فعال کردن اقتصاد فرهنگ
و کســانی که در حوزه اقتصاد سروکار با مسایل فرهنگی دارند
بســیار مهم و قابل توجه اســت.وی اظهار داشت :دانشگاهها و
حوزه های علمیه در استان زنجان و الگوسازان باید در این بخش
تالش مضاعفی داشته باشند و دولت و دستگاههای مسوول نیز
بــا هدایت ،نظارت و حمایت جدی از بابت اعطای تســهیالت و
مســایل حقوقی پشــتیبانی کنند.آیت اهلل رییســی با اشاره به
موفقیتهای کســب شده در امر واکسیناســیون و تقدیر از کادر
بهداشــت و درمان تاکید کرد :واکسیناســیون عمومی و تزریق
 ۱۰۰میلیون ُدز واکسن که همچنان هم ادامه دارد جای تشکر
از دســت اندرکاران بهداشــت و درمان دارد و این از جان مردم
صیانت می کند که در این امر همه همت کردند.وی افزود :مساله
پرداخت مطالبات و معوقات کادر بهداشــت و درمان نیز بسیار
مورد تاکید در ستاد ملی کرونا است.
هر توسعه یافتگی در استان فرع بر حفظ محیط زیست
است
آیت اهلل رییسی با بیان اینکه فعالیت صنایع پیشرفته بسیار خوب
و مفید است تاکید کرد :هر توســعه یافتگی در استان و کشور
فرع بر محیط زیســت است نباید آالیندگی ایجاد و مردم نگران
شوند.وی تاکید کرد  :محیط زیست نباید آلوده شود گامهایی در
این خصوص در استان زنجان برداشته شده است و کارهایی نیز
باید انجام شود.آیت اهلل رییسی همچنین به توجه به حوزه زنان
و حقوق زنان اشــاره کرد و افزود :امروز توجه به زنان سرپرست
خانوار و زنان بدسرپرســت و زنانی که به دنبال اقدامات تولیدی
و اقتصادی هســتند ،ضروری است.وی گفت :بستر فعالیت های
اقتصادی ،تولیدی و نقش آفرینی که خانم ها همواره در جامعه
داشته اند را بتوانیم در فضایی آرامش بخش ایجاد کنیم.رییس
جمهوری به پیوســت حکم رهبری به شورای انقالب فرهنگی
اشــاره کرد و افزود :مســاله حفظ کرامت زنان و توجه به نهاد
خانواده پیوســت این حکم اســت که باید بدون شــک شورای
فرهنگی در این مورد تالش کند.آیت اهلل رییسی به مساله تامین
مهدکودک در مراکزی که بانوان در آن اشــتغال دارند ،اشــاره
کرد و گفت :دولت باید در این خصوص همت کند تا آرامشــی
برای بانوان در خصوص فرزندانشان ایجاد شود و اینهم در قانون
جمعیت آمده اســت و هم باید دولــت در این رابطه باید همت
کند تا آرامش مورد نیاز بانوان فراهم شــود.وی با بیان اینکه در

سفرهای قبلی تبدیل زنجان به نقطه آماد و پشتیبانی در غرب
کشــور مورد توجه قرار گرفته که خدمات ،بازرگانی و سردخانه
بخشــی از آن بوده اســت ،گفت :آنچه در ایــن خصوص قابل
دستیابی سریع اســت را در بودجه پیش بینی کنیم تا مورادی
که برای این استان و به خصوص این منطقه ضرورت دارد تامین
شــود.آیت اهلل رییسی مساله صنایع تبدیلی را بسیار مهم خواند
و اظهار داشت :ایجاد صنایع تبدیلی برای استان زنجان و استان
های مشــابه آن از برنامه های دولت است و کارهای مقدماتی و
قراردادهایی که نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی انجام شده است و
در همین بیش از  ۸۳روز گذشته مقدمات آن انجام شده است.

افزایش یابد
وی خاطرنشــان کرد :سهم اقتصاد کشــور نیز در منطقه کافی
نیســت و این مساله ای است که همه را رنج می دهد ،به خوبی
می توانیم  ۲۰میلیارد دالری که ســهم مــا در تجارت منطقه
و صادرات اســت را به  ۲برابــر افزایش دهیم چراکه محصوالت
تولیــدی کشــور هم در کشــورهای منطقه و هم کشــورهای
همســایه بازار دارد.آیت اهلل رییسی یادآورشد :در نشست هایی
که با کشورهای مختلف داشــته ایم چه در زمان تحلیف و چه
اجالس دوشــنبه و ســران ،همه طالب تولیدات ایرانی بوده و از
این جهت آماده کار صادرات ایران هستند.وی به فرمایش رهبر
معظم انقالب مبنی بر محور بودن تولید در همه زمینه ها اشاره
کرد و افزود :مساله تولید و پشتیبانی از تولید باید همواره مورد
توجه باشد.آیت اهلل رییسی به بازدید از چند واحد تولیدی زنجان
در بدو ورود به این اســتان اشاره کرد و گفت :این رنج آور است
که کارخانه ای که می تواند زمینه اشتغال هزار نفر را فراهم کند
امروز معطل برخی مسائل اداری باشد و کارخانه ای که می تواند
در چند شیفت فعال باشد و بســیاری از نگرانی ها را در استان
رفع کند ،معطل مانده است.رییس جمهوری گفت :زمانی مشکل
موضوع ایجاد زیرساخت ها است و زمانی نیز سخن از فعال سازی
زیرساخت های موجود است ،با بازدید از بخش های مختلف در
اســتان زنجان ،به این نکته پی بردیم که بر اساس بررسی های
انجام گرفته ،امروز شاهدیم که  ۴۰درصد ظرفیت تولیدی کشور
معطل است و بدون شک باید این معطلی پایان بپذیرد.وی افزود:
باید این معطلی پایان پذیرد تا شــاهد اشتغال و افزایش تولید
باشــیم و این کار به دســت توانای مردم عزیز و جوانان برومند
کشور امکان پذیر است.

سهم اقتصاد کشــور در منطقه می تواند بیش از  2برابر

دانشگاهها اتاق فکر دولت باشند

بودجه سال  1401بر محور عدالت خواهد بود
رییس جمهوری همچنین بر لزوم تقســیم امکانات بر اســاس
عدالت یا مســاله آمایش سرزمینی در کشور تاکید کرد و گفت:
بودجه  ۱۴۰۱بر محور عدالت خواهد بود ،آنچه که رهبری بارها
در خصوص اصالح ساختار بودجه تاکید کرده اند را بنا داریم در
بودجه تقدیمی به عنوان مهمترین ســند مالی دولت ،حتما بر
محور عدالت باشد و محور توجه به عدالت هم آمایش سرزمینی
است.وی با اشاره به مســاله معادن ،استان زنجان گفت :زنجان
دارای ظرفیت کشــاورزی ،صنایع ،گردشــگری و معادن قابل
توجهی اســت ،چرا باید  ۸۱معدن در آن غیرفعال باشد که این
پذیرفته نیســت و حتما باید مورد توجه وزارت صمت باشــد و
پرهیز از خام فروشی در مورد معدن نیز حتما مورد تاکید باشد.
رییس جمهوری به بحث حقآبه جمهوری اســامی اشاره کرد و
افزود :در شرق و غرب کشور،حقابه هایی است که از حقوق ملت
ایران است و در دیپلماسی دولت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آیت اهلل رییسی یادآورشد :مساله ارتباط دانشگاه با دولت که به
قولی از آن با عنوان کریدور ارتباط دولت با نخبگان و دانشگاهیان
یاد می شود ،نکته محوری و قابل توجهی است.رییس جمهوری
اظهار داشت :در بازگشایی دانشگاه تهران هم گفتم که دانشگاه
بایــد اتاق فکر دولت باشــد ،دولت ما باید محور تحول باشــد،
تحولی که بدانیم وضعیتمان چیست و چه باید باشد ،یعنی وضع
موجود و وضع مطلوب را هم ببنیم و این فاصله را کم کنیم .وی
ادامــه داد :برای ایجاد تحول در حوزه های اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی تالش کنیم ،این تحول یک ســند دارد که بیانیه گام
دوم انقالب اســت اما این تحول یک اتاق فکر می خواهد که به
نظرم بهترین اتاق فکر آن دانشــگاه است ،که باید با بازار ارتباط
پیدا کند و صنعت ،کشــاورزی و اقتصاد دیجیتال باید وارد متن
شــود و در جهت فعال سازی بخش های مختلف نقش آفرینی
کند.آیت اهلل رییســی خاطرنشــان کرد :با مردم زنجان ارتباط
داشته ام ،چه در حوزه علم و دانش و چه فعالیت های فرهنگی،
در کارهای اجرایی ،می بینم که مردم زنجان آرام نمی نشینند و
این مسئولیت ما را مضاعف می کند که زمینه کار و تالش آنان
فراهم شــود و در خود این اســتان زمینه بسیاری فراهم است.
رییس جمهوری گفت :همه دانشگاه های زنجان خود را باید در
کنار بازار ،اقتصاد و کشــاورزی را ببینند و وارد این حوزه شوند
که چرا اهالی برخی روستاها با وجود برخورداری از همه امکانات
زیر ســاختی ،همچنان در آن محل نمــی مانند.وی اضافه کرد:
روستایی می گوید که باید زندگی در روستا به صرفه و کشاورزی
قابل پیش بینی باشــد ،تولیدات بازار و فروش داشــته باشــد،
دانشگاه تالش کند تا ما در این زمینه این کارخانه عظیم تولید
به نام روستا را فعال کنیم و برای روستایی ،روستا جاذبه داشته
باشد.آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه توسعه خدمات زیرساختی
شکل گرفته طی  ۴۰سال گذشته قابل تقدیر است ،تاکید کرد:
امروز باید کاری کنیم که روستاییان در روستا بمانند و نروند تا در
جایی مانند تهران یا شهری دیگر مشغول به کار شود.
هیچ تحریم و تهدید ما را از حرکت بازنمیدارد
رییس جمهوری تصریح کرد :در جلسات مختلف اعالم کرده ام،
می گویم ،زمینه ها برای گام های بلند در کشــور فراهم است،
هیچ گونه تهدید و تحریمی ما را از این حرکت ســازنده باز نمی
دارد ،سرداران و سلحشوران به ما آموخته اند که ما می توانیم و
پیش رویمان حاج قاسم سلیمانی با فرهنگ «ما می توانیم» قرار
دارد ،رهبــری نیز فرمود برخی افراد «ما نمی توانیم» را القا می
کنند ،این القای یاس و خواسته دشمن است.وی تاکید کرد :به
واقع ما می توانیم و با داشــتن این زمینه های فعالیت در کشور
و زیر ساخت های موجود ،با نیروی جوان ،جبران عقب ماندگی
های موجود را داشــته باشیم و بیش از همیشه به حرکت کشور
در مسیر ارتقا و تعالی امیدواریم.آیت اهلل رئیسی ادامه داد :بیش از
همیشه امیدوارم که گره ها گشوده شود و زندگی مردم بتواند از
این مشکالت دور شود ،من می بینم که به دست توانای جوانان،
فرهیختگان ،کار آفرینان ،ســرمایه گذاران ،کارگران ،کشاورزان،
زنان ،مردان و نخبگان در این کشــور کارهــای بزرگی صورت
بگیرد ،هر چه پیش می رویم ،مشــکالت را بیشتر می بینیم و
زمینه های کار و تالش را می بینیم و امیدوارتر می شویم.

سفیر ایران:

جنایات رژیم صهیونیستی نباید
عادیانگاری شود
ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو تصریح کرد که
ارتکاب جنایات جنگی ،جنایت علیه بشــریت و نقض های فاحش حقوق
بشــر از سوی رژیم صهیونیســتی نباید عادیانگاری شود.به گزارش ایرنا،
اسماعیل بقایی هامانه این مطلب را در نشست سفرای کشورهای اسالمی
با اعضای کمیســیون تحقیق شورای حقوق بشــر جهت بررسی جنایات
رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین مطرح کرد.در این نشست،
بقائی هامانه ســفیر و نماینده دائم ایران در ژنو ،ضمن اشــاره به جنایات
رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین اظهار داشت که کمیسیون
تحقیق دارای یک مســئولیت تاریخی برای جلوگیری از عادی شدن نقض
سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط رژیم آپارتاید اسرائیل
می باشد.بقایی تاکید کرد که وظیفه همه ما روشن کردن حقیقت از روایت
های دروغین اســت؛ روایتی که قربانیان این جنایــات فجیع را با قاتلین
آنها در یک ســطح قرار می دهد ،از لحاظ انســانی تکان دهنده ،از لحاظ
حقوقــی بی پایه و از لحاظ اخالقی شــرم آور اســت .بنابراین باید صدای
عدالتخواهــی را بلند کنیم و نگذاریم ارتکاب جنایات جنگی ،جنایت علیه
بشــریت و نقض های فاحش حقوق بشــر جنبه عادی به خود گیرد.الزم
به ذکر اســت که در تابستان گذشــته(  ۲۷می  )۲۰۲۱با توجه به ادامه
جنایات رژیم صهیونیســتی در غزه و سایر مناطق فلسطین به درخواست
کشورهای اســامی نشست ویژه شورای حقوق بشــر برای توقف کشتار
مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی برگزار شد ،و قطعنامه ای
علیه این رژیم به تصویب رسید .طبق آن کمیسیونی متشکل از سه تن از
حقوقدانان بین المللی برای بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین
تشکیل شــد .در این نشست که به ریاست سفیر و نماینده دایم پاکستان
در ژنو به عنوان هماهنگ کننده کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی
برگزار شد عالوه بر سفیر ایران سفرای کشورهای ترکیه بنگالدش ،مالزی،
مالدیو و فلســطین و نماینده مصر صحبت کردند و ضمن تاکید بر اجرای
وظایفی که نشســت ویژه شورای حقوق بشــر بر عهده اعضای کمیسیون
تحقیق قرار داده است اظهار داشتند که باید رژیم اسراییل نسبت به نقض
حقوق بنیادین بشر مسئول باشد و به فرهنگ بی مجازات ماندن این رژیم
در قبال جنایاتش خاتمه داده شود.کمیســیون تحقیق قرار است ماه ژوئن
ســال آینده گزارشی در این زمینه به شورای حقوق بشر ارایه دهد  .خانم
نــاوی پیالی از آفریقای جنوبی ،آقای میلون کوتاری از هند و آقای کریس
سیدوتی از استرالیا اعضای این کمیسیون تحقیق هستند.اعضای کمیسیون
تحقیق ضمن برشمردن موانع موجود با توجه به حمایت سیاسی کشورهای
غربی از این رژیم خواستار حمایت کشورهای اسالمی برای تدوین گزارش
و انجام وظایفی شدند که قطعنامه نشست ویژه شورای حقوق بشر بر عهده
آنها نهاده است.

امــام جمعه این هفته تهــران گفت :از
مذاکره کنندگان میخواهیم ذرهای در
برابر زیاده خواهی آمریکا کوتاه نیایند و
به بهانههای کودکانه آژانس توجه نکنند
و با قدرت مذاکره کنند و حق ملت ایران
در رفع یکپارچه تحریمها بدست بیاورند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری
تسنیم حجت االسالم محمد جواد حاج
علی اکبری امام جمعه این هفته تهران
طی ســخنانی در خطبه اول نماز اظهار
داشت :یکی از برجسته ترین ویژگیهای
جامعه انقالب مواسات است .این اکسیر
اعظم در روابط بین مومنین به ابن معنا
اســت که آحاد مونین موظف هستند با
همــه امکاناتی که در اختیــار دارند در
موارد نیاز یکدیگر را یاری کنند .مواسات
بین دو ویژگی قرار گرفته اســت از یک
ســو وظایف واجب فقهی مالی است که
بــر دوش مومنین اســت از طرف دیگر
وظایفی اجتماعی اســت کــه بر دوش
مومنیــن اســت.وی افزود :اگر انســان
مومن میخواهد به خدای متعال تقرب
پیــدا کند هیچ چیز به اندازه مواســات
در این بین موثر نیست .مواسات سبب
الفت قلبی مومنین با یکدیگر شــده و
عطر محبت و دوســتی را بین مومنین
پراکنده میکند .مواســات در واقع یکی
از جلوه های روشن حیات طیبه جامعه
اسالمی اســت که محیط زیست آنها را
به بهشــت نزدیک میکند.امام جمعه
ایــن هفته تهران ادامه داد :با مواســات
هیچ انسان مومنی احساس تنهایی نمی
کند که اگر مشــکلی برای او پیش آمد
دیگران با او مواسات میکنند .مواسات
از مصادیق قیام عمومی به عدالت است.
وقتی مومنین بــرای پر کردن خالهای
اجتماعــی قیــام کنند فرصتــی برای
ایجاد اختالفات طبقاتی باقی نمیماند.
حاج علی اکبــری تصریح کرد :بهترین

حاج علی اکبری:

تیم مذاکره کننده به بهانههای
آژانس توجه نکند
راه بــرای نزدیک شــدن به عصر ظهور
مواسات است و هرچه دلهای مومنین به
هم نزدیک تر باشــد در واقع یک دعوت
عملی از امام عصر محســوب میشود و
این راهی است که خود حضرت در نامه
به شــیخ مفید به ما معرفی کردند .در
شــرایط امور جامعه ما هم نیاز به انجام
رزمایش مواسات اســت و همانطور که
رهبر انقالب فرمودند هیچ وقت جامعه
مومنین نباید دست از مواسات بردارند
و هــم باید به میدان مواســات بیایند و
ســهمی در این زمینه داشــته باشند.
خطیب جمعه این هفته تهران در خطبه
دوم با اشــاره به فرارسیدن هفته بسیج
گفت :از همه بسیجیان عزیز و بخصوص
شهدای بسیج تجلیل و تکریم میکنیم
و تالشهای مسئوالن بسیج را ارج می
نهیم.وی افزود :در پایم امام برای تشکیل
بسیج دانشجویی ،حضرت امام بسیج را
ترجمان اسالم ناب محمدی(ص) معرفی
میکنند که ریشه در همه حرکات های
انبیــا و اولیا دارد .در تفکر امام بســیج
موجب دور شدن چشم طمع دشمنان
از کشور شده و در نگاه رهبر انقالب هم
بسیج فراتر از یک نهاد ،یک تفکر است و
این تفکر بسیجی است که وقتی در هر
محیطی پراکنده بشود آن محیط را پر از
گلهای ارزشهای الهی قرار میدهد .تفکر
بسیجی شــخص و زمان و مکان و مرز
نمی شناسد و طیفها و زمانها را شامل
میشــود.حاج علی اکبری تصریح کرد:
تفکر بسیجی مرز ندارد و جهان شمول

است .وقتی نام شهدای ما برده می شود
در کنار آنها نام شهدای کشورهای دیگر
و جبهه مقاومت برده می شــود که نام
همه آنها ذیل تفکر بســیجی شناخته
می شــوند و در صد بسیجیان زمان ما
هم امام خمینــی و امام خامنهای عزیز
ما قــرار دارد.خطیب جمعــه این هفته
تهران ادامه داد :در این نگاه بســیج یک
حرکت احساسی نیســت و دارای یک
اندیشــه فرازمند و یک منظومه فکری
استوار است.منظومه فکری بسیج از قرآن
نشــات گرفته و بسیج تفکری است که
اگر با عمل مجاهدانه گره بخورد معجزه
میکند .عرصههای مختلف فرهنگی و
هنری و همه عرصههای زندگی مومنین
میدان تفکر بسیجی است و هر جا این
اندیشه وارد شــود آنجا فضای دیگری
پیدا می کند.وی گفــت :عمل آتش به
اختیار که کار تمیز و قانونی و با عبور از
ساختارهای پوسیده اداری است محصول
همین تفکر اســت .این تفکر وقتی در
عرصــه مدیریت وارد می شــود مبتنی
بر عقالنیت و معنویت معجزه می کند.
امروز عطر تفکر بسیجی در کشور بیشتر
احســاس می شود و شــما یک دولت
مردمی را شــاهد هستید که در شرایط
سختی کار را تحویل گرفت و در تالش
وکار متراکم و خستگی نا پذیر و روحیه
هم افزایی با سایر قوا و جدیت در تحقق
منویات رهبر انقالب است .در همین سه
ماه دولت با الهام از تفکر بسیجی اقدامات
شایانی انجام داده است و این موضع در

عرصههای مختلفی مشــهود است.حاج
علی اکبــری اظهار داشــت :این دولت
بسیجی این امید را بر انگیخته که مهار
غول گرانی و ثبات در بازار ســرمایبه و
صالبت در مذاکراتو اصالح ساختارهای
فساد زا موفقیت هایی را داشته باشد .از
مذاکره کنندگان میخواهیم ذرهای در
برابر زیاده خواهــی آمریکا کوتاه نیایند
و بــه بهانههای کودکانــه آژانس توجه
نکنند و با قــدرت مذاکره کنند و حق
ملت ایران در رفــع یکپارچه تحریمها
بدســت بیاورند.وی تصریح کرد :همین
فضای تفکر بســیجی در مدیریت عالی
قوه قضاییه هم قابل مشاهده است .از آن
سو تدبیر علوی در دولت و شمشیر علوی
را در دستگاه قضایی مشاهده میکنیم
و مجلس هم با نشــاط به میدان آمده
است.امام جمعه این هفته تهران با بیان
اینکه ما تا رســیدن به نقطه مطلوب در
تحقق کامل تفکربسیجی در کشور راه
طوالنی در پیش داریم گفت :همه باید
دست به دســت هم بدهیم تا این مهم
محقق شــود .در رسیدن به نماز جمعه
تراز انقالب هم باید همین تفکر بسیجی
را در پیش بگیریم و از همه اندیشمندان
توقع داریم ما را یاری کنند و با اشتیاق
از جلسات نقد نهاد نماز جمعه استقبال
میکنیم.حاج علی اکبری ادامه داد :اگر
تفکر بسیجی در نخبگان کشور ما محقق
بشود شما شاهد شکستن مرزهای دانش
خواهید بود .از ســوی دیگر حکم رهبر
انقالب به شورای عالی انقالب فرهنگی
هــم دعوت ایــن شــورا در عرصههای
مختلف به تفکر بسیجی بود.وی با بیان
اینکه در منطقه مقاومت هم شما امتداد
تفکر بسیجی را مشاهده می کنید ،اظهار
داشت :در عرصه جهانی بویژه در منطقه
مقاومت هم شــاهد به بار نشستن تفکر
بسیجی هستید.

امیرعبداللهیان:

هدف مشارکت ایران در مذاکرات
لغو تحریمها است
تهران-ایرنا -وزیر امورخارجه ،هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات آینده هستهای
را لغو تحریمهای غیرقانونی اعمال شده علیه ایران دانست و گفت که تمامی طرفها
به این درک مشترک رســیده اند که آمریکا مقصر اصلی و مسوول وضعیت فعلی
اســت.به گزارش ایرنا از اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
«زبیگنیو رائو» وزیر امور خارجه لهستان و «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امورخارجه
ایــران در گفتگوی تلفنی درباره وضعیت روابط دوجانبه ،تحوالت منطقه ای و بین
المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.در این گفتگو وزیر امور خارجه لهستان ضمن اشاره
به سابقه تاریخی روابط دو کشور به ویژه میزبانی انساندوستانه مردم ایران از مهاجران
لهستانی در طی جنگ جهانی دوم ،این روابط را برای هردو طرف افتخار آمیز ذکر
کرد و گفت که در سال آینده هشتادمین سالگرد این رویداد تاریخی را در لهستان با
برگزاری مراسم جشن ویژه ای گرامی خواهند داشت.امیرعبداللهیان نیز متقابال وجود
مجموعهای از ذهنیتهای مثبت میان مردم دو کشور را در روابط دیرینه دو دولت
با اهمیت توصیف کرد و آمادگی کشورمان را برای برگزاری مراسم مشترک گرامی
داشت هشتامین سالگرد میزبانی ایرانیان از اتباع لهستانی اعالم کرد .وزیر امورخارجه
ضمن قدردانی از اهدای یک میلیون ُدز واکسن کرونا از لهستان به عنوان مصداقی
از روابط انســانی دو کشور ،توضیحاتی درباره وضعیت واکسیناسیون ،تولید واکسن
در ایران و همچنین تحت پوشــش قرار دادن بیــش از  ۴میلیون مهاجر افغان در
ایران ،بهرغم تحریمهای غیر انسانی علیه ایران بیان کرد و افزود که از هرگونه ابتکار
دیگر کشورها به ویژه لهستان برای کمک به پناهجویان و مردم افغانستان که این
روزها در وضعیت خوبی به سر نمی برند ،استقبال میکند.امیر عبداللهیان همچنین
با اشاره به وضعیت بحران انسانی در یمن و پشتیبانی ایران از برقراری صلح ،تاکید
کرد :بحران یمن راه حل نظامی ندارد و محاصره انســانی یمن باید برداشته شود و
جنگ خاتمه یابد.وزیر امور خارجه با خوب توصیف کردن برخی حوزههای همکاری
به ویژه فرهنگی و علمی ،دیپلماسی پارلمانی ،به ناکافی بودن سطح روابط بازرگانی
و اقتصادی دو کشــور اشــاره کرد و بر همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی دو
کشور تاکید کرد.وی هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات آینده هسته ای را لغو
تحریمهای غیرقانونی اعمال شده علیه ایران دانست و تصریح کرد که تمامی طرفها
به این درک مشترک رسیده اند که آمریکا مقصر اصلی و مسوول وضعیت فعلی است.
وزیر امور خارجه لهستان هم ضمن مرور روابط دوجانبه از ابعاد سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی از عزم آنکشور برای ارتقاء هرچه بیشتر روابط خبر داد .وی همچنین از
اقدامات ایران درخصوص پناه جویان افغانستان ابراز تشکر و اعالم حمایت کرد و در
ادامه به بحران مهاجرت غیر قانونی به وجود آمده در مرزهای این کشور پرداخت.وزیر
امور خارجه کشورمان هم با اشاره به وجود تعداد انگشت شمار از اتباع ایرانی که تحت
تاثیر اقدامات غیر قانونی برخی شبکه های قاچاق انسان مبادرت به سفر به بالروس و
از آنجا به طور غیرقانونی در صدد ورود به لهستان هستند.،

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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توانگر مطرح کرد

وصول مالیات بر مسکن و خودرو به صفر رسید

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در  ۶ماهه نخست
امســال ۲۱ ،هزار و  ۵۳۲میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است ،گفت :البته در
این مدت اقدامی برای ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه
ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید ،افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند
و افرادی که منصرف شــده اند ،انجام نشده است.مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با
ارائه تحلیلی بر عملکرد شــش ماهه نخست قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،گفت:
طبق گزارش دیوان محاســبات در بخش منابع ۶ ،درصد از کل منابع ،از محل صندوق
توسعه ملی به میزان  ۲۳هزار میلیارد تومان ۵۴ ،درصد از کل منابع ،از محل درآمدها به
میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان ۷ ،درصد از کل منابع از محل فروش منابع نفتی به میزان
 ۲۶هزار میلیارد تومان ۳۱.۶ ،درصداز کل منابع ،از محل فروش اوراق مالی اســامی به
میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان محقق شــده است .وی ادامه داد :همچنین میزان اوراق
مالی اسالمی واگذار شده در چهار ماهه  ۶۵هزار میلیارد تومان بوده به این ترتیب دولت
در دو ماهه ســوم سال مبلغ ۴۹هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که این به معنای
رشد  ۷۶درصدی است .عالوه بر این فروش اموال منقول و غیرمنقول ،واگذاری طرح ها
و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشت ه است .انتشار اوراق به مبلغ
 ۹۴۳۰میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره( )۵جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید
شده انجام شده است.
وصول مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گران قیمت صفر بوده است
این عضو شــورای اقتصاد خاطرنشــان کرد :وصولی مالیات بر واحدهای مسکونی گران
قیمت ،مالیات خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران
قیمت ،مالیات بر واحدهای مســکونی خالی از سکنه و حقوق ورودی خودرو نزدیک به
صفر بوده و عملکردی نداشــته است.توانگر با اشاره به بخش تحلیل مصارف در گزارش
مربوط به عملکرد  ۶ماهه بودجه سال جاری گفت :بر اساس گزارش دیوان محاسبات۷۸ ،
درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینهای ۱۶ ،درصد تملک داراییهای سرمایهای
و  ۶درصد بازپرداخت اوراق مالی بوده و  ۶۵.۳درصد پرداخت های هزینهای و  ۵۰درصد
کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است .حدود
 ۱۲۷هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای مســتمر کارکنان دولت بند»و» پرداخت
شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد  ۶۱.۳درصدی نشان می دهد.وی ادامه
داد :مبلــغ  ۶۲هزار میلیارد تومان یعنی حدود  ۹۳درصد از اعتبارات تملک دارایی های
سرمایه ای از محل اسناد خزانه اسالمی تأمین مالی شده که رشد  ۴۷درصدی را نسبت
به دوره مشــابه سال گذشته نشان می دهد .عالوه بر این ،مبلغ  ۲۳هزار میلیارد تومان
بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اســامی پرداخت شده که نسبت به عملکرد  ۶.۵هزار
میلیارد تومانی چهار ماهه ابتدایی ســال۲۵۲ ،درصد رشد را نشان می دهد و نسبت به
دوره مشابه سال گذشته ،رشد  ۶۴درصدی داشته است .همچنین بابت بازپرداخت سود
اوراق مالی اسالمی مبلغ  ۱۷هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بانک مرکزی برای کرونا ۹۳۶ ،میلیون یورو از صندوق توســعه ملی برداشت

کرده است
نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی درباره اعتبارات اختصاص یافته به کرونا نیز
گفت :بانک مرکزی مبلغ  ۹۳۶.۵میلیون یورو از حســاب صندوق توسعه ملی برداشت
کــرده و بــا میانگین نرخ  ۲۲هزار و  ۷۳۶تومان تســعیر و معــادل ریالی آن به مبلغ
 ۲۱هــزار و  ۷۵۸میلیــارد تومان را به حســاب خزانه دار واریز کــرد .مبلغ  ۱۶هزار و
 ۲۰۲میلیارد تومان بابت هزینه های جاری شــامل تأمین دارو و واکســن ،تأمین لوازم
حفاظت فردی بخش های بهداشــت و درمان ،تأمین کیتهای آزمایشگاهی شناسایی
کرونا ،پاداش پرســنل درگیر بخش بهداشت و درمان و  ....پرداخت شده است.وی ادامه
داد :مبلغ ۴۵۶۹میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای
شامل احداث ،تکمیل و توسعه بیمارستان ها پرداخت شده ،باقی مانده وجوه نزد خزانه
مبلغ  ۹۸۷میلیارد تومان اســت.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد :دیوان
محاســبات گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیص یافتــه ۸۷ ،درصد به وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ۹ ،درصد به سازمان تامین اجتماعی و  ۴درصد نیز
به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص یافته است .عمده پرداخت های انجام شده توسط
دانشــگاه های علوم پزشکی استان ها شامل؛ پرداخت های تشویقی پرسنل بهداشت و
درمان ،خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی ،خرید تجهیزات بیمارستانی ،بکارگیری نیروی
انســانی ،خرید دارو و  ...است .بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،مرتبط با تسویه معوقات کارانه کادر درمان در حدود  ۴۵درصد منابع
بوده اســت.به گفته وی ،منابع یاد شده به دلیل عدم وجود شاخص های مدون در نحوه
توزیــع و پرداخت منابع فوق ،منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشــگیری در حوزه
سالمت ،به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است.توانگر با اشاره
به بخش هدفمندی یارانه ها در گزارش دیوان محاســبات اظهار کرد :عملکرد مصارف
ســازمان هدفمندسازی یارانه ها مشتمل بر چهار بخش «مصارف هدفمندی یارانه ها»
بــه میزان  ۹۰هزار و  ۱۱۰میلیارد تومان (۷۵.۷درصد)« ،حمایت از تولید و اشــتغال»
به میزان  ۹هزار و  ۴۸میلیــارد تومان (« ،)۷.۶اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های
ســرمایه ای» به میزان  ۳۰۹۶میلیارد تومان( )۲.۶و «پرداختی به شــرکت های تأمین
کننده منابع» به مبلغ  ۱۶هزار و  ۷۸۷میلیارد تومان()۱۴.۱است.
 ۷۸میلیون و  ۳۵۲هزار و  ۸۵۶نفر یارانه نقدی گرفته اند
وی ادامــه داد :از اعتبــارات هدفمندی یارانه ها ،مبلغ  ۲۱هــزار و  ۵۳۲میلیارد تومان
بابت یارانه نقدی اعم از یارانه نقدی سرپرســتان خانوار ،سازمان بهزیستی کشور و افراد
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت شده و به طور میانگین به تعداد
 ۷۸میلیــون و  ۳۵۲هــزار و  ۸۵۶نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند .بابت طرح حمایت
معیشتی ،مبلغ  ۱۶هزار و  ۷۰۵میلیارد تومان به حساب تعداد  ۲۰میلیون و  ۷۰۲هزار
و  ۱۳۷سرپرســت خانوارهای مشــمول واریز شده اســت .مبلغ  ۴هزار و  ۴۳۲میلیارد
تومان معادل(۱۷۰درصد)اعتبار پیش بینی شــده شش ماهه بابت کاهش سهم هزینه
های مســتقیم مردم بابت درمان ،پرداخت شده است.این عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 ۱۴۰۰درباره مصارف یارانه ها گفت :مبلغ  ۶۲۴۵میلیارد تومان بابت  ۳۰۰طرح و پروژه

قابل خاتمه مورد تایید رئیس جمهور در شش ماهه اول سال جاری پرداخت شده ،بابت
«اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای» مبلغ  ۳۰۹۶میلیارد تومان معادل
 ۱۸درصد اعتبارات پیش بینی شــده شــش ماهه پرداخت شده و مبلغ  ۶۰۵۳میلیارد
تومان معادل  ۳۸درصد اعتبار پیش بینی شــده شــش ماهه ،بابت تولید و اشتغال به
دستگاه های اجرایی پرداخت شده است .همچنین مبلغ  ۱۶هزار و  ۷۸۷میلیارد تومان
به شــرکت های متولی وصول درآمدهای تبصره( )۱۴داده شــده است.توانگر ادامه داد:
سهم شرکت های تأمین کننده منابع هدفمندی بر حسب قانون بودجه حدود  ۲۴درصد
از کل منابع پیش بینی شــده ،عملکرد نشان می دهد که رقم پرداخت شده به شرکتها
صرفاً  ۱۲.۲درصد از منابع وصولی بوده است .همچنین در شش ماهه نخست سال جاری
اقدامی جهت ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه
افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید ،افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند و افرادی که
منصرف شده اند ،انجام نشده است.

سهام  ۸شرکت دولتی به دلیل نبود متقاضی واگذار نشده است
وی درباره عملکرد بودجه در  ۶ماه نخســت سال در بخش واگذاری شرکت های دولتی
گفت :سهام  ۸شرکت دولتی شامل شرکت های «مجتمع صنعتی اسفراین»« ،ملی کشت
و صنعت و دامپروری پارس»« ،گســترش کاتالیست ایرانیان»« ،پتروشیمی هگمتانه»،
«مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان»« ،تولید و بهره برداری از سد
و نیروگاه شــهید عباسپور»« ،شرکت مجتمع صنایع چوپ ،فلز ،پالستیک و الکترونیک
ســیما چوب» و «بانک صادرات» ،عرضه شده ولی به دلیل عدم وجود متقاضی ،واگذار
نشــده اند .مبلغ  ۷۰۲میلیارد تومان (معادل  ۲.۷۴دهــم درصد)از پیش بینی ،وصول
شده که تمام آن از محل وصول اقساط واگذاری سنوات گذشته است.توانگر خاطرنشان
کرد :مجموع مطالبات ســازمان خصوصی سازی از محل واگذاری سهام متعلق به دولت
و شرکت های دولتی به میزان ۷۸۴۰میلیارد تومان بالغ شده که از مبلغ مذکور معادل
 ۳۷۲۸میلیارد تومان آن مطالبات با سررسید آتی بوده و مبلغ  ۴۰۱۳میلیارد تومان آن
معوق شده است.وی در تحلیلی بر منابع و مصارف گفت ۶.۶ :درصد از کل منابع ،از محل
صندوق توسعه ملی به میزان  ۲۹هزار میلیارد تومان  ۵۷.۹ ،درصد از کل منابع ،از محل
درآمدها به میزان  ۲۵۵هزار میلیارد تومان ۸.۳ ،درصد از کل منابع ،از محل فروش منابع
نفتی به میزان  ۳۷هزار میلیارد تومان و  ۲۶.۳درصد از کل منابع ،از محل فروش اوارق
مالی اســامی به میزان  ۱۱۶هزار میلیارد تومان محقق شده است .فروش اموال منقول
و غیرمنقول ،واگذاری طرح ها و واگذاری شــرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر
داشته اند.این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی توضیح
داد :انتشار اوراق به مبلغ  ۹۴۳۰میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره()۵جهت بازپرداخت
اوراق منتشــره سررسید شده انجام شــده  ۷۷ ،درصد مصارف مرتبط با پرداخت های
هزینهای۱۴ ،درصد تملک داراییهای سرمایهای و  ۹درصد بازپرداخت اوراق مالی است.
۶۴درصــد پرداخت های هزینــه ای و  ۴۹درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای
کارکنان و صندوق های بازنشستگی است.

حقوقهای مهآلود در دستگاههای نظارتی ،مالی و ورزشی

 ۱۷دستگاه مادر از ورود اطالعات خود خودداری
کردند
به جریان افتادن پرونده مبهم ســامانه ثبت حقوق و مزایا و اعالم رســمی سازمان اداری و
استخدامی نشان داد که همچنان برخی دستگاهها که تعدادشان کم هم نیست حتی حاضر
به ورود به سامانه نشده و هیچ اقدامی جهت شفافسازی پرداختها نکردهاند .در کنار آن
دســتگاههایی مانند دیوان محاسبات و مجلس که مکلف به نظارت بر این جریان هستند،
خودشان هم اطالعی از وضعیت پرداختهایشان ارائه ندادهاند.به گزارش ایسنا ،راه انداری
ســامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد شــفافیت در پرداختها ،زمانی به برنامه ششم توسعه
آمد و در ماده  ۲۹به تکلیفی برای دستگاههای مشمول تبدیل شد که قبل از آن ماجرای
فیشهای نجومی پیش آمده و چالش و حواشی بسیاری ایجاد کرده بود؛ از این رو قرار شد
با راهاندازی این ســامانه دستگاهها به سمت شفاف سازی پیشبروند ولی آنچه که در این
ســالها اتفاق افتاد نشانی از عملکرد مثبت و دقیق در این رابطه نداشت.اما اخیرا سازمان
اداری و استخدامی از برخورد با دستگاههایی که برای ثبت اطالعات ورود نکردهاند خبر داد
و اعالم کرد که در راستای اجرای قانون بودجه ،پرداخت حقوق کارکنان در آبان ماه انجام
نخواهد شد؛ مگر دســتگاههایی که به طور کامل اطالعات خود را وارد کرده باشند.گرچه
در ســالهای اخیر درخواست افکار عمومی از سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اعالم
گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا و پرداختها بینتیجه مانده بود ولی لطیفی-رئیس
سازمان اداری و استخدامی -در تازهترین اظهارات خود از آماری جدید رونمایی کرده است
که به نوعی نشان میدهد دستگاههایی که در چند سال اخیر هم روند ورود آنها به سامانه
مورد نقد بود ،همچنان زیر بار این تکلیف قانونی نرفتهاند.
 ۱۷دستگاه مادر از ورود اطالعات خودداری کردند
بنابر گزارش معاون رئیس جمهور ،از ۱۵۰دســتگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا
شــدهاند ،نزدیک به  ۳۰دســتگاه به طور تقریبا کامل و  ۴۰دســتگاه بیش از ۸۰درصد از
اطالعاتشان را وارد کردهاند ولی  ۱۷دستگاه هیچ اطالعاتی را در سامانه ثبت نکردهاند.
کم کاری گمرک ،بانک مرکزی ،وزارت ورزش و...
رئیس ســازمان اداری واستخدامی اشارهای هم به وضعیت دستگاهها داشته که قابل تامل
است .وی گفته که نهاد ریاست جمهوری تا حدودی وضعیت خوبی در ورود اطالعات دارد
ولی از آنچه که مد نظر است فاصله دارد .در بین دولتیها اشاره شده به اینکه دستگاههایی
مانند گمرک اطالعات کمی ارائه کرده و از بانک مرکزی هم اطالع چندانی در دست نیست.
همچنین بین صندوقها و یا شــرکتها اوضاع مناسب نیست .به عنوان مثال صندوق کار
آفرینی امید هیچ اطالعی از حقوق های خود نداده و سازمان خصوصی سازی و سازمان غذا
و دارو یا وزارت ورزش ،پارکهای فن آوری و دانشگاههای دولتی هم چنین وضعی دارند.
اما در اظهارات رئیس سازمان اداری واستخدامی ،کم کاری دستگاههای نظارتی در اجرای
تکلیف قانون مورد توجه است  .به گفته وی دیوان محاسبات ،مجلس و سازمان حسابرسی
در این رابطه وضع مناسبی نداشــته و اطالعات حقوقی خود را بارگذاری نکردهاند.این در
حالی اســت که دیوان محاسبات که خود بازوی نظارتی به شمار میرود در حالی در سال
پایانی برنامه ششم توسعه یعنی بعد از گذشت چهار سال هنوز حاضر به شفاف سازی حقوق
های خود نشده که چندی پیش در گزارش تفریغ بودجه  ۱۳۹۹از وضع نامطلوب سامانه
حقوق و مزایا و عدم اجرای قانون انتقاد کرده بود و در این گزارش تاکید داشت که در سال
گذشــته  ۲۳۲دستگاه اجرایی اطالعات خود را در سامانه «کارمند ایران» ثبت کردند ولی
در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا  ۶۳۲دستگاه اجرایی اطالعات خود را هنوز در این
سامانه ثبت و به روزرسانی نکرده اند.به هر حال با توجه به شرط تعیین شده برای پرداخت
حقوق آبان ماه ،این انتظار وجود دارد که برای این دســتگاه ها هم پرداخت حقوق انجام
نشــود ،مگر اینکه به الزام سازمان اداری و استخدامی عمل کنند که بر اساس آن باید هر
دستگاه به این سازمان تعهد کتبی بدهد که اطالعات را هرچه سریعتر در سامانه وارد کند
تا مجوز پرداخت حقوق کارکنان برای آن صادر شود
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دولت برای تامین کسری بودجه مالیات را به طور کامل وصول کند
توانگر با اشــاره به بخش پیشنهادها در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه  ۱۴۰۰گفت:
طبق این گزارش باید دولت جهت تامین کســری بودجه نسبت به وصول کامل مالیات
به ویژه مالیات معوق ،مالیات بر خانهها و ماشینهای لوکس و حذف معافیتهای پنهان
و  ...تــاش مضاعف کند .در هزینه های جاری خود تجدید نظر کرده و با صرفه جویی
از پرداخت های غیرضرور جلوگیری کند .همچنین نســبت به شناسایی و وصول منابع
درآمدی نظیر مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از وارادت بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان اقدام
شود.وی ادامه داد :باید واگذاری اموال غیر ضرور منقول و غیرمنقول و همچنین فروش
سهام شــرکتهای دولتی و طرحهای تملک دارایی های ســرمایه ای بالغ بر  ۳۰۲هزار
میلیارد تومان محقق شود چون در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد
بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود که تبعات آن افزایش
پایه پولی ،حجم نقدینگی و تداوم روند رو به رشد تورم فعلی خواهد بود.

زمین ساخت  ۲.۴میلیون مسکن تامین شد
وزیر راه و شهرسازی از تامین زمین ساخت  ۲.۴میلیون مسکن در کشور خبر
داد و گفت ۲۴۰ :هزار مسکن مهر هنوز نیمه تمام است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،رستم قاســمی با بیان اینکه در حوزه راه و شهرسازی مسئولیتهای
مختلفی از جمله بحث مســکن بر دوش وزارت راه و شهرسازی است ،یادآور
شد :طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید  4میلیون مسکن در
چهار ســال ساخته شود .بســیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند
این تعداد واحد مســکونی ظرف این مدت ساخته شود .تجربه ای هم در مورد
مسکن مهر و سایر روشها تامین مسکن وجود دارد که نشان میدهد در این
پروژهها تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده خیلی زیاد نبوده است .به عنوان
مثال در مسکن مهر که از سال  88شروع شده و هنوز  240هزار واحد آن در
حال انجام است ،در شهرها حدود  2میلیون واحد مسکونی احداث شده است.
وی ادامه داد :به عنوان کســی که بیش از  20سال در حوزه عمرانی و اجرای
مگا پروژهها در کشــور فعال بوده ،به استناد آمار و ارقام میگویم که ساخت 4
میلیون واحد مسکونی در  4سال شدنی است .چند مولفه اساسی برای ساخت
مســکن وجود دارد که اولین آنها زمین اســت .بخشی از قیمت مسکن در
کشور را زمین تشکیل میدهد .به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت
راه و شهرســازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود .حدود  50روز است که
قانون جهش تولید مسکن به دولت ابالغ شده است و در قانون چند ماه فرصت
برای زیرساختها پیش از آغاز تولید واحدهای مسکونی به دولت فرصت داده
شده است .اما همکارانم در ســازمان ملی زمین و مسکن به طور شبانهروزی
برای شناسایی زمین در کشور کار کردند و طبق آخرین آماری که  2روز پیش
ارائه شد ،امروز برای احداث  2میلیون و  400هزار واحد مسکونی در شهرهای
مختلف کشور زمین آماده شده است.
مشکل تامین زمین در روستاها نداریم
قاســمی افزود :از  4میلیون مسکنی که قرار است ســاخته شود ،حدود یک
میلیون روستایی و حدود  3میلیون شهری است .در بخش روستایی ما مشکل
زمین نداریم .با بنیاد مســکن توافق کردیم که این تعداد ظرف  4سال ساخته
شــود که در دو سال اول باید حدود  500هزار واحد مسکونی ساخته شود .از
 3میلیون واحد شــهری نیز اکنون برای حــدود  2میلیون و  400هزار واحد
زمین پیشبینی شده و تا پایان سال زمین برای سقف  4میلیون مسکن تعیین
تکلیف خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تسهیالت یکی از مولفههای تاثیرگذار
در ساخت مسکن گفت :در جلسه اخیر شورای عالی پول و اعتبار مصوب شد
هر سال  360هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه کل کشور تسهیالت
در قانون جهش تولید مسکن اختصاص یابد .در توافق با بانک مرکزی سقف هر
واحد در هر استان و شهرستان مشخص و به همه استان ها ابالغ شده است.
سیمان و فوالد نهضت ملی مسکن تامین میشود
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه در بخش ساخت وساز ظرفیتهای
فراوانی در کشور وجود دارد و پیمانکاران و انبوهسازان بیکار فعال خواهند شد،
اضافه کرد :در مورد مواد و مصالح ظرفیت تامین مصالح در کشور وجود دارد .
امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بین  75تا  80میلیون تن در سال است .با
آغاز احداث  2میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن ،حدود 40
میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و  50درصد مازاد تولید میتواند صادر
شــود .در بخش فوالد نیز حدود  30میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود
دارد که برای احداث این دو میلیون واحد حدود  15میلیون تن فوالد نیاز است.
امروز کشور در تولید برخی از مصالح رتبههای سوم تا پنجم جهان را در اختیار
دارد ،بنابراین در این حوزه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
توسعه زیرساخت ها با تشکیل صندوق ملی مسکن
قاســمی همچنین یادآور شد :در قانون جهش تولید مســکن به وزارت راه و
شهرسازی اجازه داده شده است که صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن
ایجاد کند که این فرصت بسیار خوبی است .از محل درآمد این صندوق برای
بخشهای زیرســاختی و خدماتی مانند زیرسازیها ،ساخت مدرسه ،ساخت
درمانگاه و  ...اســتفاده خواهد شــد .تجربه ما این است که همزمان با ساخت
منازل مسکونی ساخت مدرسه و درمانگاه و  ..را نیز شروع کنیم که وقتی مردم
مستقر می شــوند امکانات خدماتی نیز آماده باشد .بنابراین این طرح فرصت
بســیار خوبی برای خانه دار شــدن مردم وجود دارد .امروز یکی از مشکالت
معیشتی مردم بحث مسکن است و در بسیاری از شهرهای بزرگ بیش از 50
درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل میدهد.
طراحی فاز  2نهضت ملی مسکن
وی افزود :برای اینکه به هدف ســاخت  4میلیون واحد مســکونی در  4سال
دســت پیدا کنیم ،نیاز اســت که احداث  2میلیون واحد مسکونی در فاز اول
آغاز شــود ،چراکه ســاخت مسکن در کشــور بین یک ونیم تا دو سال زمان
میبرد .طبق برنامهریزی ،فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد
شــد و امروز تامین زمین و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است .سهمیه
همه اســتانها و شهرستانها در  4سال و در دو سال اول مشخص است .همه
موظف هســتند بر اساس دستور آقای رییس جمهور کمک کنند که عملیات
اجرایی این  2میلیون واحد مســکونی قبل از پایان سال آغاز شود.وی با بیان
اینکه مسکن پیشران اشتغال و اقتصاد کشور است ،گفت :منهای نیروی کاری
که در ساخت مسکن فعال میشود ،با احداث این واحدها کشور به یک کارگاه
بزرگ تولیدی تبدیل خواهد شــد .عالوه بر آن در واحدهای مسکونی احداث
شــده نیاز به لوازم خانگی وجود دارد و این مسئله کارخانجات لوازم خانگی را
نیز فعال خواهد کرد .وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک میلیون و  350هزار
نفر در طرح نهضت ملی مســکن ثبتنام کردهاند ،افزود :خواهشم از مردم این
است که هر کسی که تاکنون در این طرح ثبتنام نکرده ،سریعتر ثبت نام کند.
بر اســاس تجربه مسکن مهر ،ساخت این واحدها متقاضی محور خواهد بود و
واحدهای مسکونی به تعداد متقاضیان ساخته خواهد شد .طبق مصوبه شورای
مسکن مقرر شد مردان مجرد نیز امکان ثبت نا م داشته باشند ،مشروط بر اینکه
هنگام تحویل مسکن مستندات ازدواج خود را تحویل دهند .عالوه بر این زنان
سرپرست خانوار ،زنان مجرد باالی  35سال و مردان مجرد باالی  45سال نیز
امکان ثبتنام دارند.
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گزیده خبر
قیمت نفت برنت به پایین  ۸۰دالر
سقوط کرد
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی در واکنش به تصمیم چین
برای برداشت از ذخایر ،به پایینترین رکورد شش هفته اخیر نزول کرد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۴۱سنت معادل  ۰.۵درصد کاهش
یافت و به  ۷۹دالر و  ۸۷سنت در هر بشکه رسید ،در حالی که اوایل معامالت
تا مرز  ۷۹دالر و  ۶۰ســنت عقب نشینی کرده بود.بهای معامالت نفت آمریکا
 ۷۰ســنت معادل  ۰.۹درصد کاهش یافت و به  ۷۷دالر و  ۶۶ســنت در هر
بشکه رسید.در پی افزایش فشارهای تورمی که تا حدودی تحت تاثیر افزایش
قیمتهای انرژی بوده اســت ،دولت آمریکا به منظور کنترل قیمت نفت برای
نخســتین بار از چین خواسته اســت به اقدام هماهنگ در آزاد کردن نفت از
ذخایر بپیوندد.قیمتها در ماه اکتبر که بازار به بهبود ســریع تقاضا پس از رفع
قرنطینههای کرونایی و افزایش تدریجی عرضه اوپک پالس متمرکز شده بود،
به باالترین رکورد هفت سال اخیر صعود کرده بودند.تحلیلگران سیتی گروپ
در یادداشتی نوشــتند :اگر دولت بایدن دستور برداشت از ذخایر استراتژیک
را صادر کند ،می تواند ســیگنال سیاسی قوی مخابره کند .اما تولیدکنندگان
آمریکایی پس از این زهرچشــمی که سرمایه گذاران به دلیل استقراض برای
حفاری بیشتر از آنها گرفتند ،تمایلی به هزینه بیشتر برای حفاری ندارند.آژانس
بین المللی انرژی و اوپک در هفتههای اخیر اعالم کردهاند عرضه بیشتری در
چند ماه آینده موجود خواهد شد .اوپک پالس توافق برای افزایش ماهانه تولید
به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه در روز را حفظ کرده است تا از لبریز شدن بازار از
عرضه بیش از حد جلوگیــری کند.ویویک دهار ،تحلیلگر کاال در بانک کامن
ولث اســترالیا گفت :برداشت از ذخایر استراتژیک تنها قیمتهای نفت را برای
مدت کوتاهی پایین میبرد .احتمال زیادی وجود دارد که بازارها از هم اکنون
روی چنین اتفاقی حساب کرده باشند.بر اساس گزارش رویترز ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا در گزارش هفتگی خود اعالم کرد ذخایر نفت هفته گذشــته به
طور غیرمنتظره کاهش پیدا کرده است .ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۲.۱
میلیون بشــکه کاهش یافت در حالی که تحلیلگران رشد ذخایر به میزان ۱.۴
میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.در این بین ،موج جدید ابتال به کووید
 ۱۹در اروپا باعث شــده است بعضی از دولتها قرنطینهها را دوباره وضع کنند.
اتریش دستور قرنطینه افراد واکسینه نشده را صادر کرده است.

فوران دوباره احساسات
ضد اوپک در آمریکا
بعضی از قانونگذاران آمریکایی از فرصت افزایش قیمت انرژی برای به جریان
انداختــن دوباره قانونی که اوپک را مشــمول قوانین ضــد انحصارطلبی می
کند ،استفاده کرده اند.به گزارش ایســنا ،قانون «نه به کارتلهای تولیدکننده
و صادرکننده نفت» که به اختصار به عنوان «نوپک» شــناخته میشــود ،به
دولت آمریکا اجازه میدهد از اعضای اوپک برای دستکاری بازار انرژی شکایت
کند و میلیاردها دالر خسارت بگیرد.این قانون به دلیل تبعات دیپلماتیکی که
می تواند داشــته باشد در گذشته با مخالفتهایی به خصوص از سوی وزارت
خارجه آمریکا روبرو بوده است .اما کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در
یک رایگیری شــفاهی در آوریل ،جدیدترین الیحه مطرح شده را تایید کرد.
رایگیری در ســنا هم حامیانی از طیفهای سیاســی مختلف را جذب کرد.
رای گیری در صحن مجلس برنامهریزی نشده است.در حالی که اوپک از دهه
 ۱۹۸۰قیمت نفت تعیین نکرده اســت ،اعضای این گروه به صورت دورهای با
افزایش یا کاهش تولید موافقت کرده اند .قانون نوپک می تواند تبعات گسترده
ای به دنبال داشــته باشد.باب مک نالی ،رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی
و مقام سابق کاخ سفید در این باره گفت :ما آن را یک سالح هستهای با تاثیر
عظیم و نامعلوم می دانیم.جــو بایدن ،رییس جمهور آمریکا درباره این قانون
اظهارنظر نکرده اســت اما روز چهارشنبه از کمیسیون تجارت فدرال خواست
درباره رفتار غیرقانونی احتمالی در بازارهای بنزین آمریکا تحقیقات کند .بایدن
در نامهای به لینا خان ،رییس کمیسیون تجارت فدرال از اختالف بین قیمت
پمپ بنزینها و هزینه عمده فروشــی ســوخت ابراز نگرانی کرد و اظهار کرد:
شــواهد فزایندهای از رفتار ضد مصرف کننده شــرکتهای نفت و گاز را شاهد
بوده است.کاخ سفید درباره این که آیا بایدن از قانون نوپک حمایت می کند،
اظهارنظر نکرد .بایدن در ســال  ۲۰۰۰در مقام سناتور ،یکی از امضاکنندگان
نامهای بود که خواســتار اقدامات قانونی و قضایی علیه اوپک شده بود و رفتار
اوپک را نقض قوانین ضد انحصارطلبی آمریکا خوانده بود .وی در سال ۲۰۰۷
یکــی از حامیان قانون نوپک بود.دیوید تورک ،معــاون وزیر انرژی آمریکا در
مصاحبهای که اوایل ماه جاری با بلومبرگ نیوز داشت ،به نظر رسید که با این
ایده مخالف بود و گفت :دولت در حال بررسی ابعاد کامل گزینههایی است که
میتواند برای پایین بردن قیمت بنزین و سوختهای دیگر از آنها استفاده کند.
قانون نوپک طی دو دهه گذشــته هر بار کــه قیمت بنزین در آمریکا افزایش
پیدا کرده اســت ،مطرح شده و در ســال  ۲۰۰۷در کنگره تصویب شد اما با
وتوی جورج دبلیو بوش ،رییس جمهور وقت آمریکا روبرو شد.نانســی پولسی،
رییس مجلس نمایندگان آمریکا درباره چشم انداز مطرح شدن این الیحه در
صحن مجلس و به رای گذاشتن آن گفت :روی تصویب الیحه هزینه اجتماعی
بایدن متمرکز شده است.تحت این قانون ،وزارت دادگستری آمریکا می تواند
شکایتهایی علیه اعضای اوپک برای نقض قوانین ضد انحصارطلبی مطرح کند.
حتی اگر وزارت دادگســتری نتواند از قدرت خود برای شکایت استفاده کند،
وجود چنین گزینه ای ممکن است کافی باشد تا اوپک را وادار کند رفتارش را
تغییر دهد.موسسه امریکن پترولیوم که انجمن تجاری صنعت نفت آمریکاست
و اتاق بازرگانی آمریکا در گذشته به شدت با این الیحه مخالفت کرده اند.کوین
بوک ،مدیرکل شــرکت تحقیقاتی کلیر ویو انرژی پارتنرز گفت :نتیجه ممکن
اســت سیل نفت باشد.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،جفری کاپفر ،مقام سابق
وزارت انرژی آمریکا از ســال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۸در دولت بوش در این باره گفت:
به نظر می رســد هر بار قیمت بنزین افزایش پیدا می کند ،صحبت از کنترل
اوپک دوباره مطرح می شود اما این اقدام همچنان غیرسازنده مانده است و به
نوسان بیشتر در بازار نفت ،سرمایه گذاری پایینتر و اختالفات تجاری و نهایتا
قیمتهای باالتر نفت برای مصرف کنندگان آمریکایی منجر می شود.

صرفهجویی  ۱۰درصدی
معادل تولید  ۲فاز پارس
جنوبی است
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خطاهای پیشین حکمرانی آب موجب عبرت نشده است
با وجــود نتایج منفی طرحهای انتقال آبی که در ســالهای
گذشته انجام شده است ،اجرای طرح انتقال آب دریا را میتوان
اصرار بر اشتباهات گذشته حکمرانی آب دانست.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،انتقــال آب از یک حوضه به حوضه
دیگر راهکاری بود که به همراه صنعتی شدن در قرن نوزدهم
در دنیا شــدت گرفت .اولین پروژه انتقــال آب در ایران برای
اولین بار در ســال  ۱۳۳۳با نام تونل کوهرنگ اول انجام شد
و بعد از انقالب اســامی نیز این روش به عنوان راه حلی برای
مسئله آب نواحی خشــک مورد توجه قرار گرفت .اخیرا ً وزیر
نیرو در هفتمین ســفر رئیس جمهور به اســتان فارس طرح
انتقال آب خلیج فارس به این استان را مهم و حیاتی برشمرد و
خبر افزایش سهم استان فارس در بهره برداری از آب دریا را از
 ۳۰۰میلیون متر مکعب به  ۴۰۰میلیون متر مکعب اعالم کرد.
طرحهای انتقال آب توجیه اقتصادی  -اجتماعی ندارند
کارشناسان معتقدند به طور کلی طرحهای انتقال آب نتیجه
توجه بیش از اندازه به بعد مهندســی و فنی آب و بیتوجهی
به ابعاد انســانی آن ،مانند ابعاد اقتصادی منطقه ،اجتماعی و
مردم شناسانه است .از جمله دالیلی که برای اثبات توجیهپذیر
نبودن این طرحها عنوان میشود ،میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد:
 _۱طرحهای انتقال آب عمدتاً بدون توجه الزم به نیازهای آتی
حوضه مبدا ارائه میشود و در نتیجه اجرای آنها خسارتهای
جبران ناپذیری بر پیشــرفت حوضه مبــدا میگذارد و زمینه
مهاجرت بیشتر را فراهم میکند .از طرفی حوضه مقصد گزینه
مناسبی برای ورود مهاجرین خواهد بود و به تدریج با افزایش
جمعیت مناطق این حوضهها ،آب انتقال یافته پاسخ دهنده نیاز
جمعیت جدید نخواهد بود و چالش کم آبی در حوضه انتقالی
به قوت خود باقی خواهد ماند .به طور مثال طرح انتقال آب به
اصفهان درگذر زمان نیاز این استان به آب را تشدید کرده است
و میتوان گفت امروز اصفهان تشنهتر از گذشته است.
همچنیــن با افزایش نیــاز حوضه مقصــد و افزایش ظرفیت
حجــم آب خروجــی از حوضه مبدا چالشهــای این حوضه
مانند احساس تبعیض ،نارضایتی و مهاجرت را تشدید خواهد
نمود .مهاجرت گسترده از حوضه مبدا موجب خالی و متروکه
شدن روستاها ،و جذابیت حوضه مقصد برای مهاجرین موجب
افزایش حاشیه نشینی خواهد شد.

و پیامدهای متعدد منفی و ناگوار در نیمه راه تعطیل شدهاند.
در ایران نیز مسئله انتقال آب همواره محل تنشها و منازعات
و ایجاد بحرانهای سیاســی – اجتماعی – امنیتی بوده است.
در همین راســتا میتوان به اعتراض مردم آبــادان به انتقال
آب کارون به فالت مرکزی در ســال  ،۱۳۷۹اعتراضات مردم
چهارمحال بختیاری به طرح انتقال آب بهشت آباد و اعتراض
مردم خوزستان در سال  ۱۳۹۲اشاره کرد .همچنین اعتراض
کشــاورزان شــرق اصفهان به انتقال آب زاینده رود به یزد در
ســال  ۱۳۹۱تجربه تلخی از حکمرانی ضعیف آب در کشــور
اســت و البته که اعتراضات و تحصن کشاورزان شرق اصفهان
در این جهت همچنان ادامه دارد.علیرغم عبرتهای ناشی از
طرحهای انتقال آب که از گذشته پیش روی کشور است ،این
ایام باز هم طرح انتقال آب استان فارس بدون ارزیابی در همه
جوانب به ویژه ابعاد اجتماعی درحال پیگیری است.

 -۲همچنین انتقال آب ســبب افزایش توقعات مردم در سایر
مناطق کشور به منظور تصویب و اجرای پروژههای مشابه برای
آنان میشــود و در نهایت سیاســت بازی و البیگری تعیین
کننده نقاط هــدف پروژههای انتقال آب خواهند بود .با توجه
به هزینههای ســنگین انجام این پروژهها ،طبیعتاً توان مالی و
اجرایی الزم در کشــور جهت برآورد این توقعات وجود ندارد
و موجب نارضایتی همیشــگی بخشــی از مردم از حاکمیت
میشود.
 -۳انتقال آب ،باعث ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در مردمی
میشــود که در مبدا یا در مســیر انتقال آب ،سکونت دارند.
همین حس تبعیض ممکن است منجر به بروز برخی رفتارهای
تقابــل جویانه ،نظیر اقدامات خرابکارانه در مســیر انتقال آب
شــود .طرحهای انتقالی آب بــدون در نظر گرفتن اجتماعات
مــردم دو حوضه مبدا و مقصد انجام میشــود .همچنین در
مواقع خشکسالی که هر دو حوضه مبدا و مقصد کم آب شده و
نیاز آبی آنها تشدید میشود طرح انتقال آب زمینه منازعات و

درگیریها بر سر تقسیم آب را به وجود میآورد ،در واقع عالوه
بر درگیری مردم با حاکمیت متأسفانه درگیری مردم با مردم
نیز دور از چشــم نخواهد بود که نمونههای آن را در دهه اخیر
در استانهای مرکزی کشور مشاهده شده است.
تجربهنگاری طرحهای انتقال آب در ایران و کشورهای
مختلف
در ســایر کشــورها نیز طرحهای انتقــال آب موجب ایجاد
موجهای مهاجرتی و افزایش حاشیه نشینی و فقر شده است،
برای مثال طرح انتقال آب در چیــن (پروژه Eastern ,middle
 )and western Routesسبب مهاجرت و بی خانمانی نیم میلیون
نفر از جمعیت حوضه مبدا شد .همچنین اجرای طرح انتقال
آب (پروژه  )Ogokiدر آمریکای شــمالی فقر و مهاجرت را در
حوضه مبدا افزایش داده اســت و یــا پروژه انتقال آب از الس
وگاس به نوادا تأثیرات مخربی بر زندگی روســتاییان داشــته
است .در آمریکا و روسیه هم طرحهای انتقال آب به دلیل آثار

آمریکا برای کاهش قیمت نفت دست به دامن
متحدانش شد

پیش بینی آژانس بینالمللی انرژی از کاهش
قیمت نفت تا  ۷۲دالر در ۲۰۲۲

رییسجمهور آمریکا پس از چین از ژاپن ،کره جنوبی و هند هم خواسته برداشت
از ذخایر نفتی خود را آغاز کنند تا روند افزایش قیمت نفت متوقف شود.بهگزارش
خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز ،چین تنها کشــوری نیست که آمریکا از آن
درخواست کرده ذخایر نفتی خود را جهت مهار قیمت نفت آزاد کند.جو بایدن از
رییسجمهور چین خواسته بود در تالش برای مهار قیمت نفت که قیمت سوخت
در آمریکا را به باالترین رقم رسانده و باعث نگرانی واشنگتن شده ،ذخایر نفتی خود
را آزاد کند.آمریکا غیر از چین از ژاپن ،کره جنوبی و هند هم همین درخواســت
را داشتهاست.گزینه برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی در خود کشور آمریکا هم
مطرحشده اما بسیاری از مقامات این کشور با توجه به نحوه عملکرد صنعت انرژی،
در مورد مؤثر بودن این اقدام تردید دارند .یکی از دالیل آنها برای رد این تصمیم
این است که رئیسجمهور تنها میتواند دستور آزادسازی بخش محدودی از ذخایر
نفتی را صادر کند و این مقدار تاثیر موقتی بر قیمت نفت خواهد داشت.تحلیلگران
عقیده دارند بازار انرژی متقاعد شــده حتی اگر آمریکا ذخایر اســتراتژیک نفتی
خــود را آزاد کند ،منافع آن برای مصرفکننده آمریکایی بســیار محدود خواهد
بود.حتی این اطمینان وجود ندارد که برداشــت از ذخایر نفتی تأثیری بر افزایش
تولید اوپک داشته باشد .اوپک و شرکای آن در ائتالف اوپک پالس بهوضوح اعالم
کردهاند در مورد عرضه بیشــتر نفت به بازارهای جهان محتاطانه عمل میکنند و
بهنظر نمیرســد درخواست آمریکا از سایر کشورها برای برداشت از ذخایر نفتی،
آنها را نگران کند.

آژانــس بینالمللی انرژی اعالم کرد بهدنبال افزایش عرضه نفت و باال رفتن میزان
ذخایر نفتی دنیا در سال آینده میالدی ،قیمت نفت تا  ۷۲دالر در هر بشکه کاهش
مییابد.بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس ،آژانس بینالمللی انرژی
اعــام کرد بهدنبــال افزایش عرضه نفت و باال رفتن میــزان ذخایر نفتی دنیا در
سال آینده میالدی ،قیمت نفت از حدود  80دالر فعلی پایینتر میآید.پیشبینی
میشود قیمت نفت خام برنت در سال آینده میالدی بهخاطر مازاد عرضه در بازار
بهدنبال افزایش تولید آمریکا و ائتالف اوپک پالس ،تا  72دالر در هر بشکه کاهش
یابد.طبق جدیدترین گــزارش آژانس بینالمللی انــرژی از دورنمای کوتاهمدت
بازار ،تقاضای جهانی برای نفت خام تا پایان ســال جاری میالدی از عرضه فراتر
میرود که باعث میشود قیمت نفت در ماه پایانی  2021باالتر از  80دالر در هر
بشــکه باقی بماند .مصرف جهانی نفت بــرای پنجمین فصل پیاپی از تولید نفت
پیشــی گرفتهاست .این روند از سهماهه ســوم  2020آغاز شده بود .ذخایر نفتی
در کشــورهای عضو سازمان همکاری و توســعه اقتصادی  424میلیون بشکه از
آن زمان پایین آمدهاست.دولت آمریکا هم اعالم کرده ذخایر نفتی از ابتدای سال
آینده میالدی افزایش مییابند و قیمت نفت پایین میآید.آژانس بینالمللی انرژی
در اوایل همین هفته اعالم کرده بود نشانههایی از افزایش ذخایر نفتی کشورهای
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ماه اکتبر دیده شدهاست.این آژانس در
گزارش خود آوردهاست «:بازار جهانی نفت هنوز هم با کمبود عرضه مواجه است،
اما میتوان کاهش قیمت نفت را در آینده پیشبینی کرد».

بدهی چند هزار میلیاردی صنعت برق

مدیرعامل توانیر از برنامه ریزی گســترده وزارت نیرو
بــرای جبران ناترازی تولید و مصــرف برق خبر داد و
گفت :این برنامه ها با هدف افزایش راندمان نیروگاه ها،
کاهش تلفات و افزایش تولید برق حاصل از انرژی های
تجدیدپذیر تدوین شده است.به گزارش اقتصادآنالین،
محمدحســن متولی زاده در گفت وگوی اختصاصی با
اقتصادآنالیــن با بیان این که صنعت برق در ایران پس
از دو سال پی درپی پی خاموشی صفر ،تابستان امسال
دچار مشکالت و محدودیت هایی شد ،خاطرنشان کرد:
این محدودیت ها به دلیل خشکســالی و خارج شدن
نیروگاه های برق آبی از مدار تولید ،استخراج غیرمجاز
رمز ارز ،افزایش شــدید مصرف برق در پیک به دلیل
گرمای طاقت فرســا و ...به وجود آمد.مدیرعامل توانیر
با اشاره به این که برای رفع چالش های موجود ،برنامه
ریزی شــده است ،افزود :رشــد مصرف برق در ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :با افزایش سرمای هوا که
از صبح امروز کشور را فراگرفت ،مصرف گاز در بخش خانگی
به مرز  ۵۳۰میلیون مترمکعب در روز رسید.به گزارش ایلنا
از وزارت نفت ،مجید چگینی اعالم کرد :این در حالی است
که مصرف گاز در این حوزه ،روز سهشنبه ( ۲۵آبانماه) ۵۰۸
میلیون مترمکعب بود که پیشبینی میشــود با ادامه روند
کاهش دما ،افزایش مصرف در بخش خانگی تا  ۵۴۰میلیون
مترمکعب در روز نیز برســد.وی ادامه داد :در مقایســهای
اجمالی با پارســال در همین بازه زمانی ،افزایشی بیسابقه

بسیار باالتر از متوسط رشــد مصرف برق در دنیاست
بــه طوری که در طی  ۱۰ســال اخیر این رقم حدود
۵درصد بوده است ،در تابستان سال جاری اوج مصرف
بــرق از  ۶۷هزار مگاوات فراتر رفت که در صورت ادامه
روند قبلی ،تا چهار ســال اینده بــه  ۸۳هزار مگاوات
خواهد رســید.متولی زاده پایین ترین نرخ فروش برق
در ایران در مقایسه ،سایر کشورهای دنیا را دلیل اصلی
رشد بیرویه مصرف در کشور عنوان کرد و گفت :این
موضوع موجب ناترازی شــدید درآمد و هزینه و ایجاد
بدهی انباشــت ه چند هزار میلیاردی برای برای صنعت
برق شده است .وی خاطرنشان کرد :این بدهی انباشته
و ناتــرازی در نرخ تمام شــده و با قیمت تکلیفی برق،
باعــث ایجاد فاصله ای به میــزان  ۱۳هزار مگاوات در
تابســتان امســال میان تولید و مصرف شد.مدیرعامل
توانیر همچنین گفت :به منظور جبران این کســری

را در رونــد مصرف گاز شــاهد بودهایم؛ به این معنی که به
نسبت سال  ،۹۹بهطور میانگین روزانه  ۹۰میلیون مترمکعب
افزایش مصرف داشــتهایم که بخشی از این مقدار مصرف،
مربوط به ســرمای زودرس اســت که از اوایل آبانماه آغاز
شــد.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیشترین مصرف گاز
در بخش خانگی طی امروز را مربوط به استان تهران دانست
و گفت :پس از تهران ،بیشــترین مصرف مربوط به خراسان
رضوی و اصفهان بوده و این در حالی است که کمترین مقدار
مصرف ،برای اســتان هرمزگان بوده است.چگنی بار دیگر با

و تعادل بخشــی به عرضه و تقاضا برنامه ریزی شــده
اســت که افزایش  ۳۵هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه ها
در طی  ۴ســال آینده ،کاهش  ۱۰هــزار مگاواتی نیاز
مصرف از طریق اجرای طرح های بهینه سازی مصرف
و بکارگیری وسایل اندازهگیری هوشمند و کنترل پذیر
کردن مشترکان از جمله مهمترین این اقدامات است.
وی همچنین افزایش راندمان تولید برق نیروگاه حرارتی
و کاهش تلفات شبکه برق را از جمله اهداف اصلی طرح
های برنامه ریزی شــده برای جبــران ناترازی تولید و
مصرف عنوان کرد و خاطرنشــان ساخت :افزایش ۱۲
برابری نیروگاههای تجدیدپذیر از دیگر اهداف اجرایی
این برنامه ها به شــمار می رود به طوری که براساس
برنامه ریزی صورت گرفته ظرفیت نصب شده نیروگاه
های تجدید پذیر کشور در طی  ۴سال آینده از  ۱۰هزار
مگاوات فراتر خواهد رفت.

تأکید بر رعایت الگوی مصرف اظهار کرد :از هموطنان عزیز
درخواست داریم که با رعایت مواردی ساده مانند پوشیدن
لباس گرم ،کاهش دمای رفــاه و تنظیم آن بین  ۱۸تا ۲۱
درجه سانتیگراد و خاموش کردن وسایل گرمایشی زمانی که
در منزل نیستند و اقدامهای از این قبیل ،در این صرفهجویی
و بهینه مصرف کردن ســهیم باشند زیرا با این اقدامها۱۰ ،
درصد صرفهجویی در مصرف گاز حاصل میشود که معادل
 ۵۰میلیــون مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز و معادل
تولید دو فاز پارس جنوبی است.

چه باید کرد؟
نتایج یک بررســی علمی از پروژههای انتقال آب در سرتاسر
جهان نشــان میدهد که تداوم کم آبــی نباید توجیهی برای
طرحهای انتقال آب بین حوضهای باشــد .از این رو میبایست
اقدامــات متفاوتی در بخشهای مختلــف صنعتی ،خانگی و
کشــاورزی برای حل بحران آب انجام پذیرد .استفاده از منابع
آب جایگزین ،تغییر الگوی مصرف ،کاهش تلفات آب ،افزایش
بهره وری فن آوری ،اعمال صحیح سیاســتهای آب مجازی،
ارجاع صنایع آب بر از نواحی خشــک کشور به استانهای پر
آب و ساحلی ،اصالح الگوی کشت ،آموزش و سرمایه گذاری و
نهایتاً مدیریت سازگار منابع آب از جمله راهکارهای جایگزین
انتقال آب است .همچنین توجه به راهکارهای بومی میتواند
در موضوع کــم آبی تأثیرگذار باشــد .عالوه بــر این اصالح
کشاورزی و شــبکههای توزیع چه از نظر هزینه و چه از نظر
انتقال آب کام ً
ال بهینهتر است.
میزان آب حفظ شده نسبت به
ِ
در کنار موارد فوقالذکر ،توجه و تمرکز بر توسعه ساحلمحور،
به خصوص ســواحل جنوبی مکران را میتوان به عنوان یک
راهکار اســتراتژیک در نظر گرفت .راهکاری که توســط مقام
معظم رهبری در سیاســتهای ابالغی برنامه ششــم توسعه
هم تأکید شــد .هرچند به نظر میرسد در حال حاضر راهکار
کوتاهمدت طرحهای انتقال آب دریا که در راســتای توســعه
ساحلمحور قرار ندارد ،اولویت دارد.
وزیر نفت:

پرمصرفها جریمه میشوند
وزیر نفت گفت :روز گذشته حدود  ۵۴۰میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی
و صنایع غیرتجاری مصرف شد که این مقدار در فصل پاییز سابقه نداشته است.
از مردم عزیز و مشترکان خواهش میکنم در بحث بهینهسازی مصرف گاز نهایت
دقت و کمک را به خادمین خود در شرکت ملی گاز بکنند.
به گزارش ایسنا ،جواد اوجی ،امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی معاونت
علمی و فناوری ریاســتجمهوری گفت :انشاءاهلل با تدابیر خوبی که در بخش
باالدســت و پاییندست اندیشیده شده ،تمام تالش ما این است که مردم دچار
چالش نشوند.به گفته وی ،مشترکانی که بهینه مصرف میکنند در سقف الگوی
مصرف تشــویق میشوند و آن دسته مشترکانی که بدمصرف هستند و خارج از
الگوی مصرف هســتند ،با مصوبهای که دیروز نیز در دولت مصوب شد ،بیشک
جریمه میشــوند.وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت حمایت گستردهای از
شــرکتهای دانشبنیان خواهد داشــت ،اظهار کرد :دستاوردهای شرکتهای
دانشبنیان در زمینه صنعت نفت بســیار امیدوارکننده است .صنعت نفت امروز
با چالشهای بزرگی روبهروست و اگر قرار است تحولی در این صنعت رخ دهد،
هم بحث نیروی انسانی متخصص و هم استفاده از شرکتهای دانشبنیان بسیار
اهمیت دارد.اوجی با بیان اینکه امروز در این نمایشگاه توانمندیهای بسیاری در
حوزه باالدست و پاییندست نفت مشاهده شد ،گفت :بستر برای این شرکتها
مهیاست و بیشــک وزارت نفت از این شرکتها حمایت خواهد کرد.وزیر نفت
بــا بیان اینکه بنده بــه معاونان و مدیران صنعت نیز گفتــهام که باید نیازهای
صنعت را روی میز گذاشت از این شرکتها دعوت خواهیم کرد؛ بیتردید تحول
بزرگی را میتوانند در صنعت ایجاد کنند ،گفت :بخش اعظمی از نیازهای صنعت
نفت از این شرکتهای دانشبنیان قابل تامین است .باید ریسک حمایت از این
شرکتها را بپذیریم و قول میدهم وزارت نفت این دوره حمایت گستردهای از
شرکتهای دانشبنیان داشته باشد.اوجی با اشاره به تاکید وزارت نفت از شرکت
های دانش بنیان ،گفت :نیاز اســت که صنعت نفــت نیاز های خود را در قالب
سفارش های انبوه داشته باشد تا این بخش ها امیدوار شوند ،من معتقدم بخش
عمده ای از نیاز هایی که از خارج تهیه می کنیم توسط شرکت های دانش بنیان
قابل تامین اســت و کافی است این شرکت ها را حمایت کنیم.وی با بیان اینکه
بخش اعظم کار ما در حوزه ساخت کاال مربوط به داخل خواهد شد ،امروز این
توانمندی ها را مشاهده کردم و قطعا از توان شرکت های دانش بنیان در بخش
باالدست و پایین دست استفاده خواهیم کرد.
با ابالغ مخبر؛

دولت صرفه جویی گاز را از خودش آغاز کرد
معاون اول رئیسجمهور با ابالغ بخشــنامهای به همه وزارتخانهها ،ســازمانها،
موسسات و شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالبی ،نیروهای مسلح و استانداریها،
خواســتار مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به
نقل از صداوسیما ،محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور با ابالغ بخشنامهای به
همه وزارتخانهها ،ســازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالبی،
نیروهای مسلح و استانداریها ،خواستار مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی شد.در
این بخشــنامه بر رعایت دمای  ۱۸تا  ۲۱درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و
بسته و دمای  ۱۸درجه سانتیگراد در راهروها و فضای عمومی سرپوشیده ،روشن
کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آنها
یک ساعت قبل از پایان وقت اداری ،خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای
تعطیل ،استفاده از دســتگاههای گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال ،انجام
معاینه فنی همه موتورخانهها تاکید شده است.در این ابالغیه از همه وزارتخانهها،
نهادها و مؤسسات دولتی خواسته شده حداقل  ۱۰درصد در مصرف گاز طبیعی
در چهارماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل صرفه جویی شود.
همچنین شــرکت ملی گاز ایران و شــرکتهای گاز استانی مکلف به پیگیری
اجرای دقیق این بخشنامه در دستگاههای اجرایی شدهاند.
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نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نخستین گام برای رشد اقتصادی
نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه
جامع است و حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نخستین گام در راستای
این هدف محسوب میشود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،
رییس جمهوری در گفتوگوی تلویزیونی با مردم در خصوص
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت :تا امروز جلســات متعددی در
ســتاد اقتصادی دولت برای بررســی این موضوع داشتهایم .با
اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل
نظر شــد .شاهد بودیم پول ســفره مردم ،در جیب چند دالل
رفت .باید این موضوع طوری اصالح شود که پول در جیب مردم
برود و در سفره مردم ظاهر شود.آیت اهلل سید ابراهیم رییسی
تاکید کرد :حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ضرورت دارد اما این کار را
با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطالع
نخواهیم گذاشــت و شــوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد .همه
جوانب ســنجیده میشود به طوری که بازار و مردم در جریان
این تصمیم قرار گیرند.رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد:
این اصالح جزو برنامههای دولت اســت که انجام میشود و در
وقت مناسب به مردم اطالع می دهیم .در این موضوع ،مشارکت
مردم شرط اجرای موفق است.دولت در این خصوص الیحهای را
تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس
قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت
کردند .در همین راســتا ،نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق
بازرگانی ایران با بیان اینکه موافق اصالحات اقتصادی و تجاری
هستم ،خاطرنشــان کرد :برای رشد اقتصادی نیازمند تصحیح
مولفه های اصلی و زیرساخت ها هستیم که تک نرخی کردن
ارز یکی از آنها محسوب می شــود.حمیدرضا صالحی تصریح
کرد :تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی منشــا رانت و فســاد است و
بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیر رقابتی
فعالیت می کنند و عده ای با دریافت امضاهای طالیی در این
مســیر حرکت می کنند.وی با بیان اینکه در ســال های اخیر
شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم ،تصریح
کرد :تک نرخی کردن ارز فواید بســیاری دارد اما باید طی یک

برنامه ریزی درست اقدام به این کار کرد.صالحی با بیان اینکه
اقتصاد کشــور نیاز به تغییر و تحول دارد ،خاطرنشان کرد :در
صورتی که کشور می توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته
باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان پذیر می شد اما در شرایط
کنونی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به کمک دولت خواهد آمد.
وی افــزود :توزیع کارت معیشــت به جای عرضــه ارز ۴۲۰۰
تومانی ،به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین
جامعه کمک کرده و موجب کاهش آســیب بیشتر به آنها می
شود.نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید
کرد :تک نرخی کردن ارز در سال های آینده موجب شکوفایی
اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.به گفته صالحی،

آغاز مذاکرات تجاری کانادا با بلوک
جنوب شرقی آسیا
کانادا در حال آغاز مذاکرات بر سر توافقنامه تجارت آزاد با انجمن
 ۱۰عضوی کشــورهای جنوب شرقی آسیا است؛ پیمانی که می
تواند به گســترش و تعمیق روابط تجاری کانادا در منطقه هند
و اقیانوســیه فراتر از چین کمک کند.به گزارش ایسنا به نقل از
گلوب اند میل ،مری نگ ،وزیر تجارت بینالملل کانادا تصمیم به
آغاز گفتوگوها را روز سهشــنبه پس از نشست مجازی با وزرای
اقتصادی به نمایندگی از کشــورهای عضو اتحادیه کشــورهای
جنوب شرقی آسیا (آسهآن) اعالم کرد .بزرگترین اقتصادهای این
بلوک تجاری شامل اندونزی ،تایلند ،فیلیپین ،مالزی و سنگاپور
اســت.خانم نگ در بیانیهای گفت :این یک نقطه عطف مهم در
تجدید و تعمیق مشارکتهای اقتصادی و تعامل تجاری کانادا در
سراسر هند و اقیانوسیه است.او گفت که توافق با اقتصادهای در
حال رشد سریع آسهآن میتواند به تنوع زنجیرههای تامین برای
شرکتهای کانادایی ،ایجاد فرصتهای جدید برای صادرکنندگان
کانادایــی و تقویت تعهد در منطقه بــه «بازارهای آزاد و تجارت
مبتنی بر قوانین» کمک کند.بیانیه او در حالی منتشــر می شود
که وزارت امور خارجه کانادا در حال تدوین یک استراتژی جدید
سیاســت خارجی برای آسیا اســت؛ منطقه ای که اتاوا آن را به
عنوان هند و اقیانوســیه تغییر می دهد .این اســتراتژی در پی
بدترین گسســت در روابط بین اتاوا و پکن در نیم قرن اخیر -در
حالــی که خاطرات واکنش چین به دســتگیری یکی از مدیران
هوآوی در فرودگاه ونکوور هنوز تازه اســت -طراحی شده است.
کانادا معتقد اســت که چین به طور خودسرانه دو کانادایی را به
مدت بیش از  ۱۰۰۰روز زندانی کرده؛ ضمن اینکه فروش گوشت
خوک و گاو کانادایی را برای چند ماه در ســال  ۲۰۱۹مســدود
کرده است .همچنین خرید دانه کانوال را به شدت کاهش داد و دو
صادرکننده اصلی همچنان از فروش به چین منع شده اند.چین
که عضو آسه آن نیست.
مشاور رییس جمهور :ن

تهاتر در بودجه تنها راهکار ارتقای
زیرساخت های مناطق
مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی
مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویژه
اقتصادی و معاونیــن دبیرخانه در دومین
نشست با اعضای فراکســیون مناطق آزاد
که با حضور جمعی از نمایندگان و اعضای
فراکســیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسالمی
ضمن تاکید بر رفع موانع و مشکالت موجود در مناطق آزاد تجاری
ـ صنعتی؛ خواستار اعالم مشکالت ،چالشهای اجرایی و دغدغههای
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد توسط نمایندگان خانه
ملت شد تا برای حل و فصل آنها برنامه ریزی و اقدام شود.به گزارش
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس ،ســعید
محمد در نشســت تاکید کرد :دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق
آزاد مطالبه اصالح قوانین این حوزه را داشته و نیازمند کمک مجلس
هســتند ،کارآفرینی در مناطق آزاد بدون اصالح قوانین امکان پذیر
نیســت ،این مهم باید به عنوان یک پروژه فــوری در هماهنگی و
تعامل با نمایندگان پیگیری شــود تا گره کار این مناطق باز گردد.
ســعید محمد افزود :ارتقاء جایگاه دبیرخانه و سازمان های مناطق
در برنامه هفتم توســعه برای توسعه پایدار ضروری است ،این مهم
از ســوی دولت خاصه معاون اقتصادی رئیــس جمهور و با کمک
فراکسیون مناطق آزادی در حال پیگیری است.

مدیریت مناســب یارانه های انرژی ،اصــاح قوانین و مقررات
تجاری ،کاهش بروکراســی اداری ،کاهــش مداخله دولت در
اقتصاد و توســعه روابط تجــاری و بانکی می تواند اقتصاد را از
شرایط فعلی خارج کند.به گزارش ایرنا ،الیحه «تامین مطمئن
کاالهای اساســی ،نهادههای دائمی ،دارو و تجهیزات پزشکی و
سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر»
با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.این الیحه با توجه به افزایش
قیمت کاالهای اســامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات
اقلیمی و با هدف تامین کافی کاالهای اساسی ،نهادههای دامی،
دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر
به کمک پرداخت یارانه تهیه شــده اســت.در این الیحه آمده

است که سقف اعتبار واردات کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات
پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دالر تعیین شده است را به
مبلغ  ۱۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر افزایش دهد.در این ماده
توضیح داده شــده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی
ناشــی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشــاورزی
وارداتی و بروز خشکســالی امســال و اطمینان از تامین کافی
کاالهای اساســی و نهادههای دائمی ،دارو و تجهیزات پزشکی
اســت.همچنین در ماده دیگر الیحه مذکور بــه دولت اجازه
داده شــده در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کاالهای
اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که با
ارز ترجیحی تامین میشود ۲۷۰ ،هزار ریال به حساب سازمان
ی یارانهها واریز شــود تا صرف پرداخت یارانه به افراد
هدفمند 
مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰
هزار میلیارد ریال از محل تبصره  ۱۴قانون بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این الیحه
در صحــن مجلس گفت :اجازه دهید میــزان یارانه با توجه به
اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم .با توجه
بــه این که امروز کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند از
لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر ســال گذشته تا مهر امسال
بیش از  ۱۵۰درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این
خیلی در زندگی مردم دیده نمیشــود و به تدریج کمرنگتر
میشود.
مســعود میرکاظمی اضافه کرد :با توجه بــه اینکه ارز ۴۲۰۰
تومانی همچنان برای نهادههــای دامی ،گندم و دارو پرداخت
میشــود ،از مجلس اجازه میخواهیم بــرای دارو و تجهیزات
مصرفی بهداشتی و گندم ،این ارز همچنان تخصیص داده شود
اما میزان یاران ه نهادههای دامی به حساب حمایت از محرومان
واریز شــود .یعنی مجلس به ما اجــازه دهد برای چهار دهک
میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.وی ادامه داد :پیشنهاد
ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابهالتفاوتی صرفه
جویی ارز  ۴۲۰۰تومان را به طور مســتقیم به مردم پرداخت
کنیم.

کمتر از  ۵درصد طرحها به پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصد رسیدند
جدیدتریــن آمار وزارت صنعت ،معــدن و تجارت (صمت)
نشان میدهد که تا پایان مردادماه امسال بیش از  ۷۵درصد
کل طرحهای در دســت اجرا کمتر از  ۲۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و فقط کمتر از پنج درصد آنها بیش از ۸۰
درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.به گزارش ایسنا ،بر اساس
این آمار از بین  ۸۱هزار و  ۱۳۴طرح در دست اجرا تا پایان
مرداد امســال ،حدود  ۶۱هزار و  ۱۱۶طــرح معادل ۷۵.۳
درصد کل طرحها کمتر از  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی۱۶ ،
هــزار و  ۲۳۸طرح معادل  ۲۰درصد بین  ۲۰تا  ۸۰درصد و
 ۳۷۸۰طرح معادل  ۴.۶درصد کل طرحها بیش از  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشتهاند.اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،مسائل مربوط به تحریم
و تامین نقدینگی را در باال بودن تعداد طرحهای با پیشرفت
فیزیکی کمتر از  ۲۰درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی
هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند
تا گران شــود که در این زمینه سختگیریها و مشوقهایی
در نظر گرفته شــده است.همچنین بیشترین طرحهای در
دست اجرا ،طرحهایی با اشتغال  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن است
که  ۵۰هزار و  ۱۴۹طرح معادل بیشتر از نیمی از کل طرحها
را شامل میشــود ۲۳ .هزار و  ۶۳۰طرح در دست اجرا نیز
کمتر از  ۱۰نفر کارکن دارند و تعداد طرحهای با  ۵۰تا ۱۰۰
نفــر کار کن و بیش از  ۱۰۰نفر کارکن نیز به ترتیب ۴۴۲۵
طرح و  ۲۹۳۰طرح بوده اســت.مجموع اشتغال پیش بینی

شده در طرحهای در دســت اجرا نیز بیش از دو میلیون و
 ۲۵۰هزار نفر اســت که بیــش از  ۹۱۰هزار نفر از آنها در
طرحهایی با  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن و  ۹۰۱هزار و  ۱۳۶نفر از
آنها در طرحهایی با بیش از  ۱۰۰کارکن مشغول خواهند
شد.مجموع سرمایه در طرحهای در دست اجرا تا پایان مرداد
نیز بیش از  ۱۷۱۶هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بیشترین طرحها در گروه کانیهای غیرفلزی
در این میان تا پایان مرداد ماه امسال  ۱۱هزار و  ۴۴۷طرح
در بخش «ســایر محصوالت کانیهای غیرفلزی»۸۵۰۳ ،
طرح در بخش «محصوالت غذایی و آشامیدنیها» و ۷۹۶۲
طرح در بخش «ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی» در
دســت اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرحها را
به خود اختصاص داده اند .کمترین طرحها نیز به بخشهای
«تحقیق و توســعه»« ،کشــاورزی ،شــکار و فعالیتهای
خدماتی وابســته» ،و «فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت محیط
و سایر فعالیتهای مشابه» اختصاص دارد که به ترتیب یک،
پنج و  ۱۹طرح در آنها در دست اجراست.
استانهای محروم میزبان کمترین طرحهای صنعتی
در میان استانها نیز از بین  ۸۱هزار و  ۱۳۴طرح در دست
اجرا ۶۵۶۶ ،طرح در یزد ۵۳۵۰ ،طرح در خراســان رضوی
و  ۵۰۹۳طرح در اصفهان در دســت اجراست که بیشترین

تعداد طرحها را به خود اختصاص دادهاند .اما از بین استانها
کمترین تعداد طرحها در ایــام ،کهگیلویه و بویر احمد و
بوشهر با  ۵۸۹ ،۵۱۹و  ۶۷۰طرح است.
وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از بین کل طرحها ،در مجموع هشــت منطقــه آزاد و ویژه
اقتصــادی فقط  ۹۹۰طــرح صنعتی معــادل  ۱.۲درصد
طرحها ،در دســت اجراست که برای آنها بیش از  ۶۶هزار
نفر اشتغال و  ۱۶۸۳هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی
شده اســت.از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با ۱۸
طرح ،کیش با  ۳۲و قشم با  ۴۸طرح کمترین تعداد طرحها
را در دســت اجرا دارند .اما ســایر مناطق آزاد یعنی منطقه
آزاد اروند ،انزلــی ،ماکو و ارس ۷۸ ،۷۲ ،۴۲و  ۲۲۱طرح در
دســت اجرا دارند و  ۴۷۹طرح در منطقه ویژه اقتصادی در
دست اجرا است .در زمینه حوزه فعالیت ،نیز «ساخت مواد
و محصوالت شیمیایی» با  ۱۸۲طرح پرطرفدارترین حوزه و
«تحقیق و توسعه» با یک طرح ،کم طرفدارترین حوزهها در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند .این در حالی است که
مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشــریفات
گمرکی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله
حمایت از صنعت داخلی کشــور ،جذب فناوری های نوین
در امر تولید ،گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی
راهاندازی شدهاند.
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گزیده خبر
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان خبر داد:

صادرات ایران به اروپا و کانادا
از مسیری جدید
رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان میگوید که این همسایه شمالی ،ظرفیت
فراوانی برای صادرات مســتقیم دارد و از همین طریق ایران میتواند به بازارهای
دوردست نیز دسترسی پیدا کند.به گزارش ایسنا ،هرویک یاریجانیان اظهار کرد:
متاسفانه با وجود آنکه ظرفیت بسیار گســتردهای برای همکاریهای اقتصادی
میان ایران و ارمنســتان وجود داشته ،ما در سالهای گذشته نتوانستهایم از این
بستر به درستی استفاده کنیم و همین موضوع ایران را از برخی امکانات اقتصادی
ارمنستان محروم کرده است.وی با بیان اینکه تجارت در حوزه انرژی اصلیترین
رابطه اقتصادی دو کشــور در طول این ســالها را تشکیل داده ،بیان کرد :ما در
سالهای گذشته به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی گاز به ارمنستان شناخته
شدهایم و در عوض از این کشور برق وارد میکنیم .در شرایطی که امکان گسترش
روابط به سایر حوزهها نیز وجود داشته اما تاکنون کمتر به این موضوع توجه شده،
هرچند اخیر فضایی تازه در این حوزه باز شده است.رییس اتاق مشترک ایران و
ارمنستان ادامه داد :با توجه به مسائل سیاسی و جنگی که سال گذشته ارمنستان
آن را تجربه کرد ،امروز دو کشــور آمادگی بیشتری برای همکاریهای سیاسی و
اقتصادی از خود نشان دادهاند و میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک سهم
ایران از اقتصاد ارمنستان افزایش یابد.یاریجانیان با بیان اینکه ایران امروز سومین
تامین کننده کاال برای ارمنســتان به شمار میرود ،گفت :با توجه به عضویت ما
در اوراسیا ،امکان توسعه روابط در این بخش نیز به وجود آمده و میتوان انتظار
داشت که ما به زودی به عنوان دومین صادرکننده اصلی کاال به ارمنستان از چین
نیز عبور کنیم.وی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت میکرد با اشــاره به برخی
ظرفیتهای منحصر به فرد ارمنستان برای اقتصاد ایران ،توضیح داد :ارمنستان با
برخی کشــورهای اروپایی و آمریکایی روابط اقتصادی مناسبی دارد و برای مثال
تعرفه تجاری میان ارمنستان و کانادا و سوییس بسیار پایین است .اگر ما صنایع
بسته بندی خود را در این کشور فعال کنیم ،امکانی جدید برای صادرات کاالهای
ایرانی به مقاصد دورتر از طریق ارمنستان به وجود خواهد آمد.یاریجانیان خاطر
نشــان کرد :همانطور که امروز کار بر روی جادهای جایگزین به جای آذربایجان
آغاز شده و به زودی این مسیر امنتر و ارزانتر در اختیار تجار ایرانی قرار میگیرد،
در حوزههایی مانند صنایع پلیمری ،نساجی و مواد اولیه ،ایران امکان صادرات به
ارمنســتان را خواهد داشت و در عوض با کشت فراسرزمینی امکان تامین برخی
نیازهای ما مانند نهادههای دامی از ارمنستان نیز وجود خواهد داشت.

سود  ۱۷۰هزار میلیارد تومانی خریداران
خودرو در سه سال
عضو هیات علمی دانشــکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار
داشت :در سه سال گذشته که قیمتگذاری دستوری بوده ،خریداران خودرو در
مجموع حداقل حدود  160تا  170هزار میلیارد تومان ســود خاص داشــتهاند.
کافی است که  30درصد آن یعنی حدود  50تا  60هزار میلیارد تومان از آن در
اختیار دالالن حرفهای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف
داللی شــود ،در بازار تنش ایجاد کنند.امیرحسن کاکایی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصــادی ایلنا در مورد علل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار کرد :همیشــه
عدهای از صاحبان قدرت به دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هســتند بنابراین
وجــود ارکان قدرت در بازار ،چه آنها که طرفــدار واردات و چه آنها که به دنبال
منافع خودروسازان هستند را انکار نمیکنم .اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن
هســتیم به خاطر این عنوان نیست بلکه نهادههای کالن اقتصادی تاثیر اصلی را
دارند .باید توجه داشت که مجموعه قیمتها به علت کاهش ارزش ریال در حال
افزایش است.وی افزود :اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب نیست .بنابراین یکی از
حوزههایی که میتوان در آن سرمایهگذاری کرد ،متاسفانه بازار خودرو است .البته
عوامل دیگر هم در افزایش قیمت خودرو موثر است .هفته گذشته قرار بود قیمت
خودرو افزایش پیدا کند که افزایش قیمت اعالم و بعد ملغی شــد .این موضوع
تنشی ایجاد میکند که یک شبه از بین نمیرود.کاکایی اضافه کرد :واردات خودرو
به این زودی قابل اجرا نیست .شورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مسئله
را بررسی میکنند ،مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ میدهد اما لزوما به این معنا
نیست که قانونی که گذاشته میشود ،تاثیر مثبتی دارد .قانون مجلس از نظر من
اشتباه است ،واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع نشد بلکه دستور دولتی بود
که ســال  96صادر شد و ارتباطی به قانونگذاری نداشت .مشکالت ارزی کشور
باعث شد که برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد .امروز هم هر
زمان که مشکل ارز کشور حل شود ،کسی نمیتواند جلوی واردات خودرو را بگیرد
ولی هنوز مشکل ارزی کشور حل نشده است.وی ادامه داد :مجلس برای مشکلی
کــه وجود خارجی ندارد قانون میگذارد ولی برای مشــکل اصلی هیچ راه حلی
ندارد .مشکل اصلی واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مسئله اساسی ما کمبود ارز
است .از همین روی واردات خودرو فعال اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت چراکه
اجرای آن دست کم تا سال آینده طول میکشد .به طور کلی هر تنشی در بازار
موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دالر است.این کارشناس
حــوزه خودرو با انتقاد از عدم هماهنگی در تصمیمگیری گفت :از نظر مردم که
این وضعیت را تماشــا میکنند ،اوضاع خوب نیست .اتفاقی که هفته گذشته در
مورد قیمتگذاری رخ داد ،یک فاجعه بود .این اتفاق نشــان داد که در مسئولین
نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمیدانند که چه میخواهند .وقتی یک طرح
مصوبه ســران قوا را میگیرد و بعد رد میشود ،مردم احساس خطر میکنند.وی
همچنین اضافه کرد :اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد تا دو هفته آینده قیمتها روند
کاهشی پیدا میکند ،اصطالحا این وضعیت حاصل هیجان اضافه و در واقع یک
حباب اســت .یعنی افراد قیمتهای باالیی را اعــام میکنند ،معنای آن خرید
خودرو با این قیمتها نیست ،چون بازار خودرو در رکود است.کاکایی با تخمین
میزان سود خریداران خودرو از خودروسازیها بیان کرد :در سه سال گذشته که
قیمتگذاری دســتوری بوده ،خریداران خودرو در مجموع حداقل حدود  160تا
 170هزار میلیارد تومان سود خاص داشتهاند .کافی است که  30درصد آن یعنی
حــدود  50تا  60هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دالالن حرفهای قرار گرفته
باشــد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف داللی شود ،در بازار تنش ایجاد
کنند .کافی که  2هزار نفر در ارقام دیوار عجیب و غریب اعالم کنند.وی افزود :در
مجموع دالالن واردات و خودروسازی هم میتوانند هیجان ایجاد کنند اما عمده
این هیجان کار آنها نیســت ،اگر کار آنها بود این التهاب فروکش میکرد .تداوم
این هیجان به معنای وجود مشکل اساسی در وضعیت کلی اقتصاد بوده و افزایش
قیمت نمایش نگرانی مردم اســت که باعث ورود به حوز ســرمایهگذاری خودرو
شوند.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :اگر وارد شدن  3.5میلیارد دالر به کشور
درست باشد ،قیمت دالر باید کاهش یابد و یا تثبیت شود ولی اگر درست نباشد
از هفته آینده تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.این کارشناس حوزه خودرو در
مورد اینکه گفته میشود عدم عرضه خودروسازان باعث افزایش قیمت است گفت:
مجموع عوامل ما را به این نقطه رسانده است .در سه و نیم سال اخیر با کاهش
عرضه خودروسازان مواجه هستیم ،یعنی از  1میلیون و  600هزار دستگاه به 600
تا  700هزار دستگاه عرضه خودرو رسیدهایم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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 ۷۲هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه
در شهریور دست مردم بود
تهران -ایرنا -بررســی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در شهریورماه
امســال بیش از  ۷۲هزار میلیارد تومان اســکناس و سکه در دست مردم
بوده اســت.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ،براساس دادههای بانک مرکزی از
وضعیت متغیرهای عمده پولی و اعتباری ،در شــهریورماه سال جاری۸۲ ،
هزار میلیارد تومان اســکناس و مسکوک در گردش بود.این رقم در مقایسه
با شــهریور سال گذشــته  ۱۷.۷درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۲.۴
درصد افزایش داشت.براساس این گزارش از  ۸۲هزار میلیارد تومان اسکناس
و مسکوک بانکی در گردش ۷۲ ،هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان در دست مردم
بوده است .البته این رقم نسبت به اسفند سال گذشته  ۸۰۰میلیارد تومان
یعنی  ۱.۱درصد کاهش یافته بود.شــهریور ســال گذشته  ۵۹هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان اسکناس در اختیار مردم بود.براساس این گزارش ،موجودی
اسکناس و سکه بانک مرکزی در این دوره ،یک هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
بوده که نسبت به شهریور سال گذشته  ۵۰۰میلیارد تومان کاهش و نسبت
به اســفند سال گذشته  ۲۰۰میلیارد تومان افزایش داشت .از این موجودی
اســکناس و ســکه در بانک مرکزی ،هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار
تزریق خواهد شد.
از ابتدای سال تاکنون؛

وام ازدواج به بیش از  ۶۳۹هزار نفر
پرداخت شد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جدیدترین آمار از آخرین وضعیت پرداخت
تســهیالت قرضالحســنه ازدواج را اعالم کرد.به گــزارش ایبِنا؛ مصطفی
قمریوفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر
مطلبی با عنوان «حمایت از موضوع مهم ازدواج؛» منتشر کرد و نوشت:
« از ابتدای سال جاری تا پایان وقت اداری  ۲۳آبان بالغ بر  ۶۳۹هزار و ۶۹۵
نفر و به مبلغ  ۵۵۳۸۳۱میلیارد ریال ا
در بازار متشکل ارزی

دالر باز هم کاهشی شد
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دالر و یورو در معامالت
را بــه ترتیب  ۲۶هــزار و  ۶۲۰تومان و  ۳۰هــزار و  ۴۷۹تومان اعالم کرد.
مهدی گوهررستمی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در جلسه معامالتی
پنجشــنبه ،معامالت دالر کار خود را با نرخ  ۲۶هزار و  ۶۳۱تومان آغاز کرد
و در پایان ســاعت معامالت به نرخ  ۲۶هزار و  ۶۳۲تومان رسید که بررسی
ارقام معامالتی روزانه ،نرخ میانگین وزنی  ۲۶هزار و  ۶۲۰تومان به ازای هر
دالر و کاهش  ۰.۰۲درصدی این نرخ نســبت به روز معامالتی قبل را نشان
میدهد.این تحلیلگر اقتصادی افزود :امروز نماد معامالتی یورو کار خود را با
نرخ  ۳۰هزار و  ۲۰۵تومان شــروع کرد و در پایان جلسه معامالتی ،نرخ هر
یورو به رقم  ۳۰هزار و  ۵۹۰تومان رسید .به این ترتیب نرخ میانگین وزنی
اســکناس یورو در معامالت امروز این بازار با  ۰.۸۸درصد افزایش نسبت به
روزچهارشــنبه ۳۰ ،هزار و  ۴۷۹تومان بوده است.این کارشناس اقتصادی
ادامه داد :در جلسه معامالتی پنجشنب ه (بیست و هفتم آبان) اسکناس دالر
در پایینترین نرخ خود بــا رقم  ۲۶هزار و  ۵۹۵تومان و در باالترین نرخ با
رقم  ۲۶هزار و  ۶۳۴تومان معامله شــد .همچنین هر یورو در پایینترین و
باالترین نرخ معامالتی خود به ترتیب با قیمتهای  ۳۰هزار و  ۲۰۵تومان
و  ۳۰هــزار و  ۵۹۰تومان معامله شد.گوهررســتمی در پایان گفت :حجم
معامالت اســکناس دالر در بازار متشکل ارز ایران در روز پنجشنبه( بیست
و هفتم آبان)  ۸میلیون و  ۷۳۵هزار و  ۶۰۰دالر و حجم معامالت در نماد
معامالتی یورو  ۴۹۳هزار و  ۸۰۰یورو بود.
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در  ۶ماه نخست  ۱۴۰۰رقم خورد؛

افزایش بیش از  ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی

تهران  -ایرنا  -آخرین گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که
درآمدهای مالیاتی دولت در  ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰نسبت به
مدت مشابه سال قبل با افزایش  ۶۲.۵درصدی همراه شده است.
به گزارش ایرنا ،یکی از مهمترین اهداف کالن اقتصادی کشــور
در چندسال اخیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و
افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.همیشه تأکید بر این بوده
است که بودجه کشور یا برنامههای توسعه نباید بر مبنای درآمد
حاصل از خام فروشــی نفت تهیه و تنظیم شوند .میتوان گفت
به طور تقریبی همه برنامههای توســعه و همچنین بودجههای
ساالنه که بر مبنای این برنامهها تهیه ،تنظیم و عملیاتی شدهاند
به نوعی وابســته به درآمدهای نفت بودهاند.اگرچه ساماندهی
نظام مالیاتی دغدغه دولتمــردان بوده و در برنامههای مختلف
توسعه بر آن تأکید شده است ،اما تاکنون درآمدهای مالیاتی به
شــیوههای مختلف مورد غفلت واقع شده است .به خاطر وجود
درآمدهــای نفتی ،دولتهای مختلف هرگــز در مورد ضرورت
اصالح نظام مالیاتی کشــور احساس نیاز نکرده و اقدامی جدی
انجام ندادهاند.با این حال در این ســالها ،هم موضوع تحریمها
و هم نوســان قیمت نفت در بازارهای جهانی دولتمردان را بر
آن داشت تا ســر و سامانی به نظام مالیاتی کشور بدهند .رشد
تکنولوژی و گســترش ســریع دنیای کامپیوتر و اینترنت این
امکان را فراهم کرده است که با آماده سازی زیرساختهای نرم
افزاری و ســخت افزاری نظام مالیاتی کشور در مسیر شفافیت،
کارایی و عدالت حرکت کند.هوشمندسازی اقتصاد به طور کلی

که روند درآمدهای مالیاتی در یک ســال گذشته افزایشی بوده
است.هرچند بخشی از این افزایش به خاطر حمایت های مالیاتی
دولت در جریان همهگیری کرونا بوده اســت اما اقداماتی نظیر
هوشمندســازی و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز در این مورد بی
تأثیر نبوده است.بر اساس گزارشــی که از سوی اتاق بازرگانی
تهران منتشر شده ،درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰
با افزایش  ۶۲.۵درصدی نسبت به نیمه نخست  ،۱۳۹۹به حدود
 ۱۳۹هزار میلیارد تومان رسیده است.طبق گزارش منتشر شده
دو بخش مهم درآمدهای مالیاتی؛ مالیاتهای مستقیم و مالیات
کاالها و خدمات است که این دو جزء هم در نیمه نخست ۱۴۰۰
در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به ترتیب با افزایش  ۵۸و
 ۷۰درصدی همراه بوده اند.

و هوشمندســازی نظام مالیاتی کشور به طور خاص در دستور
کار قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است.

صعود قیمت طال متوقف شد
قیمت طال در معامالت صبح پنج شنبه بازار آسیا اندکی کاهش داشت اما ضعیف
شــدن ارزش دالر و بازده اوراق خزانه آمریکا روند کاهشــی این فلز ارزشمند را
محدود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت هر اونس طال با  ۰.۰۹درصد کاهش،
به  ۱۸۶۸دالر و  ۶۰ســنت رســید .اونس طال در معامالت شــب گذشته بازار
نیویورک با  ۰.۹درصد افزایش ،در  ۱۸۷۰دالر و  ۲۰سنت بسته شده بود.دالر که
رابطه معکوس با قیمت طال دارد ،در معامالت روز پنج شنبه کاهش پیدا کرد اما
نزدیک به باالترین رکورد  ۱۶ماه اخیر مانده است.
بازده اوراق خزانه  ۱۰ســاله آمریکا روز پنج شــنبه رشــد مالیمی داشت اما از
باالترین رکورد سه هفته گذشته که در معامالت روز گذشته به آن صعود کرده
بود ،فاصله گرفت .فروش اوراق قرضه  ۲۰ســاله هم ناامیدکننده بود .ســرمایه
گذاران نگران افزایش ســریعتر از حد انتظار نرخهای بهره توسط بانک مرکزی
هســتند.چارلز ایوانز ،رییس بانک فدرال رزرو شیکاگو اظهار کرد :بانک مرکزی
آمریکا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را اواسط سال  ۲۰۲۲کامل خواهد کرد .با
این حال بانک مرکزی به رصد این که سطح باالی تورم پایین خواهد آمد ،ادامه
می دهد.در انگلیس ،افزایش چشمگیر تورم در ماه اکتبر ،انتظارات برای افزایش
نرخهای بهره این کشور در ماه دسامبر را تقویت کرد .شاخص قیمت مصرفی بر
مبنای ماه به ماه  ۱.۱درصد و بر مبنای سال به سال  ۴.۲درصد افزایش یافت.بر
اساس گزارش اینوستینگ ،در اروپا هم یک مقام بانک مرکزی اروپا اظهار کرد:
اگر معلوم شــود تورم از آنچه پیش بینی شــده بود ،طوالنیتر شده است ،بانک
مرکزی اروپا باید آماده کنترل تورم در منطقه یورو شــود.در بازار ســایر فلزات
ارزشــمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری بــا  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۲۴دالر
و  ۹۹ســنت رســید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد افزایش،
 ۱۰۵۹دالر و  ۴۵ســنت معامله شــد .هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری یک
درصد افزایش یافت و به  ۲۱۹۰دالر و  ۲۱سنت رسید.

هرچنــد هنوز همه برنامههای مرتبط با اصالح نظام مالیاتی به
مرحله اجرا در نیامده ،اما آمارهای منتشر شده نشان میدهند

افزایش بیش از  ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی
همچنیــن ،طی بازه زمانی مورد بررســی یعنی از فصل چهارم
 ۱۳۹۷الی فصل دوم  ،۱۴۰۰رونــد عمومی فصلی درآمدهای
مالیاتی افزایشــی است .باستثنای تابســتان سال  ۱۳۹۹که به
دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا ،افت
فصلی درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاد ،در تابســتان  ۱۴۰۰برای
دومین فصل پیاپی درآمدهــای مالیاتی افزایش یافت و به ۸۰
هزار میلیارد تومان رســید که این رقم نســبت به فصل قبل با
افزایش حدود  ۳۶درصدی و نســبت به فصل مشابه سال قبل
بیش از دو برابر شده است.

توقف روند ریزشی رمزارزها
ارزهای دیجیتالی پس از ســه ریزش متوالی صعودی شــدند.به گزارش ایسنا به نقل از سیانبیسی ،دولت هند احتماال استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت را
ممنوع می کند اما آن ها را به عنوان یک طبقه دارایی دیجیتال به رسمیت می شناسد تا معامله آن ها مشمول دارایی شود .این خبر اکونومیکس تایمز به نقل از منابع آگاه از
آنجا اهمیت دارد که هند یکی از بزرگ ترین بازارهای ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب می شود و دولت اگرچه احتماال قرار نیست کامال از آنها استقبال کند اما قصد برخورد
خشــن با آن را هم ندارد .الیحه یک تریلیون دالری زیرســاخت های آمریکا که بخش بزرگی از منابع مالی آن از طریق مالیات روی ارزهای دیجیتالی تامین می شود به قانون
تبدیل شد .در چین نیز حزب کمونیست اعالم کرد سرکوب استخراج کنندگان بزرگ رمزارزها در این کشور را تشدید خواهد کرد .در انگلیس نیز قائم مقام رئیس بانک مرکزی
انگلیس با انتقاد از سرعت بیش از حد رشد نقش ارزهای دیجیتالی در زندگی روزمره ،آنها را تهدیدی برای نظام مالی سنتی فعلی خواند.ممکن است سرانجام هویت ساتوشی
ناکاموتو -خالق بیت کوین -که همواره ناشناس باقی مانده است مشخص شود .طبق شکایتی قضایی که در دادگاه فلوریدا جریان دارد ،خانواده دیوید کالیمن از کریگ رایت به
دلیل سرقت غیرقانونی دارایی های کالیمن شکایت کرده اند .این دارایی ها معادل یک میلیون واحد بیت کوین ( به ارزش  ۶۴میلیارد دالر) است .رایت  ۵۱ساله ساکن لندن
و استرالیایی تبار است و از سال  ۲۰۱۶ادعا می کند همان خالق معروف بیت کوین است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۲۶۳۰میلیارد دالر برآورد
میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۲.۰۲درصد بیشتر شده است.در حال حاضر  ۴۴درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و  ۱۸درصد در اختیار اتریوم است.
بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.
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خطیبزاده:

بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا ،سه کشور اروپایی و شورای همکاری ارزش پاسخگویی ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجــه بیانیه کارگــروه خودخوانده
آمریکا ،سه کشــور اروپایی و کشورهای شــورای همکاری در
خصوص ایران را آنچنان ســاختگی ،نمایشی و فاقد مشروعیت
خواند که ارزش پاســخگویی ندارد.به گزارش فارس« ،ســعید
خطیبزاده» ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران (پنجشــنبه) در پاسخ به ســؤال خبرنگاران در خصوص
بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا ،ســه کشور اروپایی (آلمان،
فرانسه و انگلیس) و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در
خصوص ایران گفت :این نشســت و بیانیه تنظیم شده ،آنچنان
ساختگی ،نمایشی و فاقد مشروعیت است که ارزش پاسخگویی
ندارد .به گزارش فارس ،معاونان سیاســی وزیران خارجه ســه
کشــور اروپایی در ریاض با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و
نمایندگان اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار
و در پایان بیانیه مشترکی صادر کردند .در این بیانیه آمده است:
«آنها درباره اوضاع سیاسی و امنیتی در منطقه از جمله اقدامات
ایران تبادل نظر کردند .آنها همچنین به دور هفتم مذاکرات در
خصوص بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی دوجانبه به برنامه
جامع اقدام مشترک پرداختند( ».اینجا بخوانید)
آمریکا بار دیگر درصدد بحرانآفرینی و فضاسازی علیه
ایران است
ســعید خطیبزاده تصریح کرد :دولــت آمریکا به عنوان ناقض
قطعنامه  ۲۲۳۱و طرفی که از برجام خارج شــده و مســئول
وضعیت فعلی پیش آمده اســت و به عنوان تنها کشور با سابقه
استفاده از تسلیحات هستهای ،با سابقهای سیاه از مداخلههای
متعدد در امور داخلی کشورهای مختلف و اصلیترین فروشنده
ســاح و مهمات به مناطــق مختلف دنیا ،بــار دیگر درصدد
بحرانآفرینی و فضاسازی علیه ایران است.وی افزود :کشورهایی
که باید پاســخگوی ماجراجوییها و تجاوزهای خود در منطقه
از جمله تجاوز هفت ســاله به سرزمین یمن باشند ،نمیتوانند
در مقــام مدعی علیه دیگران اتهامات بی اســاس مطرح کنند
و مســئولیت این جنایتها را از خود سلب و اذهان عمومی را
منحرف کنند.به گزارش فارس ،نمایندگان این کشورها در این
بیانیه ،ایران را به انجام «فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه»
متهــم و ادعا کردهانــد« :گفتوگوهای منطقهای و بازگشــت
دوجانبــه به برجام ،به نفع کل خاورمیانــه خواهد بود و امکان
شــراکتهای منطقهای و مبادالت اقتصادی بیشــتر را فراهم
خواهــد کرد ضمن آنکه نتایج پایداری برای رشــد و رفاه همه
مردم آن منطقه از جمله ایران خواهد داشت».
کانادا پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری
رژیم صهیونیستی باشد
همچنین سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه وضعیت حقوق
بشــر در ایران که توســط کانادا و با حمایت برخی کشورهای
غربی ادعاهای بی اســاس مبتنی بر اطالعات نادرســت علیه

مبارزه با تروریسم ،مبارزه با تبعیض نژادی در عرصه بینالمللی،
مبارزه با باندهای بینالمللی قاچاق مواد مخدر ،پذیرایی از خیل
عظیم مهاجران ،افزایش میزان و مشــارکت زنان در پست های
مدیریتی عالی ،ایجاد تحول نظــام قضایی در پرتو قانونگذاری
مبتنی بر نگاه اسالمی انسانی ،تنها بخشی کوچکی از آن است.

کشورمان در آن مطرح شده است واکنش نشان داد.به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،سعید خطیب زاده سخنگوی
وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشــر
در جمهوری اســامی ایران ،طرح این قطعنامه در کمیته سوم
مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا با حمایت برخی
کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطالعات
نادرســت و تعمیم های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از
اساس مردود دانست.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :این
قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق بینالمللی می باشــد و
بخش معتنابهی از آرای مثبت آن حاصل فشــارهای سیاسی و
تهدیدهای گوناگون بوده اســت.خطیب زاده با اشاره به اعتیاد
کانادا و دیگر بانیان اصلی این قطعنامه به استمرار پروژه شکست
خورده «بدنام سازی» ایران ،گفت :شوربختانه برخی بازیگران که
خود سابقه طوالنی در نقض فاحش حقوق انسان ها از جمله از
طریق فروش سالح به رژیم های خودکامه و اشعالگر و متجاوز
دارند ،حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود
کردهاند.چنیــن تحرکات غیراخالقی و غیرموجه نه تنها کمکی
به ارتقای وضعیت حقوق بشــر و احترام به آن در سطح جهانی
نمی کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشــه سازی های
منفی و برچســب زنی سیاسی علیه ملت ها می گردد.خطیب
زاده افــزود :اقدام دولت کانادا و دیگــر بانیان این قطعنامه که
مصداق بارز سو استفاده از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق
بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است ،محکوم و
فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می دانیم.خطیب زاده با اشاره

قوت گرفتن شائبه اختالفات در کاخ سفید؛

دستیار ارشد هریس استعفا میکند

اســتعفای یکی از دستیاران ارشــد معاون رئیسجمهور آمریکا
شــائبههای پیشین درباره بروز اختالفات شــدید میان کارکنان
دفتر او را تقویت کرده است.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
فارس ،در پی انتشــار گزارشهایی از بــروز اختالفات داخلی در
میان کارکنان دفتر «کاماال هریس» ،معاون رئیسجمهور آمریکا
رســانهها گزارش دادهاند «اشلی اتین» ،مدیر روابط عمومی او از
سمتش استعفا میکند«.اتین» ،ســابقاْ از کارکنان دفتر «نانسی
پلوســی» ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود اما اندکی بعد از
پیــروزی جو بایدن در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا به تیم
کامــاال هریس پیوســت .او در آن زمان گفته بــود که تنها یک
ســال با تیم هریس همراه خواهد بود.کاخ ســفید در بیانیهای به
روزنامــه دیلیمیل گفتــه که اتین قصد دارد در ماه دســامبر از
ســمتش کنارهگیری کند تا برنامههای دیگری را پیگیری کند.
این مقام کاخ سفید گفت« :اشــلی یکی از اعضای ارزشمند تیم
معاون رئیسجمهور اســت که تالشهای خستگیناپذیری برای
پیش بردن اهــداف این دولت دارد .او در ماه دســامبر دولت را
ترک میکند تــا برنامههای دیگری را دنبال کند».یک ســالگی
دولت بایــدن در ماه ژانویه  ۲۰۲۲فرا خواهد رســید ،اما مطابق
این بیانیه اتین دسامبر  ۲۰۲۱از تیم کاماال هریس جدا میشود.
اتین در این ســمت وظیفه تنظیم فعالیتهای رســانهای هریس
و ارتقــا وجهه او در میان عموم را به عهده داشــت .در هفتههای
گذشته گزارشهایی از وضعیت نامناسب هریس در دولت بایدن،
اختالفات میان کارکنان او و به حاشــیه رانده شــدن او توســط
بایدن در رســانههای آمریکا منتشر شــده است.شبکه تلویزیونی
فاکس نیوز هم روز پنجشــنبه گزارشــی از افزایش تنشها بین
رئیسجمهور آمریکا با هریس منتشــر کرده و مدعی شــده بود
بایدن ممکن است فردی جدید را به عنوان معاون خودش انتخاب
کند.اگرچه انتخــاب و تایید یک معاون رئیسجمهور جدید قبل
از پایان دوره چهار ســاله در آمریکا امری غیرمعمول و نادر است
اما کامال بی سابقه نیست .سال  ۱۹۷۴کنگره آمریکا فرایند تایید
صالحیت «نلســون راکفلر» فرماندار وقــت جمهوریخواه ایالت
نیویورک بــه عنوان معاون رئیسجمهور را به اتمام رســاند و او
رسما بعد از استعفای ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری ،معاون
«جرالد فورد» رئیسجمهور وقت شد.گزارش فاکسنیوز سه روز
بعد از آن منتشــر شد که سیانان در گزارشی مفصل ادعا کرده
بــود دفتر «جو بایدن» و حلقه افــراد نزدیک به «کاماال هریس»
دچار اختالفاتی کمسابقه شــدهاند.طبق نوشته سیانان هریس
و نزدیکان او گمان میکننــد که معاون رئیسجمهور در جایگاه
مناسب خودش در دولت قرار ندارد و به حاشیه رانده شد ه است.
تیم بایــدن هم کاماال هریس را به خیانــت متهم میکنند.آنچه
خشــم تیم بایدن را به همراه داشــته این است که گمان میرود
هریس ممکن اســت به فاصله کوتاهی بــرای رقابت با بایدن در
انتخابات  ۲۰۲۴دست به کار شود.

به این واقعیت که همچون ســال قبل از بین  193کشور عضو
سازمان ملل متحد 114 ،کشور با رای منفی یا ممتنع نارضایتی
خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نمودهاند ،گفت:
من توصیه ســال قبلم را به مقامات کانادا تکرار می کنم که به
جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با
تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته
و میزبانی مفسدان و ســارقان ثروتهای مردم ایران که کانادا
را خانــه امنی برای انتقال و ســرمایه گذاری اموال به یغمابرده
یافتهاند ،متوقف نماید.سعید خطیب زاده با «معنادار» توصیف
کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی ،اقدام کانادا در گردهم آوردن
«جمعی از حکومتهای بدسابقه در عرصه حقوق بشر» شامل
رژیم صهیونیستی ،آمریکا و انگلیس برای آموزش حقوق بشر به
مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست
بهتر اســت در جهت اصالح عملکرد ضد بشری خود در داخل
و خارج از این کشــور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند
این رژیم در نســل کشــی بومیان کانادا ،پاسخگوی همدستی
در ارتکاب جنایات ضد بشــری رژیم صهیونیســتی علیه مردم
فلسطین باشند.سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح بر اینکه
ایمان و باور راسخ دینی ،زیرساخت مستحکم فرهنگی ،چارچوب
های متقن قانونی و رویه های ریشــه دار اجتماعی و هم چنین
نگاه اعتقادی به حقوق بشر و صیانت از آن ،یکی از ارکان اصلی
حاکمیتی جمهوری اســامی ایران را تشکیل می دهد ،افزود:
جمهوری اســامی ایران در مســیر حمایت از حقوق انسان ها
هزینه های گزاف جانی و مالی بســیاری را پرداخته اســت که

آمریکا بایکوت المپیک زمستانی پکن
را مدنظر دارد

رئیس جمهوری آمریــکا اعالم کرد ،یک بایکوت دیپلماتیک بــرای بازیهای المپیک
زمستانی چین که فوریه  ۲۰۲۲انجام میشود ،از سوی مقامهای واشنگتن مدنظر است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،جــو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا در
دیداری با جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا به خبرنگاری پاسخ داد که درباره بایکوت
بازیهای المپیک زمســتانی پکن سوال پرسید و بایدن هم پاسخ داد که چنین طرحی
مدنظر است.جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز پنجشنبه درباره این
مساله نظری نداد اما این را هم گفت که دولت بایدن نگران نقضهای حقوق بشری در
چین است.وی افزود :یکسری عوامل هستند که ما آنها در در نظر داریم.اظهارات بایدن
سه روز پس از نشست مجاری با شی جینپینگ ،رئیس جمهوری چین مطرح شد که در
آن ،رئیس جمهوری آمریکا مساله نقضهای حقوق بشری در چین و یکسری مسائل پر
تنش در روابط بین دو کشور را مطرح کرد.

واکنش خطیب زاده به اظهارات همتای فرانسوی و تحریم
جدید آمریکا
ســخنگوی وزارت امور خارجه نســبت به تحریم  ۶شخص و
یک نهاد ایرانی توسط آمریکا و اظهارات همتای فرانسوی خود
درباره برنامه هســته ای جمهوری اسالمی واکنش نشان داد.به
گزارش ایرنا از مرکز اطالع رسانی و دیپلماسی رسانه ای وزارت
امور خارجه ،ســعید خطیب زاده در پاســخ به پرسشی درباره
اظهارات اخیر ســخنگوی وزارت خارجه فرانســه تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان عضو مسئول آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،همواره تأکید دارد که حیثیت آژانس بهعنوان یک
نهاد فنی و تخصصی ســازمان ملل متحد باید از شائبه هرگونه
رفتار و کنش سیاســی به دور باشــد .خطیب زاده تأکید کرد:
بر این اســاس هر گونه موضعگیری مقامها و نهادهای سیاسی
کشورهای مختلف با هدف تأثیرگذاری بر رفتار آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،خدشــه به حیثیت فنی و تخصصی آژانس قلمداد
شــده و بدون تردید ترفند اســتفاده ابزاری از ظرفیت آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،بیش از آن که موجب بهرمندی عامالن
آن گردد ،مشــروعیت بینالمللی اقدامهای آژانس را زیر سوال
میبرد.فرانسه روز پنجشنبه از شورای حکام سازمان بین المللی
انرژی اتمی درخواســت کرد که در نشست هفته آینده خود (
 ۲۴نوامبر /چهارم آذر ماه) پیام نیرومندی برای ایران بفرســتد.
آن کلر لجندره سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست
روزانه گفت که ایــران باید بدون تاخیر به پایبندی به تعهدات
و وظایفــش در برابر آژانس بین المللــی انرژی اتمی بازگردد و
همــکاری با این نهاد و پایبندی کامل به برجام را ازســرگیرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین در خصوص تحریمهای
جدید ایاالت متحده بر علیــه  ۶فرد و یک نهاد ایرانی به بهانه
واهی مداخله در انتخابات آمریکا اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایــران تالش های جدید تحریمی آمریکا را در ادامه سیاســت
شکســت خورده فشــار حداکثری ترامــپ و اقداماتی از روی
استیصال و فاقد مشروعیت دانسته و محکوم مینماید .خطیب
زاده تاکید کرد :این نوع فرافکنی ها از ســوی دولت آمریکا که
خود ســابقه طوالنی مداخله در کشــورهای مختلف به اشکال
و انحاء مختلف را دارد ،بی اســاس و در راســتای فریب افکار
عمومی این کشور ارزیابی می شــود.وزارت خزانه داری آمریکا
روز پنجشــنبه به وقت محلی اعالم کرد که نام شش شخص و
یک نهاد ایرانی را به بهانــه و اتهام تالش برای تحت تاثیر قرار
دادن انتخابات سال  ۲۰۲۰ریاست جمهوری آمریکا در فهرست
تحریم ها قرار داده است.
پوتین:

ناتو از خط قرمزها در دریای سیاه عبور کرده است

رئیسجمهور روسیه امروز با حضور در مقر وزارت خارجه این کشور از پرواز هواپیماهای
راهبردی ناتو در  ۲۰کیلومتری روســیه خبر داد و گفت که ســازمان پیمان آتالنتیک
شمالی از خط قرمزهای ما در دریای سیاه عبور کرده است.به گزارش ایسنا« ،والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روسیه در سخنرانی روز پنجشنبه خود در نشست گسترده اعضای
وزارت خارجه روسیه گفت :هواپیماهای راهبردی ناتو در  ۲۰کیلومتری ما پرواز میکنند.
در مورد تحوالت دریای ســیاه ،آنها فراتر از همه مرزها هستند و سالح خطرناک حمل
میکنند».به نقل از اســپوتنیک ،رئیس جمهور روسیه افزود« :روسیه از عدم مداخله در
امور داخلی کشورها و حل عادالنه اختالفات تحت نظارت سازمان ملل متحد حمایت می
کند».وی با اشــاره به اینکه روسیه دائما نگرانیهای خود در این زمینه را به غرب اعالم
میکند و از خطوط قرمز خود صحبت میکند ،افزود« :مسکو میداند که شرکای غربی
با این هشدارها به شکل «سطحی» برخورد میکنند»
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گزیده خبر
ادعای آمریکا:

حمله ماه گذشته به پایگاه التنف کار
ایران بود

تهران – ایرنا – روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد،
حمله ماه گذشــته به پایگاه التنف واقع در جنوب سوریه که نیروهای آمریکایی
در آن مستقر هستند ،توســط ایران انجام شدهاست.به گزارش ایرنا از الجزیره،
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده مدعی
شد ،ایران ماه گذشــته با یک فروند پهپاد پایگاه آمریکایی در جنوب سوریه را
هدف قرار داد.این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شده است که هدف قرار دادن
پایگاه التنف پاسخی از طرف ایران به بمباران خاک سوریه توسط اسرائیل بوده
است.پیش تر جان کربی سخنگوی پنتاگون حمله به پایگاه آمریکایی در التنف
ســوریه را پیچیده ،هماهنگ و عمدی خوانده بود.کربی از ارائه جزییات بیشتر
خودداری کرده بود و گفته بود اطالعاتی از مهمات مورد اســتفاده در این حمله
ندارد.این درحالی است که رسانه های آمریکایی به نقل از مقامات آمریکایی در
ادامه اتهام زنی ها و فرافکنی ها علیه جمهوری اسالمی ایران ادعا کردند که ایران
پشت حمله پهپادی هفته گذشته به پایگاه نظامی در جنوب سوریه بوده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد آمریکا معتقد
است ایران به این حمله کمک و آن را تشویق کرده است اما این پهپادها از ایران
پرواز نکرده اند.روزنامه العربی الجدید  ۲۸مهرماه به نقل از منابع خود گزارش داد
که پایگاه آمریکایی در التنف سوریه هدف حمله پهپادهای ناشناس قرار گرفته
است.شبکه خبری اسکای نیوز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که
احتماال این یک حمله موشــکی بوده است.خبرگزاری سانا نیز گزارش داد که
پایگاه التنف هدف حمله پهپادها قرار گرفته و یک مقام نظامی آمریکا تایید کرد
که این پایگاه هدف حمله موشــکی قرار گرفت.خبرگزاری رویترز هم به نقل از
یک مقام آمریکایی اعالم کرد که به یک پایگاه آمریکا در جنوب ســوریه حمله
شده اما هیچ تلفاتی بر جای نگذاشته است.

واکنش کاخ سفید به برخی گزارش ها درباره
ایده ای درخصوص مذاکرات وین

نیویورک – ایرنا  -ســخنگوی کاخ سفید به برخی گزارش های رسانه ای درباره
ایده ای از ســوی دولت بایدن برای شروع مذاکرات وین میان ایران و گروه ۴+۱
واکنش نشــان داد .خبرنگاری از جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پرسید که در
ارتباط با ایران ،برخی گزارشها مطرح شــده است که دولت به طور خصوصی
با متحدانش این ایده را مطرح کرده که ممکن است برخی از تحریمها را بردارد
یا به نوعی به یک توافق موقت برســد تا مذاکرات به خوبی آغاز شود.سخنگوی
کاخ سفید در پاسخ به سوال این خبرنگار که نظر او را در این باره پرسید ،گفت:
اطالعی از تغییر در موضع و رویکردمان در مذاکرات ندارم.پیش از این ،یک پایگاه
خبری آمریکایی به نقل از منابعی گزارش داده بود جیک سالیوان مشاور امنیت
ملی کاخ سفید ایده توافق موقت با ایران را مطرح کرده است.این در حالی است
که وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشــنبه به وقت محلی نام شش شخص و
یک نهاد ایرانی را به بهانه و اتهام تالش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات سال
 ۲۰۲۰ریاست جمهوری آمریکا در فهرست تحریم ها قرار داده است.در آستانه از
سرگیری مذاکرات وین  ،وزارت خزانه داری دولت بایدن در ادامه سیاست های
یکجانبه گرایانه و شکست خورده آمریکا خود در حالی این افراد را به بهانه و اتهام
یاد شده  ،تحریم کرده که مدعی باز بودن مسیر دیپلماسی در قبال ایران است.

اولین گفتوگوی تلفنی اردوغان و یک
نخستوزیر اسرائیلی پس از  8سال

به دنبال آزادی یک زوج اسرائیلی که به اتهام جاسوسی در ترکیه بازداشت
شــده بودند« ،نفتالی بنت» نخســتوزیر رژیم صهیونیستی با رجب طیب
اردوغان رئیسجمهور ترکیه تماس تلفنی برقرار کرد.به گزارش ایسنا ،دفتر
نخستوزیری رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد که «بنت در تماس
تلفنی با رئیسجمهور ترکیه به خاطر همکاری او در آزادی زوج اســرائیلی
متهم به جاسوسی در نزدیکی محل اقامات اردوغان در استانبول تشکر کرد».
دفتر نخســتوزیری رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این «اولین تماس در
نوع خود» بین یک نخستوزیر اسرائیل و رئیس جمهور ترکیه از سال 2013
اســت.منابع رسانهای رژیم صهیونیستی میگویند که پرونده بازداشت زوج
اسرائیلی در ترکیه با دخالت اردوغان رئیس جمهور ترکیه پایان یافته است.
ســاعاتی قبل هم رجب طیب اردوغان و اســحاق هرتــزوگ رئیس رژیم
صهیونیســتی طی تماس تلفنی پیرامون مناســبات دو طرف و مســائل
منطقهای رایزنی و تبادل نظر کردند.این تماس تلفنی بعد از آزادی صبح روز
پنجشــنبه زوج اسرائیلی انجام گرفته است که گفته میشود امارات در این
باره میانجی گری کرده است.

رییس جمهور الجزایر به کار  ۷کنسول این
کشور در فرانسه پایان داد

منابع خبری پنجشنبه شــب گزارش دادند ،رییس جمهور الجزایر به کار
 ۷کنســول این کشور در فرانسه پایان داد.به گزارش ایرنا از روزنامه الشروق
الجزایر ،عبدالمجید تبون طی فرمانی به کار هفت کنســول در فرانســه از
جمله سرکنسول این کشور در پاریس پایان داد.بر اساس این گزارش ،سعید
موســی در پاریس ،عبد الحمید احمد خوجة در تولوز ،بلقاســم محمودی
در کریتــای ،حیاة معوج در پونتوآز ،نجاح بعزیز در بوبینی ،عحده تواتی در
نیس ،ومحمد سعودی در مونپلیه هفت کنسولی هستند که به دستور رییس
جمهور الجزایر کارشــان خاتمه یافته است.این اقدام درحالی صورت گرفته
که طی ماه های اخیر تنش ها در روابط الجزایر و فرانسه به دنبال اظهارات
امانوئل مکرون ربیس جمهور فرانسه افزایش یافته است.مکرون در دیدار با
جوانان خانوادههای کهنهسربازان جنگ الجزایر ( )۱۹۵۴-۱۹۶۲مدعی شده
بود که الجزایر پس از اســتقالل بر اســاس یک «وابستگی ذهنی تاریخی»
شکل گرفته و یک نظام سیاسی-نظامی آن را اداره میکند.رئیس جمهوری
فرانســه همچنین مدعی شده بود که الجزایریها «یک تاریخ رسمی دارند
که کامال از نو نوشــته شده و به جای اتکا بر واقعیت ،براساس یک گفتمان
مبتنی بر نفرت از فرانسه بنا شده است».همچنین پاریس هفته گذشته در
تصمیمی جنجالی اعالم کرد صدور رواید برای شــهروندان الجزایر ،مراکش
و تونس را کاهش میدهد .هر سه کشور یاد شده در گذشته تحت استعمار
فرانســه بودهاند .رئیس جمهوری فرانسه پس از این واکنش های مقامات
الجزایری در گفت وگو با رادیو «فرانس انتر» ضمن ابراز امیدواری از کاهش
تنش ها در روابط دیپلماتیک پاریس-الجزیره گفت :بهتر است در این رابطه
به گفتگو پرداخته و رو به جلو گام برداریم؛ بدون شــک اختالف نظرهایی
وجود دارد ،اما زندگی برای صحبت در مورد اختالفات و همچنین به اشتراک
گذاشتن آن ها بنا شده است.
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روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

شنبه  29آبان  14 1400ربیع الثانی  20 1443نوامبر 2021

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4775

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

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

آنکسهکهبدستجامدارد
آبیهکخضرحیاتازاویافت
سررشتهجانهبجامبگاذ ر

چهره روز
موریس مترلینک
موریس پُلیدور مــاری برنار مترلینک (به فرانســوی:
)Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck
نویسنده ،شاعر و فیلسوف بلژیکی بود.مترلینک در سال
 ۱۸۶۲در شــهر خنت در قســمت فالندر کشور بلژیک
متولد شد .زبان آلمانی و فرانسه را در خانواده فراگرفت و
در مدرسه زبان التین آموخت .وی تحصیالت مقدماتی
را در مدرسه ســن بارب به پایان برد و جهت فراگیری
رشــته حقوق ،فلســفه و حشرهشناســی وارد دانشگاه
گردید و مدارج آن را با موفقیت پشت سر نهاد و پس از
فارغالتحصیلی به سال  ۱۸۸۴به عضویت کانون وکالی
دادگستری شهر کان درآمد و بعد به ریاست این کانون
رســید.اما محیط آنجا نتوانســت روح کاوشگر او را آرام
ســازد ،لذا به ســال  ۱۸۸۷به فرانســه رفت؛ ولی چند ماه پس از ورودش به فرانسه به علت مرگ پدر
مجبور به ترک آنجا شــد و دوباره به شــهر کان مراجعت نمود .مرگ پدر اثر عجیبی در وی گذاشت و
عاملی گشــت که غور او را در فلسفه هستی و حیات زیاد کرد و از آن پس شروع به نوشتن نمایشنامه
کرد که اولین اثرش با موفقیت همراه نبود .وی مجددا ً به ســال  ۱۸۹۶به پاریس رفت و در آنجا تحت
تأثیر آثار بزرگان مکتب سمبولیســم قرار گرفت ..وی شاهکار نمایشنامهنویسی خود را به سال ۱۹۰۷
به نام پرنده آبی به قلم کشید که در کمترین مدت به چندین زبان ترجمه گشت .حال دیگر او در اوج
شهرت بود و پادشاه بلژیک به وی لقب اشرافی کنت را داده بود و پادشاه انگلستان کاخی را برای وی در
آنجا ساخت .او به شیوه سمبولیستها اشعار خود را میسرود و ترجمههایش جزو شاهکارهای جاویدان
ادبیات فرانسه محسوب میگردد .مترلینک آثار زیادی از خود به جای گذاشتهاست .وی به سال ۱۹۴۹
در سن  ۸۷سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت..

پیشنهاد

ماومیوزاهاد نوتقوا
بیرونزلبتوساقیانیست
رنگسهمهشیو هاهیمستی

فرهنگ

کاینرشتهازاونظامدارد
اتیارسرکاد مدارد
رددورکسیهککامدارد

ازچشمخوشتهبوامدارد

سیل در ونکوور کانادا /رویترز

شناسایی پروتئینهایی که عامل
خارش هستند!

ورزشی

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود ،ســاختار گروهی از
پروتئینهای گیرنده روی ســطح ســلول را بررسی کردهاند که به بروز
خارش منجر میشــوند.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینسدیلی،
دانشــمندان «مدرسه پزشــکی دانشگاه کارولینای شــمالی» (UNC
 )School of Medicineو «دانشــگاه کالیفرنیا ،سانفرانسیسکو» ()UCSF
در پژوهش جدیدی نشان دادهاند که مواد شیمیایی چگونه به گروهی
از ســلولها موسوم به «سلولهای ماست» ( )Mast cellمتصل میشوند
تا خارش را پدید آورند .آنها ســاختار دقیق پروتئینهای گیرنده روی
سطح این سلولها را هنگام اتصال یک ترکیب به این پروتئینها کشف
کردند«.برایان راث» ( ،)Bryan Rothسرپرست این پروژه گفت :پژوهش
ما ،الگویی را برای طراحی داروهای جدید ضد خارش ارائه میدهد.

هر  ۵۶۰دانشآموز ایرانی یک معلم ورزش!
شاخص نسبت تعداد دانش آموز به معلم ورزش در سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰که معادل  ۵۵۹.۷۵نفر است ،در وضعیت بسیار نامطلوبی
قرار دارد!به گزارش ایسنا ،یکی از مهمترین شاخصها در خصوص دسترسی به فرصتهای آموزش تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی،
نیروی انسانی این حوزه است و مهمترین بعد شاخص مربوطه به نسبت تعداد کل دانش آموزان به معلم ورزش مربوط میشود.بر اساس
وضعیت نیروی انسانی در حوزه ورزش مدارس کشور در سال تحصیلی  ،۱۳۹۹-۱۴۰۰نسبت تعداد کل دانش آموزان به معلم ۲۲.۰۵
نفر ،نسبت تعداد کل دانش آموزان به معلم ورزش  ۵۵۹.۷۵نفر و نسبت تعداد کل دانش آموزان به مراقب سالمت  ۳۵۹.۱نفر است.بر
اســاس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شاخص نسبت تعداد دانش آموز به معلم ورزش که معادل  ۵۵۹.۷۵نفر است
در وضعیت بســیار نامطلوبی قرار دارد و این میزان در مقایســه با نسبت کل دانش آموزان به معلم  ۲۲.۰۵نفر بیانگر وضعیت نامطلوب
نیروی انسانی متخصص در حوزه ورزش مدارس است.همچنین با توجه به اینکه در آمارهای تفصیلی وزارت آموزش و پرورش ،کیفیت
و وضعیت تحصیالت معلمان ورزش مدارس از دیگر معلمان و کادر آموزشی و پرورشی تفکیک نشده است ،امکان بررسی شاخص سطح
تحصیالت معلمان تربیت بدنی مدارس به صورت مجزا فراهم نیست.

تخت گاز

«اورهان پاموک» بازجویی شد
«اورهان پاموک» برنده جایزه نوبل ادبیات توسط دولت
ترکیه به اتهام «توهین به بنیانگذار ترکیه مدرن و تمسخر
پرچم این کشور در رمان جدیدش» مورد بازجویی قرار
گرفته است.به گزارش ایسنا به نقل از گاردین« ،پاموک»
که این اتهامات را رد کرده ،رمان «شــبهای طاعون»
را در ماه مارس در ترکیه منتشــر کرد که داســتان آن
در جزیرهای خیالی در عثمانی در جریان شیوع طاعون
در اوایل دهه  ۱۹۰۰میالدی میگذرد .اولین شــکایت
علیه پاموک برای رمان جدیــدش در ماه آوریل مطرح
شد و یک وکیل پاموک را به «تحریک نفرت و خصومت
با توهین به مصطفی کمال آتاتورک و تمســخر پرچم
ترکیه» متهم کرد.دادگاهی در استانبول تصمیم گرفت
به دلیل کمبود مدارک رســیدگی این ادعا را دنبال نکند ،اما «تارکان اولوک» وکیل مطرحکننده این
پرونده ،علیه این تصمیم تجدید نظر کرد و تحقیقات در اینباره دوباره آغاز شــده است.پاموک پیشتر
ل ارمنیها و کردها در ســال  ۱۹۱۵در مصاحبهای ،به دلیل «توهین به ملیت
پس از مطرح کردن قت 
ترکیه» تحت تعقیب قرار گرفته بود .این اتهامات در ســال  ۲۰۰۶کنار گذاشته شد و در همان سال او
موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد.قانون  ۵۸۱۶که بر اساس آن پاموک اکنون تحت بازجویی قرار
دارد ،با هدف محافظت از یاد آتاتورک در برابر توهین توســط هر شــهروند ترکیه تدوین شده است و
در صورتی که پاموک مجرم شناخته شود ،با سه سال زندان مواجه خواهد شد.اورهان پاموک با انتشار
بیانیهای که در خبرگزاری ترکیهای «بیانت» منتشر شد ،ضمن رد این اتهامات عنوان کرده است« :در
شبهای طاعون ،که من پنج سال روی آن کار کردم ،هیچ بیاحترامی به بنیانگذاران قهرمان دولتهای
ملی که از خاکستر امپراتوریها برپا شدهاند یا به آتاتورک وجود ندارد.

سلطانیجمماد مدارد
ردمیکدهجوهکجامدارد

از هر دری خبری

کتاب همین حوالی
کتــاب همین حوالی اولین رمانی اســت که جومپا
الهیری به ایتالیایی نوشــته و خودش نیز آن را به
انگلیســی ترجمه کرده است ،روایتی از ارتباط یک
زن با محیط پیرامونش ،از آدمها گرفته تا اشــیا و
مکانها ،حکایت وابستگی و گسستگیها ،حسرتها
و امیدها.
جومپا الهیری نویســندهای هندیتبار و بزرگشده
آمریکا است که داستانهایش در حرکت مدام میان
هویت ،مهاجرت ،وطن ،کشــور محل زندگی ،زبان
مادری ،خانواده ،عشــق و مفاهیمی از این دســت
هســتند .در کتاب حاضر نیز برخــی از این موارد
مشاهده میشود که در ادامه به بررسی آن خواهیم
پرداخت .جومپا الهیری که از انتشار داستانهایش در مجلههای ادبی مانند «نیویورکر» شروع
کرد ،با انتشــار مجموعه داســتان «مترجم دردها» (این کتاب را امیرمهدی حقیقت ترجمه و
نشــر ماهی منتشــر کرده است) موفق به دریافت جایزهی پولیتزر شــد و از آن پس دو رمان
و چند مجموعه داســتان و جستار منتشر کرد تا ســال  ۲۰۲۰که رمان «همین حوالی» را به
زبان ایتالیایی نوشــت.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب ،متنی از ایتالو اسوو (نویسنده رمان
وجدان زنو) آمده است که ارتباط تنگاتنگی با داستان کتاب دارد .این متن که از میان مقاالت
و نوشــتههای پراکنده ایتالو انتخاب شده ،چنین اســت:هر بار محیط پیرامونم تغییر میکند،
غم بزرگی بر دلم مینشــیند ،غمی بزرگتر از اندوه ترک مکانی گره خورده با خاطرات تلخ و
شــیرین .این خود تغییر است که مرا برمیآشوبد ،درست همچون وقتی که شیشهای را تکان
میدهی و مایع درونش تار و کدر میشود.

گنجینه

دریافت بیش از  17هزار رزرو خرید برای لوسید ایر
شرکت نوپای لوسید اوایل همین هفته اولین نتایج مالی سهماههٔ خود بهعنوان یک شرکت سهامی عام را گزارش داده و به زیان
خالص  524میلیون دالری در ســهماههٔ سوم امسال اشاره کرده است .این شرکت همچنین زیان خود در ن ُه ماه نخست امسال
را هم  1.5میلیارد دالر گزارش کرده است اما به خبر خوبی هم اشاره کرده که دریافت بیش از  17هزار رزرو خرید برای سدان
ایر تاکنون اســت .این رقم تا پایان ســهماههٔ سوم امسال  13هزار رزرو بوده که افزایش قابلتوجه  4هزارتایی را ظرف حدود 45
روز نشــان میدهد .لوسید اطمینان دارد که میتواند طی سال آینده  20هزار دستگاه ایر تولید کند.مدیر اجرایی لوسید «پیتر
راویلینســون» دراینباره میگوید:ما شــاهد تقاضای قابلتوجهی برای لوسید ایری هستیم که برندهٔ جوایز شده است .با افزایش
رزروها ما هم تولید را در کارخانهٔ خود در آریزونا افزایش میدهیم .ما همچنین به توانایی خود برای دستیابی به تولید  20هزار
دستگاه در سال  2022اطمینان داریم .البته با توجه چالشهای مداوم پیش روی صنعت خودرو و اختالالت جهانی در زنجیرهٔ
تأمین قطعات ،این هدف بدون ریســک نیست ولی بااینحال ما در حال برداشتن گامهایی برای کاهش این چالشها هستیم و
مشتاقانه منتظر عرضهٔ مدلهای گرند تورینگ ،تورینگ و پیور از لوسید ایر تا سال  2022هستیم...

درمان سرطان با کمک ماهی
رباتیک!
شــاید شیمیدرمانی به زودی با کمک میکرورباتهایی به شکل ماهی یا
خرچنگ امکانپذیر شــود که دارو را مستقیما به محل مورد نظر در بدن
میرسانند.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،رساندن مستقیم داروهای
شــیمیدرمانی به تومورهای ســرطانی میتواند عوارض جانبی داروها را
کاهش دهد .شاید این کار به زودی توسط حیوانات کوچک رباتیک انجام
شود که با چاپ سهبعدی ساخته شدهاند .هدایت این میکرورباتها به وسیله
آهنربا صورت میگیرد و میکرورباتها تنها زمانی که با محیط اســیدی
اطراف تومور رو به رو میشــوند ،محموله دارویی خود را آزاد میکنند.این
میکرورباتهای جدید که از هیدروژل چاپ سهبعدی ساخته شدهاند ،به
شکل حیوانات گوناگون مانند ماهی ،خرچنگ و پروانه ارائه میشوند و به
حفرههایی مجهز هستند که میتوانند ذرات دارو را حمل کنند.

شناسایی یک ژن جدید موثر در
تنظیم چرخه خواب و بیداری
محققان دانشگاه نورث وسترن آمریکا در مطالعه اخیرشان از کشف
ژن جدیــدی که نقش مهمــی در کنترل ریتمهــای روزانه(Daily
 )Rhythmsدارد ،خبــر دادهاند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان،
زندگی بر اســاس یک برنامه  ۲۴ساعته ســازماندهی شده و مرکز
این ریتم منظم نیز ســاعت زیســتی است .ســاعت زیستی مانند
زمانسنجی است که تقریبا در هر اندام ،بافت و سلولی وجود دارند.
اختالل در این ساعت زیستی به اختالل در خواب یا انواع بیماریها
منجر میشود.کشف اخیر محققان دانشگاه «نورث وسترن» میتواند
به درک چگونگی ارتباط ســاعت زیستی بدن با چرخههای روزانه
کمک کند.طی این مطالعه گروهی از عصبپژوهان دانشــگاه نورث
وسترن ژن جدیدی به نام « »Tango۱۰را شناسایی کردند.

