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مدیرعامل مپنا خبر داد؛

ساخت  ۱۰۰درصد قطعات نیروگاههای حرارتی در داخل کشور

 ۱۲کشور ارز دو نرخی دارند

از  ۱۸۹اقتصاد جهان ۱۲ ،کش��ور دارای نرخ
ارز دوگانه هس��تند که ش��امل کش��ورهای
ارمنس��تان ،باهام��ا ،بروندی ،اریت��ره ،غنا،
ع��راق ،قرقیزس��تان ،مالدیو ،س��ائوتومه و
پرنسیپ ،س��ودان جنوبی ،س��وریه و ایران
می شود.به گزارش خبرگزاری مهر ،معاونت
بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی تهران در گزارش��ی به
وضعیت تثبیت س��ه ساله نرخ ارز رسمی در
ایران پرداخته اس��ت.بر این اساس ،سه نوع
س��اختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود
دارد ،تک نرخ��ی ،دو نرخی و چندنرخی .بر
اساس آخرین اطالعات صندوق بینالمللی
پ��ول در می��ان  ۱۸۹اقتصاد جه��ان ،فقط
 ۱۲کش��ور دارای ن��رخ ارز دوگانه هس��تند
که ش��امل کش��ورهای ارمنس��تان ،باهاما،
برون��دی ،اریت��ره ،غنا ،عراق ،قرقیزس��تان،
مالدیو ،سائوتومه و پرنسیپ ،سودان جنوبی،
س��وریه و ایران هستند .همچنین  ۱۱کشور
نیز دارای نظام نرخ چندگانه بوده که شامل
آنگ��وال ،گین��ه ،میانمار ،نیجر ،گین��ه پاپائو،
سودان ،تاجیکستان ،باگو ،اوکراین ،ونزوئال
و مغولستان هس��تند .به عبارتی دیگر ۱۶۶
اقتص��اد جهات دارای س��اختار نرخ ارز تک
نرخی و مابقی دونرخی یا چندنرخی هستند.
بر اساس آخرین بررسی صندوق بین المللی
پول ،تعداد  ۶۳اقتصاد جهان دارای نظام نرخ
ارز ش��ناور ۸۸ ،کشور دارای نظام میخکوب
مالی��م ۲۳ ،کش��ور دارای نظ��ام میخکوب
س��خت و مابقی هم اختالطاتی از نظامات
مذبور هستند.
راندمان آبیاری تحت فشار به حدود
 ۴۵درصد رسیده است

مش��اور وزیر و مجری طرح توس��عه سامانه
ه��ای نوین آبیاری وزارت جهاد کش��اورزی
گف��ت :راندم��ان آبیاری تحت فش��ار از ۳۰
درص��د به حدود  ۴۵درصد رس��یده اس��ت.
به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی ،فریبرز
عباس��ی در نشست ستاد آبیاری تحت فشار
استان کرمان ،با بیان این که در کنار ارتقای
کمی آبیاری نوین ،ارتقای کیفی ش��یوه اجرا
نیز مد نظر است ،بیان داشت :حدود  ۳.۵دهه
توسعه کمی سامانهها مد نظر بوده و اکنون
به کیفیت س��امانهها نیز توجه شده است که
کارایی و اثربخش��ی الزم را داشته باشند.به
گفته وی ،برای ارتق��ای کیفی ،برنامههایی
نظیر آموزش جامع و متنوع برای سامانهها و
نظارت بر نگهداری و بهرهبرداری نیز داریم.
مش��اور وزیر و مجری طرح توس��عه سامانه
ه��ای نوین آبیاری وزارت جهاد کش��اورزی
خاطرنش��ان ک��رد :برنامه جامع آموزش��ی
برای مدیران ،کارشناسان ،شرکتها شامل
 ۲۴ش��رکت پیمانکار تولد کننده و ارزیاب و
بهرهبرداران پیشبینی شده از ظرفیت مراکز
تحقیقاتی -کارشناس��ان مرکز و  ...استفاده
میش��ود و برای اجرای برنامههای آموزشی
ابتدا نیازسنجی و بعد اولویتبندی شده است.
وی افزود :الزم است در همه اجرای سطوح
س��امانهها از جمله تطابق فرایندها ،نظارت
بر نگه��داری و بهرهبرداری و ...برنامهریزی
نظارتی تقویت ش��ود .همچنین در ارزیابی و
مقایس��ه بین مشاوران و استانهای مختلف
برنامهری��زی ب��رای نظارتها چن��د برابر از
گذشته است.
دو راه کار موثر در کاهش فرار مالیاتی

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور تاکید
کرد :هوشمندسازی نظام مالیاتی ،مهمترین
راه��کار و برنامه جدی نظ��ام مالیاتی برای
مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.به گزارش
س��ازمان امور مالیاتی ،داود منظور رئیس کل
سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مبارزه با فرار
مالیاتی افزود :با پیشبرد برنامه هوشمندسازی
نظام مالیاتی و حاکمیت دادهها و اجرای سیستم
حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان ،عم ً
ال گام
مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته
خواهد شد.وی ادامه داد :نظام مالیاتی با تکیه
بر موتور ریسک قادر خواهد بود ،با تمرکز بر
پروندههای پر ریسک و بدون رسیدگی بخش
قابل توجهی از پروندههای مالیاتی ،با کمترین
هزینه ،مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی
افراد را وصول کند.معاون وزیر امور اقتصادی
و دارایی گف��ت :با اجرای قان��ون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان که همینک در
دستور کار س��ازمان قرار دارد ،یکی از مراحل
اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق پیدا
خواهد کرد.رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی
کشور همچنین افزود :اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیتهای
ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،از
دیگر اقداماتی است که میتواند به هوشمند
ش��دن نظام مالیاتی و کاهش ف��رار مالیاتی
کمک نماید .وی تصریح کرد :مهمترین پیامد
اجرای نظام مالیاتی هوشمند ،شفافیت است
و باتحقق نظام نوی��ن مالیاتی ،عم ً
ال تمامی
اطالعات مودیان به صورت شفاف در اختیار
سازمان امور مالیاتی کشور قرار میگیرد.

مدیرعامل مپنا با اش��اره به س��اخت ۱۰۰
درصدی قطع��ات نیروگاهه��ای حرارتی
گفت :تجهیزاتی که در کش��ور و در گروه
مپنا ساخته میشود هرگز در اثر تحریم با
مشکل مواجه نخواهد شد.به گزارش مهر
به نقل از صدا و س��یما ،عباس علیآبادی،
مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه برق ،یک

کاالی راهبردی افزود :تامین امنیت تولید
برق به عنوان یک کاالی راهبردی بسیار
ضروری است و در این راستا ما باید توانایی
احداث نیروگاه را در کشور حفظ کنیم.وی
با اش��اره به اینکه م��ا در تامین تجهیزات
نی��روگاه توان خود را حف��ظ خواهیم کرد
گفت :تجهیزاتی که در کش��ور و در گروه

مپنا ساخته میش��ود هرگز در اثر تحریم
با مش��کل مواجه نخواهد شد.مدیرعامل
گروه مپنا با اش��اره به اینکه هزینه اجرای
پروژهها با بومی س��ازیهای انجام ش��ده
کاهش یافته است ادامه داد :درحال حاضر
بخشی از مواد اولیه ساخت نیروگاه داخلی
سازی شده است البته ما در هر بخشی که

با مشکل مواجه شدیم آن را بومی سازی
کردیم اگرچه توس��عه این فعالیت نیازمند
هزینه و تامین زیر ساخت است.علی آبادی
با بیان اینکه ما در گذشته تحت لیسانس
کشورهای دیگر فعالیت میکردیم گفت:
درح��ال حاضر ما تجهیزات را در کش��ور
طراحی کرده و میسازیم از جمله سیستم
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کنترل نیروگاه که به عنوان مغز متفکر این
مراکز از اهمیت ویژهای برخوردار است.وی
با اشاره به اینکه تمرکز مپنا برروی نقاطی
است که ممکن است به دلیل تحریمها با
خطرمواجه باشد گفت :ما قطعات را گرانتر
میسازیم ،اما حاضر به وابسته شدن برای
تامین تجهیزات نخواهیم بود.

بحران آب مرکز کشور قابل رفع است

راهکارهای استراتژیک برای احیای زایندهرود

بکارگیری هشت راهکار در قالب دو رویکرد سیاستگذاری
و اجرایی میتواند مس��ئله و مش��کل آب در حوضه آبریز
زایندهرود رود را رفع کند .به گزارش فارس ،تشدید بحران
آب مرکز کش��ور در هفتههای اخیر زمینه ش��کلگیری
موجی از مطالبات مردمی در رابطه با این موضوع را مطرح
کرد ،در این راستا افکار عمومی فارغ از بیان تمامی موارد
ش��رح موضوع و علت ایجاد چالشهای آبی به خصوص
در ح��وزه آبریز زاینده رود ،مطالب��ه بیان راهکارهای حل
مسئله را مطرح کردند.پس از بسیج شدن افکار عمومی در
مطالبه حل بحران آب حوضه آبریز زاینده رود که به طور
مس��تقیم زندگی بیش از  4میلیون نفر را تحت تاثیر قرار
میدهد ،رئیس جمهور در دستوراتی مجزا معاون اول خود
به همراه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
را مامور یافتن راهکار حل مس��ئله زاینده رود کرد.با توجه
ب��ه فضای ش��کل گرفته در رابطه با این مس��ئله به نظر
میرسد ،حل بحران آب مرکز کشور مسئلهای کوتاه مدت
نبوده و همانطور که این موضوع محصول بیش��تر از 50
س��ال استقرار س��اختار حکمرانی موثر آب است ،بنابراین
راهکارهای و سیاستگذاریها در بلند مدت میتواند آن
را التیام ببخش��د.به گزارش فارس ،مجموعه راهکارهای
متنوع و بعضا غیر واقع بینانه نظیر انتقال آب از دریا به این
حوضه آبریز برای حل مسئله زاینده رود طرح شده است .بر
این اساس به نظر میرسد ،حل این مسئله در غالب سلسله
اقدامات سیاستگذاری و اجرایی واقع بینانه میسر است.
مدی�رت منابع آب در حوضه آبری�ز زاینده رود نیازمند

تغییر ریل سیاستگذاری

حرکت به سمت حل مسئله زاینده رود در گام اول نیازمند
تغیی��ر نگرش اساس��ی به مدیریت منابع آب به حس��اب
میآید .در این راستا در قدم اول باید ساختار مدیریت منابع
آب در این حوضه آبریز دچار تغییر و تحول بش��ود .بر این
اس��اس ،تاسیس واحد یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود به
منظور مشکالت مرتبط با منابع آب را فارغ از تاثیرپذیری
از مس��ائل غیر فنی باید پیگیری ش��ود.در شرایط کنونی
تعدد مرزهای سیاسی استانی و منطقهای شکل گرفته در
مرکز کشور سبب شده تا محدوده حوضه آبریز زاینده رود
توسط مرز سیاسی ما بین چندین استان از جمله اصفهان
و چهارمحال و بختیاری قطع ش��ود .این موضوع در کنار
اظهارات غیرمس��ئوالنه روس��ای جمه��ور قبلی پیرامون
تحریک شکاف قومیتی سبب شده تا ساختار حوضه آبریز

زاینده رود در باالدست و پایین دست تفکیک شده و عمال
سیاستگذاری از یک ساختار کالن حوضه محور به یک
س��اختار جزئی استان محور بدل شود و بحران آب در این
منطقه روز به روز تشدید بشود.با توجه به نکات ذکر شده،
ایجاد س��اختار یکپارچه در این حوضه میتواند تعارضات
بین استانی را از میان برداشته و حرکت به سمت مدیریت
موثر را تسهیل کند.گام بعدی راهکارهای سیاستگذاری در
حوضه آبریز زاینده رود ،تشکیل شورای هماهنگی حوضه
آبریز زاینده رود با حضور استانداران اصفهان ،چهارمحال
وبختیاری ،یزد و خوزستان به همراه همه متولیان مرتبط
با این موضوع اعم از معاونان وزرای نیرو ،جهاد کشاورزی،
صنع��ت معدن و تجارت و همچنی��ن نمایندگان اصناف
کشاورزی و سایر ذینفعان منطقه تحت پوش این رودخانه
باید در دس��تور کار قرار گیرد.تشکیل جلسات این شورا با
حضور همه ذینفعان مس��ئله میتواند زمینه نقشآفرینی
همهجانبه در منطقه را ایجاد ک��رده و فضایی برای بیان
مطالبات مهیا ش��ود.مطالبات طرح ش��ده در این شورای
میتوان��د به عنوان خوراک بررس��یهای کارشناس��ی به
س��اختار یکپارچه مدیریت حوضه آبری��ز انتقال یافته و با
در نظر گرفتن مالحظات کارشناس��ی در همه ابعاد فنی،
اجتماعی و سایر بعدها مورد واکاوی قرار گیرد.
 برداشتهای غیر مجاز زایندهرود قطع شود


عالوه بر س��ازوکارهای سیاستگذاری که مستلزم تغییر
رویکرد مدیریت منابع آبی در کش��ور است ،سازوکارهای
اجرایی در این حوضه آبریز باید مورد اس��تفاده قرار گیرد،

در همین راس��تا ،گام اول حل مسئله حوضه آبریز زاینده
رود ،تعیین دقیق میزان حقابه ها ،س��هم آبهها ،صاحبان
حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و
تاالب گاوخونی است که باید در قالب یک مطالعه شفاف
و مورد توافق دولت و ذینفعان مش��خص شود.با توجه به
اینک��ه در حال حاضر ناترازی گس��تردهای میان منابع و
مصارف آبی در این حوضه آبریز وجود دارد و کفه مصارف
س��نگینتر از منابع اس��ت ،بنابراین توجه به این موضوع
مبن��ی بر ممنوعیت بارگذاری جدید ب��ر منابع آب زاینده
رود تا پی��ش از تعیین تکلیف در ای��ن حوضه آبریز باید
در دس��تور کار قرار گیرد.پس از تعیین دقیق حقآبه همه
ذینفعان در قالب س��اختارهای نوین مدیریت منابع آب،
همه برداشتهای غیر مجاز و خارج از حقآبه برای همه
ذینفعان باید ابتدا مورد رصد قرار گیرد و سپس متوقف
شود تا بدین ترتیب زمینه تحقق مدلهای تخصیص آب
بدون انحراف مشخص شود.در حال حاضر برداشتهای
غیر مجاز در حوضه آبریز زاینده رود حد فاصل تونلهای
انتقال آب تا س��د زاینده رود و همچنین حد فاصل س��د
زاینده رود تا س��د چم آس��مان به ب�لای جان منابع آبی
پایین دست بدل شده و تا  60درصد از آورد آبی تونلهای
انتقال آب کوهرنگ و چشمه لنگان در مصارف غیر مجاز
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

 الگوی کش�ت و نظام آبیاری بای�د در جهت افزایش

بهرهوری آب بازنگری شود

یکی دیگر از راهکارهای اجرایی حل مسئله حوضه آبریز

زاینده رود توجه وزارت جهاد کشاورزی به تعیین الگوی
کشت متناس��ب با ش��رایط و همچنین تغییر شیوههای
آبیاری اس��ت .در حال حاضر کشت سنتی در این مناطق
زمینه هدر رفت آب را مهیا میکند .به اس��تناد اظهارات
کارشناسان در این حوضه ،استقرار مدلهای آبیاری نوین
میتواند میزان مصرف آب را تا  60درصد کاهش داده و
زمینه استفاده بهینه از آب را فراهم نماید.
ب��ا توجه به تغییرات دمای ش��کل گرفته و حدی ش��دن
ش��رایط حوضه آبریز زاینده رود ،خشکسالی امر الینفک
از ش��رایط آبی مرکز کشور اس��ت .در این راستا تشکیل
صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده
رود میتواند تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از نارضایتی
اجتماعی داش��ته باشد  .بر این اس��اس به استناد مصوبه
ش��ورای عالی آب در خصوص سازوکار کاهش نارضایتی
اجتماع��ی ،مصرف کنندگان بخش صنع��ت که در زمان
خشکسالی بدون کاهش سهم خود ،آب دریافت می کنند
باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را
پرداخت کنند.به عبارت دیگر ،این صندوق میتواند به طور
عملی زمینه بیمه کشاورزان از خشکسالی را فراهم کرده
و ش��رایط خاطر ذینفعان در بازههای زمانی خشکسالی را
بهبود بدهد.

 صنایع در فناوریهای کاهش تبخیر س�رمایهگذاری

کنند

با توجه به اینک��ه  6درصد از خروجی حوضه آبریز زاینده
رود ب��ه صنایع اختصاص دارد ،بنابراین توجه به اس��تفاده
از پس��اب میتواند زمینه کاهش آب مورد استفاده صنایع
در حوضه آبریز زاینده رود را ش��کل دهد.بر این اساس در
راس��تای قراردادهای بیع متقابل آب و فاضالب کش��ور،
صنایع با پرداخت هزینه ش��بکه انتقال و تصفیه فاضالب
از پس��اب خروجی استفاده کرده و سهم خود در استفاده از
زاینده رود را کاهش میدهد.عالوه بر این با توجه به حجم
قابل توجه تبخیر معادل  4درصد خروجی سد زاینده رود،
سرمایهگذاری صنایع برای کاهش تبخیر در قالب احداث
شبکههای بسته انتقال و سازوکار کاهش تبخیر در مخزن
س��د ،این آب میتواند مورد اس��تفاده صنایع قرار گیرد.به
گزارش فارس اتکا به این هشت راهکار بیان شده میتواند
در بلند مدت و میان مدت زمینه حل مسئله حوضه آبریز
زاین��ده رود را مهیا کرده و گامی در جهت حل چالش در
این حوضه باشد.

رئیس اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت:

قیمت نفت در بودجه را باید محتاطانه حساب کرد

بودج��ه دقی��ق و متقن تأثیر گذار اس��ت،در
همین راس��تا محمد عل��ی خطیبی ،رئیس
اس��بق امور بینالملل ش��رکت ملی نفت در
گفتوگ��و با خبرن��گار مهر گف��ت :در حال
حاض��ر به خاطر کاهش آث��ار ویروس کرونا
از ی��ک طرف عوامل تقویت کننده قیمت و
افزایش تقاضا را ش��اهد هستیم و به همین
جهت هم برخی پیشبینیها میگویند سال
آینده میالدی تا  ۴میلیون بشکه نفت تقاضا
افزای��ش پیدا کند.خطیبی تصریح کرد :البته
باید توج��ه کرد این افزای��ش تقاضا با نگاه
به اتمام کرونا انجام ش��ده ولی سویه جدید
و خطرناک کرون��ا که به اومیکرون معروف
است میتواند تمام محاسبات و پیشبینیها

رئیس اس��بق امور بینالملل ش��رکت ملی
نفت ضم��ن تش��ریح عوامل تأثیرگ��ذار بر
قیم��ت نفت ،گفت :در ح��ال حاضر فرصت
خوبی اس��ت که با محتاطانه حساب کردن
قیم��ت نفت ،به س��مت بودج��ه بدون نفت
حرک��ت کنیم.به گزارش مه��ر در حالی به
ایام بودجهریزی نزدیک میش��ویم که بازار
نفت درگیر بیش��ترین نوس��انات خود است.
هرچن��د در پایان هفته گذش��ته قیمت نفت
برنت س��قوط ده دالری را تجربه کرد ،ولی
در روزهای گذش��ته مجدداً روند افزایشی به
خود گرفته اس��ت .باید توجه داش��ت درک
درس��ت از وضعیت فعلی و آتی قیمت نفت
و عوام��ل تأثیر گ��ذار بر آن ب��ر ایجاد یک

را به هم بریزد و تقاضا را کاهش دهد.رئیس
اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت افزود:
از چهار میلی��ون که عرض کردم پیشبینی
ش��ده ،س��ه میلیون به غیر اوپک میرسد و
یک میلیون س��هم اوپک اس��ت .از طرفی
اوپک پالس برنامه ریزی کرده تا س��پتامبر
سال آینده ماهیانه  ۴۰۰هزار بشکه نفت خام
افزایش تولید بدهد .این مقدار بس��یار بیشتر
از میزان یک میلیونی اس��ت که سهم اوپک
اس��ت.خطیبی با اش��اره به اینکه این اقدام
اوپ��ک پالس موج��ب ایجاد م��ازاد عرضه
میش��ود ،گفت :به نظر بن��ده اوپک پالس
باید در ای��ن تصمیمش تجدیدنظر کند زیرا
این اقدام باعث اش��باع شدن بازار و کاهش

قیمتها میش��ود .هرچند که آمریکا هم از
سمتی به اوپک پالس فشار میآورد که این
 ۴۰۰هزار بش��که کافی نیست و باید عرضه
بیشتری انجام شود.وی با اشاره به سیاست
ایاالت متح��ده آمریکا مبنی بر آزادس��ازی
ذخیرههای استراتژیک گفت :این اقدام هم
میتواند یکی از عوامل تضعیفکننده قیمت
باش��د .در واقع این سیاس��ت به نوعی برهم
زدن تعادل عرضه و تقاضا و دخالت در بازار
اس��ت.خطیبی در پاسخ به س��والی مبنی بر
قیم��ت بهینه نفت در بودج��ه  ۱۴۰۱گفت:
نمیتوانیم پیشبین��ی دقیقی از قیمت نفت
داش��ته باش��یم زیرا نمیدانیم تأثیر و تداوم
این عواملی ک��ه ذکر کردم چگونه اس��ت.

چنانچ��ه اوپک پ�لاس این سیاس��ت مازاد
عرضه را کن��ار بگذارد و به اندازهای که نیاز
ب��ود عرضه کند میت��وان گفت قیمت نفت
تغییر آنچنانی نمیکند.نماینده اسبق ایران
در اوپک گفت :برای محاس��به قیمت نفت
در بودجه  ۱۴۰۱بهتر است محتاطانه حساب
کنیم ضمن اینکه اعتقاد بنده این اس��ت که
ارتباط نفت با بودجه باید کاهش یابد و االن
ک��ه اطمینان��ی از قیمت نفت وج��ود ندارد
فرصت خوبی برای رفتن به س��مت بودجه
بدون نفت و اتکای آن به درآمدهای مطمئن
و قابل وصول اس��ت ،زیرا درآمدهای نفتی
هرچقدر هم که باشد نوسانات مختلفی دارد
و متأثر از تحریمهاست.

میرکاظمی:

رییس س��ازمان برنامه و بودجه در دیدار با وزیر امور
خارج��ه گفت :الیح��ه بودجه  ۱۴۰۱با ف��رض ادامه
تحریمها بس��ته شده اس��ت ،از ابتدا هم دولت گفته
ب��ود ب��رای اقتصاد برنامه دارد و س��فره م��ردم را به
مذاکرات گره نخواهد زد .به گزارش تس��نیم ،در ادامه
نشستهای س��ازمان برنامه و بودجه با دستگاههای
اجرایی پیرامون س��اختار جدید بودجه در سال آینده،
نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان
این وزارتخانه و رییس سازمان برنامه و بودجه و جمعی
از معاونین سازمان برگزار شد.سید مسعود میرکاظمی
در این نشس��ت گفت :بودجه س��ال آین��ده بر مبنای

بودجه  ۱۴۰۱با فرض ادامه تحریمها تدوین شد
سند آمایش تدوین شده اس��ت ازاینرو ظرفیتهای
داخلی هر اس��تان تا سطح شهرس��تان تعیین و سهم
هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور
مش��خص شده است.معاون رییس جمهور با اشاره به
اهمیت شهرهای مرزی ،گفت :اولویت دولت سیزدهم
افزایش تعامالت با کشورهای همسایه و منطقه است
و در این راس��تا در برنامههای این سازمان شهرهای
مرزی مورد توج��ه قرار میگیرند.وی ب��ا بیان اینکه
الیح��ه بودجه  1401با فرض ادامه تحریمها بس��ته
شده اس��ت؛ تأکید کرد :ما از لغو تحریمها و استیفای
حقوق ملت اس��تقبال میکنیم ،اما با توجه به سوابق

کش��ورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل
مذاکرات نمیکنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب
نبیند.ریی��س س��ازمان برنامه و بودجه اف��زود :اگر در
کش��ور تورم کنترل ش��ود و فضای کار ب��رای مردم
فراه��م گردد ،قطع�� ًا گرههای اقتصادی ب��از خواهند
ش��د ،در بودجه سال آینده رش��د اقتصادی 8درصدی
با فرض ادامه تحریمها دیده ش��ده اس��ت؛ این هدف
ب��ا توجه به کنت��رل کرونا و رکود ناش��ی از عملکرد
دولت قبل واقعبینانه است.حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کش��ورمان هم در این نشست با حمایت
از اصالح س��اختار بودجه ،گفت :تنها در صدروزه اول

دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی
اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن ایران
به شانگهای و هم اجالس اخیر اکو که شاهد امضای
قرارداد مهم گازی بودیم.وی اضافه کرد :اقتصاد یکی
از مأموریتهای ویژه وزارت خارجه اس��ت و در قالب
همکاریهای منطقهای و پیمانهای مختلف درصدد
تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.وزیر
ام��ور خارجه در مورد برجام هم تأکید کرد :همانطور
ک��ه قب ً
ال هم از س��وی ایران گفته ش��ده اس��ت ما با
حسننیت و جدیت وارد مذاکرات شدهایم اما بهشرط
آنکه نتیجه لغو عملی همه تحریمها باشد.

وزیز نیرو اعالم کرد؛

تصویب طرح ضربتی کوتاهمدت برای حل مشکالت آب  ۴استان

وزی��ر نیرو گفت :طرح ضربت��ی کوتاه مدت
ب��رای حل مش��کالت آب چهار اس��تان به
تصویب رسید.به گزارش مهر به نقل از صدا
و سیما ،علی اکبر محرابیان در حاشیه جلسه
تش��ریح دس��تاوردها و نتایج سومین جلسه
بررس��ی مسائل آب چهار اس��تان به ریاست
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه

امروزه موضوع آب بهعنوان مهمترین اولویت
دولت قلمداد میشود ،اظهار کرد :جلسه امروز
در رابطه با مسئله آب چهار استان اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،یزد و خوزس��تان که
از حوضه زاینده رود متأثر میشوند با حضور
دستگاهها و اس��تانداران این استانها برگزار
ش��د.وزیر نیرو گفت :پیشنهادات مطرح شده

جلسه قبل به تصویب رسید که بر اساس آن
طرح کوتاه مدت و ضربتی تصویب ش��ده تا
دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو ،جهاد
کشاورزی ،صمت ،کشور و تعاون و همچنین
سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند پشتیبانی
کامل از اجرای این طرحهای ضربتی را انجام
دهند.محرابیان افزود :در جلسات آینده شاهد

تصویب طرحهای میان مدت و بلندمدت در
این اس��تانها خواهیم بود.وزی��ر نیرو گفت:
طرحه��ای ضربتی طرحهایی اس��ت که به
سرعت شروع میشود و بخش قابل توجهی
از نگرانی مردم را برطرف میکند این طرحها
کوتاه مدت هستند و مشکالت فعلی را حل
میکنند ،اما برای تأمین آب کافی و اصالح

وضعیت موجود باید شاهد اجرای طرحهای
میان مدت و بلندمدت باش��یم که آنها نیز
در یک برنامه مدون و کامل انجام میشود.
محرابیان اف��زود :با رویکردی که دولت دارد
ما ش��اهد فعال ش��دن طرحهای آبی کشور
خواهیم بود و به مرور اطالعات این طرحها
برای مردم بازگو خواهد شد.
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اخبار
نشست کمیته نظارتی اوپک پالس به
تعویق افتاد

معاون نخس��ت وزیر روس��یه اعالم کرد که
نشس��ت کمیته مش��ترک وزارتی نظارت بر
توافق اوپ��ک و غیراوپک ( )JMMCبرای
مذاک��ره درباره س��ویه جدید وی��روس کرونا
ب��ه تعویق افتاده اس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،الکساندر نواک روز دوشنبه
( ۸آذرماه) اعالم کرد که سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتالف
اوپکپ�لاس) نشس��ت کمیت��ه مش��ترک
وزارت��ی نظارت بر تواف��ق اوپک و غیراوپک
( )JMMCرا ب��رای ارزیابی س��ویه جدید
ویروس کرونا (اومیکرون) به تعویق انداخته
است.این نشس��ت ویدیو کنفرانسی که ابتدا
قرار بود روز سهشنبه ( ۹آذرماه) برگزار شود،
اکنون قرار اس��ت روز پنجشنبه ( ۱۱آذرماه)
و در همان روز نشس��ت وزارتی اوپکپالس
برگ��زار ش��ود.نواک گفت :اعض��ای ائتالف
اوپکپالس درباره ش��رایط ب��ازار و اینکه آیا
الزم است اقدامی انجام شود یا خیر ،گفتوگو
خواهند کرد.معاون نخست وزیر روسیه اوایل
روز دوش��نبه گفته بود نیازی ب��ه اقدامهای
فوری در بازار نفت نیست.
فرش ایران به اکوسیستم دیجیتال پیوست

رئی��س مرکز ملی فرش ایران گفت :با ایجاد
اکوسیس��تم دیجیتال فرش دستباف ،زمینه
توسعه تجارت الکترونیک این صنعت فراهم
میشود .به گزارش روابط عمومی مرکز ملی
ف��رش ایران ،فرحناز راف��ع رئیس مرکز ملی
فرش در مراسم امضای توافقنامه اکوسیستم
دیجیت��ال ف��رش دس��تباف ای��ران ،گفت:
اکوسیس��تم دیجیتال فرش دستباف ،بستر و
محیطی دیجیتال مبتنی بر فناوریهای وب
و موبایل است که اهالی هنر -صنعت فرش
دس��تباف از طریق آن میتوانند کسب و کار
خود را ب��ه صورت دیجیتال انجام دهند و به
تعامل با یکدیگر بپردازند.این مسئول گفت:
توسعه زیرساخت دیجیتال کسب و کارهای
مرتبط با فرش دس��تباف از تولید و بازاریابی
تا ف��روش بدون محدودیت جغرافیایی ،برای
زبانه��ای مختل��ف را از اه��داف مهم این
توافقنامه دانس��ت.رییس مرکز فرش ایران
گف��ت :توس��عه بان��ک محتوای��ی مرجع در
زمینه فرش دس��تباف ب��ه زبانهای مختلف
و برق��راری ارتباط��ات دوس��ویه دیجیت��ال
بین بازیگران اکوسیس��تم فرش دس��تباف و
توسعه س��اختار تجارت الکترونیک و فروش
آنالی��ن ،از جمله دیگر اهداف این توافقنامه
اس��ت.رافع با بیان اینکه یکی از رویکردهای
توافقنامه ،گسترش جامعه مخاطبین درون و
برونمرزی است ،گفت :توسعه سیستمهای
پشتیبان فروش نظیر خدمات صدور بیمهنامه
و کارشناسی ،سیستمهای پشتیبان تصمیمگیر
و همچنین بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال در
زمینه آموزش ،از موضوعات مطرح ش��ده در
توافقنامه است.دس��تکم هشت میلیون نفر
در سراس��ر کش��ور در عرصه تولید ،فروش و
صادرات فرش ارتزاق میکنند که این میزان
یک دهم جمعیت کش��ور را تشکیل میدهد.
 ۲میلیون نفر در بافت فرش بهطور مس��تقیم
و  ۱۹۱هزار نفر در صنایع جانبی آن مشغول
فعالیت هس��تند .همچنین  ۱۱۵هنرستان در
زمین��ه فرش دایر اس��ت و پنجه��زار و ۵۰۰
دان��ش آموخته هنر صنعت فرش دس��تباف
داریم.
صنعت برق پر مصرفترین مشترک
گاز است

س��خنگوی صنعت برق کشور گفت :صنعت
برق یکی از پرمصرفترین مشترکان گاز در
کش��ور است .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان؛ مصطفی رجبی مش��هدی سخنگوی
صنعت برق کشور گفت :صنعت برق یکی از
پرمصرفترین مشترکان گاز برای تولید برق
در کش��ور است ۹۵ .درصد تولید برق کشور
توس��ط سوختهای فس��یلی است که عمال
س��وخت گاز اس��ت .در صورتی که سوخت
گاز در بخ��ش خانگی و تجاری افزایش پیدا
کند ،مجبور هستیم از سوختهای جایگزین
استفاده کنیم.س��خنگوی صنعت برق کشور
ادام��ه داد :در ح��ال حاضر ۷۵ت��ا  ۸۵درصد
تولید برق کش��ور از س��وخت گاز ،حدود ۲۰
درص��د از گازوئیل و  ۵الی  ۶درصد از مازوت
اس��ت .البته اگر برودت هوا در کشور افزایش
پیدا کند مجبور هس��تیم از سوخت مازوت یا
گازوئیل بیش��تری اس��تفاده کنیم.سخنگوی
صنعت برق کش��ور بیان ک��رد :مصرف برق
در پاییز امس��ال حدود  ۶درصد افزایش یافته
است.

