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وزیر نفت:

بانکهای لبنان اعتصاب میکنند

اتحادی��ه بانکه��ای لبنان اع�لام کرد که
بانکهای سراسر این کشور به دلیل مواضع
مضر و پوپولیستی دولت که به زیان اقتصاد
این کش��ور تمام میش��ود ،از دوشنبه آینده
اعتص��اب میکنند .ب��ه گزارش ف��ارس به
نقل از العه��د ،اتحادیه بانکه��ای لبنان از
روز دوش��نبه هشتم آگوس��ت(  17مردادماه)
اعتصاب بانکهای فع��ال در لبنان را اعالم
کرد و قرار اس��ت ،مجمع عمومی بانکها در
جلسهای که روز دهم آگوست( 19مرداد ماه)
خواهد داش��ت ،در مورد موضعی که مناسب
میداند ،تصمیمگیری کند.ای��ن اتحادیه در
بیانیهای اع�لام کرد :تصمیم ب��ه اعتصاب
برای برخی از کس��انی که مس��ئول رعایت
قان��ون و محت��وای مفاد آن هس��تند ،باعث
تعجب ش��ده ،گویی اعمال قانون برای آنها
اختیاری ش��ده و اجباری نشده است.اتحادیه
بانکه��ای لبن��ان تاکید ک��رد :هنگامی که
این مراجع و مس��ئوالن ،اقدامات��ی را انجام
میدهن��د که ب��ه آزادی و حیثی��ت مردم و
اعتبار آنها لطم��ه میزند ،اتفاقی که میافتد
نه تنها برای متولیان بانکها ،بلکه در درجه
اول برای س��پردهگذاران بس��یار مضر است.
اتحادیه بانکه��ای لبنان تاکید کرد :موضع
این اتحادیه طی جلس��های اتخاذ شد که در
آن موض��وع دعاوی بدخواهانه علیه بانکها
مورد بررس��ی قرار گرفت ک��ه در نتیجه آن
برخی احکام خودس��رانه و پوپولیستی توسط
مراجعی صادر میش��ود که مقاص��د آنها بر
کسی پوشیده نیس��ت.وی افزود :نمونهای از
م��وارد فوق ،ع��دم درک معنای نظر مخالف
است که اخیراً توسط کمیسیونهای نظارتی
جدی بهویژه کمیس��یونهای بینالمللی در
بررس��ی حس��ابهای مالی نه تنها بانکها،
بلکه ش��اید همه ش��رکتهایی که در لبنان
فعالیت میکنند ،بیان ش��ده است و فراموش
ک��رده بودن��د که وضعی��ت بانک��ی لبنان و
همچنین وضعیت اقتصادی ،قربانی ریسک
سیستماتیک اس��ت و نتیجه اقدامات فردی
بانکها یا سایر مؤسسات اقتصادی نیست تا
بخواهیم افراد را مسئول بخوانیم.
صادرات از اوکراین شتاب گرفت

ب��ر اس��اس اظه��ارات وزیر دف��اع انگلیس،
صادرات غ�لات از اوکراین در روزهای اخیر
شتاب بیشتری گرفته است .به گزارش فارس،
رویترز به نقل از اظهارات وزیر دفاع ترکیه و
ش��واهدی که وجود داشته نوشته است ،سه
محموله کش��تی غالت امروز جمعه دریای
سیاه را در اوکراین ترک کرده و این محموله
ها برای صادرات به کش��ورهای دیگر است.
این صادرات بر اس��اس توافق بین دو کشور
روسیه و اوکراین که هفته گذشته انجام شد،
صورت گرفت.رویترز اعالم کرد که دو کشتی
از بندر «چرنومورس��ک» و کش��تی دیگر از
«اودس��ا» خارج شده که در مجموع 85000
تن بار ذرت دارند و قرار اس��ت به کشورهای
ایرلند ،انگلیس و ترکیه صادر شوند.نخستین
محموله صادراتی هم روز دوش��نبه به میزان
 26هزار تن ذرت به مقصد لبنان از این کشور
خارج ش��ده بود .ذرت عمده ترین محصول
صادراتی این اوکراین است که  15درصد نیاز
جهان را تامی��ن می کند.صادرات از اوکراین
پس ار درگیری جنگ با روسیه به حال تعلیق
در آم��ده بود و نگرانی ه��ای جهانی را برای
تامین مواد غذایی افزایش داده بود.بر اساس
اظهارات وزیر دفاع انگلیس ،صادرات غالت
از اوکراین آرام آرام انجام می شود و نسبت به
روزهای پیشین شتاب بیشتری گرفته است.
ضرر هنگفت آدیداس با خروج از بازار
روسیه

شرکت آدیداس خسارت خود با خروج از بازار
روسیه را برآورد کرد .به گزارش فارس به نقل
از اسپوتنیک ،شرکت آلمانی «آدیداس» غول
صنعت تجهیزات ورزش��ی و پوشاک جهانی
ضرره��ای خود را ب��ا خروج از بازار روس��یه
برآورد کرد.بر اس��اس صورتهای مالی این
ش��رکت در نیمه اول سال ،این شرکت بیش
از  ۱۰۰میلی��ون یورو ضرر کرده اس��ت.در ۹
مارس گذش��ته ( ۱۸اس��فند  ،)۱۴۰۰آدیداس
از تعلیق وب سایت و اپلیکیشن خود و بسته
ش��دن فروشگاه های خود در روسیه خبر داد.
این شرکت آلمانی که در سال  ۱۹۲۴تأسیس
ش��د ،یکی از تولیدکنندگان پیش��رو کفش،
پوش��اک و تجهیزات ورزشی در جهان است.
کش��ورهای غربی تحریمهای بیسابقهای را
علیه روسیه به دلیل عملیات نظامی این کشور
در اوکراین اعمال کردند که بخشهای مالی
و اقتص��ادی را تحت تأثیر قرار داد و ش��امل
ممنوعیت معامله از طریق سیستم «سوئیفت»
برای تراکنشهای بانکی بینالمللی و مسدود
ک��ردن داراییهای بانک مرکزی روس��یه در
کش��ورهای غربی اس��ت .همچنین بس��تن
آسمان به روی هواپیماهای روسی و در عین
حال تالش برای یافتن جایگزینی برای انرژی
به دور از وابس��تگی به منابع روسیه از جمله
دیگر تحریمها علیه این کشور است.

وزیر نفت گفت :امیدوارم دولتهای بزرگ
غربی درک درس��تی از حساسیتها داشته
باش��ند و در مس��یر تحقق امنی��ت انرژی
جه��ان ،رفتاری منطق��ی در پیش بگیرند؛
زمستان امسال برای اروپاییها و برای همه
جهان بسیار مهم است و باید از هماکنون
ب��ه فکر باش��ند .به گزارش تس��نیم ،جواد
اوجی ،وزیر نفت اظهار داشت :سیویکمین
نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت

آمادگی تولید نفت خام به سطح پیش از تحریمها را داریم
(اوپ��ک) و متحدانش موس��وم به ائتالف
اوپکپ�لاس ،در ش��رایطی برگ��زار ش��د
که بر اس��اس روند تصمیمه��ای ماههای
پیش��ین ،روی کاغذ مق��دار کاهش تولید
کشورهای عضو اوپکپالس در چارچوب
توافق ژوئی��ه  ،2021در انته��ای ماه اوت
س��ال  2022در عمل صفر میشود.وی با
یادآوری اینکه همانط��ور که بارها اعالم
کردهام سیاستزدایی از مقوله امنیت انرژی

باید بهعن��وان ضرورتی جهانی مورد توجه
ق��رار گیرد ،گفت :وضع ب��ازار جهانی نفت
بهگونهای است که بازگشت نفت ایران به
بازار میتواند پاسخگوی بخشی از مشتریان
و کمککننده به ایجاد تعادل و آرامش در
بازارهای جهانی باش��د.وزیر نفت تصریح
کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره بر این
مسئله تأکید دارد که بر هم خوردن امنیت
انرژی و شدت گرفتن نوسانهای بازار یک

بازی باخت  -باخ��ت برای همه بازیگران
این عرصه اس��ت ،ما بهعنوان بزرگترین
دارن��ده ذخای��ر نفت و گاز جه��ان آمادگی
داریم در س��ریعترین زم��ان ممکن تولید
نفت خام خود را به سطح پیش از تحریمها
افزایش دهیم.اوجی تأکید کرد :بازار جهانی
انرژی نیازمند افزای��ش عرضه نفت و گاز
طبیعی از س��وی ایران اس��ت ،با این حال،
استفاده از این ظرفیت ،نیازمند اراده سیاسی
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و تصمیمگیری کش��ورهای مصرفکننده
اس��ت.وزیر نف��ت اظهار کرد :در نشس��ت
ام��روز باز هم تأکید ش��د که کش��ورهای
عضو ائتالف اوپکپالس به دقت ش��رایط
بازار جهانی نف��ت و توازن عرضه و تقاضا
را زیر نظر دارن��د و این آمادگی وجود دارد
تا به اقتضای ش��رایط بازار نفت ،بهسرعت
تصمیمگی��ری و اقدامهای الزم از س��وی
اوپکپالس انجام شود.

از رده خارج کردن ماشین های مستهلک چگونه باعث کاهش مصرف سوخت می شود؟

اسقاط خودروهای فرسوده ،شاید وقتی دیگر

گروه اقتصادی-میثم ترکیان :اسقاط هر خودروی فرسوده
در ش��رایط فعلی سبب کاهش مصرف  ۲۰۰۰لیتر بنزین
در س��ال میش��ود .ارزش صادرات��ی این می��زان بنزین
بی��ش از  ۱۸۰۰دالر مع��ادل با  ۵۴میلیون تومان اس��ت.
به گزارش مهر ،طی س��الیان اخیر معافیت خودروس��ازان
داخل��ی از گواهی اس��قاط از طرف��ی و ممنوعیت واردات
خودرو به منظ��ور جلوگیری از خ��روج ارز از طرف دیگر
منجر به کاهش چش��مگیر اسقاط خودرو شده است .این
روند کاهش��ی همچنین تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط
خودروهای فرس��وده را به همراه داشته است که به اعتقاد
کارشناسان ،کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط،
عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط ،عدم وجود سازوکار
جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ،عدم
تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده
جهت مدیریت و بازیافت محصوالتش��ان و عدم تناسب
ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت با جایگاه
ساختاری کنونی از جمله دالیل اصلی رکود چرخه اسقاط
در کش��ور هستند.این در حالی است که بر اساس گزارش
حسابرسی زیستمحیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک
دیوان محاس��بات کش��ور ۱۰.۴۲۹.۵۵۳ ،وسیله نقلیه در
مرز فرسودگی در کش��ور (سواری دولتی ،۷.۶۶۳ :سواری
شخصی ،۶۵۰.۰۹۲ :تاکسی ،۱۳۱.۸۹۹ :وانت ،۵۱۷.۷۲۱:
اتوب��وس درونش��هری  ،۹.۴۸۷:مینیب��وس،۶۵.۶۰۶ :
کشنده ،۴۴.۸۹۱ :کامیون ،۱۸۹.۶۴۹ :کامیونت ،۱۵.۶۰۹:
موتورسیکلت )۸.۷۸۲.۲۵۶ :وجود دارد که بیانگر اهمیت و
ضرورت اقدام عاجل در این حوزه است.در این بین یکی از
مهمترین بخشهایی که متأثر از تردد خودروهای فرسوده
در سطح کشور دچار چالش شده ،تولید و مصرف سوخت
اس��ت زیرا هر یک از خودروهای فرسوده نسبت به یک
خودروی غیرفرسوده  ۱۴.۳درصد مصرف بنزین بیشتری
دارد.آنط��ور که مرکز پژوهشه��ای مجلس گزارش داده
اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش
مصرف  ۲۰۰۰لیتر بنزین در سال میشود .ارزش صادراتی
این میزان بنزین بیش از  ۱۸۰۰دالر معادل با  ۵۴میلیون
تومان اس��ت.با فرض اس��قاط  ۳۰۰هزار خودرو در سال،
بیش از  ۵۴۰میلیون دالر معادل  ۱۶.۲هزار میلیارد تومان
به صورت ساالنه در مصرف بنزین صرفه جویی میشود.
همچنین با احتساب قیمت هر لیتر بنزین  ۰.۶دالر ،تردد
هر خودروی فرسوده سالیانه موجب خسارت  ۶۰۰دالری

اسقاط را تشویق کنیم؛ این طرحی است که آماده شده و
روی آن کار میکنی��م و امیدواریم بتوانیم این موضوع را
احیا و سرعت ببخشیم.وی با بیان اینکه حدود  220مرکز
اس��قاط که در دولت نهم و دهم ایجاد شده بود االن غیر
فعال ش��ده است ،گفت :در آن دوره فرآیند اسقاط خودرو
موفق بود و ساالنه چند صد هزار خودرو اسقاط میشد که
متاسفانه همه آنها غیر فعال شده است؛ این مراکز همه
سرمایه مردم و بخش خصوص است و چون به این مرکاز
تغییر کاربری هم نداده بودند ،روی دست مانده بود.
فراموشی اسقاط خودروهای فرسوده


در حوزه سوخت خواهد شد.به گزارش مهر ،میزان مصرف
بنزین کشور به بیش از  ۱۱۰میلیون لیتر در روز رسیده و
از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است .با توجه به روند
کند افزایش تولید بنزین در کش��ور و رش��د ساالنه  ۵الی
 ۱۰درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی
کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد .بنابراین شاید
بتوان اصلیترین مزیت اقتصادی طرحهای اسقاط وسایل
نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و
نقل کشور دانست.با این حال اسقاط وسایل نقلیه از سال
 ۱۳۹۷با افت چش��مگیری مواجه ش��ده است به گونهای
که در سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹میزان سالیانه خودروهای
فرسوده از رده خارج شده کمتر از  ۷۰۰۰خودرو بوده است.
با توجه به اثرات منفی انباش��ت خودروهای فرس��وده در
کش��ور ضروری است که دولت و مجلس اقداماتی جهت
حل این معضل ارائه کنند.

اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده موجب کاهش

مصرف سوخت میشود

روح اهلل ایزدخواه عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع
و معادن مجل��س ،در مورد افزایش مصرف س��وخت در
کش��ور اظهار داش��ت :تا کنون طرحی در ای��ن رابطه به
صحن مجلس نیامده اس��ت .اما دوستان ما در کمیسیون

انرژی از این مسئله بیشتر مطلع هستند.وی همچنین در
مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی افزود :در صنعت
خودرو یکی از دالیلی که موجب افزایش مصرف سوخت
میشود ،عدم اسقاط خودروهای فرسوده است؛ امروز طبق
آم��ار حدود  4میلیون خودروی فرس��وده در کش��ور تردد
میکند که این آمار ظرف یکی دو سال آینده به  8میلیون
خواهد رس��ید؛ این خودروها مص��رف را  5 - 4برابر نُرم
عادی میکنند.این عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون صنایع
و معادن مجلس با بیان اینکه بعد از دولت روحانی اسقاط
خودروهای فرس��وده صورت نگرفته است ،گفت :ما اتفاقا
در ای��ن خصوص یک طرحی را در کمیس��یون صنایع و
معادن دنب��ال کردیم که از ظرفیت قانونی گواهی صرفه
جویی سوخت که در قانون تولید رقابت پذیر و هوای پاک
آمده اس��ت ،اس��تفاده کنیم و برای دارندگان خودروهای
فرس��وده یک مش��وق تحت عنوان گواهی صرفه جویی
س��وخت بگذاریم که طبق قانون ،دولت باید در هر کجا
که صرفه جویی سوخت اتفاق می افتد از این گواهی برای
تشویق مردم استفاده کند.ایزدخواه ادامه داد :با این گواهی
میتوانیم مش��وق ایجاد کنیم که دارن��دگان خودروهای
فرس��وده بیایند و خودروهایشان را اسقاط کنند به طوری
که هم نیازی به منابع بودجهای نباشد و هم بتوانیم فرآیند

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه
اسقاط خودروهای فرسوده به فراموشی سپرده شده است،
گفت :مصرف سوخت و هزینههای این خودروها باالست
و اگر جلوی رش��د این خودروها گرفته نشود ،تعدادشان
در  ۱۴۰۴ب��ه بیش از ۸میلیون دس��تگاه و زیان س��االنه
آنها ب��ه بیش از  ۵۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید.
فرهاد بهنیا با اشاره به اهمیت موضوع اسقاط خودروهای
فرسوده ،یادآور شد :مصرف متوسط  ۶ /۶۵لیتری بنزین
بی��ش از حد نرمال در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش توس��ط
این خودروها که تعدادش��ان از س��ه میلیون دستگاه هم
پیش��ی گرفته ،موضوعی نیست که بتوان بهراحتی از آن
چشمپوش��ی کرد و ساالنه هزینههای زیادی روی دست
دولت میگذارد .این مقام صنفی خاطرنشانکرد :مطابق
آمارها س��االنه  ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت خودروهای
فرسوده توس��ط دولت و در حقیقت از جیب مردم هزینه
میشود و اگر جلوی روند رو به رشد این خودروها گرفته
نشود ،تعدادشان در سال  ۱۴۰۴به بیش از هشت میلیون
دس��تگاه خواهد رسید و زیان س��االنه بیش از  ۵۵۰هزار
میلیارد تومانی به بار خواهد آورد .وی با اش��اره به برخی
آمارهای مرکز اس��قاط خودرو و همچنی��ن اداره محیط
زیست شهرداریها در این زمینه ،گفت :ساالنه  ۸۰هزار
میلیارد تومان صرف هزینههای جانبی تلفات جادهای در
اثر آلودگی ۵۳ ،هزار میلیارد تومان هزینه سوخت مازاد و
 ۱۰ه��زار میلیارد تومان هزینه ناش��ی از اتالف ترافیکی
(فقط در کالنش��هر تهران) میش��ود که باید  ۲۵شهر
دیگر که از معضل ترافیک��ی و آلودگی هوا رنج میبرند
و همچنین هزینههای ساخت جاده و پارکینگ برای این
خودروها را نیز اضافه کرد.

بررسی روند تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

بررس��ی روند تج��ارت با کش��ورهای عضو
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا نشان میدهد که
صادرات ایران به این کش��ورها در فروردین
ماه امس��ال  45میلیون دالر و واردات از این
کشورها  127میلیون دالر بوده است .رئیس
س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفته است،
براساس برنامهریزی انجام شده ،هدفگذاری
کردهای��م ،در اف��ق  1404به ص��ادرات 75
میلی��ارد دالر دس��ت یابیم.بنابرای��ن برای
افزای��ش تجارت که در دولت س��یزدهم به
آن تاکید میشود ،توسعه تجارت با بازارهای
صادراتی و بازار کشورهای همسایه ،توسعه
تجارت با کش��ورهای عض��و اتحادیه های
اقتصادی و انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و

ترجیحی باید مورد توجه قرار گیرد .به گفته
کریمی ،از جمله انعقاد این قراردادها میتوان
به انعقاد تجارت ترجیحی با کشورهای عضو
اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که از 5
آبان  1398به مدت سال اجرایی شده است
و از آنجایی که موافقت نامه مذکور در آبان
ماه سال جاری منقضی میشود و مذاکرات
انعق��اد تفاهمنامه تج��ارت آزاد با اوراس��یا
هن��وز ادامه دارد ،س��ران کش��ورهای عضو
این اتحادی��ه به تمدید موافقت نامه تجارت
ترجیحی اقدام کردند.دستیار رسانهای رئیس
س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران این را هم
گفت :مذاکرات ای��ران و اتحادیه اقتصادی
اوراس��یا برای عقد موافقت نامه تجارت آزاد

هن��وز به اتمام نرس��یده و انتظار میرود که
پس از حداقل انج��ام دو دور مذاکرات طی
ماههای آینده این مذاکرات به اتمام برس��د.
براین اس��اس بررسی وضعیت تجارت ایران
به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
نش��ان میدهد که در  12ماه��ه - 1400
 1399در مجم��وع ی��ک میلی��ارد و 166
میلیون دالر به کش��ورهای عض��و اتحادیه
اقتصادی اوراس��یا صادرات داش��ته ایم که
ارزش صادرات به فدراس��یون روس��یه طی
مدت یاد ش��ده  579میلیون دالر ،ارمنستان
 304میلیون دالر ،قزاقس��تان  187میلیون
دالر ،قرقیزستان  79میلیون دالر و بالروس
 17میلیون دالر بوده اس��ت.واردات ایران از

کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ط��ی  12ماه��ه  1399 - 1400در مجموع
یک میلیارد و  774میلیون دالر بوده اس��ت.
اما وضعی��ت صادرات به کش��ورهای عضو
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در نخس��تین ماه
س��ال در دولت سیزدهم به این صورت بوده
که ارزش صادرات در فروردین ماه  1401به
فدراسیون روسیه  22میلیون دالر ،ارمنستان
 13میلیون دالر ،قزاقس��تان  9میلیون دالر،
قرقیزس��تان یک میلی��ون و  200هزار دالر
و ب�لاروس رقم��ی کمت��ر از ی��ک میلیارد
دالر بوده اس��ت .بنابراین در مجموع ارزش
صادرات ایران در نخس��تین ماه سال 1401
یعنی فروردی��ن  45میلی��ون دالر و ارزش

واردات ازاین کش��ورها در م��دت زمان یاد
ش��ده  127میلیون دالر بوده که فقط 108
میلیون دالر آن از روس��یه وارد ش��ده است.
پیوس��تن به موافقتنامههای تج��ارت آزاد
سرعت پیش��رفت اقتصادی بیشتر می شود
و فرصت مناس��بی برای تجار بوجود میآید
تا با فعاالن اقتصادی این کش��ورهای وارد
معامله شوند .همانطور که اشاره شده توسعه
همکاری با کش��ورهای مختلف در راستای
دستیابی به اهداف تجاری بسیار حائز اهمیت
اس��ت.این در حالی است که به گفته رئیس
سازمان توسعه تجارت س��هم ایران از بازار
 232میلیارد دالر روس��ی تنها  580میلیون
دالر بوده است.

آقای همتی خبرهای خود را از  BBCنگیرید

نقد سلطان چاپ پول به دولت سیزدهم و پاسخ «رستم»

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادهای رئیس سابق بانک
مرکزی از عملکرد اقتصاد دولت سیزدهم ،نوشت :آقای همتی خبرهای خود
را از بیبیس��ی نگیرید .به گزارش تسنیم ،نقد عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی دولت حسن روحانی و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست
جمهوری به دولت سیزدهم در توئیتر با پاسخ های رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی مواجه شد.رستم قاسمی در پاسخ به انتقادهای عبدالناصر همتی
رئیس س��ابق بانک مرکزی در توئیتر نوشت:عالیجناب! وقتی منبع اخبارتان

وزارت نیرو در راس��تای عمل به وظایف خود
در قانون انتقال آب از دریای عمان به اس��تان
سیس��تان (مصوب بهمن ماه  )۱۴۰۰اقدام به
تهیه و تدوین پیشنوی��س آییننامه اجرایی
قانون مذکور و ارایه آن به دولت جهت بررسی
و تصوی��ب در هیئت وزیران کرده اس��ت .به
گزارش تس��نیم ،با توجه به کاهش منابع آب
دریافتی از رودخانه هیرمند و در نتیجه کاهش
مناب��ع آب ورودی به چ��اه نیمهها (که تأمین
آب ش��رب بخش زیادی از استان سیستان و
بلوچستان به آن وابسته است) و نیز با عنایت

 BBCباش��د ،معلوم است که از اخبار صحیح مطلع نمیشوید .قریب یک
میلی��ون و  500هزار واحد نهضت ملی مس��کن بهانضمام واحدهایی که در
سال دولت شما قرار بود ساخته شود و نشد ،همگی به دست ایرانیان در
هشت ِ
حال ساخت است و بنده هم سرباز مردمم .نفت ومسکن هم ندارد آقای ژنرال
همتی!به گزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی در توئیتی انتقادی به عملکرد دولت
سیزدهم نوشته بود:صادرات عربستان ،ترکیه و عراق اخیراً به ترتیب به ماهانه
بیش از  20 ،35و  11میلیارد دالر رسیده است .فاصله اقتصاد ایران در حال

عمیق تر شدن با همسایه ها است .دولت هم درگیر کاال برگ ،سامانه های
ثبت نام ،قرعهکشی خودرو ،سرعت اینترنت و تبدیل فرش های دفتر دولت به
زیلو است!به گزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت
حسن روحانی که به دلیل رکوردشکنی های خود و دولت مورد حمایتش در
چاپ پول ،رشد نقدینگی ،افزیش تورم ،کاهش قدرت خرید مردم و گسترش
فقر عنوان ابرسلطان چاپ پول را یدک می کشد ،در مواقع مختلف عملکرد
اقتصادی دولت سیزدهم را در شبکه های اجتماعی به نقد می کشد.

گام مهم پروژه انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان کلید خورد

به بروز خشکسالیهای پی درپی در کشور از
جمله در استان سیستان و بلوچستان ،استفاده از
منابع آب دریا و نمکزدایی آن برای تأمین آب
شرب در دستور کار قرار گرفت .در همین راستا
قانون «انتقال آب از دریای عمان به اس��تان
سیس��تان و بلوچس��تان» با طرح پیشنهادی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و حمایت
دول��ت در بهم��ن ماه س��ال  1400به عنوان
بند «خ» الحاقی به ماده ( )2قانون توس��عه و
بهینهس��ازی آب شرب شهری و روستایی در
کش��ور (مصوب  )1394به تصویب رس��ید.بر

اس��اس قانون مذکور وزارت نیرو مکلف شده
تا با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و نیز با استفاده از توان علمی و فناوری ریاست
جمه��وری زمین��ه س��رمایهگذاری داخلی یا
خارجی برای برداشت آب ،نمکزدایی ،انتقال
و اس��تفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای
عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم
نماید .خرید آب نمکزدایی شده و انتقال یافته
برای جبران مصارف شرب در چهارچوب ماده
( )20قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( )2از سرمایهگذار

نیز تضمین شده است .همچنین تکلیف شده تا
وزارت نیرو آییننامه اجرایی این بند را حداکثر
س��ه ماه پس از تصویب ،تدوین و به تصویب
هیئت وزیران برساند.در همین ارتباط وزارت
نی��رو اقدام به تهیه و تدوین پیشنویس اولیه
نموده و با توجه به مفاد پیشنویس ،موضوع
در جلس��ه مش��ترک با نمایندگان س��ازمان
برنام هوبودجه کشور ،معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مورد بررسی قرار گرفته تا هماهنگی
و همگرای��ی الزم بین دس��تگاههای اصلی

ذیمدخل در موض��وع آییننامه ایجاد گردد.
انتظار میرود با تصویب آییننامه اجرایی قانون
و شفاف شدن وظایف هر یک از دستگاههای
اجرایی ذیمدخل در فرآیند اجرای طرح و نیز
انجام حمایتهای الزم از ش��رکت مجری و
س��رمایهگذار طرح انتقال آب از دریای عمان
به اس��تان سیستان و بلوچستان ،اجرای طرح
با سرعت بیشتری عملیاتی شده و آب شرب
س��الم و بهداشتی با اطمینانپذیری استاندارد
برای مردم شریف استان سیستان و بلوچستان
تأمین شود.
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اخبار
ماجرای برادههای آهن در بسته
زعفران چه بود؟

اخیرا ویدیویی منتشر ش��ده که در آن نشان
میده��د داخل یک بس��ته زعف��ران و برای
س��نگینتر ش��دن وزن آن ،برادهه��ای آهن
ریخته شد ه است .عضو هیات رییسه شورای
ملی زعفران میگوید اس��تفاده از براد ه آهن
ب��رای افزای��ش وزن بس��تههای زعفران در
برندهای معتبر کذب اس��ت .علی حس��ینی
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار ک��رد :تقلب در
زعفران فقط با براده آهن نیست بلکه ممکن
است از س��نگ ،گیاهان رنگشده ،خاک و...
نیز استفاده ش��ود .به عبارت دیگر هر چیزی
که منش��اء غیر زعفران داش��ته باشد ،تقلب
محسوب میش��ود.وی ادامه داد :فیلمی که
اخیرا پخش ش��ده اقدامی حساب شده برای
تخریب خوش��نامی یک برند زعفران است و
افرادی که این ویدیوها را درس��ت میکنند،
قص��د تخریب برندهای زعفران را دارند و به
نوعی دشمن کش��اورزان هستند ،زیرا با این
کار زحمت کشاورزان هم زیر سوال میرود.
عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران اضافه
کرد ۱۰ :سال است که میگوییم شناسنامهدار
ک��ردن زعفران جلوی تقلب در این بخش را
میگیرد ،زیرا زعفران از نقطه تولید در مزرعه
قابل رهگیری خواهد بود و دیگر اینکه با این
اقدام دولت میتواند بداند دقیقا چقدر زعفران
در کشور کشت شده است .ولی متاسفانه فقط
در این راس��تا حرف و شعار شنیدیم و اقدامی
انجام نشده است.
 ۱۸۰۰مگاوات برق وارد مدار میشود

مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق
ای��ران گفت :براس��اس برنامهری��زی ،تا ماه
آینده  ۱۸۰۰مگاوات نی��روگاه دیگر نیز وارد
مدار خواهد شد .مصطفی رجبی مشهدی در
گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه امسال برای
اینکه بتوانیم ش��بکه برق پایداری را داش��ته
باش��یم اظهار ک��رد :برنام��ه  ۶۰۰۰مگاواتی
افزای��ش ظرفیت تولید برق تعریف ش��د که
تاکن��ون بی��ش از  ۴۲۰۰م��گاوات از طریق
اح��داث نی��روگاه جدید افزای��ش ظرفیت و
ارتق��ای نیروگاههای موجود به ظرفیت تولید
کش��ور اضافه شده اس��ت.وی با بیان اینکه
امس��ال برنامههای مختلفی برای گروههای
مختلف مش��ترکان تعریف شد به طوری که
در بخش عمومی و اداری و به ویژه در بخش
ادارات دولتی برنامههای سختگیرانهای اجرا
ش��د که کاهش  ۳۰درص��دی مصرف برق
در این بخش را به دنبال داشت.س��خنگوی
صنع��ت برق با بیان اینک��ه در روزهای اخیر
رکورد مصرف برق شکس��ته شد ،اظهار کرد:
روز گذشته مصرف برق افزایش یافت که دور
از انتظار بود ،افزایش گرمای هوا نیاز مصرف
برق کش��ور را در زمان اوج مصرف به میزان
 ۶۷هزار و  ۷۷۴مگاوات رساند که در مقایسه
با روز گذش��ته که روز کاری بود حدود ۲۳۰
مگاوات بیشتر بود.
مردم رمزارزها را ابزار سرمایه گذاری
میبینند

رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانهای استان
ته��ران گف��ت که عام��ه مردم ب��رای حفظ
قدرت پول به س��راغ سرمایهگذاری در حوزه
رمزارزها میروند ،به همین دلیل در مواجهه
با این فناوری باید شروع به تنظیمگری کرد
و نباید دچار اختالل ش��د .به گزارش ایس��نا،
نخستین اجالس جهانی انجمنهای رمزارز
دنی��ا و فعاالن ح��وزه بالکچین ب��ا عنوان
«تکنوب�لاک» با حض��ور فع��االن ایرانی و
نمایندگان متعددی از کش��ورهای روس��یه و
ترکیه ،امروز در مرکز همایشهای بینالمللی
صداوس��یما برگزار ش��د .در ای��ن کنفرانس
همچنین پنلهای تخصصی «س��اماندهی و
تنظیمگری کس��بوکارهای مبتنیبر رمزارز
و بالکچی��ن» و «فرصته��ا و چالشهای
پیش روی توسعه کاربرد فناوری بالکچین»
برگزار شد.حس��ین اسالمی -رییس سازمان
نصر ته��ران -در ای��ن پنل ،با بی��ان اینکه
بیش��ترین ن��گاه م��ردم ب��ه رمزارزه��ا نگاه
س��رمایهگذاری اس��ت ،گفت :بیشتر از اینکه
ب��ه دیگر قابلیته��ای آن بپردازیم ،مردم به
صورت س��رمایهگذاری بدان ن��گاه میکنند.
عامه مردم برای حفظ قدرت پول به س��راغ
سرمایهگذاری میروند و وقتی مخاطبین زیاد
شود ،شروع به تنظیمگری نیز اتفاق میافتد.
به همین دلیل در مواجهه با این فناوری باید
شروع به تنظیمگری کرد و نباید دچار اختالل
ش��د.وی اظهار کرد :آن چیزی که در بخش
خصوصی بیش از همه بدان توجه میش��ود،
نحوه پاسخ به دغدغهها است.

