
شناسایی ۱۳۲۶۰ بیمار جدید کووید۱۹
 جانباختن ۴۷۹ بیمار

بنابر اظهارات ســخنگوی وزارت بهداشــت تا دیروز )۳۰ آبان ( و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۲۶۰ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ســه هزار و ۴۴ نفر از آنها 
بستری شدند. سیما ســادات اری افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۸۲۸ هزار و ۳۷۷ نفر رسید.وی با بیان اینکه متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۴۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند، مجموع جان باختگان این بیماری را ۴۳ هزار و ۸۹۶ نفر 
اعام کرد.سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه خوشبختانه تا 
کنون ۵۸۹ هزار و ۲۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند اظهار کرد: ۵۷۵۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.به گفته اری 
تا کنون پنج میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۳۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده است.وی خاطر نشان کرد که استانهای تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرســتان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 

همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 ســفیر کشــورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد که جمهوری اســامی ایران برای ســر و صداها و ادعاهای بی اســاس و فریبکارانه آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی که هدف اصلی آنها اعمال فشار بر آژانس و کشورهای عضو می باشد، ارزشی قائل نیست.کاظم غریب آبادی طی سخنرانی در نشست فصلی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع راســتی آزمایی اجرای برجام در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت در ایران که به طریق مجازی برگزار گردید، به 
تشریح مواضع جمهوری اسامی ایران پرداخت.نماینده دائم کشورمان در ابتدای صحبت های خود با اشاره به اینکه گزارش اخیر مدیرکل در مورد برجام نشان دهنده 

توانایی آژانس در راستی آزمایی تعهدات ایران تحت این توافق و سطح باای همکاری آن با آژانس است....

www.sobh-eqtesad.ir

غریب آبادی:
برای ادعاهای بی اساس آمریکا ارزشی قائل نیستیم

info@sobh-eqtesad.ir

غرب آسیا در مسیر استقال 
رسانه های جهان ظرف هفته گذشته خبر های زیادی مرتبط با خروج 
نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و افغانستان را گاهی در پوشش خبر 
های دیگر و گاهی هم با اب و تاب منتشر کردند.  روز سه شنبه گذشته 
۲۷ آبان ماه ۹۹ ) ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰(  پایگاه خبری هیل، بطور رسمی  
از جانب  »کریستوفر میلر« سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک نشست 
خبری با تأیید اخبار منتشر شــده در رسانه  های این کشور مبنی بر 
اینکه دولت آمریکا قصد دارد بخش دیگری از نظامیان آمریکایی را از 
عراق و افغانستان خارج کند، اعام کرد که این تصمیم تا نیمه  ژانویه 
۲۰۲۱ )۲۵ دی  ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی ( اجرا خواهد شد. کریستوفر 
میلر که هفته گذشته پس از برکناری مارک اسپر به سمت سرپرست 
وزارت دفاع آمریکا منصوب شــد، در گفتگو با خبرنگاران درخصوص 
خروج تعداد بیشتری از نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان ، رسما 
اعام کرد که : »رئیس جمهور ترامپ به پنتاگون دستور داده است که 
تا اواسط ژانویه سال آتی ۲۰۲۱ تعداد دو هزار و پانصد  نیروی آمریکایی 
از افغانستان و عراق خارج شوند.« این خبر اگرچه عراقی ها را خوشحال 
کرده است اما عربستان و افغانستان را هریک به دلیلی ناراحت و نگران 
کرده اســت. آل سعود شــدیدا نگران کاهش یافتن حمایت آمریکا از 
کشور عراق اســت که با توپ خالی و به پشتوانه آمریکای باترامپ در 
منطقه شــاخ و شانه کشیده و امروز با خروج نظامیان آمریکایی به این 
می اندیشــد که تنها با عقبه ای بسیار سیاه چگونه میخواهد ایران را 
از خود راضی نگهدارد؟ اما افغانســتان با خــروج نیرو های آمریکایی 
شــدیدا نگران حضور گسترده تر و تقویت شدن طالبان است. متعاقب 
رســمیت یافتن خبر خروج نیرو های آمریکایی در حد ۲۵۰۰ سرباز ، 
رابرت اوبرایان مشــاور امنیت ملــی آمریکا نیز از احتمال خروج کامل 
نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان حداکثر تا ماه مه یعنی ] اواسط 
اردیبهشت  ماه تا اواســط خردادماه [ سال ۱۴۰۰ خبر داده است. وی 
در این خصوص مدعی شد: »نیروهای باقی مانده در عراق و افغانستان 
برای دفاع از دیپلمات ها و ســفارتخانه  هــا و همچنین برای کمک به 
متحدانمان در راســتای انجام مأموریتشان به کار گرفته خواهند شد. 
رئیس جمهور ترامپ امیدوار است که حداکثر تا ماه مه، همه سربازان ما 
به خانه بازگردند.« قبا گفته بودم که شرایط آمریکا هم بدلیل شیوع 
نفس گیر کرونا ) کوید ۱۹ ( و هم بدلیل فقر و گرســنگی بیش از ۷۰ 
میلیون آمریکایی هر روز بیشــتر رو به وخامت میرود.قبا در مقاله ای 
توضیح داده بودم که  آمریکا نیروی دریایی خود را از خلیج فارس خارج 
کرده است  و فقط  با ناوگان های مختلف دریایی بازدید دوره ای ساانه 
از خلیج فــارس دارد مثل همه دریاهای جهان ، ورود یک ناو هواپیما 
بر آمریکایی و دو کشــتی پشــتیبان بازدید دوره ایست و طی جدول 
بازدید های دوره ای انجام و ســپس از منطقه خارج میشوند بنابراین 
بــر خاف قبل ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس حضور دائم ندارد 
آمریکا پس از پایان دادن به حضــور دائم خود در خلیج فارس پایگاه 
دریایــی خود در بحرین را هم واگذار کرده اســت و مرکز  فرماندهی 
نیروهای آمریکایی در منطقه را از قطر به کالیفرنیا منتقل کرده است تا 
از عملیاتی که با هدف انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
و دیگر هم رزمانش  محتمل به انجام است ، مصون تر بماند. لذا آمریکا 
عملیات خروج از خلیج فارس را به پایان رســانده است یاد آور میشوم 
بعد از ســال ۱۹۷۱ که انگلیس نیروهای نظامی خود را از شرق کانال 
سوئز خارج کرد قدرت دریایی آمریکا جایگزین انگلیس شد اکنون این 
حضور دیگر پایان یافته است ، هیچ دولت منطقه ای جز ایران نیروی 
دریایی جدی و نیرومند در خلیج فارس ندارد و حضور نیروی دریایی 
کشور های اروپایی نیز سمبولیک است  باید بدانیم که شرایط کنونی 
اقتصاد جهان و هم چنین دوران نفت ارزان  موجب دســت و پا جمع 
کردن آمریکا از خلیج فارس و عراق و افغانســتان گردیده است وپیش 
بینی کار شناسان بر این محور استوار است که  تا نفت در حد رقم ۴۰ 
تا ۵۰ دار و بطور عرفی تا حد زیادی  ارزان اســت ، اقتصاد خاورمیانه 
در فاز کاهش تقاضاســت ،البته انتخاب جو بایدن زمینه تحقق خروج 
نیرو های امریکایی از منطقه را تسهیل خواهد نمود. با خروج نیرو های 
امریکایی از منطقه طبیعی به نظر میرسد که کشور های منطقه رنگ 
استقال بیشتر را تجربه خواهند نمود و زمینه تحقق نوعی دموکراسی 
عقانی بیشر فراهم خواهد شد. به امید روزی که غریبه ای بر سرنوشت 
غرب اسیا چشم طمع نداشته باشد و مردم منطقه با هر حدی از بضاعت 

دموکراسی مورد نظر خود را محقق نمایند.
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین الحاق ناو شهید رودکی گفت: اعام می کنیم هم رزم نزدیک دستور کار ما است و هم رزم نزدیک در دوردست و 
هم نبرد از راه دور که مجموعه کاملی از توانمندی های دفاعی ما را شامل می شود.، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در مراسم الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه که صبح روز )پنج شنبه( برگزار شد؛ این رخداد مهم را رقم زننده روزی فراموش ناشدنی و 
تاریخی برای این نیرو توصیف و تصریح کرد: اطمینان داریم آنچه امروز در نیروی قدرتمند و مستحکم دریایی سپاه اتفاق می افتد، امتداد نگاه عمیق و راهبردی 
رهبر معظم انقاب اســامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اه العظمی امام خامنه ای )مّد ظلّه العالی( اســت.وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقاب اسامی 
منطق ایستادگی، مقاومت، دفاع اطمینان بخش و ثبات قدم را در مقابل دشمنان بزرگ ترسیم کرده اند، گفت: معظم له به ما آموخته اند که نقشه راه امنیت، اقتدار 
و استقال کشور از مسیر قوی شدن عبور می کند؛ این منطق در جامعه ما جریان دارد و ایران اسامی امروز نشانه و مظهر اراده شکست ناپذیر ملتی بزرگ برابر 
فشارهایی در مقیاس و گستره جهانی است.سرلشکر سامی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسامی و نقطه تاقی مواجهه قدرت ها با یکدیگر خواند و 
اظهار کرد: اینجا منطقه راهبردی اقتصاد جهانی است و جمهوری اسامی ایران در تأمین این پهنه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد 
خود را به خوبی ایفا کرده است.وی اضافه کرد: جهانیان مدیون نظام مقدس ما و دریادان بااراده و بلندهمت و سرافراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم 
دریایی را تا به امروز امن کرده اند و این راه با اقتدار ادامه دارد.فرمانده کل سپاه در ادامه با تأکید بر اینکه »برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود به جغرافیایی 
خاص محدود نمی شویم«، گفت:  اگر کسانی بخواهند منافع این ملت و کشور بزرگ را تهدید کنند مطمئناً نقطه امنی در سیاره زمین نخواهند داشت.سرلشکر 
سامی با بیان اینکه »نیازمند این هستیم که ما به ازای هر اندیشه و تفکر دفاعی را روی زمین ایجاد کنیم«، ابراز کرد:  وقتی از نگاه و افق بلند دیدمان به دوردست 
صحبت می کنیم نیازمند آن هستیم که ابزارهای متناسب با آن را هم داشته باشیم؛ بارها اعام کرده ایم راهبرد ما همواره دفاعی است، به این معنا که هرگز در 
ابتدا تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم؛ اما این راهبرد دفاعی همواره با تاکتیک های تهاجمی همراه است.وی با اعام اینکه »قلب و محتوای راهبرد دفاعی ما 
را تاکتیک های تهاجمی شکل می دهد«، گفت: اگر دشمنان ما را تهدید کنند و یا بخواهند عمل تهاجمی انجام دهند ما سراسر تهاجمی می شویم و این معنای 
کاملی از راهبرد دفاعی ما است و برای تحقق آن مجّدانه تاش می کنیم.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه »امنیت ایران اسامی امانت بزرگی است که مردم عزیز 
به ما سپرده اند و فرماندهی معظم کل قوا آن را به عنوان یک مأموریت و رسالت خطیر به نیروهای مسلح از جمله سپاه واگذار کرده اند«، اظهار کرد: ما در ایفای 
نقش هایمان جدی هستیم و برای دفاع از این ملت به آب و آتش می زنیم؛ آنچه امروز مشاهده می کنیم نشانه مجسم به آب و آتش زدن، برای دفاع از ملت مان در 
مقابل زورگویان است؛ به این حقیقت پایبندیم و برای آن جان می دهیم.سرلشکر سامی همچنین با تأکید بر اینکه »مقابل هیچ دشمنی، هراندازه به ظاهر مهیب، 
کرنش و تعظیم نمی کنیم و انعطاف به خرج نمی دهیم«، گفت: ما مســتحکمیم، می ایســتیم، از حق دفاع می کنیم؛ ما نه ظلم می کنیم و نه ظلم  می پذیریم و به 
هیچ کس هم اجازه تعرض نمی دهیم.وی افزود: اساس حرکت ما این است که تهدید را از ذهن دشمن خنثی و بی اثر کنیم و قبل از شکل گیری آن را از بین ببریم؛ 
این معنای کامل  مفهوم بازدارندگی است.فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد الحاق یک شناور پشتیبانی و در عین حال رزمی به نیروی دریایی 
ســپاه هســتیم؛ یعنی شناوری که هم می تواند از خود دفاع کند، هم از  منافع  ما در دریا دفاع کند و هم در امن سازی خطوط دریانوردی کشورمان در نزدیک و 
در دوردست نقش ایفا کند.وی کشتی سنگین و اقیانوس پیمای شهید رودکی را هدیه ای امیدبخش برای مردم عزیز ایران خواند و خاطرنشان کرد:  شاید برخی 
تصور می کردند که اساس عمل ما رزم نزدیک است، اما اعام می کنیم هم رزم نزدیک دستور کار ما است و هم رزم نزدیک در دوردست و هم نبرد از راه دور که 
مجموعه کاملی از توانمندی های دفاعی ما را شامل می شود.مأموریت اصلی کشتی اقیانوس پیمای شهید رودکی را تأمین امنیت خطوط دریانوردی کشور، امداد 
و نجات در شرایط خاص و  نبرد در شرایط ویژه عنوان و تصریح کرد: این توانمندی جدیدی است که امروز برای نیروی دریایی ما افق های بلندتری از حرکت در 
پهنه دریاهای آزاد را ایجاد می کند.فرمانده کل سپاه با تقدیر از تاشگران دریادل سپاه در آماده سازی کشتی اقیانوس پیمای شهید رودکی، آن را بخشی از نقشه 
جامع قوی شدن کشور دانست و تأکید کرد:  آنچه در کشور ما شکل می گیرد با تصویری که دشمن برای کشور ما ساخته است کامًا در تضاد است.وی با اعام 
اینکه »در شرایطی که دشمنان انتظار داشتند کشورمان بر اثر تحریم ها ضعیف شود، هرروز دستاورد های جدیدی در عرصه های مختلف ایجاد می شود و این شعار 
نیســت، واقعیت اســت«، گفت: دشمنی که با محاصره، تحریم و انزوا در صدد فرسایش قدرت ما بود، امروز خود دچار فرسایش شتابدار قدرت در فیزیک قدرت 
و محتوا و مضمون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن شده است؛ نظیر این آشفتگی سیاسی که امروز در نظام انتخاباتی آمریکا و فرآیندهای انتخاباتی 
می بینیم.سرلشکر سامی در پایان با تأکید بر اینکه آرزوهای ملت عزیز ایران به تدریج به واقعیت تبدیل می شود، گفت: مردم ما شرافتمندانه ایستاده اند، به دلیل 
آنکه نتیجه و معنای ایستادگی را که صبر و نتایج حاصل از آن یعنی  عزت، اقتدار، افتخار و استقال را می دانند و آگاهی و شعور سیاسی عمیق ملت ایران به ما 

کمک کرده است که شجاعانه حرکت کنیم و برای دفاع از آرزوهای آنها همه استعدادهای موجود را به کار گیریم.

کدخدایی خبر داد:

طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی تأیید شد
 رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزییات پرداخت وام قرض الحسنه 
یک میلیونی

فهرست محدودیتهای جدید صادراتی به عراق

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به ارایه توضیحاتی درخصوص محل تامین برنامه های معیشتی دولت 
پرداخت. دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: پرداخت وام قرض الحسنه 
یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار 
میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از 
انحراف از هدف تورمی، علی رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشــتی مردم، بانک مرکزی 
چاره ای جز ادامه سیاســت های انضباطی خود و عدم انبســاط جدید پولی ندارد.باتوجه به اهمیت کنترل 
نقدینگی و تورم، کمک های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم درنظر گرفته 

می شود، به این نکته مهم توجه داشته اند...

قائم مقام رییس ستاد رفع موانع تولید:

تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک 
شبکه بانکی

 بساط دالی در بازار ارز برچیده می شود؟
با وجود آنکه پیش بینی ها و ســیاه نمایی سوداگران بازار ارز بر اســتمرار وضعیت موجود تا فتح قله های 

۴۰-۴۵ هزار تومانی برای هر دار آمریکا، استوار بود؛ از اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بازار ارز تغییر جهت داد.
 روند تحوات اخیر بازار ارز نشان می دهد، از ابتدای سال جاری نرخ ارز تقریباً به صورت مستمر و بدون 
عقب گرد، روند افزایشی در پیش داشت تا جایی که در اواسط مهرماه هر دار آمریکا در بازار آزاد به ۳۲ هزار 
و ۶۰۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و این گونه رکورد 
بیشترین میزان تضعیف ریال به ثبت رسید.    با وجود آنکه پیش بینی ها و سیاه نمایی سوداگران بازار ارز 
بر اســتمرار وضعیت موجود تا فتح قله های ۴۰-۴۵ هزار تومانی برای هر دار آمریکا، استوار بود؛ از اواخر 
مهرماه ۱۳۹۹ بازار ارز تغییر جهت داد و هرچه روزشمار تقویم به ۱۳ آبان ماه )انتخابات آمریکا( نزدیک تر 
می شد، ارز در کانال های پایین تری جا خوش می کرد؛ این در حالی بود که واسطه ها انتظار افزایش شدید 
نرخ ارز را در آستانه انتخابات آمریکا داشتند.پس از انتخاب نامزد حزب دموکرات و شکست دونالد ترامپ 
در انتخابات ۲۰۲۰ ایالت متحده آمریکا، تقویت ارزش ریال شدت بیشتری پیدا کرد؛ تا جایی که نرخ فروش 
هر دار آمریکا در صرافی ها به ۲۳ هزار و ۷۰۰  تومان هم رسید و خریداری در بازار ارز پیدا نمی شد.پس 
از نزول تقریباً ۳۰ درصدی نرخ ارز، بازار مجدداً روند صعودی به خود گرفت و تا کانال ۲۷ هزار تومان پیش 
آمد. در این میان عده ای بانک مرکزی را مقصر گرانی دار عنوان و اظهار داشــتند: بانک مرکزی عامدانه 

نرخ ارز را باا نگه می دارد. 

بانک مرکزی: فروکش انتظارات منفی!
واکنش سیاســت گذار حوزه پولی و ارزی به این وقایع اما تأمل برانگیز بود؛ نخســت آنکه بانک مرکزی با 
صدور اطاعیه ای تعیین کف قیمتی ارز از سوی بانک مرکزی را ناشی از القائات غلط برخی از افراد سودجو 
دانست و اعام کرد: برخی در صدد جبران زیان ناشی از فروکش کردن چشم گیر انتظارات منفی در بازار 
ارز کشور و متعاقباً سایر بازارها هستند.در بخش دیگری از این اطاعیه آمده است:  برخی با انتشار اخبار 
و شــایعات سعی در بر هم زدن چشم انداز کاهش ریسک های غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن از 
کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند. نهادهای مســئول باید گروه هایی را که ســعی دارند با ایجاد شایعات و 
القائات، نگذارند کام مردم از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور شیرین شود، شناسایی کنند.هرچند در 
این میان تحلیل برخی از کارشناســان از استعداد ریزش بیشتر در بازار ارز حکایت داشت، اما عده ای نیز 
اقداماتی نظیر واردات کااهای رســوبی گمرک با ارز متقاضی و محدودیت منابع ارزی با وجود اســتمرار 
تحریم ها را ســرعت گیر ریزش بیشتر نرخ ارز می دانستند.اما بررسی فعل وانفعاات اخیر بازار ارز حاکی از 
تمایل نرخ ها به حرکت در مسیر کاهشی با وجود استمرار برخی فشارها بر نرخ ارز دارد. این مهم حاکی 
از شکنندگی نرخ ارز در کانال های فعلی با گشایش های احتمالی پیش رو و تقویت طرف عرضه ارز در بازار 
است. اتفاقی که هرچند کااهای احتکار شده را روانه بازار می کند، چندان به مذاق سوداگران خوش نیامده 

و با وجود مقاومت این عده، حباب دارایی ها در مسیر تخلیه بیشتر قرار دارد.

جدیت در رعایت ضوابط پول شویی توسط بانک ها
پــس از صدور اطاعیه بانک مرکزی مبنی بر تداوم روند نزولی در بازار ارز، چهارشــنبه ۲۱ آبان ماه نیز 
رئیس کل بانک مرکزی در نشســت دوره ای با مدیران عامل بانک ها و موسســات اعتباری با تاکید بر 
ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول شویی اعم از سقف های مجاز تراکنش و هویت سنجی 
مشتریان توسط بانک ها، گفت: معامات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است. 
امیدوارم با افزایش همکاری شــبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطاعاتی، تراکنش های غیرمجاز بانکی 
شناسایی و از آن ها جلوگیری شود.بر اساس آنچه مطرح شد، اهمیت اجرای دستورالعمل های مقابله با 
پول شویی از سوی بانک ها، افزایش حساسیت بانک ها در تأیید تراکنش های ریالی )که منشأ شکل گیری 
تخلف اقتصادی است( و همچنین تشدید مقابله با سوداگران ارزی در بازارهای شبانه و فردایی از سوی 
دســتگاه های نظارتی از اهم خواسته های اخیر بانک مرکزی برای تقویت نظارت و مدیریت بازار ارز به 
شمار می رود.با وجود اراده سیاست گذار مبنی بر کنترل گردش ریال و چشم انداز نزولی بازار، همچنین 
افزایش ریسک دالی ارز به واسطه تشدید اقدامات نظارتی، سوداگری در بازار ارز و طا از سکه افتاده 
و معامله گران انتظار افت بیشتر نرخ ها را می کشند.گفتنی است، پس از افت وخیزهای اخیر در بازار ارز، 
در ســاعات پایانی روز چهارشــنبه ۲۸ آبان ماه، هر دار آمریکا در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۷۷۰ تومان و هر 
یوروی اروپا ۳۰ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می رســید. همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی با کاهش 
حباب ناشی از نبود تقاضا، به کمتر از ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان کاهش یافت.فعاان بازار معتقدند، 
با توجه به یک دوره صعود بسیار شدید نرخ ها در ۳ سال اخیر و چشم اندازهای مثبتی همچون افزایش 
صادرات محصوات نفتی و غیرنفتی، افزایش قیمت نفت و تقویت احتمال گشــایش روابط بین المللی 
ســرمایه گذاری در بازار ارز و طا از رونق افتاده و شــاهد آن را ترکیدن حباب ســکه و چسبیدن نرخ 

اسکناس ارز به نرخ ها در سامانه نیما می دانند. 

 فرمانده سپاه: 

 برای دفاع به جغرافیای خاصی محدود نمی شویم
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ریزش قیمت سکه و طا ادامه دارد
به گفته دبیر هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر تهران، با توجه به ادامه کاهش قیمت طای جهانی در طول دو هفته اخیر و به ویژه کاهش چشمگیر آن در هفته 
گذشــته و کنترل بازار ارز در داخل، روند نزولی قیمت ها در بازار ســکه و طا دیده می شــود و بازار از اوج قیمتی خود فاصله گرفته و به تعادل رسیده است.نادر 
بذرافشــان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و طای داخلیضمن اشاره به روند کاهشی قیمت ها در بازار جهانی طا طی دو هفته اخیر، اظهار کرد: 
باتوجه به اتفاقات سیاسی آمریکا و همچنین تاش دنیا برای کشف واکسن کرونا و نزدیک شدن به آن، روند نزولی قیمت اونس جهانی تقریبا از دو هفته پیش آغاز 
شده و در هفته ای که گذشت، چشمگیرتر نیز شد؛ به گونه ای که در هفته اخیر حدود ۲۴ دار در هر اونس جهانی کاهش یافت و کاهش خود را در طول دو هفته 
گذشته به میانگین ۸۵ دار رسانده است که بازار همه دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. در بازار داخلی ایران نیز این تاثیرپذیری مستثنی نبوده و سبب کاهش 
قیمت ها در بازار سکه و طا شده است.دبیر هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر تهران ادامه داد: همچنین کنترل بازار ارز و ممنوعیت معامات سفته بازها و معامات 
کاغذی نیز در روند نزولی قیمت سکه و طا تاثیرگذار بوده است. عاوه  بر این تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طا نیز به شدت پایین آمده و بر بازارهای داخلی 
سکه و طا تاثیر گذاشته است و احتماا در هفته های آتی نیز این روند کاهشی، ادامه دار خواهد بود. وی در رابطه با میزان تقاضا در این بازار، تاکید کرد: عاوه 
براینکه مدت هاست تقاضا برای مصنوعات طا به صفر رسیده، به جرائت می توان طی دو هفته اخیر تقاضا برای سکه نیز به حداقل رسیده است و مردم مبادات را 
به جهت کاهش بیشتر قیمت ها به حداقل رسانده اند بازار متعادل شده است. در حال حاضر قیمت ها نسبت به ماه های اخیر کاهش یافته است؛ به گونه ای که حباب 

سکه که تا دو میلیون تومان نیز پیش رفته بود، در حال حاضر برای هر قطعه سکه به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. 
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غریب آبادی:گزیده خبر

برای ادعاهای بی اساس آمریکا ارزشی قائل نیستیم
 سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد که جمهوری اسامی ایران 
برای سر و صداها و ادعاهای بی اساس و فریبکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که هدف 
اصلی آنها اعمال فشــار بر آژانس و کشورهای عضو می باشد، ارزشی قائل نیست.کاظم 
غریب آبادی طی سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با موضوع راستی آزمایی اجرای برجام در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ایران که 
به طریق مجازی برگزار گردید، به تشریح مواضع جمهوری اسامی ایران پرداخت.نماینده 
دائم کشــورمان در ابتدای صحبت های خود با اشاره به اینکه گزارش اخیر مدیرکل در 
مورد برجام نشان دهنده توانایی آژانس در راستی آزمایی تعهدات ایران تحت این توافق و 
سطح باای همکاری آن با آژانس است، افزود: گزارش های مربوط به این موضوع طی ۵ 
سال گذشته دارای یک بند مشابه هستند که صرف نظر از اختاف اعضای برجام در مورد 
سطح اجرای تعهدات متقابل، گواه خوبی بر سطح همکاری ها بین ایران و آژانس است.

وی افــزود: گزارش مدیرکل تأیید می کند که »از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ )روز اجرای برجام(، 
آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران را مطابق با روش های تعیین شده در برجام، 
راستی آزمایی و نظارت کرده است ...«. این بدان معناست که آژانس حتی قادر به راستی  
آزمایی و نظارت بر اقدامات انجام شده توسط ایران در زمان توقف اجرای برخی تعهدات 
خود مطابق با بندهای ۲۶ و ۳۶ توافق بوده است. گزارش حتی تأیید می کند که آژانس 
تغییری در سطح همکاری ایران مشاهده نکرده و علی رغم تأثیر همه گیری کرونا، آژانس 
همچنان فعالیت های راســتی آزمایی و نظارت خود را در ایران ادامه داده اســت.غریب 
آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه بایستی به گزارش های مدیرکل در چارچوب صحیح نگاه 
شــود، افزود: برجام، توافقی است که متشکل از تعهدات متوازن اعضای آن بوده و مانند 

سایر توافقات، باید به نفع مشارکت کنندگان در آن باشد.  

ایاات متحده باید مســئولیت کامل عواقب اقدامات نادرست خود را متحمل 
شود

وی ادامه داد: با رفتارهای غیرمســئوانه مداوم آمریکا به واســطه اتخاذ سیاســت های 
بدخواهانه و اعمال تحریم های یک جانبه غیرقانونی، این توافق، توازن خود در تعهدات را 
از دست داده که منجر به از دست رفتن مزایای پیش بینی شده برای ایران گردیده است. 
بنابراین، در حالی که ایران مجاز به اتخاذ اقدامات جبرانی اســت، ایاات متحده بایستی 
مسئولیت کامل عواقب اقدامات نادرست خود را که در تناقض آشکار با منشور ملل متحد 
و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱۵( شورای امنیت می باشد، متحمل شود.این دیپلمات ارشد 
کشورمان ادامه داد: در پنج سال گذشته، شورای حکام شاهد بیانیه های زیادی در مورد 
ارزش مزایای برجام برای رژیم عدم اشاعه بوده است، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت 
که این توافق شــامل مقوله ضروری دیگری از تعهدات، یعنی رفع تحریم ها و اثرات آن 
است.وی افزود: همانگونه که در توافق هسته ای پیش بینی شده است »برجام از طریق 
اقدامات جامعی که شفافیت و راســتی آزمایی را فراهم می نماید، نگرانی های اتحادیه 
اروپا/گروه ۵+۱ را مدنظر قرار می دهد. برجام منجر به لغو جامع همه تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته 
ای ایران می شــود و اقداماتی را برای دسترسی به تجارت، فناوری، تأمین مالی و انرژی 
شــامل می شود. »نماینده دائم کشــورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی سپس به 
ریشه مشکات پیرامون برجام پرداخت و اظهار داشت: اگرچه دولت ایاات متحده آمریکا 
به تعهداتش تحت برجام به طور کامل پایبند نبود، اما، وضعیت در ۸ می ۲۰۱۸ و زمانی 
که دولت آمریکا خروج یکجانبه خود را از این توافق اعام نمود، وخیم شــد. این اقدام و 
سایر اقدامات زورمدارانه یکجانبه متعاقب آن توسط این دولت، و عدم اجرای کامل و موثر 
تعهدات اعضای اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی ذیل برجام و عدم اقدام اساسی و موثر آنها 
برای جبران وضعیت، چالش های جدی را برای توافق به وجود آورده اســت.  وی اضافه 
کرد: در حالی که این توافق به طور موثر و کاملی توسط ایران اجراء شد، به گونه ای که 
یک همکاری مثال زدنی میان ایران و آژانس شکل گرفت، اما متأسفانه و به ویژه در طول 

دو سال و نیم گذشته، در رابطه با رفع تحریم ها اجراء نشد.  

سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، در 
عمل تعهداتشان را ذیل برجام اجراء نکردند

ســفیر کشورمان از اینکه سه کشــور اروپایی و اتحادیه اروپا به تعهدات خود در رابطه با 
رفع تحریم ها و همکاری هســته ای صلح آمیز با ایران در این مدت پایبند نبودند، ابراز 
تاســف عمیق کرد و افزود: پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، این کشورها نیز در 
عمل تعهداتشان را ذیل برجام اجراء نکردند. از این رو، فراخواندن ایران برای اجرای کامل 
تعهدات خود با علم به این واقعیت که منافع مشروع ایران از توافق محقق نشده است و 
اقدامی نیز برای اصاح وضعیت انجام نشده است، نه منطقی است و نه عملی.غریب آبادی 
در ادامه با اشاره به اینکه هیچ توجیهی برای خروج غیرقانونی آمریکا، اعمال تحریم ها و 
اقدامات متعاقب آن، و بی اقدامی سایرین برای جبران وضعیت وجود ندارد، گفت: بزرگ 
نمایی عبور ایران از محدودیت های مقرر در برجام و ابراز نگرانی در این زمینه، تنها می 
تواند به عنوان تاش هایی برای شانه خالی کردن از مسئولیت های عدم اجرای تعهدات 
باشــد.  وی افزود: اگر برخی نگران سطح فعلی فعالیت ها هستند، این هیچ ارتباطی با 
ایران و برنامه هسته ای منحصراً صلح آمیز آن ندارد؛ بنابراین به آنها توصیه می شود که 
وظایف خود را طبق توافق و قطعنامه شورای امنیت انجام دهند تا این قطار از ریل خارج 
شده را به مسیر صحیح خود بازگردانند.  سفیر کشورمان در ادامه گفت: مایلم توجه این 
کشورها را همچنین به پیامدهای غیرانسانی و مخرب تحریم های آمریکا بر مردم عادی 
جلب کنم. متاسفانه بایستی اشاره کنم که تحریم ها حتی در زمان همه گیری کرونا نیز 
کاهش نیافته اند و البته این سیاست فشارحداکثری نیز ثابت شده که محکوم به شکست 
شــده اســت. از اینرو، با در نظر گرفتن اعمال تحریم های غیرقانونی و نیز اتخاذ موضع 
غیرفعال توســط دیگران، از ایران انتظار نداشته باشــید که فقط نظاره گر باشد، گویی 
که اتفاقی نیفتاده و نبایــد هیچ کاری در رابطه با تعهدات خود تحت برجام انجام دهد.  
نماینده دائم کشورمان در تذکری مهم خطاب به شورای حکام، اعام کرد: بدیهی است 
همکاری تنها گزینه ایران نیست و ایران هنوز گزینه های مختلفی را برای ایجاد تعادل 
ضروری در توافق در اختیار دارد.وی ادامه داد: با این حال، می خواهم موضع قبًا اعام 
شــده جمهوری اسامی ایران را تکرار کنم که هر زمان توازن از دست رفته بین حقوق 
و تعهدات مشــارکت کنندگان در برجام مطابق با رفع تحریم ها و عمل به تعهدات در 
این حوزه برقرار شود، ایران آماده است تا اقدامات جبران کننده خود را به وضعیت سابق 
برگرداند. برجام را فقط می توان از طریق تاش ها و اقدامات مشترک به منظور تضمین 

تحقق کامل حقوق و تعهدات درون آن، حفظ نمود.

ایران با آژانس به طور پیوسته در ماه های گذشته در تعامل بوده است
غریب آبادی با استقبال از اینکه در نتیجه تعامل سازنده بین ایران و آژانس، ارائه دسترسی 
تکمیلی موضوع باقیمانده ای بین ایران و آژانس نیست، افزود: در همین راستا، معتقدیم 
که در مورد نتایج بازدید آژانس از مکانی در ایران در اوایل سال ۲۰۱۹، ایران با آژانس به 
طور پیوســته در ماه های گذشته در تعامل بوده است.وی در مورد فرآیند انجام شده در 
این خصوص تاکنون، گفت: در ژانویه ۲۰۲۰ و متعاقب توضیحات ارائه شده توسط ایران 
در دسامبر ۲۰۲۰ در مورد منشا احتمالی ذرات اورانیوم طبیعی کشف شده در این مکان، 
آژانس از دو تاسیسات هسته ای اظهار شده ایران نیز بازدید و نمونه برداری نمود. پس از 
آن و در سپتامبر ۲۰۲۰، آژانس پس از ۸ ماه از جمع آوری نمونه ها، ارزیابی اولیه خود 
درخصوص توضیحات ایران را به همراه یک یافته کاما جدید، برای شــفاف سازی به ما 
اطاع داد. متعاقبا، در اکتبر ۲۰۲۰، ایران به ســواات آژانس پاسخ داد. ایران همچنین 
آژانــس را مطلع کرد که در مورد یافته های جدید آژانس درخصوص ذراتی که ایزوتوپ 
های آن ها تغییر کرده اســت نیز موضوع تحت بررسی و تحقیق قرار دارد. عاوه بر این، 
ایران در اوائل نوامبر ۲۰۲۰ نیز توضیحات بیشتری را درخصوص موضوع به آژانس ارائه 
نمود.نماینده دائم کشــورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: همانگونه که 
تجزیه و تحلیل نمونه ها توسط آژانس ۸ ماه به طول انجامید که البته طبیعی است و ما 
هم کاما این را درک می کنیم، در مقابل نیز نیاز طبیعی ایران برای زمان معقول جهت 

تحقیق درخصوص این موضوع که صرفا در ماه ســپتامبر از ســوی آژانس مطرح شده، 
نبایستی موضوعی غیرطبیعی دیده شود.

مطابق با مقررات برجام، ایران به طور موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء 
می کند

ســفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه تأکید کرد: مطابق با مقررات برجام، ایران 
به طور موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء می کند؛ بنابراین، ارائه دسترسی 
به مکان مورد درخواست آژانس بر مبنای حسن نیت و داوطلبانه بود و این موضوع 
بایستی به عنوان مبنایی برای حل و فصل موضوع دیده شود؛ یعنی آغازی بر یک 
پایــان. وی افزود: از اینرو، ابراز نگرانی یــا اعام هرگونه ضرب ااجل، ضمن اینکه 
ســازنده و کمک کننده نخواهد بود، صرفاً به حسن نیت ها لطمه می زند.ر همین 
راســتا، خاطر نشــان می شــود علیرغم درک متفاوت دو طرف از موضوعات فنی 
درخصــوص نتایج آژانس از بازدیــد از این مکان، تعامات همچنان با هدف حل و 
فصل نهایی موضوع ادامه دارد؛ از اینرو بایستی از ارائه هرگونه نظر و نتیجه گیری 
عجوانه پرهیز شــود.  غریب آبادی در بخش دیگری از ســخنرانی خود، به ادعای 
مضحک نماینده آمریکا اشــاره کرد و گفت: هیأت آمریکائی گفته اســت که ایران 
باید در معرض اســتانداردهای باا و قوی راستی آزمایی قرار بگیرد. آنها به چه نوع 
اســتانداردی اشــاره می کنند!؟ از نوع آمریکایی آن، که حاصلی جز از بین بردن 
هنجارها و مقررات بین المللی نداشته است!نماینده دائم کشورمان سپس به نظرات 
آژانس و همچنین مدیرکل پیشین آن، آمانو، که معتقد بود برجام الگوی نمونه ای 
برای رژیم راســتی آزمایی است و امیدوار بود که آن را در سایر اعضای آژانس نیز 
اجراء کند، اشاره کرد و افزود: مقامات آژانس همچنین در موارد متعددی، از جمله 
در مصاحبه های مختلف، جلســات توجیهی فنی و غیــره تأیید کرده اند که یک 
سیستم راســتی آزمایی قوی برای ایران وجود دارد. با این حال، اگر اعتقاد بر این 
است که هر عضو دیگری استانداردهای بااتری برای اقدامات راستی آزمایی دارد، 
در صورتی که دبیرخانه آژانس موافق باشد، ایران آماده است تا آن را به عنوان یک 
رویه نمونه در نظر بگیرد. قطعاً، در نتیجه اجرای آن، سطح همکاری ها و تعامات 
ایران با آژانس به طرز چشــمگیری کاهش خواهد یافت که ما نیز از آن اســتقبال 
مــی کنیم! غریب آبادی همچنین ادامه داد: در حالیکه ایاات متحده خود هزاران 
کاهک هسته ای دارد، این قبیل ساح ها و دانش مرتبط با آن را اشاعه داده است، 
آن ها را علیه یک کشور غیردارنده ساح هسته ای استفاده کرده است، و دیگران را 
به استفاده احتمالی از آنها تهدید می کند، اصوا چنین کشوری حتی حق ندارد در 
مورد نگرانی های عدم اشاعه صحبت کند.نماینده دائم کشورمان در همین چارچوب 
به موضوع رژیم صهیونیستی اسرائیل اشاره کرد و گفت: رژیم اسرائیل تنها مورد در 
خاورمیانه است که طرف هیچ یک از سازوکارهای ساح های کشتار جمعی نیست 
و انواع مختلفی از این نوع ساح ها را تولید کرده و توسعه داده است. چقدر ایاات 
متحده نگران این وضعیت تهدیدآمیز است؟ اگر غیر اعضای معاهده اشاعه پاداش 
دریافت می کننــد و از طرف دیگر، عضویت در این معاهده یک عیب محســوب 
می شــود، بایستی به خاطر بسپاریم که این موضوع یک سیگنال کاما متفاوت به 
اعضای معاهده می فرســتد.وی افزود: به همین ترتیب، ایاات متحده چقدر نگران 
اســتانداردهای راستی آزمایی توسط عربستان ســعودی و امارات است که به طور 
رسمی هنوز در ارتباط با آژانس، از پروتکل مقادیر کوچک برخوردار هستند؟   اگر 
آمریکایی ها ادعای اجرای اســتانداردهای راستی آزمایی باا توسط اعضای آژانس 
را دارند، چگونه است که در مورد اجرای چنین استانداردهایی در سایر کشورها، از 
جمله در منطقه خاورمیانه حرفی نمی زنند؟ آنها چند بار در این زمینه ابراز نگرانی 
کرده اند؟   غریب آبادی در پایان تصریح کرد که جمهوری اسامی ایران برای سر و 
صداها و ادعاهای بی اساس و فریبکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل که هدف اصلی آنها 

اعمال فشار بر آژانس و کشورهای عضو می باشد، ارزشی قائل نیست.  

 روحانی: 
یکی از توطئه های آمریکا تاش برای 

عدم عبور راه های ترانزیتی از ایران بود
رئیس جمهور گفت: یکی از توطئه های آمریکا علیه ملت ایران این بوده است 
که راه های ترانزیتی منطقه از ایران عبور نکند.حجت ااســام والمســلمین 
حســن روحانی رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
راه و شهرســازی اظهار داشت: حمل ونقل یکی از ارکان مهم توسعه، تولید و 
ارتباط با جهان در کشــور است. این موضوع در گردشگری نیز نقش بسیار 
اساسی دارد، به هرحال دیر یا زود جهان از کرونا، خاص خواهد شد، واکسن 
آن هم آماده خواهد شــد و گردشــگری بار دیگر رونــق خواهد گرفت.وی 
خاطرنشــان کرد: در روابط خارجی نیز حمل ونقل مهم است. جایگاه ایران 
مهم است و می تواند شرق و غرب و شمال و جنوب آسیا را به هم متصل کند. 
ترانزیت از شــمال به جنوب و از غرب به شرق برای اقتصاد و روابط خارجی 
مهم اســت و می تواند تحول مهمی در منطقه به وجود بیاورد.رئیس جمهور 
افزود: یکی از توطئه های آمریکا علیه ملت ایران این بوده اســت که راه های 
ترانزیتــی منطقه از ایران عبور نکند، در این زمینه تاش های زیادی کردند، 
اما به موفقیت های چندانی دســت پیدا نکردنــد، به طور نمونه اکنون روزانه 
۱4۰۰ پرواز از آسمان ایران انجام می گیرد.حجت ااسام روحانی در خصوص 
پروژه هایی هم که به بهره برداری رسید، گفت: الحمده چند پروژه افتتاح شد 
که ارزش این پروژه ها بیش از ۳هزار میلیارد بود. این پروژه ها عاوه بر اینکه 
برای حمل ونقل است، برای سامت و محیط زیست مهم است. این پروژه ها 
ســامت و وقت مردم را تأمین و حفظ خواهد کرد. بسیاری از تصادفات در 
جاده های اصلی به دلیل نبودن بزرگراه رخ می دهد.وی عنوان کرد: دولت های 
یازدهم و دوازدهم یکی از تاش هایشان این بوده است که از فناوری های نوین 
و شرکت های استارت آپی استفاده کند، این موضوع برای اقتصاد و کشاورزی 
بسیار حائز اهمیت است. یکی از موضوعات دولت تا روز پایانی اش، دیجیتالی 
کردن اقتصاد و فعال کردن شــرکت های دانش بنیان است.حجت ااســام 
روحانی گفت: حمل ونقل ما نیاز به نوســازی دارد. حرکت خوبی در نوسازی 
هوایی انجام دادیم، پس از توافق هسته ای، اقدامات خوبی انجام دادیم و ۱۶ 
هواپیمای نو وارد ایران شــد. اگر دولت خبیث اخیر آمریکا نبود، اکنون ده ها 
فروند دیگر آمده بود و ناوگان هوایی کامل نوسازی شده بود.وی اضافه کرد: 
در حوزه ریلی نیز به خودکفایی رسیده ایم، قصد ما بر این بوده است که تمام 
ناوگان حمل ونقل را نوســازی بکنیم، طراحی کرده بودیم، اما خباثت دولت 
اخیر آمریکا مشــکاتی به وجود آورد، البته نوسازی از طریق دیگر در حال 
انجام اســت، اما نه به آن شکلی که مطلوب ما بود.رئیس جمهور بیان داشت: 
اجرا و آغاز ۹ پروژه بزرگ آزادراهی امسال و سال آینده در دستور کار دولت 
قرار دارد، امیدواریم تحول در حمل ونقل موجب توسعه تولید، صادرات و رفاه 
مردم بشود.گفتنی اســت رئیس جمهور ۱۰ پروژه فرودگاهی، ۶۳کیلومتر از 
آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان، ۹7 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی 

جنوب و باند دوم کنارگذر کرمان افتتاح شد.

تاکید قالیباف بر همکاری مجلس با دولت 
در اجرای طرح معیشتی

رئیس مجلس شــورای اسامی به اجرای طرح حمایت معیشتی با همکاری 
مجلس و دولت تاکید کرد.محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسامی  
با اشــاره به تصویب طرح »حمایت معیشــتی مردم« نوشت: با همراهی و 
پیگیــری نمایندگان محترم، طرح »حمایت معیشــتی از مردم« با موافقت 
اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب رسید.امید است با همکاری کامل 
مجلس و دولت، این طرح بخشــی از فشارهای معیشتی را التیام بخشد و با 
تامین کااهای اساسی مورد نیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفره خانوارها 

شود.

سخنگوی وزارت خارجه:
قطعنامه حقوق بشری دولت کانادا تکرار 

ادعاهای بی اساس است
خطیب زاده در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشــر کشورمان گفت: 
بعضی از کشورها از جمله کانادا، حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی آن 
را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود می کنند. سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه طرح قطعنامه حقوق بشری در سازمان ملل 
متحد توسط دولت کانادا و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر گزارش های 
غیرواقعی و ســاختگی را فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل قبول دانست.وی 
افزود: جای تأســف است که بعضی از کشورها از جمله کانادا، حقوق بشر و 
ســازوکارهای بین المللی آن را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود 
می کنند.چنین اقدامات غیر ســازنده ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت 
حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی کند بلکه صرفاً موجب دامن 
زدن به کلیشــه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای 
مســتقل می گردد.خطیب زاده افزود: اقدام دولت کانادا و دیگر 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 به این واقعیت که از بین 
۱۹۳ کشور عضو ســازمان ملل متحد، ۱۱4 کشور با رأی منفی یا ممتنع 
خود نارضایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده اند، به 
دولت کانادا توصیه کرد به جای دلســوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم 
ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست 
برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت های مردم ایران که کانادا را خانه 
امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال به یغمابرده یافته اند، متوقف نماید.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین اشاره نمود: قطعنامه پیشنهادی کانادا 
که چندین سال است در راســتای سیاست های خصمانه این کشور علیه 
جمهوری اســامی ایران مطرح می شود با رأی کمتر از نیمی از کشورهای 
عضو ســازمان ملل از جمله رژیم صهیونیستی، آمریکا، عربستان سعودی، 
بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا به تصویب رســید. ۱۱4 کشــور به 
این قطعنامه رأی منفی یا ممتنع دادند و یا در جلســه رأی گیری شرکت 
نکردند.سعید خطیب زاده با »معنادار« توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد 
ایرانی، اقدام کانادا در گردهم آوردن »جمعی از حکومت های بدســابقه در 
عرصه حقوق بشر« شــامل رژیم های آمریکا، رژیم صهیونیستی، بحرین و 
آمریکا برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از 
مقامات کانادا خواست بهتر است در جهت اصاح عملکرد ضد بشری خود 
در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند این 
رژیم در نسل کشی بومیان کانادا، پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات 
ضد بشری رژیم های عربستان و اسرائیل علیه مردم یمن و فلسطین باشند.

 آغاز ماموریت ندسا در آب های دوردست
  ناو شهید رودکی به اقیانوس هند 

اعزام می شود
فرمانده نیروی دریایی ســپاه از اعزام ناو شهید رودکی به آبهای اقیانوس هند 
خبر داد.سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره ناو شهید 
رودکی اظهار داشت: ما آموخته ایم برای ایجاد امنیت باید قوی شویم. آموخته 
ایم برای قوی شــدن باید بر خدا و خود تکیه کنیم. ما از ،اندیشه ، خاقیت و 
ابتکار برای ســاخت تجهیزات مدرن و پیشرفته در کنار معنویت استفاده می 
کنیم . به فرمایش فرمانده محترم کل سپاه قوی شدن راه ماست.وی افزود: اما  
هدف از به الحاق شناور سنگین اقیانوس پیمای شهید رودکی به سازمان رزم 
نیروی دریایی اواٌ عمق بخشی به ماموریت های محوله در جهت اعمال سیادت 
دریایی و ثانیاٌ صیانت از منافع جمهوری اسامی در دور دست ها  که  موجب 
بازدارندگی نامتقارن در آب های آزدا خواهد شد. مطلب دیگر اینکه با الحاق این 
شناور نیروی دریایی سپاه دکترین رزم نامتقارن و اشراف اطاعاتی خود را  در 
آبهای دور دست دنبال خواهد کرد.سردار تنگسیری ادامه داد:  این ناوگروه که 
مزین به نام سپهبد شهید سلیمانی است ابتدا در شمال اقیانوس هند به اجرای 
ماموریت خواهد پرداخت  و پایش اطاعاتی ســطحی و زیر سطحی و هوایی 
را در حوزه ماموریت خود با قدرت انجام می دهد انشــا اه.  البته این ناوگروه  
تاکتیک هــای رزم ناهمتراز را نیز در حوزه ماموریت خود تمرین خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه اظهار داشت: این کشتی مزین است به نام شهید 
واا مقام شــهید رودکی که از با همت پاســداران وداور مردان شجاع  نیروی 
دریایی سپاه دل امواج اقیانوس را می شکافد. پیام این الحاق به ملت شریفمان 
این است که ما برای ایجاد امنیت ، عزت و سربلندی مردم لحظه ای آرام نمی 
نشــینیم. ما دائما به فکر تولید اقتدار و عزت برای ایران عزیز هســتیم ، ما به 
ملــت  عزیز ایران این اطمینان را می دهیم ، هیچ قدرتی توانایی ضربه زدن و 
تهدید ما را ندارد. ایران همیشــه در تاریخ یک قدرت دریایی بوده و امروز نیز 
یک قدرت دریایی اســت.وی تصریح کرد: اما پیام الحاق شناور شهید رودکی 
به همســایگانمان این است  که این ناوگروه هیچ تهدیدی علیه همسایگان ما 
محسوب نمی شــود. امنیت منطقه ، امنیت ماست ، امنیت هسایگان امنیت 
ماهست.ما بر مبنای امنیت دسته جمعی اقدام می کنیم و ما با همسایگانمان 
برادر هســتیم و در صلح قرار داریم. پیام این  ناوگروه صلح و دوســتی است.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه تاکید کرد: این ناوگروه تمرکز خود را بر امنیت 
کشــتیرانی در شــمال اقیانوس هندو  مقابل دزدان دریایی آرم دار و بی آرم   
قرار داده اســت و در صورت ضرورت وارد عملیات خواهد شد. مقابله جدی با 
جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق مواد مخدر نیز  بخشی از ماموریت این 
ناوگروه خواهد بود. امداد رسانی و کمک به سایر شناور های تجاری و صیادی  
حوزه ماموریت از جمله  ماموریت های این شناور خواهد بود.  در نهایت مقابله 
بــا تهدیدهای احتمالی از ناحیه عوامل فرامنطقه ای از برنامه های اباغی این 

ناوگروه خواهد بود.

امیری:
 ایحه بودجه تا ۱۵ آذر تقدیم

 مجلس می شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: پیش بینی ما این اســت که امسال هم 
دولــت در موعد قانونی و تا پانزدهم آذر ایحه بودجه ســال آینده را تقدیم 
مجلس شورای اسامی کند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه رئیس جمهور بخشــنامه بودجــه را خیلی وقت پیش به 
دستگاه های اجرایی اباغ کرده است، اظهار داشت: ستاد بودجه دولت هم از 
خیلی وقت پیش کارش را شروع کرده و دستگاه های اجرایی مدت زیادی است 
با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برای تهیه و تنظیم بودجه های مربوطه دارند 
و در آن درآمدها و مصارف بررسی می شود.وی با بیان اینکه تقریباً کل جلسه 
روز چهارشــنبه دولت هم به بحث درباره ایحه بودجه ســال آینده گذشت، 
گفت: در این جلسه مسئوان دســتگاه های مختلف نظر خودشان را مطرح 
کردند.معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: از هفته آینده جلسات نهایی کردن 
ایحه بودجه در دولت ادامه خواهد یافت و پیش بینی ما این است که امسال 
هم دولت در موعد قانونی و تا ۱۵ آذر ایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای 
اسامی کند.امیری گفت: ما هم امیدواریم در مجلس شورای اسامی هم این 
ایحه تا قبل از پایان ســال رسیدگی و تصویب شود تا دولت فرصت داشته 
باشد آئین نامه های اجرایی مربوط به قانون بودجه را تهیه و اباغ کند تا قانون 
بودجه به عنوان مهمترین سند مالی یک سال کشور قابلیت اجرا داشته باشد.

 نسخه دریایی سوم خرداد عملیاتی شد
آئین الحاق » ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی » به نیروی دریایی سپاه برگزار 
شد. آئین  الحاق » ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی » به نیروی دریایی سپاه  
با حضور ســردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اســامی و جمعی از مقامات و مســئولین  لشکری و کشوری برگزار 
شد.ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی شناوری سنگین ،چند منظوره و دوربرد 
اســت که قابلیت حمل و عملیاتی کردن انواع پهپاد و  سامانه های موشکی، 
پدافندی و راداری را دارد. این ناو با تناژ ۱۲هزار تن و طول ۱۵۰ متر و عرض 
۲۲ متر دارای رادار آرایه فازی سه بعدی ،موشک های سطح به سطح ،سطح 
به هوا ،سامانه های مخابراتی یکپارچه بسیار پیشرفته جنگال و موشکی سوم 
خرداد با قابلیت حمل بالگرد ها ، پهپادها و شناورهای عملیاتی است که همه 
آنها از تولیدات داخلی بوده  و توسط جوانان متخصص مومن انقابی طراحی 
و عملیاتی شده است. ناو سنگین رزمی،اطاعاتی و پشتیبانی شهید رودکی به 
مثابه یک شهر دریایی متحرک است که با تمام تجهیزات و امکانات ازم آماده 
انجام ماموریت های اقیانوسی با ایجاد امنیت پایدار خطوط مواصاتی دریایی 
و امدادرســانی به ناوگان تجاری و صیادی جمهوری اســامی و کشورهای 

منطقه ای می باشد.

حاجی بابای مطرح کرد؛
اصاح ساختار بودجه اعمال می شود

رشــد 7 درصدی بودجه شرکت های دولتی/ اصاح ساختار بودجه اعمال می شود رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه بانکها و شرکت های دولتی نسبت به سال 
گذشــته 7 درصد رشد داشــته و ما احکام درصد بودجه را در این بخش اعمال خواهیم 
کرد.حمیدرضا حاجی بابایی  درباره آخرین وضعیت بررسی بودجه بانک ها و شرکت های 
دولتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: ۱4 آبان گزارش بودجه بانک ها 
و شــرکت های دولتی، بودجه ۱4۰۰ به مجلس ارائه شد که هیئت رئیسه مجلس جهت 
بررســی، آن را به کمیســیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد.وی بیان کرد: کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش بودجه بانک ها و شــرکت های دولتی در سال آینده را 
به دیوان محاســبات و مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرده است و این گزارش در حال 
بررســی در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس است.رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در حال 
بررسی بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است و به دنبال آن هستیم که اصاح ساختار 
بودجه را در این بخش نیز اعمال کنیم.نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی 
ادامه داد: قرار اســت که ۱۲ حکم اصاح ساختار بودجه سال ۱4۰۰ در بودجه بانک ها و 
شرکت های دولتی اعمال شود.حاجی بابایی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با اصاح 
ســاختار بودجه، تحول عظیمی را در بودجه بانک ها و شرکتهای دولتی در ایحه بودجه 
سال ۱4۰۰ ایجاد کنیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه بودجه بانک ها و شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته تا چه 
حد تغییر داشته است، گفت: تحول اساسی ســاختاری در بودجه بانک ها و شرکت های 
دولتی در ایحه بودجه سال آینده نسبت به سال قبل نداریم.وی گفت: بودجه بانک ها و 
شرکتهای دولتی در سال ۹۹، هزار و 4۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این بودجه برای سال 
آینده هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده و بر این اساس نسبت به سال 

گذشته 7 درصد رشد داشته است.

امیرعبداللهیان:
 لغو تحریم های ظالمانه کشورمان اولویت 

اول نظام است
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به تفاوت روش ترامپ و بایدن گفت: 
بایدن دوست جمهوری اسامی ایران و شاه کلید نیست.، حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل مجلس شورای اسامی در توئیتی با اشاره به تفاوت 
روش ترامپ و بایدن، لغو تحریم های ظالمانه را اولویت نظام جمهوری اسامی دانست.متن 
توئیت دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل به شرح زیر است:»لغو تحریم های 
ظالمانه کشورمان اولویت اول نظام است و راه آن تولید و بازتولید قدرت سخت و نرم است. 
قطعاً روش ترامپ و بایدن متفاوت اســت اما بایدن دوست جمهوری اسامی ایران و شاه 
کلید نیست. تغییر رفتار عملی کاخ سفید ماک هر اقدامی است. ایران مرد عمل و مذاکره 

منطقی و عزتمند است.«



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 1 آذر 1399  5 ربیع الثانی 1442  21 نوامبر 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4505 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

رویکرد سیاسی دولت نسبت به طرح معیشتی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی، گفت: مطمئن هســتیم رویکرد سیاســی 
دولت نسبت به طرح معیشــتی مجلس، یعنی مواجهه سیاسی به 
جای مواجهه کارشناســی با تصمیمات مجلس به ضرر مردم بوده 
و زنخواهد بود.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی، با اشــاره به اظهارات و موضعگیری های 
مســئوان دولتی نسبت به طرح معیشتی مجلس، گفت: این گونه 
موضع گیری ها نســبت به مجلس خارج از عرف اداری و رســمی 
کشور اســت و برای ما قابل قبول نیســت؛ به هر حال، مجلس به 
دنبال کمک به مردم اســت و در طرح خود روش هایی را هم برای 
تامین مالی آن گفته و پیشــنهاداتش را هم مطرح کرده است.وی 
در همین راســتا افزود: اما مسئوان دولتی عنوان می کنند که نه 
مایل هســتند این کار را کنند ، نه قبول دارند و نه اجازه می دهند 
و حتی خبرهایی هم به ما رســیده اســت که پس از تصویب طرح 
معیشــتی مجلس در اجرا به گونه ای عمل خواهد شد که عما آن 
چه که مجلس می خواهد یعنی کمک به مردم، اتفاق نیفتد.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر پرداخت بســته معیشتی 100 هزار تومانی برای یک سوم 
جامعه برای چهار ماه ، گفت: ما از اصل این عمل استقبال می کنیم 
اما اظهارات  رئیس جمهور مصداق یک بام و دو هواست و مشخص 
نیست اگر منابعی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نیست، تصمیم 

گرفتن در این خصوص به چه مفهوم است و اگر منابعی وجود دارد 
چرا با طرح معیشتی مجلس به بهانه نبود منابع، مخالفت می شود.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه قطعا مردم از این فضای سیاسی آزرده 
خاطر می شــوند، ادامه داد: پیشــنهاد ما به دولت این است که در 
این ماه های پایانی  رونــد منطقی اتخاذ کند و اجازه ندهد فضای 
کشور به سمت یک فضای سیاسی برود؛ مطمئن هستیم این رویکرد 
سیاسی دولت یعنی مواجهه سیاسی به جای مواجهه کارشناسی با 
تصمیمــات مجلس به ضرر مردم بوده و به نفع جامعه نخواهد بود.

وی تصریــح کرد:مجلس در این قضیه از مواضع کارشناســی خود 
دفاع خواهد کرد، انتظار مردم همین است که نماینده ها پای منافع 
مردمی بایســتند؛قطعا مجلس هم موضوع حمایتی خود از مردم را 
ادامــه می دهد و پیشــنهادمان هم به دولت این اســت که از نگاه 
سیاسی نسبت به این موضوع دســت بردارد و این ماه های پایانی 
عمر دولت، رضایتمندی مردم از خــودش را افزایش دهد.نماینده 
مردم کرمان در مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت برای تامین 
منابع بسته معیشتی 100 هزار تومانی به مردم نیاز به مجوز دولت 
دارد؟بیان داشت: اگر پرداخت این میزان در قالب تعهداتی است که 
قبا در بودجه دیده شــده نیاز به مجوز مجلس نیست اما اگر عدد 
جدیدی است و روش و نحوه پرداخت آن ارتباطی به تعهدات بودجه 

ای ندارد، طبیعتا دولت باید از مجلس مجوز بگیرد.

 طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی 
تأیید شد

شــورای نگهبان مصوبه مجلس شــورای اســامی برای الــزام دولت به 
پرداخــت یارانه کااهــای اساســی را تأیید کرد. عباســعلی کدخدایی 
ســخنگوی شــورای نگهبان طی پیامی در صفحه شخصی خود در پیام 
رسان توئیتری نوشت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی 
که هفته قبل با ایراد اصل 75 مواجه شده بود، پس از انجام اصاحات از 
ســوی نمایندگان مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مغایر شــرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. اوایل آبان 
ماه، نمایندگان مجلس شــورای اســامی با الزام دولت به پرداخت یارانه 
برای تامین کااهای اساســی موافقت کردند. اما چالش اصلی بین دولت 
و مجلس بر ســر منابع مالی این طرح بود. موضوعی که با واکنش شورای 
نگهبان نیز مواجه شد و سخنگوی این شورا در گفتگویی از رد شدن طرح 
مصــوب مجلس خبر داد.عباس کدخدایی پیش از این اعام کرده بود که 
شــورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کااهای اساسی را 
مورد بررســی قرار داد و اعضای این شــورا به دلیل بار مالی با این طرح 
مخالفت کردند. وی دلیل این امر را ایراد شورای نگهبان درباره اصل 75 
قانون اساســی برای این طرح عنوان کــرده بود زیرا دولت بار مالی آن را 
متقبل نشــده است.اما مجلسی ها پس از رد شدن طرح مورد نظر، در پی 
اصاح موارد مورد نظر شورای نگهبان برآمدند و اعام کردند منابع مورد 

نیاز برای اجرای این قانون از چهار محل زیر تعیین می شود:

1/ وصول اقساط سهام دولت به میزان 28 هزار میلیارد ریال  
2/ واگذاری باقیمانده ســهام دولت در شــرکت های پاایشی به میزان 

یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
3/ واگذاری باقیمانده سهام شرکت های صنعتی به میزان یکصد و بیست 

هزار میلیارد ریال
4/ واگذاری باقیمانده سهام بانک ها و بیمه ها به میزان 70 هزار میلیارد 

ریال
این اصاح و موافقت نمایندگان در حالیاســت که در طرح قبلی مجلس، 
به طور مشــخص در خصوص منبع مالی ذکر شده بود: »منابع مورد نیاز 
برای اجرای این قانــون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش 
اموال حق اامتیاز و واگذاری ســهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در 
چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می شــود.«این تغییرات در 
شــرایطی اســت که تامین مالی از منابع مورد اشاره نمایندگان مجلس، 

همچنان چالش اصلی دولتمردان است.

وزیر راه  وشهرسازی :
افزایش ۵۰ درصدی طول آزادراه های 

کشور
وزیر راه   شهرسازی گفت: در دو دولت یازدهم و دوازهم طول آزادراه های 
کشــور 50 درصد افزایش یافت و تا پایان دولت طول بزرگراه های کشور 
به 20هزار کیلومتر خواهد رســید.محمد اسامی در مراسم بهره برداری 
از طرح هــای ملــی وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه بــرای ارتقای 
شــاخص های زیرساخت های حمل و نقل گام های بلند برداشتم، گفت:از 
ابتدای دولت تا بــه امروز طول آزادراه های کشــوری از 2100 کیلومتر 
آزادراه به بیش از 3 هزار کیلومتر می رســیم که به دستاورد افزایش 50 
درصدی در این حوزه رسیده ایم . وی درباره آزادراه شرق اصفهان که امروز 
به افتتاح می رســد، اظهار داشــت: امروز دو قطعه از این آزادراه که 100 
کیلومتر طول آن است، به افتتاح می رسد. وزیر راه  و شهرسازی ادامه داد: 
این آزادراه در توزیع ترافیک محور جنوب و اصفهان بســیار موثر اســت.

وی ادامه داد: در هر مســیری که میــزان تردد از 220 هزار خودرو عبور 
کند باند دوم را برای آن جاده ایجاد می کنیم.اســامی با اشاره به افزایش 
طول بزرگراه های کشــور گفت: از 12 هزار کیلومتر بزرگراه در کشــور 
در ابتدای دولــت امروز به 18 هزار کیلومتر رســیدیم. وی افزود: امروز 
بزرگراه های هرمزگان و کرمان افتتاح می شود و تا پایان عمر دولت به 20 
هزار کیلومتر بزرگراه می رسیم.اسامی همچنین درباره افزایش ظرفیت 
فرودگاه های کشــور اظهار داشت: از ظرفیت  57 میلیون مسافر در سال، 
ظرفیت فرودگاه ها را به 75 میلیون مسافر در سال افزایش دادیم.وزیر راه 
و شهرسازی افزود:با تکمیل فاز اول ظرفیت جابه جایی مسافر در فرودگاه 
امام به 100میلیون نفر می رســد.وی گفــت: همچنین حجم روت های 

پروازی در این دولت 50 درصد افزایش یافته است.

دژپسند: 
چیزی به نام رسوب کاا در گمرک نداریم

وزیــر اقتصاد گفت: کااهایی کــه در بنادر و پایانه ها هســتند و اظهار 
نشده اند، یا دنبال حل مشکل منشا ارز خود هستند و یا مشکاتی نظیر 
ثبت ســفارش دارند که این امر، بحث گمرک و رسوب آن نیست.فرهاد 
دژپســند با بیان این که رسوب کاا در گمرک ها وجود ندارد و گمرک ها 
و وزارت صمت به دنبال ترخیص کاا با سرعت باا هستند افزود: از همه 
فعــاان اقتصادی و سیاســی خواهش می کنم در اظهــار نظرهای خود 
رعایت انصاف را بکنند چراکه هر دستگاه نظارتی و تحلیلی که به موضوع 
ترخیص کااها ورود کرده ، دیده است که دولت هیچ نفعی از رسوب کاا 
در گمــرک نمی برد.وی ادامه داد: اگــر کاایی در گمرک بماند هم وارد 
کننده اذیت می شــود و هم دولت بواســطه کمبود عرضه در بازار دچار 
مشــکل می شود بویژه اینکه بسیاری از این کااها جزو مواد اولیه تولید، 
لوازم یدکی یا کااهای ضروری است و بنابراین خود ما هم برای ترخیص 
این کااها لحظه شــماری می کنیم.وزیر امــور اقتصادی و دارایی افزود: 
همیشــه یک اشتباه اتفاق افتاده اســت و آن اینکه، کاایی که در بنادر 
یا پایانه های کشــور هســتند را به عنوان کاای گمرکی تلقی می کنند 
درحالیکه کاایی در گمرک طبقه بندی می شــود که اظهار گمرکی آن 
صورت گرفته باشد و بعد از اظهار گمرکی است که کاا در صف ترخیص 
قرار می گیرد.دژپســند گفت: کااهایی که در بنادر و پایانه ها هستند و 
اظهار نشده اند یا دنبال حل مشکل منشا ارز خود هستند و یا مشکاتی 
نظیر ثبت سفارش دارند که این امر، بحث گمرک و رسوب آن نیست.وی 
با اشاره به مصوبات اباغی متعدد دولت در خصوص کااهای رسوب شده 
در گمرک ها گفت: این موضوع نشــان می دهد که دســتگاههای دولتی 
از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک های کشــور همگی به 
دنبال این هســتند که کااهایی که وارد گمرک ها می شــوند در اولین 

فرصت با سرعت باا ترخیص شوند.

بر اساس تصمیم دولت؛
یارانه جدید ۱۰۰هزار تومانی به چه 

کسانی می رسد؟
بر اســاس تصمیم دولت قرار است از ماه آینده هر ماه یارانه ای 
به مبلغ 100 هزار تومان تا پایان ســال به یک ســوم جمعیت 
ایران تعلق گیرد. بر اســاس تصمیم دولت مقرر است در چهار 
ماه آینده عــاوه بر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به یک 
ســوم جمعیت ایران ، یارانه ای برابر با صد هزار تومان پرداخت 
گردد . این مبلغ به یک ســوم جمعیت ایران تعلق می گیرد و 
با توجه به جمعیت 84 میلیون نفری ایران بیش از 25 میلیون 
نفر این یارانــه را از دولت دریافت می کنند .به این ترتیب این 
افراد تا پایان ســال مبلغی برابر با 400 هزار تومان را طی چهار 
ماه به صورت باعوض دریافت می کنند .پیش بینی می شود با 
توجه به اینکه دهک های پایینی جامعه از این یارانه خاص بهره 
من می شوند، کارگران فصلی، زنان سرپرست خانوار، کسانی که 
حقوق و دریافتی ثابت ندارند و افرادی که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی هستند، در اولویت دریافت این اعتبار باشند.

رییس جمهوری دوره پرداخت این یارانه را چهار ماه اعام کرد 
است. وی در توضیح شرایط پرداخت این تسهیات گفته است: 
طبق برآورد باید به یک ســوم جامعه برای 4 ماه آینده بســته 
کمک معیشتی ارائه کنیم. روز شنبه در ستاد کرونا این موضوع 
را تصویب می کنیم و افرادی که مشمول این کمک می شوند در 
ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر صد هزار 
تومان کمک باعوض دریافت می کنند. برای همین خانواده ها 
که حدود 10 میلیون خانواده می شوند وام یک میلیونی هم در 
نظر گرفته ایم که مثل وام قبلی پرداخت می شود. البته این وام 

برای همه دریافت کنندگان نیست.

رییس دیوان محاسبات کشور؛
زمان حسابرسی که می رسد 
دستگاه ها رنگ عوض می کنند

مهرداد بذرپاش با مهم خواندن پاســخگویی مسئولین در برابر 
بودجه، گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می خواهند در صف 
دولت و مجلس هســتند اما وقتی نوبت به حسابرسی می شود، 
نهاد غیردولتی می شوند و خود را در مقام پاسخگویی نمی دانند. 
جلســه بررسی بودجه شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی 
در ایحه بودجه سال 1400 و تبادل نظر درباره اصاح ساختار 
بودجــه با حضور مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاســبات 
کشــور و محمدباقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه در 
دیوان محاســبات برگزار شــد.در این جلســه، مهرداد بذرپاش 
با مهم خواندن پاسخگویی مســئولین در برابر بودجه دریافتی، 
گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می خواهند در صف دولت 
و مجلس هســتند اما وقتی نوبت به حسابرسی و تعریف نقش 
آنها در توسعه کشور می شــود، نهاد غیردولتی می شوند و خود 
را در مقام پاسخگویی نمی دانند.در این جلسه، بودجه نهادهای 
عمومی، شــرکت های دولتی و شــهرداری ها و همچنین بدهی 
دولت به شــرکت ها و صندوق ها بررســی شــد و بر تسریع در 
نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه تأکید شد.تشکیل کمیسیون 
تخصصی متشــکل از معاونین فنی و مشــاور رییس کل دیوان 
محاسبات کشور و برخی از معاونین و روسای امور سازمان برنامه 
و بودجــه به منظور ارائه نقطه نظــرات فنی درخصوص اصاح 

ساختار بودجه از مصوبات این جلسه بود.

وضعیت دارندگان سهام عدالت با 
روش »غیر مستقیم« مشخص شد

سامانه اطاع رسانی سهام عدالت از دارندگان این سهام به روش 
غیر مستقیم، خواست تا هر چه ســریعتر نسبت به احراز هویت 
در سامانه ســجام اقدام کنند.، سامانه اطاع رسانی سهام عدالت 
اعام کرد: بنا بــر اطاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری 
است سهام داران سهام عدالت که روش »غیر مستقیم« را انتخاب 
کرده اند، جهت برخورداری از منافع آزادسازی سهام عدالت، نسبت 
به ثبت نام و احراز هویت از طریق ســامانه سجام ) sejam.ir( یا از 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند.در ادامه این اطاعیه 
آمده است: بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، واریز سود 

ساانه در آینده، امکان پذیر نخواهد بود.

بــه باور احســان ارکانی، بودجه نه چوبی بــرای ادب کردن 
سیاســتمداران، بلکه ابزاری اســت که از طریق آن می توان 
توسعه، عدالت اجتماعی و فرصت های برابر را در بطن جامعه 
گسترش داد. ضرورتی که این نماینده معتقد است در طول 
42 سال گذشــته توجهی به آن نشده است.در شرایطی که 
نمایندگان مجلس یازدهم  تصور می کردند با مشارکت فعال 
معاون ســازمان برنامه و بودجــه در تدوین احکام اصاحی 
بودجه1400 این قانون بدون مخالفت دولت تایید خواهد شد، 
اما رخدادهای روز سه شنبه مجلس و مخالفت جدی دولت 
با اصاحات مد نظر کمیسیون برنامه و بودجه، نشان داد که 
در ماه های پیش رو تا پایان عمر دولت دوازدهم، مناســبات 
ارتباطی پاستورنشینان و اهالی بهارستان به خصوص در حوزه 
مسائل اقتصادی و معیشتی آبســتن حوادث تازه ای خواهد 
بود.نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به وجود برخی 
تفاوت دیدگاه های جدی میان دولت و مجلس بر سر تصمیم 
سازی های اقتصادی، معیشتی و بودجه ای گفت: به نظر می 
رسد بعد از انتخابات آمریکا، دولت با اعتماد به نفس بیشتری 
در خصوص موضوعات اقتصادی اظهارنظر می کند. البته ما 
امیدوار بودیم دولت قبل از انتخابات آمریکا و با تکیه بر توان 
داخلی اعتماد به نفس باایی برای حل مشــکات اقتصادی 
داشــته باشد. یعنی تصمیمات برآمده از اراده رییس جمهور 
اســامی ایران باشد نه ناشــی از متغیرهای بیرونی.ارکانی 
همچنین با اشــاره به تایید نهایی طرح تامین اقام اساسی 
توسط شورای نگهبان گفت: علی رغم مخالفت دولت و تاش 
فراوان برای عدم تایید طرح توزیع اقام اساســی در نهایت 
شــورای نگهبان بعد از اصاحات کمیسیون برنامه و بودجه 
طرح را تایید کرد. ضمن اینکه نمایندگان تا حد امکان سعی 
کردند نگرانی های کارشناسان اقتصادی درباره تبعات زیان بار 
احتمالی در اثر اجرای طــرح را نیز مورد توجه قرار دهند تا 
اجرای آن تکانه ای در شاخص های کان اقتصادی ایجاد نکند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: جالب اینجاست 
متوجه شــدیم، دولتی که بــه طور جدی بــا اجرای طرح 
معیشــتی مجلس مخالف و مدعی بود تامین چنین حجمی 

از منابع هرگز ممکن نیست، بنا بر اعام رییس جمهوری قرار 
است ماهانه 100هزار تومان به ده ها میلیون خانواده، پرداخت 
کند. سئوال این است آیا دولت در طی این چند روز به گنج، 
ثروت یا منابع تازه ای دســت پیدا کرده که مجلس از آن بی 

خبر است یا موضوع دیگری در میان است.

 تبعاتی که چالش مجلس و دولت در اقتصاد دارد
نماینده مردم نیشــابور در مجلس گفت: از سوی دیگر و در 
حالی که اصاح ســاختار بودجه بعد از نشست های متعدد 
کمیســیون با کارشناسان ارشد و معاون ســازمان برنامه و 
بودجه تدوین شــد. اما در کمال تعجب اقای پورمحمدی در 
روز تصویب قانون، نظر دولت را مخالفت با طرح عنوان کرد. 
کاما مشخص است که پورمحمدی تحت فشارهای مقامات 
ارشد دولت و حلقه نزدیکان رییس جمهوری، مجبور شده با 
قانونــی که خودش ابعاد و زوایای گوناگون آن را تایید کرده، 
مخالفت کند.ارکانی در پاسخ به این پرسش در این خصوص 
که فکر نمی کنید اصطکاک مســتمر میان دولت و مجلس 
باعث اتاف ظرفیت های کشور در مسیر حل مشکات شود؟ 
گفت: تمام کشورهایی که توانسته اند به اهداف توسعه ای خود 
برســند از طریق هماهنگی، هم افزایی و مشارکت مجموعه 
ظرفیت های کشــور حول محور یک الگوی پیشرفت به یک 
چنین دستاوردی رسیده اند. برای توسعه نه تنها اجماع دولت 
و مجلس مهم و کلیدی اســت، بلکه هماهنگی ســایر قوا و 
نهادها مثل دستگاه قضا و... نیز امری ضروری و حیاتی است. 
اما متاســفانه گاهی اوقات مشاهده می شود که برخی ارکان 
کشور با این ضرورت ها همراهی نمی کنند.او یادآور شد: واقع 
آن اســت، اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی منتقدان طرح 
توزیع اقام اساســی هم بر ضرورت حمایت از اقشار محروم 
تاکید می کنند. اگر کارشناسان انتقادی به طرح دارند، برآمده 
از تبعاتی است که اجرای طرح ممکن است در شاخص های 
اقتصاد مثل تورم یا توسعه پایه پولی داشته باشد. به عبارت 
دیگر، با اصل حمایت های معیشتی از طبقات کمتر برخوردار 
مخالفتی وجود ندارد. تنها ممکن است در اتخاذ شیوه مناسب 

برای رسیدن به بهترین الگوی حمایتی تفاوت دیدگاه هایی 
وجود داشته باشد.

واکنش نمایندگان به عــدم اجرای طرح توزیع اقام 
چیست؟

ارکانی در ادامه افزود: پس از تایید شــورای نگهبان، چنانچه 
دولت در روند اجرای این طرح کوتاهی کند، مجلس بافاصله 
با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد مثل استیضاح 
و طرح پرسش از رییس جمهوری تاش خواهد کرد تا زمینه 
اجــرای این حمایت های ضروری از معیشــت مردم را فراهم 
کند. مشکل دولت تامین مالی طرح بود که با تصمیم مجلس، 
معضل تامین منابــع از طریق واگذاری ها حل شــد.نماینده 
مردم نیشابور در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که 
چرا اقتصاد ایران الگوی مشــخصی برای توسعه پایدار ندارد؟ 
گفت:42 سال از انقاب اسامی گذشــته است، اگر قرار بود 
الگویی برای توسعه پایدار کشور تدارک دیده شود، حداقل طی 
3دهه پس از جنگ تحمیلی باید طراحی و عملیاتی می شد. 
مردم نباید تاوان نداشــتن الگو در اقتصاد و توسعه را بدهند. 
مردم از منظر اقتصادی و معیشتی در حکم بیماری هستند که 
شرایط نامناسبی دارد و نیازمند رسیدگی فوری است. برخی از 
اقشار مردمی حتی در تهیه نان شب و روزانه خود هم مشکل 
دارند. اینها شعار نیست، واقعیاتی است که در زیر پوست جامعه 
جریان دارد.ارکانی در پایان در واکنش به صحبتهای معاون اول 
رییس جمهــوری درباره بودجه گفت: آقای جهانگیری درباره 
چوب بودجه و ادب کردن سیاستمداران صحبت کردند. اتفاقا 
این رویکردها مورد حمایت آقایان نوبخت و جهانگیری است 
که مانند تازیانه ای بر گرده های مردم فرود می آید. ســاختاری 
کــه از دل آن تصمیماتی چــون ارز 4200 تومانی و... بیرون 
می آید، طبیعی اســت که مقوله حمایت از معیشت مردم در 
اولویت هایش قرار ندارد. در حالی که بودجه از منظر من ابزاری 
است برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیع امکانات عادانه 
بــرای مردمی که کمترین حق آنها بهره مندی از یک زندگی 

حداقلی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
برخی با چوب بودجه در حال ادب کردن مردم هستند

    آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیع برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد صاحیت و دارندگان رتبه نیرو از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهی مورخ 99/9/2  در روزنامه صبح اقتصاد به سامانه تدارکات 
الکترونی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند . ازم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد. لذا کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

توضیحات :
* نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد(

* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 17/ 9/ 1399 ، دبیرخانه شرکت 
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/9/17، اتاق کنفرانس شرکت

* به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل میشود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفنهای 38245990 – 083 تماس حاصل نمائید. 

مبلغ تضین شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه شماره مناقصه 

 99 / 28 -4
تجدید مناقصه 

اصاح و بهینه و احداث شبکه توزیع برق روستایی شهرستان ماهیدشت 
و بخش فیروز آباد از محل اعتبارات عوارض برق روستایی )داخلی(

8/537/063/744652/000/000

اصاح و بهینه 34 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 1000 متر شبکه فشار 99/39
متوسط هوایی )قرار گرفته در مسیر( نقاط مختلف شهرستان کنگاور از محل 

اعتبارات داخلی کاهش تلفات

10/498/753/948750/000/000

اول
ت 

نوب

شرکت توزع رق استان کرمانشاه
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در پی افزایش تنش میان ابوظبی و اوپکاستانها

اماراتخروجازعضویتاوپکرابررسیمیکند
اختاف امارات متحده عربی با متحدانش در اوپک باا گرفته و مقامات این کشــور 
فایده عضویت در این گروه را زیر سوال برده و حتی خروج از آن را بررسی کرده اند.

مقامات آگاه که مایل نبودند نامشــان فاش شود، اظهار کردند: امارات متحده عربی 
علنا درباره مسئله عضویت در اوپک صحبت نکرده و تنها خروج از عضویت این گروه 
را بررسی کرده اســت.این اقدام غیرمعمول نیست زیرا امارات متحده عربی که پس 
از عربســتان سعودی و عراق، سومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، همواره از 
درگیری عمومی اجتناب کرده و ترجیح داده اختافات را پشت درهای بسته و بدون 
ســر و صدا حل کند. معلوم نیست هشــدار در مورد خروج احتمالی از اوپک، برای 
گرفتن امتیاز در مذاکرات پیرامون سطح تولید داده شده با عربستان سعودی و روسیه 
یا به منزله یک بحث واقعی اســت. هر گونه تصمیم برای خروج از اوپک به موافقت 
محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی نیاز دارد.تنش میان ریاض و ابوظبی از اواخر تابستان 
که امارات متحده عربی تولید نفتش را به ســطح بااتر از سهمیه تولید اوپک پاس 
افزایش داد، شــکل گرفت و باعث هشدار شدید از سوی همسایه اش شد. با کاهش 

درآمدهای نفتی امارات متحده عربی و آسیبهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، به نظر 
می رسد سیاستگذاران اماراتی از تقسیم سهمیه کاهش تولید نفت به شدت عصبانی 
هســتند و آن را ناعادانه می دانند.این تنش در شرایط حساسی برای اوپک پاس 
روی داده است. این گروه با توافق کاهش تولید تاریخی که اوایل امسال تصویب کرد، 
به جبران افت شدید تقاضا و تقویت قیمتهای نفت پرداخت. هر گونه شکاف در این 
گروه به خصوص اگر از سوی تولیدکننده بزرگی نظیر امارات متحده عربی باشد، بازار 
شکننده نفت را متاطم خواهد کرد.اوپک پاس تا دو هفته دیگر درباره سیاست تولید 
ســال آینده و افزایش یا به تاخیر انداختن افزایش تولید تصمیم می گیرد. ریاض و 
مسکو تاکنون اعام کرده اند که آماده اند افزایش تولید را به تاخیر بیاندازند زیرا موج 
دوم شــیوع ویروس کرونا تقاضا برای انرژی را ضعیف کرده است.پیش از این انرژی 
اینتلیجنس گزارش کرده بود امارات متحده عربی محاسن و معایب عضویت در این 
گروه را سبک و سنگین کرده است.سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی 
در نشست روز سه شنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس خواستار آن شد 

که پیش از بررسی تغییر یا تمدید محدودیت عرضه فعلی، همه اعضا به تعهداتی که 
تحت توافق کاهش تولید داشــته اند به طور کامل عمل کنند. اوپک پاس در حال 
حاضر تولیدش را به میزان ۷.۷ میلیون بشــکه در روز محدود کرده اما طبق توافق 
آوریل، قرار است از ژانویه تولیدش را به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش 
دهد.تولید روزانه نفت امارات متحده عربی طبق ســهمیه اوپک پاس، ۲.۹ میلیون 
بشــکه تا پایان سال ۲۰۲۰ اســت و اگر تسهیل محدودیت عرضه این گروه تصویب 
شود، تولیدش به ۲.۷۴ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. این کشور در مارس ۳.۴ 
میلیون بشــکه تولید روزانه داشت و ظرفیت رســاندن تولید روزانه به چهار میلیون 
بشکه را دارد.پیش از دیدارهای رسمی اوپک، اختافات دقیقه آخری وجود داشته و 
این اختاف هم ممکن است پیش از نشست ۱۰ آذر برطرف شود. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، وزیر انرژی امارات متحده عربی در تاش برای مایم کردن مواضع کشورش 
در قبال اوپک، اظهار کرد: امارات متحده عربی یک عضو متعهد بوده است اما درباره 

این که آیا دولت آینده اش در این گروه را مورد ارزیابی قرار می دهد، حرفی نزد.

تداوم اقدامات پیشگیرانه شركت گاز استان 
اردبیل در مقابله با كرونا

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ، از آمادگی کامل 
برای تداوم اقدامات بهداشــتی پیشــگیرانه در جهت 
مقابله با گســترش کرونا در ســطح شــرکت و مراکز 
ادارات تابعه خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اســماعیلی مدیر عامل این 
شــرکت در رابطه با تشدید اقدامات بهداشتی به منظور مقابله با بیماری کرونا، 
گفت: پیرو فعالیت های قبلی و به ســبب تشــدید شیوع کرونا و در چهارچوب 
وظایف و دستورالعمل های بهداشتی و صیانت از سامت مراجعان دامنه عملکرد 
را توســعه  دادیم که از آن جمله یادآوری و تاکیــد بر رعایت فاصله اجتماعی 
مراجعین به ادارات بویژه در امور مشترکین و میز خدمت با بهره مندی از عایم 
هشــدار دهنده، الزامی نمودن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک 
و دستکش توســط کلیه همکاران در حوزه کاری و محیط ادارات، حریم بندی 
و تعیین فاصله در بین صندلی های اتاق جلســات با اســتفاده از عایم و نصب 
سیستم های سنسوری ضدعفونی در ورودی ادارات  از اهم این موارد می باشد.

وی در پایان از کلیه مشــترکین و همشهریان درخواست نمود تا از خدمات غیر 
حضوری شرکت گاز استان اردبیل بهره مند شوند و فقط در صورت ضرورت به 

ادارات تابعه مراجعه نمایند.

ارسال همزمان سه محصول تولیدی پاایشگاه ایام به واحد الفین پتروشیمی:
 نقطه عطف تولید، در سال جهش تولید

مدیرعامل شــرکت پاایش گاز ایام از ارســال ســه 
محصول تولیدی این پاایشگاه به پتروشیمی ایام خبر 
داد و گفت: عملیات پمپاژ و انتقال ســه محصول گاز 
مایع خام، میعانات گازی و اتان تولیدی این پاایشگاه، 
با هدف تامین خوراک واحد الفین پتروشیمی ایام، از 
اواسط آبان ماه سال جاری، از طریق خط لوله آغاز شده است. به گزارش روابط 
عمومی، دکتر " روح اله نوریان " با اشاره به اینکه از بدو راه اندازی این پاایشگاه 
بدلیل عدم راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایام، امکان دریافت این محصوات 
از سوی آن مجتمع میســر نبود، افزود: خوشبختانه تاش همکاران و پیگیری 
مسئوان در شرکت ملی گاز و پاایشگاه از سالهای گذشته تاکنون، برای تکمیل 
بخش مهمی از زنجیره ارزش گاز، در ســال جهش تولید به ثمر رسید و ارسال 
این محصوات با ارزش، ضمن تاثیرات قابل توجه در شــاخص های تولیدی و 
درآمدی شرکت پاایش گاز ایام، کاهش آایندگی های زیست محیطی را درپی 
خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه تاکنون میعانات گازی توسط تانکر به مبادی 
مصرف در کشور ارسال می شد، اظهار داشت:  در چند سال اخیر ضمن مصرف 
بخشی از گاز اتان تولیدی بعنوان سوخت بویلرهای فشار پایین و تزریق مابقی به 
خط سراسری گاز، بخشی از گاز مایع خام نیز پس از استحصال میعانات گازی 
به مجتمع گاز پارس جنوبی، در راســتای عدم هدررفت این محصوات، ارسال 
شده است. وی با بیان اینکه ۲5 آبان ۹۹ با عملیات ارسال مستمر و همزمان هر 
ســه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و اتان به پتروشیمی نقطه عطفی را 
در تاریخ تولید این شرکت از سال 86  تا کنون رقم زده است، خاطر نشان کرد: 
تعهدات محصوات تولیدی فاز اول این پاایشــگاه بعنوان خوراک پتروشیمی 
برای گاز اتان ۱۳۰ هزار تن، گاز مایع خام ۲۳۰ هزار تن و میعانات گازی یک و 
نیم میلیون بشکه در سال می باشد که انتظار می رود برنامه افزایش این خوراک 

به میزان 5۰ درصد، در فاز دوم این پاایشگاه، محقق گردد.

۳۵ كیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط 
برق اصفهان بازسازی شد

هماهنگ کننده پروژه بازســازی و تعمیرات شبکه برق در شرق اصفهان با 
اشــاره  به جهت مقابله با فرسودگی شــبکه، بهسازی و اصاح شبکه های 
توزیع برق کشــور که بسترساز ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات رسانی 
در ســال جهش تولید می باشد،گفت: این تعمیرات و بازسازی در محدوده 
ای به طول ۳5 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط برق اصفهان انجام و 
این شبکه در مدت هفت ساعت اصاح و بازسازی می شود.سعید افاکیان با 
بیان اینکه تعمیرات و بازسازی شبکه های توزیع برق کل کشور پنجشنبه و 
جمعه این هفته انجام خواهد شد، اظهار کرد: به دنبال این موضوع، اصفهان 

نیز به عنوان یکی از این مناطق بزرگ کشور، این فرایند را انجام می دهد.
هماهنگ کننده پروژه بازســازی و تعمیرات شــبکه برق در شرق اصفهان 
خاطرنشان کرد: این برنامه عملیاتی از شهر بهارستان تا بخش کراج شامل 
روستاهای شیدان، کبوترآباد، هرمزآباد، روران و زغمار انجام می شود.وی با 
بیان اینکه در این محدوده ۳5۹۰ مشترک روستایی و کشاورزی وجود دارد، 
توضیح داد: در این منطقه فیدری )مســیر شبکه اصلی( که انتخاب شده، 
قرار است پس از بازســازی و تعمیرات اساسی موجب رضایتمندی بیشتر 
مشــترکین برق در آن منطقه شــود.افاکیان، هدف از اجرای این پروژه را 
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش قطعی برق و ارتقاء سطح آمادگی کارکنان 
شرکت توزیع برق اصفهان و همچنین استفاده هدفمند از اعتبارات و جلب 
رضایت مشتریان برق عنوان کرد.مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان با اشاره به اینکه در این مانور ۴۰ اکیپ عملیاتی و 
اجرایی به کارگرفته می شــود، اظهار کــرد: در مجموع حدود ۱۲۰ نیروی 
متخصص مهندسی در این پروژه تاش می کنند موارد شناسایی شده روی 
این شبکه را رفع کنند، همچنین ۱5 اکیپ پشتیبانی، نظارتی و ایمنی در 

این مانور حضور دارند تا در خلق این رویداد بزرگ، شریک باشند.

در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی صورت گرفت
 تقدیر دانشگاه علوم پزشکی

 از آبفای استان
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانی قــم از رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در راستای مدیریت بیماری کویید ۱۹ در شرکت 
آب و فاضاب اســتان تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضاب استان قم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و رئیس مرکز 
بهداشــت استان در با ارسال نامه ای با اشــاره به بررسی های به عمل آمده 
توســط بازرس بهداشت حرفه ای از شرکت آب و فاضاب استان در راستای 
مدیریت بیماری کویید ۱۹، فاصله گذاری اجتماعی و سامت محیط و کار، 
شرایط این شرکت را از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی مناسب اعام کرد.

دکتر ســیامک مداحی ضمن تقدیر از تاش هــای ارزنده مدیرعامل آبفای 
استان در انجام اقدامات کنترلی و نظارت مستمر بر پیاده سازی آن، این گونه 
اقدامات را زمینه ســاز حفظ ســامت کارکنان و مراجعین به شرکت آب و 

فاضاب دانست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر :
نگرانی تاریخی مردم استان بوشهر در 

تأمین آب مرتفع خواهد شد
بوشــهر:   مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اســتان بوشهر از سرمایه گذاری 
۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای آب شــیرین کن بــه ظرفیت ۱۲۰ هزار 
مترمکعب در استان خبر داد و گفت: با افتتاح پروژه های آب شیرین کن در 
دست اجراء ، نگرانی تاریخی مردم استان بوشهر در تامین آب مرتفع خواهد 
شد. عبدالحمید حمزه پور در نشســت خبری با خبرنگاران استان بوشهر با 
بیان اینکه هم اکنون دو  آب شیرین کن   بوشهر و کنگان در مدار تولید می 
باشــد، اظهارداشت: در ســال جاری با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تولید 
آب شــیرین کن بوشــهر از ۱۰ هزار متر مکعب در شــبانه روز به  ۲۲ هزار و 
5۰۰ مترمکعب افزایش یافته اســت. وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید آب 
شــیرین کن بوشهر ۳5 هزار مترمکعب می باشــد، افزود: با بهره برداری از 
این پروژه تامین آب پایدار بوشــهر ۷۰ درصــد افزایش می یابد .احداث آب 
شرین کن های ۱۷ هزار مترمکعبی برازجان و ۲8 هزار مترمکعبی سیراف به 
جم حمزه پور به با اشــاره به اینکه پروژه آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعبی 
برازجان و آب شیرین ۲8 هزار مترمکعبی سیراف به جم در حال احداث می 
باشد، اظهارداشت: این دو پروژه از مهمترین  پروژه های آبی استان بوشهر به 
شمار می رود که با بهره برداری از آنها مشکل کم آبی دیرینه شهرستان های 
دشتســتان و جم برطرف می شود.وی خاظر نشــان کرد: امید می رود فاز 
نخســت پروژه آب شیرین کن ۲8 هزار مترمکعبی ســیراف به جم  تا قبل 
از تابســتان ۱۴۰۰ وارد مدار تولید می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان بوشهر ابراز امیداوری کرد: اکنون در نقاط مختلف شهرها و روستاهای 
استان طرح آب شیرین کن در حال اجرا است که با تکمیل آن مشکل تامین 
آب این استان برطرف می شود.وی با بیان اینکه تابستان امسال در تامین آب 

آشامیدنی اقدامات مهمی در شهرها و روستاها انجام پذیرفت.

 آغاز پویش »این خانه روشن است« 
 در شركت توزیع برق مازندران 

 فرامرز ســپری در مراسم آغاز به کار پویش ” این خانه 
روشــن است ” با اشاره به آغاز فرایند اجرایی شدن این 
پویش در 6 سر فصل اصلی شامل : برق امید؛مانورهای 
جهادی؛پویش ســیم به کابل؛ خدمــات غیر حضوری 
برق من و کاهش هزینه هــا و افزایش بهره وری ؛ آمار 
مشترکان شرکت توزیع برق مازندران را یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعام کرد.

وی با تشــریح برنامه ها و اقدامات شرکت توزیع برق مازندران برای روزها و ماه 
های آینده ، افزود : میانگین مصرف این مشترکان به جز فصل تابستان حدود 8۰ 
مگاوات است که طبق طرح برق امید ، مصرف برقشان رایگان خواهد بود.سپری با 
اعام این که میزان برق مصرفی مشترکان در مازندران در پیک مصرف بویژه در 
تابســتان دو تا سه برابر میزان تولید برق استان است، گفت: با اجرای طرح امید، 
وزارت نیرو و شــرکت های برق استانی از جمله مازندران به دنبال تغییر الگوی 
مصرف و تبدیل مشترکان پر مصرف به خوش مصرف و خوش مصرف ها به کم 
مصرف هســتند.مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت: با کاهش 
۱۰ درصدی میزان مصرف برق توســط مشــترکانی که مصرفشان بیش از۴۰۰ 
مگاوات است، بار اضافی که از ناحیه تولید و تامین برق استان بویژه در دوره پیک 
بر شــرکت تحمیل می شود ، کاســته خواهد شد.وی تعداد مشترکان پرمصرف 
استان را ۳6 درصد مجموع مشــترکان برق استان برآورد کرد.سپری همچنین 
از مشــترکانی که بین 8۰ تا حدود ۴۰۰ مگاوات برق در فصولی غیر از تابستان 
مصرف می کنند به عنوان مشترکان خوش مصرف یاد کرد.طرح برق امید از اول 
آبان ماه در استان مازندران همزمان با سراسر کشور اجرایی شد.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران همچنین از اینترنتی شــدن ارائه ۴۰ خدمت این شرکت به 
مشــترکان در بستر اینترنت و در قالب اپلیکشن ” برق من ”  از ۹  آذر ماه سال 

جاری خبر داد.

با کسب گواهینامه مدیریت پسماند محقق شد؛
شركت گاز آذربایجان شرقی پیشرو در سطح 

دستگاه های اجرایی
آذربایجان شرقی - فاح: شــرکت گاز استان موفق به 
کســب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز 
در سطح دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی شد.به 
گــزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، مدیرعامل 
شرکت گاز استان با اعام این خبر اظهار کرد: مدیریت 
پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود که عدم 
توجه به آن اثرات بســیار مخرب زیست محیطی را در پی دارد.سّیدرضا رهنمای 
توحیدی با اشــاره به اینکه مدیریت پسماند شــرکت گاز از طریق برنامه ریزی، 
ســاماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی نسبت به جمع آوری، تفکیک، بازیافت، 
پردازش و دفع پســماندها اقدام می کند، تصریح کرد: کسب گواهینامه با امتیاز 
۹۴.5 از ۱۰۰ حاکی از اهتمام شرکت در راستای توسعه پایدار و اهداف مسؤولیت 
های اجتماعی می باشــد.توحیدی تصریح کــرد: در برخی موارد زباله، تهدیدی 
برای انسان می باشد که با مدیریت پسماندها، فرصتی برای بازیافت و بکارگیری 
مــوارد بازیافتی در بخش های مختلف مصرفی اعم از اهداف کشــاورزی فراهم 
می گردد.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات 
شاخص این شــرکت در حوزه مدیریت پســماند، اظهار داشت: خرید و تجهیز 
خودرو حمل مرکاپتان جهت نقل و انتقال بشــکه های پر و خالی پسماند ویژه 
مرکاپتان در ایستگاه های شرکت برای اولین بار در سطح شرکت های گاز استانی، 
اجرای پایلوت موفق بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان با ازن در اشل صنعتی با 
ازناتورهای 5 و ۳۰ گرم در ســاعت، خرید و نصب دستگاه کمپوستر برای تبدیل 
پسماند مواد غذایی به کود کمپوست، تامین بودجه برای احداث جایگاه مدیریت 
پسماند، .... مهم ترین رویکردهای اجرایی در کسب این گواهینامه و ثبت افتخاری 

دیگر برای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو اعام کرد:
پیش بینی بارش تا ۱۲۰ میلیمتر 

برای برخی مناطق كشور
 معــاون آب و آبفای وزیر نیرو در یکی از صفحه های اجتماعی 
نوشــت: پیش بینی ها نشــان می دهد بارش تا ۱۲۰ میلیمتر 
باران برای برخی مناطق کشــور و بــارش برف برای ارتفاعات 
خواهیم داشت.» قاســم تقی زاده خامسی » روز پنج شنبه با 
انتشــار ویدئویی از بارش برف در برخی نقاط کشور در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: در روزگاری که اگر خبر خوب شنیدی 
باید غنیمت بشــماری، بارندگی های اخیر و پیش بینی برای 
هفته آینده در دوره ای که نسبت به سال قبل کاهش بارندگی 
داریــم مغتنم اســت.وی ادامه داد: اما عــده ای به عمد برای 
افزایــش نگرانی مردم این خبر خوب را با بحران و دروغ همراه 
می کنند و برخی آنرا ســهوا انتشار می دهند غافل از آنکه در 
پشــت هر اکانت مجازی یک قلب حقیقی نهفته است که باید 
زندگی با خبر خوب از طرف دوســتان وی جریان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشت: شکر خدا از 
فردا بارندگی تقریبا در اکثر نقاط کشور کم و بیش برقرار است.

تقی زاده خامســی افزود: هشدارهای ازم به مسووان ذیربط 
داده شده اســت و دربعضی نقاط پیش بینی تا ۱۲۰ میلیمتر 
بارندگی می شــود.معاون وزیر نیرو نوشت: برای ارتفاعات هم 
بارش برف خواهیم داشت، پیش بینی های قبلی پاییز کم باران 
بود.وی ادامه داد: البته پیش بینی های هواشناســی تا ۱۰ روز 
قبل حدود 6۰ و تا ۴8 ساعت حدود 8۰ درصد قابل اعتنا است.

رییس هیات مدیره شــرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه 
ظرفیت بروز ســیاب در برخی نقاط را چنین برشمرد: تهران، 
البرز، قزوین، مرکزی و قم 6۰ درصد، همدان، ایام و کرمانشاه 
۷5 درصد، لرستان، شــرق و شمال خوزستان و چهارمحال و 

بختیاری ۹۰ تا ۱۰۰درصد است. 

روسیه: 
محدودیت های جدید كرونا اكنون 
تأثیر كمتری در تقاضای نفت دارد

معاون نخســت وزیر روسیه در جلســه کمیته نظارت بر 
اوپک پاس گفت: اقدامــات محدودکننده جدید اعمال 
شده توسط کشــورهای مختلف در پاســخ به موج دوم 
شیوع ویروس کرونا در تقاضای نفت تأثیر کمتری نسبت 
به فصل بهار داشــته اســت.به گزارش خبرگزاری تاس، 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز سه شنبه 
در جلســه کمیته نظارت بر اوپک پاس گفت: اقدامات 
محدودکننده جدید اعمال شده توسط کشورهای مختلف 
در پاسخ به موج دوم شیوع ویروس کرونا در تقاضای نفت 

تأثیر کمتری داشته است.

مؤسسه تحقیقاتی فیچ معتقد اســت که پیروزی جو بایدن 
در انتخابــات آمریکا نقطه آغــاز فاصله گرفتــن آمریکا از 
سوخت های فسیلی خواهد بود.موسسه تحقیقاتی فیچ معتقد 
اســت که پیروزی جو بایــدن در انتخابات آمریکا نقطه آغاز 
فاصله گرفتن آمریکا از ســوخت های فســیلی خواهد بود و 
این روند تاثیر منفی بر صنعت نفت و گاز این کشــور خواهد 
داشت.فیچ می گوید بایدن مجموعه ای از سیاست ها را با هدف 
کاهش مصرف ســوخت های فسیلی به اجرا خواهد گذاشت 
که ســرمایه گذاری در صنعت نفــت و گاز آمریکا را کاهش 
می دهد و از رشــد بخش های پایین دســتی، میان دستی و 
باادســتی در این صنعت می کاهد.در این گزارش آمده که 
بعضی برنامه های جــو بایدن برای صنعت نفت و گاز آمریکا 
احتمااً در ماه های اول زمامداری وی به اجرا گذاشته خواهد 
شد، مثل وضع مقررات سخت گیرانه تر در زمینه انتشار متان و 
استانداردهای مصرف سوخت در بخش اقتصاد.اما فیچ معتقد 
است که با این حال عملیاتی کردن برنامه های دیگر به ویژه 
آن دست برنامه ها که به تصویب کنگره نیاز دارند، مثل ایجاد 
یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای 
گلخانه ای به صفر تا سال ۲۰5۰، با موانع جدی مواجه خواهند 
شد.فیچ می نویسد گرچه دموکرات ها سنگر ریاست جمهوری 
را فتح کردند، اما احتمااً هنوز کنترل مجلس سنا در دست 
جمهوری خواهان خواهد بود و با توجه به حمایت این حزب 
از صنایع نفت و گاز آمریکا، ممکن است بایدن نتواند سیاست 
خود در حوزه انرژی را به راحتی پیش ببرد.فیچ می نویســد: 
»پیروزی جــو بایدن در انتخابات آمریــکا نقطه آغاز فاصله 
گرفتن آمریکا از سوخت های فســیلی خواهد بود. گرچه به 
نظر می رســد بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود، 
اما بعید است که دموکرات ها بتوانند به اکثریت مجلس سنا 
دســت پیدا کنند. بر این اساس بیشتر از همه احتمال داده 
می شود که دســتگاه قانون گذاری آمریکا، در جریان تشدید 
رقابت دموکرات ها و جمهوری خواهان دو پاره شود. به نظر ما 
پیروزی بایدن در انتخابات تأثیری منفی بر صنعت نفت و گاز 
آمریکا خواهد گذاشت. بایدن مجموعه ای از سیاست ها را به 
اجرا خواهد گذاشت که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز 
آمریکا را کاهش می دهد و از رشــد بخش های پایین دستی، 
میان دستی و باادستی در این صنعت می کاهد. البته بایدن 
برای پیش بردن سیاســت های خــود در این حوزه با موانعی 
مواجه خواهد شــد و به نظر ما اگر جمهوری خواهان بتوانند 
کنترل خود بر سنا را حفظ کنند، صنعت نفت آمریکا ضربات 

کمتری را متحمل خواهد شد.«

بخش باادستی بیشترین تأثیر را می پذیرد

در این گــزارش آمده اســت: »با انتخاب بایــدن به عنوان 
رئیس جمهور جدیــد آمریکا، سیاســت های دولت در قبال 
سوخت های فسیلی تغییر فاحشی خواهد کرد. صنعت نفت و 
گاز طی ۱۰ سال گذشته و در پی »انقاب نفت شیل« رشد 
قابل توجهی را تجربه کرده اســت. انتظار داریم دولت بایدن 
کــه از ۲۰ ژانویه کار خود را آغاز می کند تاش هایی را برای 
کاهش مصرف ســوخت های فسیلی در اقتصاد آمریکا انجام 
دهد و بر موضوعاتی مثل عدالت زیست محیطی متمرکز شود. 
در نتیجه، سیاســت هایی به اجرا گذاشته می شود که به نظر 
ما تأثیری منفی بر بخش های پایین دســتی، میان دستی و 
باادستی صنعت نفت و گاز این کشور خواهند داشت. بخش 
باادســتی، تأثیر بیشتری خواهد پذیرفت، چرا که بایدن در 
نظر دارد یارانه ســوخت که توسط دولت فدرال ارائه می شود 
را حــذف کند و میزان جریمه دولتی برای انتشــار گازهای 
گلخانه ای در صنایع را باا ببرد.«فیچ می افزاید: »در ســطح 
قانون گذاری نیز انتظار داریم قوانینی که از تولید نفت و گاز 
و توسعه خطوط لوله حمایت می کنند کمتر تصویب شوند. 
دولت بایدن به دنبال وضع قوانین محدودکننده در این حوزه 
اســت، از جمله قوانین ســخت گیرانه تر برای کاهش انتشار 
گاز متــان. اجرای این گونه سیاســت ها هزینه های عملیاتی 
تولیدکنندگان در بخش باادســتی نفــت و گاز را افزایش 
می دهد. این در حالی اســت که تولیدکنندگان همین حاا 
هم با مشــکل روبرو هستند و تحت فشار کاهش تقاضا برای 
سوخت های فســیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح 
جهان و اعمال محدودیت های ســفر در کشورهای مختلف 
قرار دارند. بــا این حال با وجود قصد بایدن برای توقف روند 
اجاره دادن زمین های دولت فــدرال برای اجرای پروژه های 
نفــت و گاز، وی از ممنوعیت کامل فعالیت ها در این بخش 
حمایت نمی کند. البته برخی افراد در حزب دموکرات از این 

کار حمایت می کنند.«

بخش میان دستی از کنترل بایدن دور است
البته برخاف بخش باادستی که به طور عمده تحت کنترل 
دولت فدرال اســت، بخش میان دستی بیشتر تحت کنترل 
ایالت ها است و در نتیجه بایدن نمی تواند تأثیر قابل توجهی 
روی این بخش بگذارد.فیچ می نویسد: »به نظر ما بخش میان 
دستی از تأثیر منفی سیاست های دولت فدرال علیه صنعت 
نفت و گاز این کشور در امان می ماند. قوانین و مقررات ایالتی 
که از توسعه شبکه خطوط لوله نفت و گاز در درون مرزهای 
ایالت حمایت می کنند، مانع تاثیرگذاری سیاست های دولت 
فدرال بر بخش میان دستی نفت و گاز آمریکا می شوند. با این 
وجــود احتمال دارد در دولت بایدن، فرایند تأیید و تصویب 

پروژه هایی که ماهیــت بین ایالتی دارند - یعنی از مرزهای 
یک ایالت فراتر می روند - ســخت تر شــود. همچنین شاید 
با اســتناد به ماحظات زیست محیطی، مجوزهایی که قبًا 
صادر شده نیز لغو شود. مهم تر این که احتمال دارد با وضع 
استانداردهای سخت گیرانه تر بر مصرف سوخت های فسیلی، 
شــاهد کاهش قابل توجه تقاضا برای این گونه سوخت ها در 
کوتاه مدت و میان مدت باشــیم و حرکت به ســمت اقتصاد 
ســبز را تجربه کنیم، بدین ترتیب که برنامه های بلندمدتی 
برای کاهش تولید گازهای گلخانه های در صنعت برق اجرا 
شود و گرایش به ســمت خودروهای برقی شتاب بیشتری 
بگیرد.«بــا این وجود، فیچ می گوید کــه جمهوری خواهان 
با حفظ تســلط خود بر مجلس ســنا می توانند مانع اجرای 
برنامه های بلندپروازانه بایدن برای تحول بخش انرژی آمریکا 
باشند.فیچ معتقد است که در سطح بین المللی نیز جو بایدن 
تنش تجاری با دیگر کشورها را کاهش خواهد داد، در نتیجه 
انتظار می رود تجــارت انرژی آمریکا با جهان خارج در دوره 
وی گســترش یابد.فیچ می نویسد: »در سطح بین المللی نیز 
انتظــار می رود جو بایدن تنش تجاری با دیگر کشــورها را 
کاهش دهد، از جمله به توافق هســته ای با ایران بپیوندد و 
به شرط بازگشت ایران به تعهدات خود، تحریم ها بر صادرات 
نفت ایران را بــردارد. همچنین انتظار داریم دولت بایدن از 
تجارت انرژی بین شرکای تجاری آمریکا حمایت کند که این 
امر بر روابط تجاری آمریکا با دیگر کشورها در بخش نفت و 

گاز تأثیر خواهد گذاشت.«

مجلس سنا و ایاات سنگ اندازی خواهند کرد
بــه گزارش رادار اقتصاد فیــچ در خاتمه پیش بینی خود در 
خصوص اجــرای برنامه های جو بایدن بــرای محدودکردن 
صنعت نفت و گاز آمریکا را بیان می کند.در این گزارش آمده 
اســت: »به نظر ما برخی برنامه های جو بایدن برای صنعت 
نفت و گاز آمریکا احتمــااً در ماه های اول زمامداری وی به 
اجرا گذاشته خواهد شد، مثل وضع مقررات سخت گیرانه تر در 
زمینه انتشار متان و استانداردهای مصرف سوخت در بخش 
اقتصــاد. با این حال عملیاتی کردن برنامه های دیگر به ویژه 
آن دست برنامه ها که به تصویب کنگره نیاز دارند مثل ایجاد 
یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای 
گلخانه ای به صفر تا سال ۲۰5۰ با موانع جدی مواجه خواهند 
شد )در صورتی که جمهوری خواهان بتوانند کنترل خود بر 
ســنا را حفظ کنند(. بایدن همچنین در مسیر اجرای برخی 
برنامه های بلندپروازانه تر خود احتمااً با مخالفت شدیدی از 
ســوی ایالت های تولیدکننده نفت و گاز و نمایندگانشان در 

کنگره مواجه خواهد شد.«

 تأثیر پیروزی بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا 
 انقاب نفت شیل به تاریخ می پیوندد؟
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گزیده خبر قائم مقام رییس ستاد رفع موانع تولید:

تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: متاسفانه تعداد واحدهای تحت 
تملک شــبکه بانکی بسیار باا است که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری 
خواهیم کرد.به گزارش وزارت صمت، بابک دین پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اظهار داشــت: کارگروه های تســهیل و رفع موانع تولید در استان ها 
وظیفه رســیدگی و پیگیری مشــکات تولید را بر عهده دارند و اگر مشکات واحدی 
در ســطح استان ها مرتفع نشــود، موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با 
حضور نمایندگان دستگاه های ملی و استانی بررسی می شود.وی در خصوص اهداف و 
برنامه های امســال، تصریح کرد: سه هدفگذاری مهم را برای امسال در ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید تعیین و اباغ کرده ایم که تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه 
بانکی، احیا و راه اندازی واحدهای راکد درون شهرک ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف 
معادن حبس شده این سه هدف بوده است.قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشــور اضافه کرد: هدفگذاری کردیم که از حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی 
راکد درون شــهرک ها و نواحی صنعتی امســال ۲ هزار واحد را احیا و به چرخه تولید 
بازگردانیم که ســهمیه هر استان اباغ شده اســت.دین پرست در خصوص واحدهای 
تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی یک هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانک ها می باشد که بر اساس تازه ترین آمار 
ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی 

به ۲ هزار و ۳۰۰ واحد رسیده است که این واحدها را ۱۸ بانک تملک کرده اند.وی اضافه 
کرد: علیرغم دستورات مؤکد رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و پیگیری های 
دستگاه قضا متأسفانه تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار باا است که این 

موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

مسئولینی که مصوبات ســتاد تسهیل را اجرا نکنند به دستگاه قضا معرفی 
می شوند

قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: در این جلسه مقرر 
شد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمار واحدهای تحت تملک شبکه بانکی را تکمیل و 
نهایی کند و بانک مرکزی نیز آمار مربوط به تعداد واحدهای تحت تکلف سایر بانک ها 
را ارائه دهد.دین پرست تصریح کرد: تصمیم گرفتیم که ۱۰ آذرماه مصوبات مورد نظر 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط دستگاه های ذیربط در راستای اجرای دستورات 
رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور اجرایی نشــود، همه مسئولین مربوطه را به 
دستگاه قضائی معرفی خواهیم کرد.وی در خصوص معادن راکد نیز بیان کرد: از حدود 
۱۲ هزار و ۸۸ معدن در کشــور حدود ۴ هزار و ۱۸۱ مورد )۳۴ درصد( راکد است که 
بر اســاس هدفگذاری امسال مقرر شد که امسال یک هزار و ۲۰ معدن را طبق دستور 
رئیس جمهور به چرخه تولید بازگردانده شــود.قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و رفع 

موانع تولید کشــور گفت: با احیا و فعالسازی معادن و بازگشت آنها به چرخه تولید در 
حدود ۸۸۸ هزار شــغل جدید ایجاد می شود که ۱۱۱ هزار مورد آن به صورت اشتغال 

مستقیم خواهد بود.

تصمیمات ستاد تسهیل برای رفع مشکات گروه صنعتی بوذرجمهور
دین پرســت در مورد پرونده گروه صنعتی بوذرجمهور نیز ادامه داد: وزیر کشور نیز 
برای پیگیری مشکات این گروه صنعتی تأکید داشته اند و این پرونده در جلسه دیروز 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.وی با بیان اینکه سه تصمیم مشخص 
برای پیگیری این پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفته شد، افزود: مقرر 
شــد که پرونده این شرکت در سازمان بازرســی کل کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

قائم مقام رئیس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: همچنین مقرر 
شــد ســازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت یکماه به پرونده مالیاتی این شرکت 
بصورت کامل رسیدگی کند.دین پرست ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به مشکات 
واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: راه اندازی مراکز رسیدگی به مشکات 
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در همین راستا بوده است که این مراکز 
با همکاری و تعامل وزارت صمت و کشور در دو هفته گذشته در هر ۳۱ استان کشور 

راه اندازی شد.

 تسهیل ساز و کار تهاتر بین ایران و 
پاکستان و تداوم مذاکرات

تسهیل ساز و کار تهاتر بین ایران و پاکستان و تداوم مذاکرات/ نهایی شدن 
فهرســت های کاایی موضوع موافقت نامه تجارت آزادمدیر کل دفتر آســیا 
و اقیانوســیه سازمان توســعه تجارت ایران و احمد مسعود، رایزن بازرگانی 
پاکستان به منظور انجام هماهنگی های ازم پیش از برگزاری نهمین اجاس 
کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

سیدرضا سید آقازاده در این خصوص افزود: در این نشست دو طرف با اشاره 
به نهایی شدن فهرســت های کاایی موضوع موافقت نامه تجارت آزاد، ابراز 
امیدواری کردند تا با تبادل این فهرست ها پیش از برگزاری نهمین اجاس 
کمیته مشــترک تجاری، دور جدید مذاکرات تجــاری همزمان با اجاس 
مذکور برگزار شــود.وی بیان کرد: تسهیل ســاز وکار تهاتر بین دو کشور و 
تــداوم مذاکرات تجارت آزاد از جمله مهم تریــن موضوعاتی بود که در این 
ماقات به بحث و تبادل نظر گذاشــته شد.مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه 
گفت: از ســال ۱۳۸5 موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشــور اجرایی 
شده و انتظار می رود با امضای موافقت نامه تجارت آزاد، شرایط بهتری برای 
توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و پاکستان فراهم شود.سیدآقازاده 
ادامه داد: پاکستان پنجمین بازار صادراتی ایران است و در هفت ماهه ۱۳۹۹ 
مجموعاً ۴۹۲ میلیون دار از ایران به این کشــور صادرات انجام و در مقابل 
۱۰۷ میلیون دار کاا وارد شده است.وی بیان داشت: کشورمان ۱۴ میلیارد 
دار ظرفیت صادراتی به پاکســتان دارد کــه تحقق آن عاوه بر رفع موانع 
عمومی تجارت، مستلزم تاش و همکاری بخش خصوصی و دولتی ایران و 
ایجاد زیرساخت های حقوقی و توسعه راه های تبادات کاایی بین دو کشور 
است.گفتنی است، این جلسه پیرو سفر هیات بلند پایه ایرانی به پاکستان به 
ریاست وزیر امور خارجه کشورمان در هفته گذشته و همجنین توافقات به 
عمل آمده برای برگزاری نهمین اجاس کمیته مشترک تجاری دو کشور در 

سطح وزیران تجارت و صنعت در تهران، برگزار شد.

۱۶۰ میلیون دار صادرات هفت ماهه 
ایران به آفریقا

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توســعه تجارت ایران اظهار داشت: 
انجــام مبــادات تهاتری میان ایــران و کشــورهای آفریقایی و همچنین 
همکاری در قالب کشــت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از 
دیگر زمینه های همکاری میان ایران و قاره آفریقا محســوب می شود.فرزاد 
پیلتن با تحلیل تجارت خارجی ایران با قاره آفریقا در ۷ ماهه نخست سال 
۱۳۹۹ اظهار داشت: بر اساس آمارهای منتش رشده توسط گمرک جمهوری 
اســامی ایران صادرات محصوات ایرانی به قاره افریقا در ۷ ماهه نخســت 
ســال ۱۳۹۹ حدود ۹5۱ هزار و 5۴۹ تن معــادل ۱۶۰ میلیون دار بوده 
که نشــان می دهد با وجود تحریم های شدید و یکجانبه آمریکا و همچنین 
شیوع ویروس کرونا، تجارت بین ایران و کشورهای آفریقایی علیرغم کاهش 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، توانسته است به حیات خود ادامه داده و از 
حرکت باز نماند.وی یادآور شد: طی مدت مشابه سال ۱۳۹۸ صادرات ایران 
به کشورهای فوق حدود ۱میلیون و 5۳۸ هزار تن برابر با ۳۶۶ میلیون دار 
بوده اســت.پیلتن در ادامه افزود: در بازه زمانی مذکور کشورهای غنا با 5۲ 
میلیــون دار، کامرون با ۲۱ میلیــون دار، آفریقای جنوبی با ۱۷ میلیون 
دار،سومالی با ۱۱ میلیون دار و آنگوا با حدود ۸ میلیون دار و موزامبیک 
با ۳.۸ ، تانزانیا با ۳.5 میلیون دار، کنیا با ۳.۲ ، ســاحل عاج با ۲.۲ میلیون 
دار  و الجزایــر با ۱.۹ به ترتیب در رتبه های اول تا دهم صادرات ایران به 
قاره افریقا قرار داشته اند.وی افزود: همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده 
میزان واردات از کشورهای آفریقایی  حدود ۸  هزار و ۲۹۹ تن و برابر با ۲۰  
میلیون دار بوده است.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت 
تصریح کرد: بررسی این  آمارها نشان می دهد طرف های اصلی وارداتی ایران 
در قــاره آفریقا به ترتیب زیمباوه با  5.۷ میلیــون دار، غنا با 5.5 میلیون  
دار و آفریقای جنوبی با ۳ میلیــون دار بوده اند.وی افزود؛ کااهای عمده 
صادراتی از کشــورمان به افریقا نیز شامل دوغ، شیر، خامه و لبنیات، انواع 
خرما، خمیرهای غذایی و خوراکی، گچ و سیمان، کربن، انواع صفحه و ورق 
فلزی، تجهیزات ســاختمانی، شیشه، انواع میله های آهنی، آلومینیوم، انواع 
اسید، پسته، انواع گل برای مصارف عطر سازی، شیره و عصاره شیرین بیان، 

تجهیزات پزشکی و دانهها و میوه های روغنی است.  

 فهرست محدودیتهای جدید صادراتی 
به عراق

نامه جدیدی که سازمان توسعه تجارت به رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
ارسال کرده نشــان می دهد که محدودیت های جدیدی در مسیر صادرات 
کاا به عراق به وجود آمده است. در ماه های گذشته دولت عراق در راستای 
اجرای سیاست های احیای اقتصادی خود شــرایط واردات برخی کااها را 
به این کشــور تغییر داده اســت. عراق که در سال های گذشته تحت فشار 
جنگ های داخلی بسیاری از زیرساخت های اقتصادی خود را از دست داده، 
در سال های گذشته با فروکش کردن نسبی نگرانی ها و البته افزایش درآمدها 
از محــل فروش نفت، به دنبال از ســرگیری فعالیت های اقتصادی و تولید 
محصوات مورد نیاز خود بوده اســت.در این ســال ها، تاجران ایرانی بخش 
زیادی از نیازهای مردم عراق را تامین کرده اند، اما به نظر می رسد در شرایط 
فعلی دیگر بستر صادرات این محصوات مانند گذشته وجود نخواهد داشت. 
دولــت عراق واردات برخی کااهــا را منوط به مصوبات بخش های مختلف 
این دولت کرده اســت.در نامه سازمان توسعه تجارت آمده که صادرات دارو 
به عراق با مصوبات وزارت بهداشــت، صادرات ساح و تجهیزات با مصوبات 
وزارت دفاع، صادرات مــواد منفجره با مصوبات وزارت نفت و صادرات مواد 
شــیمیایی، کود و کلر با موافقت های ویژه در این کشور امکان پذیر خواهد 
بود و در غیر این صورت از واردات آنها ممانعت به عمل می آید.همچنین در 
ادامه اعمال محدودیت برای صادرات محصوات کشاورزی به این کشور، بر 
اساس اعام دولت عراق، از این پس واردات گیاه پنبه، قلمه های نخل، نهال 
نخل، گیاه حنا، گیاه یونجه، انگور، نارگیل، زیتون و عســل به عراق تنها بر 
اساس قانون قرنطینه کشاورزی این کشور امکان پذیر خواهد بود و در غیر 
این صورت مجوزی صادر نمی شود.در طول سال های گذشته، پس از چین، 
عراق دومین وارد کننده عمده کاا از ایران بوده و در ایام کرونا نیز با وجود 
محدودیت هایی که در مسیر رفت و آمد میان دو کشور به وجود آمد، عراق 
همچنان جایگاه خود را حفظ کرده اســت.در کنــار فعالیت تاجران بخش 
خصوصی، دولت ایران نیز در تامین برق عراق به این کشور کمک می کند؛ 
هرچند به دلیل تحریم های آمریکا، بازگشت ارز حاصل از فروش این انرژی 

با دشواری همراه شده است.

 تجارت ایران و آمریکا نصف شد
صادرات ۲۹ میلیون داری آمریکا به ایران در ۹ ماه

مبادات تجاری آمریکا و ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری میادی با افت 5۰ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۳.۱ میلیون دار رسید. جدیدترین آمار منتشر شده 
از ســوی اداره آمار آمریکا نشــان می دهد مبادات تجاری این کشور با ایران در ۹ ماهه 
نخست ســال جاری میادی افت 5۰ درصدی داشته است.مبادات تجاری دو کشور در 
۹ ماهه نخست سال میادی گذشته بالغ بر ۶۶.۲ میلیون دار بوده که این رقم در مدت 
مشــابه امســال به ۳۳.۱ میلیون دار کاهش یافته است.بر اســاس این گزارش صادرات 
آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا ســپتامبر امســال ۲۹.۶ میلیون دار بوده اســت که 
این رقم نســبت به مدت مشــابه سال قبل افت 5۴ درصدی داشــته است. آمریکا در ماه 
هــای ژانویه تا ســپتامبر ۲۰۱۹ بالغ بر ۶۴.۹ میلیون دار کاا بــه ایران صادر کرده بود.

اما واردات آمریکا از ایران در ۹ ماهه نخســت امسال رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده و 
به ۳.5 میلیون دار رســیده است. در مدت مشــابه سال قبل واردات آمریکا از ایران ۱.۳ 
میلیون دار بوده اســت.مبادات تجاری ایران و آمریــکا حجم ناچیزی از کل تجارت دو 
کشــور را تشــکیل می دهد. ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا رتبه ۱۷۴ و در میان 
منابع وارداتی این کشــور رتبه ۱۸۲ را به خود اختصاص داده است.بر اساس این گزارش 
در نهمین ماه ســال جاری میادی ۲.۷ میلیون دار کاا از آمریکا به ایران صادر و ۰.۲ 

میلیون دار کاا از ایران وارد شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت خبر داد:
مواد اولیه اقام واسطه ای واحدهای تولیدی ترخیص می شود 

معــاون امور صنایــع وزارت صنعت،  معدن و تجارت از اقدام فوری برای ترخیص مواد اولیه اقام واســطه ای و اجزای قطعات تجهیزات مورد نیاز 
واحدهای تولیدی خبر داد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« در نشست مشترک با نمایندگانی از انجمن صنایع 
لوازم خانگی، گفت: با اقدام فوری وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ترخیص مواد اولیه، ماشین آات و اجزاء قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی 
از گمرکات کشــور پس از مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، ردیف های تعرفه مربوط به مواد اولیه، کااهای واسطه ای، ماشین آات و تجهیزات از 
سوی وزارت صنعت به گمرک اعام و روند ترخیص کااهای معطل مانده در گمرک تسهیل شد.وی تصریح کرد: تامین و تخصیص موثر ارز برای 
ترخیص مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته است که با اجرای این سیاست روند تولید در بخش های مختلف صنعتی با 
دغدغه کمتری ادامه خواهد داشــت.معاون امور صنایع وزارت صنعت از ســاماندهی وضعیت عرضه و تقاضا ورق های فوادی که مهمترین دغدغه 
تولیدکنندگان لوازم خانگی بود، خبرداد و گفت: با بررســی وضعیت متقاضیان دریافت ورق های فوادی و شناسایی واحدهای فعال دارای مجوز، 
اصاح عرضه و تقاضای این محصوات با رویکرد شــفاف ســازی و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.در این 
نشست اعضا انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به دغدغه های توسعه تولید لوازم خانگی، خواستار رفع مشکات پیوستن به سامانه جامع تجارت 
و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از گمرک شد.همچنین اعضا این انجمن شفافیت در روند عرضه ورق های فلزی، با 
اولویت مصرف کننده واقعی را مورد تاکید قرار دادند و خواستار اتخاذ تدابیری برای افزایش سقف اعتبارات مالی به صنایع کشور شدند. »علیرضا 
رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرعت بخشی درفرآیند ترخیص کااها، ۲۶ آبان ماه به هرمزگان سفر کرد و این نوید را به مردم 
داد که روند ترخیص کااها شدت گرفته و  شاهد تحول عظیم درکاهش قیمت ها خواهیم بود. طبق اظهارات مسووان هم اکنون هشت میلیون 
تن کاای خوراکی، بهداشتی، مواداولیه، صنعتی و کشاورزی در گمرکات کشور در داخل محوطه ها و انبارهای بندری و کشتی های درصف انتظار 

تخلیه و منتظر ساماندهی هرچه سریع تر هستند که بخشی ازاین کااها سهم هرمزگان است.

امام جمعه موقت تهران :
ذوب آهن اصفهان در شرایط سخت، با توان 

خود بر مشکات غلبه کرده است
آیت ا... کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در ذوب آهن اصفهان حضور یافت و 
ضمن بازدید از بخش های مختلف خط تولید با مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو 
کرد .آیت ا... صدیقی در این دیدار از زحمات تاشگران ذوب آهن اصفهان در عرصه 
صنعت قدردانی کرد و برای آن ها نشــاط در کار، موفقیت در زندگی و مصونیت از 
باها و آفت ها را از پروردگار مســئلت نمود. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: 
ذوب آهن اصفهان در شــرایط سخت اقتصادی متکی به خود است و بدون دریافت 
یارانه انرژی و بدون حمایت خاصی، توانســته زیان ها را جبران کند. این امر نشان 
دهنده تاش کارگران و مســئولین این شرکت است و باید خدا را شکر کرد که این 
مجموعه پرتاش بر مشکات فائق آمده است. آیت ا... صدیقی یاد آور شد: مدیریت 
مناسب در این شرکت موجب دلگرمی کارکنان شده و تاش این کارگران باعث شده 
که از شرایط خوب در تولید برخوردار باشند.  وی از فعالیت های فرهنگی ذوب آهن 
اصفهان نیز تقدیر نمود و گفت: فعالیت های فرهنگی که ایمان و تقوا را رشد بدهد، 
از تولید و پیشــرفت جدا نیست. منفعت کارهای فرهنگی برای سازمان بسیار زیاد 
است و حاصل آن، تربیت مدیرانی همچون شهید تهرانی مقدم است.وی پنج عامل 
آموزش، به کاربستن آموخته ها، نوآوری، مجاهدت در کار و اتحاد را عامل موفقیت 
دانست و افزود: همه ما باید همواره گوش شنوا داشته باشیم و در معلومات خود در 
جا نزنیم. کسب مهارت ها و دانش جدید از وظایف مومن است و هرگز نباید کسب 
علم را متوقف نمود. همچنین به کار بستن این دانش و علم جدید است که می تواند 
در کار اثر خود را نشان دهد .امام جمعه موقت تهران ، هجرت و در نوردیدن مرزهای 
جدید را از دیگر الزامات موفقیت دانست و گفت: مومن هرگز نباید دو روزش همانند 
هم باشد و نوآوری را در کار مد نظر قرار دهد. این نوآوری و تحول، عامل جهش تولید 

است که مقام معظم رهبری فرمودند.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان اعام کرد؛
افزایش ۱۵ درصدی تولید محصوات صنعتی 

ذوب آهن در سال جاری
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه طی ســال جاری این 
شــرکت موفق شد سبد محصوات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱5 درصد افزایش 
دهد، گفت: مطابق بررســی های صورت گرفته کشش بازار ریل کشور ساانه ۱۰۰ 
هزار تن است و حتی با توسعه و اجرای خطوط ریلی به نظر می رسد در سال های 
آینده نیاز کشور به ریل بین ۷۰ تا ۶۰ هزار تن برسد.مهرداد توائیا با اشاره به اینکه 
دیروز یکی از نقاط قوت ذوب آهن تولید ریل بوده که موجب سودآوری شرکت شده 
اســت، اظهار کرد: سیاست گذاری و برنامه بلندمدت ذوب آهن این است که بتواند 
در ســبد تولید خود محصواتی با ارزش افزوده باا مانند ریل و محصوات صنعتی 
همچون فوادهای ۷۰ کروم۲، آرک ها و ریل های معدنی، ورق سازه های را تولید 
کند.وی به بیان اینکه ذوب آهن به جای محصوات ســاختمانی همچون میلگرد و 
تیرآهن به سمت محصوات صنعتی پیش رفته است، تصریح کرد: طی سال جاری 
شرکت ذوب آهن در سبد تولیدات خود موفق شد سبد محصوات صنعتی خود را 
از ۷ درصد به ۱5 درصد افزایش دهد و به دنبال حفظ آن تا پایان ســال هســتیم. 
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه در برنامه داریم سال 
به ســال میزان تولید این محصوات را در سبد خود افزایش دهیم تا ارزش افزوده 
بااتری کسب کنیم، ادامه داد: با وجودی که در کشور محدودیت های مواد اولیه و 
انرژی وجود دارد، در کنار کمیت محصوات باید به سمت افزایش کیفیت محصوات 

تولیدی حرکت کنیم.

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان      

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/09/01 مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/05

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاريخ 1399/09/16
زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاريخ 1399/09/17

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570

021  -41934 تمــاس  مركــز  ســامانه:  در  عضويــت  مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه   تمــاس   اطاعــات 
دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خريد،حمل و اجراي خط انتقال آب شهرك صنعتي نيستانك )شماره 2099001281000081 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 12.126.869.852ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  606.344.000ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته آب

مدت اجرا:  3 ماه 
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجراي شبكه 20 كيلوولت شهرك صنعتي ماهيان زينتي كاشان )شماره 2099001281000084 در سامانه 

ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 8.247.023.372ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  412.352.000ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته نيرو

مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه : عمليات اصاح بيس و آسفالت خيابانهاي ناحيه صنعتي هست سميرم )شماره 2099001281000086 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : 10.426.507.919ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  521.326.000 ريال

رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  5 ماه 

موضوع مناقصه : تهيه و حمل آسفالت توپكا جهت شهرك صنعتي نجف آباد1 )شماره 2099001281000088 در سامانه ستاد(
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تعدیل انتظارات افزایشی در بازار ارزگزیده خبر

 روند کاهش قیمت ادامه دارد
ســیگنال های مثبتی به وجود آمده که باعــث تعدیل انتظارات 
افزایشــی بازار ارز شــده و همچنین ادامه روند کاهشی نرخ ارز 
را به دنبال خواهد شــد. از نیمه آبان ماه بود که نرخ دار بر مدار 
کاهش قرار گرفت و با ســیگنال های مثبتی که ایجاد شــد این 
رونــد را تا حدودی ادامه داد. دار از روز پانزدهم آبان ماه، بعد از 
عرضه ارز در بازار متشکل از سوی بانک مرکزی و همچنین قوت 
گرفتن احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در سراشیبی افت قیمت قرار گرفت، به نحوی که از قیمت 
حدود ۳۰ هزار تومان، کف ۲۳ هزار تومان را نیز به ثبت رســاند.

براســاس نمودار قیمتی ارزها، دار در ۱۵ روز گذشته میانگین 
قیمت ۲۶ هزار و ۱۳۱ تومــان را در کارنامه خود ثبت کرد. این 
روند کاهشی از تاریخ بیستم آبان ماه بر مدار ثابتی قرار گرفت و 
در روزهای اخیر نیز با تداوم آن، دار به کانال ۲۵ هزار تومان وارد 
شــده است. نرخ یورو نیز مانند دار از روز پانزدهم آبان ماه روند 
کاهشــی به خود گرفت و از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به کانال ۳۰ 
هزار تومان وارد شده است.در حال حاضر با توجه به سیگنال های 
مثبت در بازار و اقتصاد مانند رشــد شــاخص بورس در روزهای 
اخیر و همچنین اظهارنظر مســئوان و کارشنان صاحب نظر در 
این حوزه، به نظر می رسد روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد 
ضمــن اینکه قیمت ها فعا بر مدار ثابت و بدون نوســان زیاد در 
حال حرکت اســت.رئیس کل بانک مرکزی هم در این رابطه در 
نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران ارشد بانکی اظهار کرد: 
خوشبختانه نرخ ارز در روزهای گذشته کاهنده بوده و با توجه به 
انتظارات مثبت ایجاد شده در خصوص رشد اقتصادی این روند با 
ثبات تداوم خواهد داشت و تعادل و آرامش در بازار برقرار خواهد 
بود.اشاره همتی به موضوع رشد اقتصادی و بهبود شرایط در حالی 
مطرح شــد که چندی پیش نیز »صنــدوق بین المللی پول« در 
گزارشــی اعام کرد: هر چند اقتصاد ایران سال ۲۰۲۰ را با رشد 
منفی ۵ درصدی به پایان می رساند؛ اما سال آینده با بازگشت به 
روند رو به رشــد، پیشرفت اقتصادی ۳.۲درصدی را ثبت خواهد 

کرد. پیش بینی »صندوق بین المللی پول« از رشد اقتصادی ایران 
نسبت به گزارش قبلی )آوریل/ فروردین( یک درصد برای ۲۰۲۰ 
و یک دهم درصد برای ۲۰۲۱ بهبود یافته است. همچنین براساس 
این گزارش، نرخ تورم دو ســال آینده اقتصاد ایران نیز حدود ۳۰ 
درصد پیش بینی شــده است که باز هم نسبت به ارقام ۳۴ و ۳۳ 
درصدی گزارش آوریل، بهبود را نشان می دهد.عاوه براین، حسن 
روحانی رئیس جمهوری نیز در یکصد و هشــتاد و دومین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکــه مقاومت ملت ایران در 
بیش از دو سال و نیم جنگ اقتصادی بی سابقه با دشمنان قسم 
خورده به ثمر نشســته اســت، اظهار کرد: زمینه های بهبود در 

شــرایط اقتصادی مردم فراهم شده اســت و با وجود لطمات و 
صدمات سختی که به اقتصاد کشــور وارد شد، دولت با حمایت 
و همکاری مردم اجازه نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود 
برسند.وی ادامه داد: از این نظر با عنایت به اهداف ایحه بودجه 
ســال آینده و با برنامه ریزی هایی که انجام شده، با امیدواری می 
توانیم اعام کنیم وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی و رونق 

قرار خواهد گرفت.

روند کاهشی ادامه دارد
یک کارشــناس بازار ارز با بیان اینکه اگر سیگنال های مثبت 

ادامه داشته باشد و به نتیجه برسد، روند کاهشی نرخ ارز ادامه 
نیز خواهد داشت، اظهار کرد: اگر گشایش هایی انجام شود که 
دولت در این حد کسری بودجه نداشته باشد و محدودیت های 
نظام پولی ایران برطرف شــود، انتظار می رود که بازار ارز به 
آرامش برسد.میثم رادپور در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا افزود: 
انتخاب آقای بایــدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا 
و همچنین احتمال آزادشــدن منابع مالی ایــران و افزایش 
درآمدهای نفتی و برخی ســیگنال های مثبــت دیگر باعث 
شده که انتظارات افزایشی بازار ارز تعدیل شود.وی ادامه داد: 
البته باید دید این ســیگنال های مثبت تا چه میزان قابلیت 
تحقق دارند و چقدر می توانند تاثیرگذار باشــند. بعد از اینکه 
آقای بایدن در ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد، افق تیره 
اقتصادی ایران در دنیا تا حدی روشن تر از گذشته شده است 
چرا که تغییر دولت آمریکا شــاید شانس مذاکره و تعامات 
دوبــاره و همچنین برگشــت به برجام را احیا کند و شــاهد 
آزادســازی منابع ارزی و افزایش درآمدهای نفتی باشــیم.به 
گفته این کارشــناس ارزی، در حال حاضر چالش جدی که 
اقتصاد ما با آن درگیر اســت،  چالش کسری بودجه است که 
می تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد. اگر گشایشی صورت گیرد 
و درآمدهای نفتی هم باا برود، دولت می تواند بخش عمده ای 
از کسری بودجه را تامین کند.رادپور تصریح کرد: بعد از کرونا 
هم درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرد که این روند کم و بیش 
در حال ترمیم و جبران است.وی با اشاره به بازار متشکل ارزی 
و عملکرد بانک مرکزی در آن گفت: پیش از این فروش اسکناس 
بدون ساختار اجرا می شد؛ اما در حال حاضر در قالب بازار متشکل 
ارزی، صرافی ها می تواند سر قیمت با هم رقابت داشته باشند که 
این چارچوب براساس اصول بازار است. نباید توقع غیرمعقولی از 
این بازار داشــت چرا که نه قرار نیست درآمد ارزی ما را افزایش 
دهد و نه کســری بودجه را جبران کند اما بــه هر حال در این 

پلتفرم معامات بهینه تر از گذشته انجام می شود.

 رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
 جزییات پرداخت وام قرض الحسنه

 یک میلیونی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی به ارایه توضیحاتی درخصوص محل 
تامین برنامه های معیشتی دولت پرداخت. دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل 
بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی 
به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان 
اعتبــارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار 
کرونا است. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، علی 
رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی 
چاره ای جز ادامه سیاســت های انضباطی خود و عدم انبســاط جدید پولی 
ندارد.باتوجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک های دیگری نیز که از 
سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم درنظر گرفته می شود، به 
این نکته مهم توجه داشــته اند و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای 
تأمیــن آن، تکیه می کنند. بانک مرکــزی درخصوص کنترل تورم حداکثر 
تاش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای ازم اســتفاده خواهد کرد.در 
آذرماه که برای کنترل شیوع بیماری کرونا برخی از مشاغل تعطیل می شوند، 
شعب بانک ها باحداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت خواهند داشت. ضمن 
قدردانی از تاش هــای فداکارانه تمام همکاران بانکی در شــعب بانک ها، 
تمهیدات ازم برای کاهش ضرورت حضور مشــتریان در شــعب ، براساس 

دستور العمل های اباغی، پیش بینی شده است.

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه خبر داد؛
 بیمه  ۹۰درصدی برای ۲داروی

 بستری کرونا
دبیر و رییس دبیرخانه شــورای عالی بیمه از پوشش بیمه ای ۹۰ درصدی 
دو داروی کرونــا در حوزه بســتری خبر داد و در عیــن حال گفت: هزینه 
تست PCR در مراکز خصوصی معقوانه می شود.سید سجاد رضوی، درباره 
پوشــش بیمه ای فاویپیراویر و رمدسیویر، گفت: اگر دارویی در پروتکل های 
درمانی کرونا باشد، می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. فعا فاویپیراویر 
و رمدسیویر فقط در حوزه بستری استفاده می شوند و هر دو تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته اند.

پوشش بیمه ای فاویپیراویر و رمدسیویر در حوزه بستری
وی با بیان اینکه اباغیه پوشش بیمه ای این دو دارو در حوزه بستری چند 
روز قبل از سوی وزیر بهداشت، صورت گرفته است، افزود: در حوزه بستری 
۹۰ درصد هزینه ها تحت پوشــش بیمه قرار می گیــرد و اگر فردی توانایی 
پرداخت همان ۱۰ درصد را هم نداشته باشد، از طریق مددکاری بیمارستان 
پیگیری و پرداخت می شــود. بر این اساس در حال حاضر ۹۰ درصد هزینه 
فاویپیراویر و رمدســیویر در بخش بستری از سوی بیمه پرداخت می شود. 
برای حوزه ســرپایی فعا تصمیم گیری نشده است و هنوز این داروها وارد 

پروتکل درمانی سرپایی نشده اند.

250 خدمت دندان پزشکی تعرفه دار می شوند
رضوی در ادامه از تصویت تعرفه های حدود ۲۵۰ خدمت دندان پزشــکی در 
دولت خبر داد و گفت: بنابراین مردم از این به بعد می دانند که برای خدمات 
دندان پزشــکی طبق تعرفه مصوب چقدر بایــد بپردازند. تعرفه حدود ۲۵۰ 
خدمت دندان پزشــکی در دولت مصوب شده و فکر می کنم در هفته آینده 

اباغ می شود.

هزینه تست PCR معقوانه می شود
وی همچنین گفت: تعرفه تســت تشخیصی PCR نیز مصوب شده و در این 
هفته عدد و رقم آن اباغ می شود که قیمت آن از قیمت های موجود کمتر 
خواهد شــد. تست PCR در بیماران بســتری و در مراکز ۱۶ ساعته وزارت 
بهداشت به صورت رایگان انجام می شود، اما مردم برای انجام تست به صورت 
سرپایی از بخش خصوصی باید هزینه بپردازند که تعرفه آن مقداری متغیر 
است، حال ما تعرفه ای را اباغ می کنیم که از هزینه فعلی کمتر است. بر این 

اساس هزینه تست PCR در مراکز خصوصی معقوانه می شود.

نتیجه بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بهادار دولتی اعام شد؛
درآمد نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومانی 

دولت از فروش اوراق بدهی
معاونــت نظارت مالی و خزانــه داری وزارت امور اقتصــادی و دارایی طی 
اطاعیه ای نتیجه بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بهادار دولتی منتهی 
بــه ۲۸ آبان ۹۹ را اعام کرد. در ادامه اقدامات این وزارت خانه برای تأمین 
مالی اقتصاد کشــور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشــور 
طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از 
روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسامی و برگزاری ۲۵ هفته 
حــراج اوراق بدهی میان بانک ها، مؤسســات اعتباری غیربانکی و نهادهای 
مالی فعال در بازار سرمایه )از قبیل صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های 
تأمین مالی( و ۳ مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی 
و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.

بر اســاس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی 
بهینه در هفته جاری بیســت و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد 
پذیره نویسی اوراق مالی اسامی درتاریخ های ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار شد که 
پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده درسامانه های بازار 
بیــن بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲ هــزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اوراق به فروش 

رسید.

به صورت حضوری؛
تغییر رمز کارت بانکی رایگان نیست

عملیــات تغییر رمز کارت در داخل شــعبه به دلیل جلوگیــری از مراجعه 
حضوری به شعبه با کارمزد انجام خواهد شد.، بانک مرکزی با توجه به اخبار 
منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد برای تغییر رمز کارت، ضمن تاکید بر رایگان 
بودن عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از کانال های 
غیرحضوری، اعام می کند که عملیات تغییر رمز کارت در داخل شــعبه به 

دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری به شعبه با کارمزد انجام خواهد شد.

تمهیدات جدید بانک مرکزی برای مقابله با شیوع کرونا اباغ شد. تمهیدات ویژه بانک 
مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک ها در راستای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا به شبکه بانکی اباغ شد.
در این بخشنامه آمده است:

 با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و در راستای مدیریت کنترل 
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات مردم به شعب بانکها ضروری است 
دســتور فرمایید موارد زیر با اولویت آنی در دستور کار آن بانک قرار گرفته و بر رعایت 

آن نظارت دقیق به عمل آید:
- سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ۱۰۰ میلیون 
ریال در هر روز افزایش می یابد. ازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳۰ 

میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
- ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال 
به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی 

دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از 
سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه 
مجاز نیست. ازم به ذکر است در صورت پیوستن به بانک ها و پرداخت سازها به هاب 

فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.
- امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشــتری تا 
پایان سال ۹۹ و به مدت یک سال بامانع است. ضروری است اقدامات ازم برای احراز 

هویت غیر حضوری و اطاع رسانی به مشتریان صورت گیرد.
- ســقف صدور کارت هدیه تا اطــاع ثانوی و به صورت موقت بــه ۲۰ میلیون ریال 

افزایش یابد

افزایش شــفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار 
مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با 
فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است. 
شفافیت تراکنش های بانکی، موضوعی است که علی رغم اجرا 
شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما 
به دایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی 
و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معامات روزانه 
وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه های 
فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت های شرط بندی و انواع و اقسام 
آن را فراهم کرده است.شفافیت تراکنش های بانکی یا با بیان 
بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشــور را همچنین می توان به 
عنوان شــاه کلیدی که می تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت 

اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.
شــفافیت تراکنش های بانکــی، می تواند کارایــی مهمی در 
حوزه هــای مختلــف اعم از نظــارت بر بانک ها و نرخ ســود 
دریافتــی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشــار مختلف و 
سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت 
از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم 
از ارز و مســکن و خودرو، قاچاق کاا و … داشته باشد چرا که 
عمده فعالیت ها و تعامات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش های 
ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت 

و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حکمرانی حوزه 
ریــال یکی از عرصه های حکمرانی اســت کــه در چند دهه 
گذشــته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار 
گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی اباغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از 
مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این 
بند از سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی »شفافیت اقتصاد و 
سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های 
فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی« به عنوان یک راهبرد 
بلندمدت برای سیاســتگذاران اقتصادی در نظر گرفته شــده 
است.کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از 
اقدامات و فعالیت های فســادزا موجب شــده است تا به جای 
حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی 
در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای 
مثال در محتویات پرونده یکی از مفســدان اقتصادی سالهای 
اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب 
۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ 
هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب 
مشــاغل هم وجود دارد و تراکنش های مرتبط با فعالیت های 
شغلی، با حساب های شــخصی انجام می شود و رهگیری آن 

دشوار است.
مهم تر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق 
حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود، همچنین 

در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت 
شده و شــرکت های منحل شــده در حال فعالیت بوده و نیز 
گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان 
خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.همچنین گردش 
مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کاا، 
مــواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتــی خارج از ضوابط بانک 
مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود 
را از ظرفیت اطاعات قابل اســتفاده از تراکنش های بانکی و 
حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ 
بــه عبارت دیگر می توان گفت حکمرانی بــدون بهره برداری 
حداکثری از اطاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه »حکمرانی 

با چشمان بسته« است.

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟
منظــور از حکمرانی در حوزه ریال آن اســت که حاکمیت از 
ظرفیت هایــی که نظام پرداخت ریالــی و اطاعات موجود در 
تراکنش های بانکی برای اداره کشــور ایجاد می کند، استفاده 
کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطاعاتی، 
قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی 

است که به حاکمیت این امکان را می دهد که؛
    اواً، تراکنش هــای خــارج از نظام بانکی )انجام معامات با 

اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک( را محدود کند.
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطاعات هویتی، مکانی 

و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
    ثالثاً، در ارتبــاط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً 
بداند هــدف از انجام تراکنش چه بوده اســت.    رابعاً، بتواند 
با اســتفاده از اطاعات به دســت آمده، حقــوق عامه، اعم از 
دریافت مالیات قانونی و جلوگیــری از اقدامات مجرمانه )اعم 
از پولشــویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی( و جلوگیری از 

اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می تــوان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال 
می تواند فضای اقتصادی کشــور را شــفاف تر کرده و ظرفیت 
سیاســت گذاری و مدیریــت اقتصادی را ارتقــا دهد. افزایش 
شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت های بانک ها و 
مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، 
فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فســاد 
اقتصادی، مبارزه عملی با پولشــویی در داخل کشور و تأمین 
مالی فعالیت های تروریســتی و به تبــع افزایش امنیت ملی، 
اصاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختاف طبقاتی، 
کنترل و ســاماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کاا و حمایت از 
تولید داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات 

در این حوزه ها خواهد شد.

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در 
افزایش شفافیت اقتصادی دارد

شایان ذکر است در سال های گذشته قوانین و مقررات متعددی 
در این حوزه توســط مجلس شورای اســامی، دستگاه های 
مختلف دولتی، ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی 
مبارزه با پولشــویی، شــورای پول و اعتبار و … تصویب شده 
اســت. قانون اصاح قانون صدور چک، بند »ج« تبصره »۱۶« 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان، اصاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن 
و دستور العمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از 
تحوات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که 
وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسامی و 
نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ عاوه بر این 
 )PIT( موارد، اســتقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی
می تواند نقش مؤثری در افزایش شــفافیت اقتصادی داشــته 

باشد.

شــفافیت تراکنش های مالی نیاز به زیر ساخت کامل 
اطاعاتی دارد

موضــوع قابل توجه آنکــه حکمرانی در حــوزه ریال نیازمند 
زیرســاخت اطاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دســترس در 
حوزه های مختلف، اعم از اطاعات هویتی اشخاص حقیقی و 
حقوقی و ارتباطات آنها اطاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، 
اطاعــات اقامتی، اطاعات مالی و بانکی، اطاعات دارایی ها و 
مبادات آنها و … اســت. همچنین زیرســاخت به اشــتراک 
گذاری امــن اطاعات موجود بین ذی نفعان و نیز اســتفاده 
از فناوری های پیشــرفته اعــم از داده کاوی، هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشــین و… جهت تحلیل و نتیجه گیــری از انبوه 

اطاعات موجود، امری ضروری است.

تجربیــات جهانــی در زمینه اســتفاده از اطاعات 
تراکنش های مالی

اطاعــات تراکنش هــای مالی نقش مهمی بــه خصوص در 
شــکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشــویی و نظام های 
پیشرفته مالیاتی کشــورهای مختلف داشــته است. به طور 
کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی 
پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه »استفاده از اطاعات 
تراکنش هــای بانکی جهت مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریســم« و نیز »استفاده از این اطاعات با اهداف مالیاتی« 
قابل تقسیم است. در دهه های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با 
پولشویی و فعالیت های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به 

موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطاعات تراکنش های 
مالی تولید شــده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته 
اند. در کشــورهای مختلف دنیا قوانیــن دقیقی در این رابطه 
وجود دارد و همچنیــن نهادهای قدرتمندی برای این منظور 
شــکل گرفته اســت؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، 
اســترالیا و کانادا در استفاده از اطاعات تراکنش های مالی به 

همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند

ایاات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شــبکه برخورد با 
جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشــگیری و مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی فعالیت های تروریســتی تشکیل شده است. این 
نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک ها و مؤسســات مالی و 
نیز نهادهای مرتبــط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش 
تراکنش هــای بزرگ تــر از ۱۰ هــزار دار را دریافت می کند؛ 
عاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه هایی وجود دارد که 
تراکنش های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به 
شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می کند و این نهاد از طریق 
آنالیز داده های تراکنش ها با استفاده از پردازش های مبتنی بر 
قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی های بیشتر به 
نهادهای ذیربط ارسال می کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطاعات 
تراکنش های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه 
برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطاعات 

برای سازمان امور مالیاتی آمریکا )IRS( نیز ارسال می شوند.
استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش های 
اســترالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعامات 
مالی، شناسایی پولشویی، جرم های سازمان یافته فرار مالیاتی، 
کاهبرداری و تأمین مالی تروریســم تشکیل شده است. این 
نهاد گزارش های مالی و اطاعات دریافتی خود را با اســتفاده 
از فناوری ها روز مورد تحلیل قرار می دهد و به مرور روش های 
تحلیل خود را براســاس اطاعات تخلفات کشف شده تکمیل 
می کند. تراکنش های با مبلغ ۱۰ هزار دار یا بیشتر و همچنین 
معامات مشکوک و کلیه نقل و انتقاات بین المللی باید طی 
۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین 
به منظــور جلوگیری از فرار مالیاتی با ســازمان امور مالیاتی 

استرالیا )ATO( تبادات اطاعاتی دارد.

کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش ها و تحلیل گزارش های 
مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی 
و تأمین مالی فعالیت های تروریســتی تشکیل شده است. این 
نهــاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک ها و مؤسســات مالی 
کانــادا و گمرک )CBSA(، گزارش تراکنش های بزرگ تر از ۱۰ 
هزار دار را با فاصلــه زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می کند. 
در رابطه با گزارش تراکنش های مشــکوک نیز همه نهادهای 
گــزارش دهنده موظف اند ظرف مــدت حداکثر ۳۰ روز این 
گزارش ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب 
شده است تا تمام گزارشات تراکنش های این نهاد برای سازمان 

امور مالیاتی کانادا )CRA( نیز ارسال شوند.

پیش نیاز شناسایی فعالیت های سوداگرانه
شفافیت تراکنش های بانکی

تمهیدات جدید بانک مرکزی؛

سقف انتقال وجه کارت به کارت  
افزایش یافت
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گزیده خبر

تاش مکرون برای به تعویق انداختن 
تحریم های آمریکا علیه لبنان

منابع دیپلماتیک غربی روز جمعه فاش کردند که ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری 
فرانســه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریــکا را متقاعد کرده که اعمال  تحریم های 
بیشتر علیه مقام های لبنانی را به تعویق بیندازد.این منابع که نامشان فاش نشده 
بــه روزنامه لبنانی الجمهوریه گفتند: مکرون، پمپئــو  را مجاب کرده که اعمال  
تحریم های بیشتر علیه مقام های لبنانی را به تعویق بیندازد تا روند تشکیل دولت 
لبنان پیچده تر نشود و تاش ها برای تشکیل آن در اسرع وقت ممکن ناکام نماند. 
بــه گفته این منابع،  آمریکایی ها اعمال تحریم هــا را بعدا پیگیری خواهند کرد. 
آن ها قبــل از اینکه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در ۲۰ ژانویه قدرت را به 
دســت بگیرد، در صورتی که مســئوان لبنانی همچنان به شانه خالی کردن از 
مسئولیت های خود در تشکیل دولت تکنوکرات و توقف فساد و حمایت از حزب اه 
اصرار داشته باشند، تحریم ها را بر مســئوان لبنانی اعمال خواهند کرد.این در 
حالی اســت که کاخ الیزه دیروز پنجشنبه عام کرد مکرون اوضاع لبنان را رصد 
می کند و بر تعیین وزیران مورد اعتماد جامعه جهانی در دولت آتی لبنان تاکید 
دارد.میشل عون رییس جمهوری لبنان نیز چندی پیش در دیدار با هیأت اعزامی 
دولت فرانســه به بیروت گفت: تحریم های اعمال شــده آمریکا بر سیاستمداران 
لبنانی، اوضاع کشــور را پیچیده تر کرده است.رییس جمهوری فرانسه در دو ماه 
گذشــته ۲ بار به بیروت سفر کرده و در اقداماتی مداخله جویانه خواستار تسریع 
در تشکیل کابینه لبنان شده است.وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تحریم های 
مقامات لبنانی، ۱۶ آبان ماه، جبران باسیل رهبر حزب مسیحی »جریان آزاد ملی 
لبنان« و داماد رییس جمهوری این کشور را تحریم کرد.حزب اه لبنان نیز اقدام 
وزارت خزانه داری آمریکا برای تحریم باســیل را محکوم کرده بود.از سوی دیگر، 
وزارت خارجه فرانسه از مقام های لبنانی خواست که تحقیقات درباره انفجار اخیر 
در بندر مرفا بیروت را تسریع ببخشند.پس از انفجار مهیب عصر ۱۴ مرداد ماه بندر 
بیروت، حسان دیاب نخست وزیر لبنان تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور 
شــد استعفای دولت خود را اعام کند و به درخواست عون دولت او تحت عنوان 

دولت پیشبرد امور تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه می دهد.

ارتش جمهوری آذربایجان وارد شهرستان 
آقدام در قره باغ شد

 وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه از ورود ارتش این کشور به شهرستان 
» آقدام » واقع در 378 کیلومتری جنوب –غرب باکو ، خبر داد.شهرستان آقدام 
که در ســال ۱993 میادی از سوی نیروهای ارمنســتان اشغال شده  بود ، بر 
اســاس توافق سه جانبه 9  نوامبر ) ۱9 آبان  ماه ( روسای جمهوری آذربایجان ، 
روسیه و نخست وزیر ارمنستان به جمهوری آذربایجان پس داده شد . آقدام  که 
یکی از شهرستانهای مهم منطقه قره باغ به شمار می رود ، در  ۲7 سال گذشته 
مانند شش شهرستان دیگر تحت اشغال  ، بطور کامل تخریب شده است .  این 
شهرســتان  واقع در ۲5 کیلومتری شهر » خانکندی » مرکز قره باغ کوهستانی 
از موقعیت اســتراتژیک برخوردار اســت  و راه ورود  به ســه شهرستان دیگر »  
خوجاوند« ، » اســگران« و » آقدره« در قره باغ اســت. با ورود ارتش جمهوری 
آذربایجان به شهرستان آقدام ، آوارگان جنگی آذربایجانی ساکن  این شهرستان 
پس از ۲7 ســال فاصله  فرصت بازگشــت به خانه خود را دارند .  این در حالی 
است که منابع خبری جمهوری آذربایجان و ارمنستان گزارش دادند ، ارامنه در 
حین ترک این شهرســتان خانه ها و  دیگر واحدهای مسکونی و اجتماعی را به 
آتش کشــیدند .  بر اساس توافق سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان ، روسیه 
و نخست وزیر ارمنستان ، دو  شهرستان باقی مانده  » کلبجر » و » اچین » در 

قره باغ تا  ۱۱ آذرماه  به جمهوری آذربایجان پس داده شود .

چرا بودجه نظامی انگلیس در اوج افول 
اقتصادی افزایش یافت

 دولت محافظه کار انگلیس در آستانه پایان دوره گذار خروج از اتحادیه اروپا، 
در حالی قصد دارد تا بودجه نظامی این کشــور را به بهانه افزایش بی سابقه 
مخاطرات جهانی از زمان جنگ ســرد به بااترین سطح در 3۰ سال گذشته 
افزایش دهد که اقتصاد بریتانیــا در بدترین وضع پس از جنگ جهانی دوم 
قرار دارد. »بوریس جانســون« نخســت وزیر انگلیس روز پنجشنبه با ایراد 
ســخنانی در مجلس عوام این کشــور اعام کرد که بودجه وزارت دفاع طی 
چهار ســال آینده ۱۶.5 میلیارد پوند افزایش خواهد یافت. این اعتبار برای 
تحول در ارتش، تقویت نفوذ کشــور در جهان، ارتقاء نیروی سایبری ملی و 
فرماندهی فضایی هزینه خواهد شد.جانسون با بیان اینکه این تصمیم را در 
اوج همه گیری جهانی »ویروس کرونا« گرفته، زیرا دفاع از کشور در اولویت 
است، افزود: اوضاع بین المللی خطرناک تر و به شدت رقابتی تر از هر زمانی پس 
از جنگ سرد است و انگلیس باید با تاریخ روراست باشد و در کنار متحدان 
خود بایســتیم. برای رســیدن به این منظور، به تقویــت توان خود در همه 
عرصه ها نیاز خواهیم داشــت.در همین حال »بن وااس« وزیر دفاع انگلیس 
نیز گفت که تصمیم دولت باعث رهایی از تسلیحات قدیمی و سرمایه گذاری 
در فنآوری های جدید نظامی خواهد شــد. وی در گفت وگو با »بی بی ســی« 
افــزود: زمانی که وضعیت ارتش را نگاه می کردم، آنها به تجهیزات قدیمی و 
از تاریخ گذشــته مسلح بودند؛ این در حالی است که دشمنان ما در سراسر 
جهان از تجهیزات بهتری برخوردار هستند و ظرفیت  آن ها برای حمله به ما 
روز به روز وســیع تر می شــود.وااس مدعی شد: زمانی که چنین اتفاقی رخ 
دهد، ضروری اســت که ارتش را مدرن ســازی کنید و برای این کار به پول 
نیاز دارید. منابع خبری انگلیس پیشــتر گزارش دادند که ارتش این کشور 
طرحی را در دســت بررسی دارد که بر اســاس آن تانک های قدیمی مدل 
»چلنجر ۲ « را که ســاخت آن متعلق به ۲۲ ســال پیش است از عملیات 
خارج کند.   شــبکه خبری بی بی ســی گزارش داد که در زمان حاضر ۲۲7 
عراده از این تانک ها در نــاوگان زرهی انگلیس وجود دارد، اما تنها نیمی از 
آن ها آماده به خدمت هستند. مابقی در انبار نگهداری می شوند.ارتش انگلیس 
نزدیک به یک دهه اســت که به دنبال به روزرسانی و مدرنیزه کردن ناوگان 
زرهی این کشور بوده و گزینه هایی همچون خرید تانک های آلمانی »لئوپارد 
۲ « را مد نظر قرار داده است. اما اکنون بیشتر افسران نظامی انگلیس بر این 
باورند که ارتش، دیگر به تانک نیــازی ندارد.ژنرال »مارک کارلتون« رئیس 
ستاد مشــترک ارتش انگلیس هم در این باره گفته است که تهدید تانک ها 
در جنگ های دیروزی از بین رفته و امنیت کشور مرهون به کارگیری داده ها 
و ایده های نوین اســت. وی تصریح کرد که باید روی توانمندی های نوظهور 
ســرمایه گذاری کرد و از آنچه او ظرفیت های در حــال غروب نامید، فاصله 
گرفت.به گفته مقامات دولت انگلیس، افزایش بودجه نظامی، جایگاه کشور را 
به عنوان دارنده بزرگترین بودجه نظامی اروپا و دومین بودجه در میان اعضای 
ناتو پس از آمریکا، تحکیم خواهد کرد. سرپرســت وزارت دفاع آمریکا نیز با 
اســتقبال از تصمیم انگلیس بیان داشــت که این کشور قابل اعتمادترین و 
قدرتمندترین متحد ما بوده و افزایش بودجه نظامی آن ها نشان گر تعهدشان 
به ناتو و امنیت مشترک ما خواهد بود.این در حالی است که اوضاع اقتصادی 
انگلیس بر اثر دو بحران کرونا و خروج از اتحادیه اروپا، تعریف چندانی ندارد. 
»برگزیت« )خروج از اتحادیه اروپا( تاکنون بالغ بر 9۰ میلیارد پوند به اقتصاد 
انگلیــس ضربه زده و شــیوع کرونا نیز در ماه های اخیــر ۲۰ درصد اقتصاد 
این کشــور را کوچک تر کرده است.گزارش ها حاکی اســت که وزیر دارایی 
انگلیس قرار است هفته  آینده دورنمای وحشتناکی را از اقتصاد کرونا زده این 
کشــور به مجلس عوام ارائه کند و با این بهانه هزینه های عمومی را کاهش 
دهد. نشریه »فایننشال تایمز« در گزارشی نوشت که بر اساس برآورد وزارت 
دارایی انگلیس پیامدهای بحران کرونا تا انتخابات سال ۲۰۲۴  ادامه خواهد 
داشت. سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس نیز پیش بینی کرده که قدرت 
اقتصادی این کشور به پایین ترین سطح در 3۰۰ سال گذشته رسیده است.بر 
همین اساس، نشریه فایننشال تایمز پیش بینی کرده که دولت لندن ناگزیر 
اســت تا از طریق افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی خزانه خالی 
را پر کند. به گفته یک مقام رسمی دفتر نخست وزیر انگلیس، گزارش بودجه 
هفته آینده به لحاظ وضعیت دخــل و خرج دولت تعریف چندانی ندارد.در 
چنین وضعیتی، افزایش کم سابقه بودجه دفاعی انگلیس که به طور عجیبی 
چراغ سبز سایر احزاب سیاسی در این کشور را هم دریافت کرده، پرسش های 

را درباره اهداف پنهان دولت و ضرورت چنین اقدامی مطرح می کند.

اتحادیه اروپا به دنبال تحریم ترکیه درباره 
شرق مدیترانه

 هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت که رهبران اتحادیه اروپا 
در اجاس ماه دسامبر)آذر-دی( ممکن است تحریم های جدید علیه ترکیه را در 
ارتباط با اقدامات این کشور در شرق مدیترانه بررسی کنند.به گزارش اسپوتنیک،   
ماس پیش از نشست وزیران امور خارجه اروپایی گفت: هر بار تحرکات جدیدی 
را شــاهد هستیم و متاســفانه این مساله بر عهده ترکیه اســت. اگر اقدامات و 
اظهارات تحریک آمیز همانند ســفر اردوغان به شمال قبرس ادامه یابد و شاهد 
نشانه مثبتی از ترکیه تا ماه دسامبر نباشیم، بحث های دشواری در اجاس سران 
اروپایی در ماه دســامبر خواهیم داشت.ترکیه مناقشه هایی با کشورهای یونان و 
قبرس درخصوص مرز دریایی و وسعت مناطق اقتصادی انحصاری این کشورها 
در شرق مدیترانه داشته است. آتن و نیکوزیا مخالفت خود را حضور شناورهای 
اکتشافی ترکیه در آب های مورد مناقشه این کشورها ابراز کرده اند.مولود چاووش 
اوغلو وزیر خارجه ترکیه در ماه سپتامبر )شهریور( گفت که انتظار ندارد اتحادیه 
اروپا ترکیه را تحریم کند و مدعی شــد کــه این اتحادیه موضع واحدی در این 
خصوص ندارد.دفتر ریاســت جمهوری قبرس هم روز شــنبه سفر رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به بخش ترک نشین در شمال قبرس را اقدامی 

تحریک آمیز، بی سابقه و نقض قوانین بین المللی خواند.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه کره شمالی
  وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش تحریم هایی جدیدی علیه دو شرکت 
کره شمالی اعمال کرد.به گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا با ادامه 
سیاست های یکجانبه گرایانه دو شــرکت از کره شمالی و روسیه را تحریم 
کرد.تحریم های روز )پنجشــنبه( وزارت خزانه داری آمریکا شــامل شرکت 
 Korea Cholsan  یک شــرکت ساختمانی روســیه و )Mokran LLC( مکران
General Trading یک شــرکت کره شــمالی که در روسیه فعالیت می کند، 
می باشد.اســتیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: کره شمالی 
ســابقه طوانی در بهره برداری از شهروندان خود با اعزام آنها به کشورهای 
دور برای کار در شرایط طاقت فرسا به منظور حمایت مالی از پیونگ یانگ 
و برنامه های تســلیحاتی خود دارد.منوچین افزود: آن کشورهایی که هنوز 

میزبان کارگران کره شمالی هستند باید این کارگران را به خانه بفرستند.

همکاری تردیدآمیز آلمان و فرانسه در مقابل آمریکا
 آلمــان و فرانســه در حالی از همکاری مشــترک برای آغاز 
مناسباتی جدید با ایاات متحده سخن می گویند که گروه های 
سیاســی مختلف در این دو کشور در مورد عملی شدن چنین 
تصمیمــی ابراز تردید می کنند. پس از چند روز باتکلیفی در 
شمارش آرای انتخاباتی، مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری ایاات متحده سبب شد مقام ها  در برلین و پاریس 
نفس راحتی بکشــند. جو بایدن دموکــرات ، دونالد ترامپ ، 
رییس جمهوری فعلی را شکست داد و قرار است از ۲۰ ژانویه 
زمام کاخ سفید را به دست بگیرد. اکنون رییس جمهوری این 
کشور را اداره خواهد کرد که اتحادیه اروپا را مخالف خود نمی 
داند.»هایکو ماس« و »ژان ایو لودریان« دو وزیر امور خارجه در 
مطلبی که برای نشریه های »دی سایت« و »لو موند« نوشتند، 
تاکیــد کردند: »انتخاب بایدن راه را برای تقویت وحدت ما در 
دوسوی اقیانوس اطلس باز می کند«. اما اینکه این سخن دقیقاً 
چه معنایی دارد ، همچنان در دو کشــور محل بحث است. آیا 
اروپا باید دوباره خود را به آمریکا وابسته کند یا جرات استقال 
بیشتری داشته باشد؟نشریه هاندلز بات در این باره نوشت: در 
برلین ، برخی از سیاستمداران می ترسند که در زمان امانوئل 
مکرون ، نزدیکی با آمریکا برای فرانسوی ها ناخوشایند باشد ، 
زیرا این امر باعث اختال در دیدگاه وی برای یک اروپای قوی 
می شــود. از طرف دیگر در پاریس این نگرانی وجود دارد که 
آلمان قدرت ایجاد یک اروپا را که وابستگی کمتری به ایاات 
متحده دارد ، از دســت بدهد. سخنان »آنه گرت کرامپ کارن 
باوئر« وزیر دفاع آلمان که در مقاله ای برای »پولیتیکو« نوشت: 
»توهمات خودمختاری اســتراتژیک اروپا بایــد پایان یابد.« 
شــاهدی برای این مدعاست.به همین دلیل ، وزیر دفاع آلمان 
با انتقادات تند مکرون روبه رو  شــد و سپس در گفت وگوی  
دیگر گفت که این دو مساله کامًا از هم متفاوت هستند. برای 
تلطیف اوضاع »اشــتفن زایبرت« سخنگوی صدراعظم آلمان 
اظهار داشــت: »ما با دوستان فرانسوی خود اشتیاق داریم که 
بتوانیم به عنوان قدرتی مستقل عمل کنیم« آنگا مرکل نیز 
اغلب از »خودمختاری استراتژیک« ازم برای اروپاییان صحبت 
می کند. با این حال حزب سوســیال دموکرات )SPD( شریک 
ائتافی دولت مــرکل مخالف چنین دیدگاهی اســت. »نیل 
اشمید« سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی این حزب 
می گوید ، اتحادیه اروپا در معرض خطر بازگشت به الگوهای 
سنتی فراآتانتیک در دهه ۱98۰ قرار دارد. به گفته وی ایجاد 
تضاد بین استقال اروپا و روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس 
هیچ معنایی ندارد.از دیدگاه SPD ، روشن است که هر دو اینها 

باید با هم در نظر گرفته شوند. اشمید توضیح می دهد، نتیجه 
چند ســال گذشته این اســت که آمریکایی ها خود را از نظم 
حاکــم بر این روابط خارج کردند. در واقع ایاات متحده برای 
برتری در آســیا با چین در تضاد است و تصرف قریب الوقوع 
قدرت توســط بایدن تغییری در این روند ایجاد نخواهد کرد.

بر این اساس ، واشنگتن می خواهد منابع نظامی و سیاسی را 
که پیشتر به منافع آمریکا در اروپا گره خورده بود ، به منطقه 
هند و اقیانوس آرام منتقل کنــد. همانطور که مکرون  از آن 
حمایت می کند ، استقال بیشتر اروپا و توانایی تضمین ثبات 
در همســایگی و نظم شــخصی خود ، توهین به دولت جدید 
آمریکا نیست، بلکه برعکس به نفع آمریکا است.بایدن درگیری 
سیستمی بین جهان دموکراتیک و رژیم های استبدادی را می 
بیند. رییس جمهوری منتخب آمریکا در بهار در ژورنال »فارن 
افرز« نوشــت: »پیروزی دموکراسی و لیبرالیسم بر فاشیسم و   

خودکامگی جهان آزاد را ایجاد کرد. اما این رقابت فقط گذشته 
ما را تعریف نمی کند، بلکه آینده ما را نیز رقم خواهد زد.« بایدن 
می خواهد پاسخی برای این مسئله بیابد و از این رو عاقه مند 
به مشارکت قوی تر اروپا در اتحاد غرب است.وزیر خارجه آلمان 
و همتای فرانســوی وی این موضوع را تشخیص داده اند. آنها 
می نویسند: »با تغییر قدرت در واشنگتن ، همکاری دو سوی 
اقیانوس اطلس برای مقابله با مســتبدین و نیز کشورهایی که 
سعی می کنند با تضعیف نظم بین المللی یا منطقه ای قدرت 

خــود را افزایش دهند،دوباره قوی تر می شــود. با این حال ، 
این به معنای انحراف از طرح تقویت حاکمیت اروپا نیست. ما 
اروپایی ها دیگر فقط نمی پرسیم که آمریکا چه کاری می تواند 
برای ما انجام دهد. تاکید ما بر کاری اســت که می توانیم برای 
دفاع از امنیت خود انجام دهیــم.«در این میان کرامپ-کارن 
باور روز گذشــته اظهاراتی را بیان کرد که با این لحن وزیران 
خارجه دو کشور کمی متفاوت بود. وی گفت: »مهمترین متحد 
در سیاست های امنیتی و دفاعی ایاات متحده بود و هست.« 
این بار او نکاتی را علیه چشم انداز اروپای خودمختار بیان کرد: 
»ما می خواهیم اروپا بتواند کارهای بیشتری انجام دهد. اما هر 
کسی که به دنبال این مســئله باشد ، ابتدا باید تمام تعهدات 
خــود را در قبال ناتو و اتحادیه اروپا انجام دهد.«بنابر این وزیر 
دفــاع آلمان با آنچه در کوتاه مدت ممکن بود ، در برابر دیدگاه 
هــای مکرون در مورد تقویت نظامــی اروپا مخالفت کرد. وی 
موضع خود را با تجزیه و تحلیل موسسه RUSI لندن توجیه کرد 
که برآورد کرده اســت ایاات متحده در حال حاضر 75 درصد 
از کل توانایی های ناتو ، 7۰ درصد ماموریت های شناســایی ، 
تامین بالگردها، سوخت گیری هوایی و ارتباطات ماهواره ای و 
تقریبا ۱۰۰ درصد توانایی دفاعی در برابر موشــک های هسته 
ای را فراهم می کند. وی با اشــاره به این آمارها گفت: »اینها 
واقعیت های هوشیارانه است. پس ما برای سیاست امنیتی به 
ایاات متحده آمریکا وابسته هستیم و درعین حال ، به عنوان 

اروپایی ها، باید میزان بیشــتری از کارهایی را انجام دهیم که 
آمریکایی ها تاکنون انجام داده اند.«این مخالفت ها نشان می 
دهد اینکه ظرفیت اروپا برای برقراری یک رابطه خوب با آنسوی 
اقیانوس اطلس چقدر است، بین شرکای آلمانی و فرانسوی به 
طور کامل بحث نشده است. این امر در مورد سیاست خارجی 
و قوانین تجاری نیز صدق می کند. در این خصوص نیز پاریس 
و برلین اگر بخواهند به شکل متحد در برابر آمریکا ظاهر شوند، 
باید سریع به یک دیدگاه مشــترک برسند.تاش آلمان برای 
دستیابی به توافق نامه تجارت آزاد فرا اقیانوس اطلس در حالی 
همچنان ادامه دارد که فرانسه آن را رد می کند. مسئله توافق 
تعرفه ای است که موضوعات بحث برانگیز مانند بازار کشاورزی 
و خریدهای آمریکایی را نادیده می گیرد. در برلین این واقعیت 
مطرح شــده است که در خصوص این مسائل دیگر همکاری با 
مکرون و بایدن امکان پذیر نیســت.مکرون همچنین با توافق 
نامه های دیگر مانند توافق نامه بین اتحادیه اروپا و کشورهای 
مرکور )آرژانتین ، برزیل ، اروگوئه و پاراگوئه( نیز مشــکل دارد. 
علت این موضع او سیاســت حفاظــت از آب و هوا عنوان می 
شــود، اما در واقع مکرون فقط می خواهد از رویارویی دولتش 
با کشــاورزان فرانســوی جلوگیری کند. او می گوید: »ما نمی 
توانیم از کشاورزان خود بخواهیم که از گلیفوسات و مهندسی 
ژنتیک صرف نظر کنند ، اما سپس چنین محصواتی را وارد 
کنیم.« در عمل فعالیت ها علیه شــرکتهای بزرگ اینترنتی 
آمریکا مانند فیس بوک، آمازون، گوگل، اپل و غیره طرح ریزی 
می شوند. فرانسه می خواهد مالیات دیجیتال اروپا را برای این 
شــرکت ها وضع کند، در حالی که آلمان مردد است.در این 
میان میزان حمایت دولت های آلمان و فرانســه از بایدن در 
درگیری با چین نیز متناقض اســت. ماس و لو دریان پیش از 
این با بایدن در برخورد با پکن همکاری نزدیک داشته اند. هر 
چند مکرون نیز غالباً در انتقادات خود از پکن مصمم اســت، 
اما این مانع از اســتناد وی به یک رابطه ممتاز بین فرانســه 
و چین نمی شــود. یکی از وزیران کابینه فرانســه می گوید: 
»ما دعوا با چین را نمی خواهیم.«مرکل نیز به همین شــکل 
می اندیشــد؛ او می خواهد از هر چیزی که می تواند سرمایه 
گذاری های آلمان را در بازار رو به رشد چین به خطر بیندازد 
 )SPD( جلوگیری کند. از طرف دیگر حزب ائتافی دولت وی ،
خواستار تغییر در سیاست چین است و افزایش قدرت جهانی 
این کشور را »رقیب سیستمی« برای غرب می داند. بنابراین 
در خصوص مقابله با چین، سوسیال دموکرات ها به بایدن از 

مرکل نزدیک ترند.

سخنگوی وزارت خارجه خبر تماس عراقچی با تیم بایدن را ساختگی خواند و گفت: 
خبرسازی های زرد شیوه مرسوم برخی رسانه ها به ویژه در این روز ها شده است.، سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز )جمعه( 
خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره تماس ســید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امــور خارجه جمهوری اســامی ایران با تیم جو بایدن را ســاختگی خواند و گفت: 
خبرســازی های زرد شیوه مرسوم برخی رســانه ها به ویژه در این روز ها شده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد: این 
خبر مربوط به اول هفته و کاما ســاختگی اســت. وی با تاکید بر اینکه این دســت 
رســانه ها از این پس از اینگونه اخبار هر روز بیشــتر خواهند ساخت، اظهار داشت: 
در نیویورک همان روز توســط دفتر نمایندگی جواب داده شــده که هیچ تماســی 
مستقیم یا غیر مستقیم نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین تصریح کرد: 
خبرسازی های زرد شیوه مرسوم رسانه هاست؛ به ویژه در روز هایی که دستشان خالی 
و تقاضا بااست.به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به نقل 
از منابعی دیپلماتیک مدعی شد که »سید عباس عراقچی« معاون وزیر خارجه ایران 

پس از انتخابات آمریکا تاش کرده از طریق واســطه هایی این پیام را به »جو بایدن« 
رئیس جمهور منتخب )به گفته رســانه های آمریکایی( منتقل کند که آمریکا قبل از 
شروع هرگونه مذاکره باید بدون پیش شرط به برجام بازگردد.نیویورک تایمز به نقل 
از همین منابع نوشته، ایران مایل به توقف موقت غنی سازی اورانیوم یا کاهش سطح 
ذخایر اورانیوم خود نیست. این دیپلماتها می گویند ایران زمانی به تعهدات کامل خود 
بازخواهد گشت که آمریکا به تعهدات خود بازگردد. با این وجود، این روزنامه آمریکایی 
در ادامه گزارش داده است که تیم جو بایدن هیچ پیامی از طرف ایرانی دریافت نکرده 
اســت و گفته اند که رسیدگی به این مساله)برجام( فقط بعد از مراسم تحلیف بایدن 
انجام خواهد شد.گفتنی است سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه ۲۶ آبان در نشست 
خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پیام هایی رد و بدل شده که 
در برجام تغییراتی صورت بگیرد، بیان کرده بود: برجام بین ایران و ۱+5 امضا شده که 
آمریکا به مشارکت خود پایان داده و چیزی است مربوط به سال ها مذاکره، نهایی و 
جمع بندی و مهر و موم شده است. ما نه پیامی از کسی گرفتیم و نه پیامی از کسی 

در این حوزه می پذیریم.

وزیر خارجه روسیه با پاسخ به انتقاد 
مخالفان توافق آتش بس در قره باغ و 
توضیح اهداف مسکو، گفت: »ظاهراً 
غرور همتایان آمریکایی و فرانسوی 
ما از نقش مســتقیم و موثر روسیه 
در حل و فصل مناقشه قره باغ کمی 
گزارشز  اســت.«به  جریحه دار شده 
خبرگــزاری »تــاس«، »ســرگئی 
اوروف« وزیر امور خارجه روســیه 
در مصاحبــه اختصاصی با شــبکه 
تلویزیونی »راشــا تودی« اعام کرد 
که اتهام خیانت روســیه به تعهدات 
خویش در چارچوب سازمان پیمان 
امنیت جمعیدر ارتباط با اوضاع قره 
باغ کوهســتانی، غیرصادقانه است.

اوروف در توضیح برخی تفاســیر از 
اهداف روسیه در حل و فصل اوضاع 
قره باغ، گفت: »شــما شاهد هستید 
که برخی چطور ناصادقانه، از جمله 
در عرصه سیاســی داخلی روسیه، 
دربــاره روند اوضاع در قره باغ اظهار 
نظر می کننــد. برخی تحلیلگران ما 
را مســتقیماً متهم می کنند که به 
تعهدات خود تحــت پیمان امنیت 
جمعــی خیانت کرده ایــم. اواً، من 
فکر نمی کنم که این افراد، و من به 
اسم، برخی از این افراد را می شناسم 
که از نظر سیاســی بی سواد، از نظر 
حقوقی تحصیاتی ندارند. ثانیاً، آنها 
نمی تواننــد درک کنند که تعهدات 
پیمــان امنیت جمعــی منحصراً به 

دفاع مشترک کشــورهای عضو این 
ســازمان در برابر تجاوزات خارجی 
مربوط اســت، که البته این مسئله 
در ارمنســتان اتفاق نیفتــاده و این 
کشــور مورد حمله قــرار نگرفت. از 
این نمونه ها زیاد است. تفسیر درباره 
این موضوع را به وجدان نویسندگان 
خــارج از کشــور و در فدراســیون 
روسیه واگذار می کنم.«وزیر خارجه 
با تاکید بر اینکه روسیه هیچ تمایلی 
به کســب امتیازات و اعتبار سیاسی 
در وضعیت درگیری های نظامی در 
منطقه قره باغ را نــدارد، افزود: »ما 
از نظــر فلســفی درک می کنیم که 
آنها چگونه ســعی می کنند توافق 
نامــه آتش بس 9 نوامبر )۱9 آبان( و 
نقش روسیه در دســتیابی به آن را 
تفســیر کنند. مواضع مخالفان این 
توافق کامًا  غیرواقع بینانه اســت. 
تقریبا  »روســیه  می گویند-  برخی 
همه را فریب داده و به ذی  نفع اصلی 
اوضاع تبدیل شــده است.« و برخی 
هم می گویند- »روسیه به متحدان 
خود خیانت کرده است«. می بیند که 
اکنون همه ابزارها برای »مخالفان« 

فراهم شــده، از جمله تحریف کامل 
واقعیت ها.«بــه گفته وی، روســیه 
به فعالیت خود در راســتای اجرای 
سیاســت خارجی خود، که توسط 
پوتین،  رئیس جمهــور وادیمیــر 
تعیین می شــود ادامه خواهد داد و 
با قضاوت بر اســاس نظرسنجی ها، 
این سیاســت از حمایت گســترده 
شــهروندان روس برخوردار اســت.

سرگئی اوروف همچنین در پاسخ 
به ســئوال دیگری یادآور شــد که 
موضوع آتش بس در منطقه قره باغ با 
مشارکت ایاات متحده و فرانسه حل 
و فصل شــد و مواضع آنها، به عنوان 
دیگر روسای مشترک گروه مینسک 
ســازمان امنیت و همکاری اروپا، در 
هنگام تصمیم گیری در این باره در 
نظر گرفته شد.وی توضیح داد: »من 
اعتقاد ندارم که این مســئله بدون 
مشــارکت آمریکا حل شــده باشد، 
برای اینکه مسلماً، مواضع سه رئیس 
مشــترک گروه مینســک سازمان 
امنیــت و همکاری اروپا - روســیه، 
ایاات متحده و فرانسه - که در طول 
ماه گذشــته قبل از توافق 9 نوامبر، 

بارها در سطح روســای جمهوری، 
در ســطح وزرای خارجه و در سطح 
نمایندگان ویژه ســه کشورها مورد 
بررســی قرار گرفته، بــه نفع پایان 
فوری خونریزی ها و ایجاد مکانیزمی 
برای کنترل دقیق برقراری آتش بس 
است که دقیقاً این هدف تأمین شده 
اســت.«وزیر خارجه روســیه تاکید 
کرد که ایاات متحده و فرانســه بر 
کشورهای منطقه قفقاز تأثیر دارند، 
بنابراین، آنها نقش سیاســی مهمی 
در ایجاد شرایط مناسب برای دست 
یابی بــه توافق آتش بس داشــتند 
کــه در نهایت به لطــف تاش های 
شجاعانه شــخص وادیمیر پوتین، 
این توافق تحقــق یافت و اکنون بر 
همه آشکار شده که این توافق موفق 
بوده و عمل می کند.«اوروف معتقد 
ایاات  اگر غرور نمایندگان  اســت، 
متحده و فرانسه در امور مناقشه قره 
باغ کوهســتانی  »جریحه دار شده«، 
بسیار غم انگیز است. وی گفت: »در 
تماس های من با همتایان آمریکایی 
و فرانسوی و همچنین در تماس های 
رئیس جمهــور امانوئــل ماکرون و 
رئیس جمهور وادیمیر پوتین درباره 
روند اوضاع در قره باغ کوهســتانی 
طی چنــد روز گذشــته، به وضوح 
مشخص است که غرور آنها جریحه 
دار شده و این مسئله ناراحت کننده 

است.«

 اوروف:
 موفقیت روسیه در قره باغ، غرور 
آمریکا و فرانسه را جریحه دار کرد

خطیب زاده: 

خبر تماس عراقچی با تیم بایدن ساختگی است
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بررسی ها و داده های ناسا نشان می دهد آلودگی هوا در سراسر جهان 
طی امســال به دلیل شیوع بیماری کووید-19 کاهش یافته است و به 
نظر می رسد که سیاره ما بااخره فرصتی برای کشیدن یک نفس عمیق 
یافته است.به گزارش آی ای، در حالی که همه جهان دوران غم انگیزی 
را پشت سر می گذارند، وقتی نوبت به بررسی وضع آب و هوا و آلودگی 
هوا می رسد می بینیم که داده ها داستان متفاوتی را روایت می کنند.

آیا ماندن در خانه و اعمال قرنطینه منجر به آلودگی کمتر شده است؟ 
 »GEOS« به نظر می رســد همینطور است، چرا که مدل ترکیب جوی
ناســا، آلودگی هوای جهانی را با و بدون شیوع کووید-19 بررسی کرده 
است و به نظر می رسد تمام چیزی که زمین ما برای یک نفس راحت 

کشیدن نیاز داشته حضور کمتر انسان ها بوده است.

دستیار گوگل اکنون این امکان را برای فرزندان خانواده فراهم کرده 
اســت که جای والدین خود را بیــرون از خانه بیابند و بفهمند که 
چقدر از خانه دور هستند و چه زمانی به خانه می رسند.به گزارش 
انگجت، امروزه نمایشگرهای هوشمند که نقش دستیاران ما انسان 
ها را بازی می کنند، بیش از پیش مورد اســتفاده بزرگســاان و 
کودکان قرار می گیرند و »دســتیار گوگل«)Google Assistant( نیز 
قدم مهمی در این راه برداشته است.شرکت گوگل در یکی از آخرین 
به روزرسانی های مهم خود در سال 2020، خانواده ها را با مجموعه 
ای از ویژگی های جدید برای نمایشــگرها و بلندگوهای هوشمند 
روبرو کرده اســت.برای شروع، گوگل یک ویژگی جدید موسوم به 

»Family Notes« اضافه کرده است.

یافته های یک پژوهش نشــان داد که نیمی از ســالمندان بررسی شده 
احساس تنهایی می کنند. همچنین مشخص شد بین احساس تنهایی و 
وضعیت تغذیه سالمندان رابطه معکوس وجود دارد و افرادی که احساس 
تنهایی بیشتری دارند، از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند. روند روبه رشد 
جمعیت ســالمندان در ایران و جهان باعث شده است که در سال های 
اخیر، ســالمندی سالم در کشــورهای مختلف مورد توجه برنامه ریزان 
وسیاســت گذاران قرار گیرد. بی توجهی به نیازهــای روانی و اجتماعی 
ســالمندان می تواند از طریق بروز پیامدهایــی مثل انزوای اجتماعی و 
احساس تنهایی، سالمندی سالم و فعال را مورد تهدید قرار دهد. عوامل 
متعددی مانند تجربه فقدان و ابتا به بیماری های جسمی و روانی، باعث 

تجربه احساس تنهایی در سالمندان می شود. 

کووید-19 باعث شده زمین 
نفس عمیق بکشد

مکان یابی والدین توسط 
فرزندان با »دستیار گوگل«

سالمندان »تنها« وضعیت تغذیه 
مناسبی ندارند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فروشندهدورهگردآبمیوهداخلجمعیتمعترضاندموکراسیخواه
درشهربانکوکتایلند

معرفی هایپرکار الکتریکی اایشن فریدوم 
شرکت های استارت آپی الکتریکی این روزها بسیار زیاد شده اند و جدیدترین آن ها شرکتی بنام اایشن هایپرکارز )Elation Hypercars( در 
کالیفرنیا است. اایشن قصد دارد به اولین شرکت تولید هایپرکارهای لوکس الکتریکی در آمریکا تبدیل شود. اولین محصول این شرکت 
ناشناخته هایپرکاری بنام فریدوم )Freedom( است. به گفتهٔ اایشن، تیم مهندسی این شرکت در مسابقات فرمول یک، 2۴ ساعته لمانز 
و مسابقات اروپایی دیگری کار کرده اند.فریدوم از طراحی بیرونی چشمگیری برخوردار است که شاید کمی یادآور لوتوس اویجا باشد. در 
تصاویری که از این هایپرکار الکتریکی منتشر شده است، اسپلیتر جلوی فیبر کربنی، رکاب های آئرودینامیکی، درهای گالوینگ، بال عقب 
فعال و دیفیوزر بسیار بزرگ به چشم می خورد. کابین خودرو که از کاکپیت جت های جنگنده الهام گرفته هم به صفحه آمپر دیجیتالی و 
کنسول مرکزی فیبر کربنی مجهز است. به گفتهٔ اایشن، خریداران می توانند کابین فریدوم را با چرم پریمیوم، فلزات گران بها و سنگ های 
قیمتی شخصی سازی کنند.فریدوم روی یک شاسی مونوکوک فیبر کربنی قرار می گیرد که تنها 1۸0 کیلوگرم وزن دارد و به پکیج باطری 
لیتیوم یونی T شکل مجهز است. این باطری ها با ظرفیت های 100 و 120 کیلووات ساعتی قابل انتخاب خواهند بود و بُردهایی در حدود 

۴۸0 و ۶۴0 کیلومتر را ارائه می کنند اایشن قصد ارائهٔ یک نسخهٔ چهار موتوره با 1900 اسب بخار قدرت را هم دارد .

بایی که کرونا بر سر نشستن و راه رفتن آورد
در یک مطالعه، میزان فعالیت بدنی در دوران قرنطینه بررسی شد که بر اساس آن مدت زمان نشستن 2۸.۶ درصد افزایش و مدت زمان 
راه رفتن ۳۵ درصد و مجموع کل فعالیت های بدنی ۳۳.۵ درصد کاهش یافته است.همه گیری کووید-19 یک بحران سامتی بی سابقه 
اســت که بســیاری از افراد را مجبور کرده برای مدت زمانی در خانه بمانند و در انزوا باشند. اگرچه مطالعات نشان داده است که کودکان 
ابتای کمتری به کووید19 دارند اما آن ها نســبت به پیامدهای همه گیری آســیب پذیری بسیار باایی دارند که اثرات آن می تواند به 
مراتب خطرناک تر و تا سال ها برای کودکان باقی بماند.مطالعه ای تحت عنوان »اثرات قرنطینه خانگی و کم تحرکی ناشی از همه گیری 
کووید-19 در کودکان طیف اوتیسم« از سوی سروین ساار، متخصص تربیت بدنی انجام شده و از طریق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده، که هدف آن بررسی تغییرات سطح فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با میزان فعالیت بدنی در کودکان 
و نوجوانان مبتا به اختال طیف اوتیسم در دوران زندگی غیرفعال کرونا ویروس است.در نتایج کان مطالعه مربوطه به دست آمده است 
که تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی، توانبخشی و ورزشی و قرنطینه خانگی، موجب تغییر سبک زندگی، کم تحرکی و یکجانشینی طوانی و 
استفاده بیشتر از گوشی های تلفن همراه در کودکان شده و در پی آن کاهش معنادار میزان فعالیت بدنی کودکان طیف اوتیسم شده است.  

بعقلآفریناندیواهاتالهیهمستانمیخاهات
هآمدهشأنشفروداّنماهردیکشلجهٔکبریا هساقیکور،هشاهنجفهّریهرشاستاوراصدف زشادیهاندهگرزانعشقهنوردلصبحخیزانعشق نسرمستآگاهدل هرگزردجزراهدلهرندا هشادیفروشانبیشوروشرهاندهرستانبیپاوسر

پیشنهاد

چهره روز

سرگذشت هکلبری فین
کتاب ماجراهای تام ســایر به شکل سوم شخص نوشته 
شده بود. نویسنده در آن به هیچ کدام از بچه ها اجازه نداد 
که شروع به تعریف داستان کنند و از ماجراجویی هایشان 
صحبــت کنند. اما در کتاب سرگذشــت هکلبری فین، 
نویسنده به هک این اجازه را می دهد. این شاید مهم ترین 
و آشــکارترین تفاوت دو کتاب باشــد. فقط تصور کنید 
که اگر نویســنده به تام ســایر اجازه می داد داستان را 
نقــل کند! در این صورت احتمــاا با یک رمان چندین 
جلدی روبه رو می شــدیم.تام ســایر بچــه ای ماجراجو 
و فوق العــاده خیال پرداز بود کــه بازی های بی نظیری 
براســاس کتاب هایی که خوانده بود طراحی می کرد و با 
هوش باایی که داشت دیگر بچه ها را نیز همدست خود 
می کرد. اما هکلبری فین بچه فقیری بود که فقط ماجراجویی را دوست داشت، بنابراین همیشه نقش 
یک ســرباز خوب را در قبال فرمانده تام سایر بازی می کرد. در کتاب حاضر هم هر وقت تام سایر وارد 
داستان می شود، بافاصله نقش اول به او می رسد و هک به نحوی به حاشیه داستان رانده می شود.ولی 
در نبود تام ســایر، هک فین به عنوان بچه ای ســاده و جوانمرد نقش اصلی را برعهده می گیرد و برای 
خواننــده از ماجراجویی های خودش که رنگ و بویی متفاوت دارد صحبت می کند. مســائل این کتاب 
دیگر آنقدر در دنیای کودکانه جریان ندارد و بحث های جدی تری مانند مسائل نژادپرستانه، حقه بازی و 
دزدی، ظلم و تاش برای آزادی در سراسر کتاب دیده می شود.هکلبری فین اما بچه ای جوانمرد است 
که سبک زندگی اش قاعده و برنامه ریزی نمی شناسد. او رها بودن را دوست دارد و خیلی زود مشکات 
جیم را مشکات خودش می بیند. احساسات نژادپرستانه در او وجود ندارد و یا اگر وجود دارد صرفاً تحت 

تاثیر رفتار دیگران است که خیلی هم به آن توجهی نمی کند....

 مارک تواین 
مارک تواین نویســنده و طنزپرداز آمریکایی متولد ۳0 
نوامبر 1۸۳۵ اســت. نام اصلی این نویســنده سمیوئل 
انگهورن کلمنز است اما او نام هنری مارک تواین را برای 
خود انتخاب کرده است. علت انتخاب این نام به حرفه ی 
او برمیگردد او که یک ملــوان زیر دریایی بود اصطاح 
مارک تواین در انگلیسی به معنای امن بودن مسیر برای 
پیشبردن زیردریایی است، زیرا عمق آب بیشتر از 12 پا 
اســت.مارک تواین ۳0 نوامبر 1۸۳۵ در ایالت میسوری، 
آمریــکا به دنیا آمد. او فرزند پدری تاجر بود و در دوازده 
ســالگی پدرش را از دست داد. او بعد از فوت پدرش در 
چاپخانه ی برادرش مشــغول به حروف چینی شد و  بعد 
از مدتی مسئل چاپ آن چاپ خانه شد. در همین دوران 
بود که مارک تواین ستونی طنز در روزنامه  با نام و امضاهای عجیب و غریب می نوشت.مارک تواین در 
هجده سالگی به سنت لوئیس، بزرگ ترین شهر ایالت میسوری رفت و بعد از آن جا برای مدت کوتاهی به 
نیویورک و شهرهای دیگر رفت و در چاپخانه ها مشغول به کار شد. او به مدت هفت سال سوار بر کشتی 
بخار روی رودخانه ی میسیســیپی شناور بود. در سال 1۸۵9 مجوز ناخدایی کشتی گرفت و در جنگ 
داخلی آمریکا شــرکت کرد. تواین در این سال ها هرگز نویسندگی را رها نکرد و برای مجات مختلف 
مقاله های طنز می نوشت.نشریه علوم باطنی درباره ی تجربیات متافیزیکی مارک تواین می نویسد:» اولین 
تجربه ی انتقال فکر و تلگراف ذهنی برای مارک تواین با هلن کلر رخ داده است. در سال 1۸۸۵ میادی، 
مارک تواین در اواخر عمرش مدرک دکتری خودش را در رشته ی ادبیات انگلیسی از دانشگاه آکسفورد 
گرفت. او در سال های آخر عمرش به علت مرگ همسر و دخترش به افسردگی شدید دچار شد. او 21 

آوریل سال 1910 بر اثر حمله ی قلبی درگذشت.

بخوانید در اینستاگرام


