
استاندار تهران:
 تعطیلی ادارات استان تهران فردا 

اباغ می شود
اســتاندار تهران گفت: تعطیلی ادارات اســتان تهران امروز شنبه از 
سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اباغ می شود. انوشیروان 
محســنی بندپی اســتاندار تهران در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
تصمیمات ســازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی 
ادارات از شفافیت و صراحت کافی برخوردار است و این مصوبه امروز 
شنبه مورخ ۸ آذرماه به تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران برای 
اجرا اباغ می شود. وی گفت: جزئیات اباغیه تعطیلی ادارات استان 

تهران امروز شنبه به اطاع رسانی می  شود.
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی یادآور شد که شعاع عظمت و اقتدار این نیرو، رویای استکبار 
جهانی و قدرت های فرامنطقه ای برای تســلط بر مولفه های امنیتی منطقه را باطل کرد. پیام سرلشــکر باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز 
نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:»فرارسیدن هفتم آذرماه »روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی« و چهلمین سالگرد حماسه بزرگ رزمندگان دریادل 
موشــک انداز »پیکان« در عملیات »مروارید« و خلق حماســه ای ماندگار و غرورانگیز با تسخیر پایانه های نفتی »البکر« و »اامیه« و تحقیر ارتش بعثی صدام و 

حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن را گرامی می دارم.
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 سرلشکر باقری:
اقتدار نیروی دریایی رویای استکبار را باطل کرد
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تجارت خاطرات یا افشای رموز؟
شخصیت های سیاســی در جهان گاها به باز نویسی خاطرات دوران 
مسئولیت سیاسی خود می پردازند. این امر در بسیاری از کشور های 
جهان متداول اســت و اگر بخواهم تعداد خاطــرات مکتوب این نوع 
شــخصیت ها را با عدد و رقم ارائه کنم شاید بتوان به عددی در حد و 
اندازه ۱۰۰ هزارجلداشاره داشت. اخیرا نیز انتشارات بریتانیایی پنگوئن 
)Penguin Books(، کمپانی مادرِ ناشِر کتاب، »سرزمین موعود« در اولین 
روز عرضه کتاب خاطرات باراک اوباما با نام » سرزمین موعود «، رکورد 
فروش ۸۸۷,۰۰۰ نســخه  در روز اول را به ابتکار خود اختصاص داده 
است . فروش این کتاب در کشور های آمریکا و کانادا البته رکورد قابل 
اعتنایی است . جالب است بدانید رکورد قبلی فروش در روز اول برای 
کتابی که نویســنده آن از ساکنان ســابق کاخ سفید باشد، متعلق به 
کتاب » شدن « نوشته  ی میشل اوباما، همسر باراک اوباما و بانوی اول 
سابق آمریکا، بود که در روز اول عرضه  در سال ۲۰۱۸ عدد ۷۲۵,۰۰۰ 
نســخه  را به خود تخصیص داده بود. اما اهمیت این تعداد فروش در 
درجه دوم به اســتقبال از فروش باز میگردد کــه قطعا آن را میتوان 
تجارت خاطرات نام گــذاری کرد. و بنظر حقیر اهمیت درجه یک در 
ولع جامعه جهانی برای بدســت آوردن یک نســخه از این کتاب آنهم 
در نسخه کاغذی و در عصر مکتوبات دیجیتالی به محتوای این کتاب 
باز میگردد که بیشــتر در خصوص وقایعی نوشته شده که از قلم یک 
رئیس جمهور در دوران استقرار و فرماندهی در کاخ سفید نگاشته شده 
که صد البته از فیلتر سازمان های اطاعاتی و کارشناسان حقوق بین 
الملل عبور داده شده و شــمایی از اطاعات اشکار را با کمی چاشنی 
افشــاگری آنهم برای ایجاد جذابیت منتشر میکنند. کتاب » سرزمین 
موعود « به زبان انگلیســی منتشر شــده و همین یکی دوهفته اینده 
کارشناســان و انتشارات چی ها برای منافع خود هم که شده آن را به 
صد ها زبان و از جمله فارسی ترجمه خواهند نمود و در دسترس عموم 
قرار میگیرد. انچه برای ما ایرانیان مهم است بخش هایی از این کتاب 
است که مربوط به جنایات سردمداران کاخ سفید در منطقه غرب اسیا 
و بخصــوص در عراق انجام داده اند، میشــود . البته عاوه بر این امر 
ممکن است اوباما بخشــی از سیاستهای اشکار نسبت به برجام را نیز 
در این کتاب آورده باشد.  آما تا هم اکنون با اینکه هنوز کتاب بدستم 
نرسیده اما در سایت ها تکه های کوچکی از این مکتوب درج شده که 
از منظر ما ایرانیان باراک اوباما را هم بقول رهبر معظم انقاب اسامی 
حضرت آیت اه امام خامنه ای مد ظله العالی ، با دســتکش مخملی 
بر پنجه ای چدنی افشا تر میکند. همانگونه که همگان میدانند باراک 
اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریکا )بین ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷(، 
رئیس جمهور ایاات متحده امریکا شده بود. او در این دوران  تجربیات 
دوران ریاســت  جمهوری اش را در قالب مجموعه ای دو جلدی مکتوب 
کرده اســت که جلد اول آن تحت عنوان » سرزمین موعود« در ۷۶۸ 
صفحه، روز سه شنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ )۲۷ آبان ۹۹(  توسط موسسه 
انتشاراتی پنگوئن منتشر شد. اوباما بعد از انتشار و فروش اعجاب انگیز 
ایــن کتاب  در روز اول اذعان کرده که این فروش به پیروزی جوبایدن 
رئیس جمهوری انتخاب شــده بعد از دونالــد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۰ 
مرتبط اســت . این گفته حاکی از این محتوا اســت که مطالب کتاب 
ایــن جاذبه در فروش را بخود اختصاص نمیدهند تا بتوانند این حجم 
از فروش را در آمریکا و کانادا داشــته باشــند.  اوبا ما در همین ابتدا 
به شــرایط ناهنجار امروز امریکا اشاره کرده و مینویسد: » آن چه اصًا 
پیش بینی نمی کردم، عاوه بر دشوارِی آوردن کلماْت روی کاغذ، سیِر 
حوادث طی سه ســال و نیم پس از آخرین پرواز با ایرفورس وان بود. 
اآن که این جا نشسته ام ]و این کتاب را می نویسم[، کشور همچنان در 
چنگال یک پاندمِی جهانی و بحران اقتصادِی همراهِ آن گرفتار اســت. 
بیش از ۱۷۸,۰۰۰ ]در حال حاضر بیش از ۲۶۲,۰۰۰[ آمریکایی جان 
خود را از دســت داده اند؛ کسب  وکارها فرو پاشیده اند؛ و میلیون ها نفر 
شــغل خود را از دست داده اند. در سراسر کشور، مردم از همه طیف ها 
به خیابان ها آمده اند تا به مرِگ مردان و زنان سیاه پوسِت غیرمسلح به 
دست پلیس اعتراض کنند. شاید از همه نگران کننده  تر این است که 
به نظر می رسد دموکراسِی ما دارد لبه ی پرتگاهِ بحران تلوتلو می خورد؛ 
بحرانی که ریشه در یک کشــمکش بنیادین میان دو دیدگاه مخالف 
درباره ی این دارد که آمریکا چیست و چه باید باشد؛ بحرانی که بدنه ی 
سیاســی آمریکا را متفرق، خشمگین، و بی اعتماد کرده، و باعث نقِض 
ادامه دارِ هنجارهای ساختاری، تمهیدات فرآیندی، و پایبندی به حقایق 
اولیه ای شده اســت که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها زمانی 
آن ها را بدیهی می دانســتند«. حقیر البته به این مکتوب از گفته های 
اوباما بســنده نخواهم کرد و به مجرد اینک کتاب بدستم برسد بخش 
های بیشــنر از نکات جالب مندرج در کتاب را در مقاات خواهم اورد 
اما در حد دو جمله این توصیف از شــرایط آمریکا  توسط یک رئیس 
جمهور که حزبش پیروز انتخابات است ، مصداق مثال رهبری انقاب 
اســامی نیست که میفرمایند آمریکا همانند کشتی تایتانیک بااخره 

غرق خواهد شد؟ 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 پاسخ وزارت کار به ابهامات درباره یارانه جدید معیشتی 
وزارت کار به برخی از ابهامات درباره طرح جدید حمایت جبرانی معیشــتی خانوارها پاسخ داد. بعد از آنکه 
وزارت کار شرایط و زمان پرداخت تسهیات جدید کرونایی را طی اطاعیه ای اعام کرد, تعدادی از مردم 
ســوااتی را مطرح کردند. دولت قبــاً  اعام کرده بود بنا دارد به مدت 4 ماه بــه 3۰ میلیون ایرانی ماهانه 
۱۰۰ هــزار تومان پرداخت کند؛ ضمن اینکه به ۱۰ میلیون خانوار هم بار دیگر تســهیات قرض الحســنه 
یک میلیون تومانی پرداخت کند.خانوارهای مشــمول دریافت یارانه کمک معیشتی که منبع درآمدی ثابت 
ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تســهیات کرونایی خانوارها بوده اند، حدود ۲۹,۷ میلیون نفر )۱۱ 

میلیون خانوار(، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند.

بخشی از ابهامات عمده درباره کمک معیشتی دولت به شرح زیر است.
آیا  افرادی که یارانه بگیر هستند ولی بسته معیشتی را دریافت نمی کنند و حقوق ثابت و بیمه 

نیز ندارند مشمول دریافت این بسته می شوند؟
خیر، بسته جدید یارانه معیشتی فقط به افرادی تعلق می گیرد که بسته حمایت  معیشتی دریافت می کنند.

آیا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند، مشمول دریافت بسته حمایتی یارانه می شوند؟
خیر، این بســته به افرادی تعلق می گیرد که اواً درآمد ثابتی نداشته باشند ، دوم متقاضی وام یک میلیون 

تومانی کرونایی در ابتدای سال بوده باشند ، سوم اینکه دریافت کننده بسته حمایت معیشتی باشند
چرا بسته جدید  یارانه معیشتی به تمام یارانه بگیران تعلق نمی گیرد ؟

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صرفا مجری سیاست های ستاد مقابله با کرونا و تصمیمات اتخاذ شده در 
این زمینه است .

اگر کسی وام یک میلیونی را درخواســت کند آیا مشمول دریافت کمک باعوض یکصد هزار 
تومانی نیز می شود ؟

بله ، افراد مشــمول بسته جدید معیشــتی ،  یکصد هزار تومان بابت هر یک از اعضای خانواده در چهار ماه 
پایانی ســال و همچنین  وام یک میلیون تومان را نیز دریافت می کنند. این افراد در مجموع ۲۹ میلیون و 

۷۰۰ هزار نفر هستند
تا چه زمان امکان تقاضای دریافت وام یک میلیون تومانی بسته یارانه معیشتی وجود دارد ؟

از تاریخ چهارم تا یازدهم آذرماه به مدت یک هفته
چرا در برخی از موارد  امکان ارسال کد ملی،  به سرشماره 6369 وجود ندارد؟

 تنظیمات برخی از گوشــی های تلفن همراه به گونه ای اســت که نیازمند اضافه کردن ۹۸+ قبل از  ۶3۶۹ 
هستند.در واقع در این گوشی ها ارسال پیامک به صورت۹۸۶3۶۹ + خواهد بود.

من یک کارگر باربر هستم و حقوق ثابت ندارم آیا مشمول دریافت این بسته جدید حمایتی می 
شوم؟

هر فردی که حقوق ثابت نداشــته باشــد و در فهرست معیشتی بگیران است و در فهرست اول سال حضور 
داشته باشد مشمول دریافت این بسته می شود.

آیا این بســته معیشتی به اعضای انجمن صنفی کارگران ســاختمانی که دارای پرداخت بیمه 
هستند تعلق می گیرد؟

 اگر فردی مشمول پرداخت بیمه شود چه کارگر ساختمانی و چه کارگر  غیر ساختمانی مشمول دریافت این 
بسته  نمی شود .به زبان دیگر، تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول دریافت این بسته نمی شوند.

چگونه می توان پیگیری کرد که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامک های ارســالی را 
دریافت کرده است ؟

 همان طور که در اطاعیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص بسته  جدید حمایت  معیشتی اعام 
شد،  به افرادی که مشمول دریافت این بسته هستند  به نحو مقتضی اطاع رسانی خواهد شد.

»فرصت« افزایش تولید محصوات کشــاورزی،صرفه دار شــدن صادرات و کاهش قیمت داخلی را با »افتضاح مدیریت« به »تهدید« از دست دادن بازار صادرات، 
افزایش قیمت داخلی و ناراضی کردن تولیدکننده تبدیل کردیم. بدتر از این مگر می شود تولید، صادرات و بازار را مدیریت کرد؟ در یکی دوسال اخیر که وضعیت 
فراوانی آب برای بخش کشاورزی بهتر شده و کشاورزی کشور از این جهت رونق دارد، از طرفی با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصوات 
کشاورزی هم صرفه زیادی دارد، شاهد رشد قابل توجه صادرات محصوات کشاورزی هستیم. هر چند این مساله می تواند در خصوص رشد صادرات و افزایش 
بازار محصوات کشاورزی ایران در منطقه مفید باشد ولی چالش هایی را هم از جمله کمبود برخی محصوات کشاورزی در داخل کشور و افزایش قیمت ها ایجاد 
کرده است. همچنین پس فرستادن محموله های صادراتی و کاهش قیمت داری محصوات صادرات، و خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل عدم برنامه 
ریزی درست از جمله این مشکات است. بعضا حتی سود صادرات هم به جیب تولیدکننده نمی رود و بیشتر واسطه ها و داان از خروج محصوات کشاورزی از 
کشور منفعت می برند؛ این یعنی کشور در تولید، صادرات و تنظیم بازار داخلی برنامه ندارد و جای یک رگواتوری خالی است. به نوعی فرصت رونق گرفتن تولید 
و صادرات محصوات کشاورزی و افزایش درآمد تولیدکننده، و فراوانی عرضه برای مصرف کننده را با مدیریت غلط و ناهماهنگی ها چنان به تهدید تبدیل کردیم 
که هم مصرف کننده با گران خریدن ناراضی اســت، هم تولیدکننده راضی نیســت، بازار صادرات هم در حال از دست رفتن است و خاصه آنکه از این بدتر نمی 
شد، مدیریت کرد.جمله معروفی در کشورمان داریم که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود اما جای این گزیدگی ها  هرسال در کشورمان درد می کند و 
اشتباهاتی که در ارتباط با صادرات، تنظیم بازار و برنامه ریزی تولید وجود دارد، هر سال تکرار می شود.تولید بیش از اندازه یا کمبود مقطعی محصوات کشاورزی 
اتفاقی است که بارها و بارها در کشورمان روی داده و تبدیل به روند تکراری در کشورمان شده است به طوری که رهبر معظم انقاب نیز در دیداری که اعضای 
هیئت دولت با ایشان داشتند، تذکراتی در این خصوص دادند و خواستار رفع این مشکات شدند.این بی برنامگی ها در تولید زمانی که ارزش پول ملی نیز کمتر 
و انگیزه برای صادرات محصوات کشاورزی بیشتر شده است خود را در صادرات نیز نشان می دهد، به طوری که به یکباره حجم زیادی محصول برای صادرات 
به بازار های محدود کشورهای همسایه روانه می شود اما با توجه به محدودیت این بازارها، صادرات بیش از اندازه باعث پس زدن محصوات و شکست قیمت ها 
در بازارهای هدف صادراتی و حتی بازار داخلی می شود.در روزهایی که قیمت گوجه در بازار مصرف کشورمان به یک باره از ۲ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان 
افزایش می یابد، فیلم هایی در فضای مجازی دست به دست می شود که ۲۰۰ کامیون ایرانی که بار گوجه فرنگی داشته اند، محصوات آنها در مرزهای پرویزخان باقی 
مانده و به عراق صادر نشده است.  بار برخی از کامیون ها به دلیل ماندن بیش از حد پشت مرز خراب شده است و حتی آنها را به روی زمین تخلیه کرده اند و برخی 
نیز به دنبال انتقال آنها به کارخانه های رب سازی هستند.یا مثا، تعرفه صادرات سیب زمینی به اقلیم کردستان عراق، هرساله در مقطع زمانی ۲۶ فروردین تا ۲4 
آبان برای حمایت از تولید داخلی افزایش می یابد و از ۲۵ آبان به بعد هر سال کاهش می یابد؛ همین امر باعث می شود که به یکباره حجم زیادی سیب زمینی به 
این کشور ارسال شود. حال با گران شدن قیمت دار در کشورمان انگیزه برای صادرات این محصول نیز بیشتر شده  و به قدری سیب زمینی به این کشور ارسال 
شده که قیمت آن در بازار عراق به ۵ تا ۱۰ سنت کاهش یافته است.داان عراقی نیز از این موقعیت استفاده کرده اند و با خرید این سیب زمینی ها، آن را برای 
فروش در آینده با قیمت بااتر ذخیره می کنند. این اتفاقات را می توان در بازار تولید محصوات دیگری نیز مانند مرغ و تخم مرغ، صیفی جات و میوه نیز مشاهده 
کرد و با توجه به مزیت صادراتی ایجاد شده به حدی این صادات با  بی برنامگی انجام می شود که بازارهای داخلی نیز با کمبود های مقطعی مواجه می شوند.هر 
چند در ظاهر بخش کشاورزی ایران در وزارتخانه جهاد کشاورزی و توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره می شود، ولی متاسفانه مدیریت بخش کشاورزی ایران چنان 
دچار چندگانگی و تناقض در سیاست گذاری شده است که عما زنجیره تولید، مصرف، و صادرات محصوات کشاورزی ایران دست چند وزیر و رئیس هست و از 
وزارت جهادکشاورزی و صمت تا وزارت بهداشت، نیرو، اقتصاد و بانک مرکزی در آن دخیل هستند. برای واکاوی بیشتر این مساله و چالش های مدیریتی که در 

حوزه تولید، تنظیم بازار و صادرات محصوات کشاورزی وجود دارد، با برخی مدیران دولتی و خصوصی در این حوزه گفتگو کرده است.

 مشکل از عدم برنامه ریزی در تولید است
محمد اهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره صادرات بیش از نیاز، به بازار کشورهای همسایه عراق و افغانستان و باقی ماندن محصوات کشاورزی در 
مرز ها اظهار کرد: کشورهای موفق،  تولید خود را بر اساس برنامه و میزان تقاضا  تولید می کند اما متاسفانه در کشور ما تولید بدون استراتژی صورت می گیرد و  
زنجیره تامین کامل نیست. وی افزود: هر ساله با چنین  مشکاتی مواجه هستیم و افزایش عرضه و یا کاهش آن، مشکاتی  را به همراه دارد که این موضوع برای 
تولید کنندگان و منابع ملی کشور، زیان آور است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در مقاطعی از سال به دلیل کمبود محصواتی مانند تخم مرغ، مرغ 
، صیفی جات در بازار مجبور به ممنوع کردن صادرات هستیم اما بعد از چند ماه با عرضه بیش از نیاز مواجه هستیم و  مجبور به فروش محصوات تولیدی به زیر 
قیمت می شویم.وی افزود : در کااهای صنعتی نیز با این مشکل مواجه هستیم به طوری که  زمانی برای فروش خودروهای باقی مانده در انبار خودروسازان مجبور 
به ارائه تسهیات کم  بهره می شویم اما در دوره دیگر تولید کاهش می یابد که برای عرضه آنها  بخت آزمایی و قرعه کشی صورت میگیرد.اهوتی گفت:  در صورتی 
که این عدم برنامه ریزی در بخش های تولیدی ادامه داشته باشد و تولیدات بدون در نظر گرفتن تقاضا باشد این رویداد ها متاسفانه ادامه خواهد داشت. رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران گفت: این عدم برنامه ریزی ها باعث می شود که به یکباره قیمت برخی محصوات در بازار سر به فلک برسد بکشد و با ابزارهای قهری 
برای تنظیم بازار آن اقدام شود یا تولید به حدی زیاد می شود که در انبارها واحدهای تولیدی و زمین های کشاورزی باقی می ماند. اهوتی ادامه داد: برای حفظ 
و حضور در بازارهای هدف صادراتی عراق، افغانستان و در آینده اوراسیا نیازمند اقدامات تخصصی هستیم اما در حال حاضر هر فعال اقتصادی برای صادرات ورود 
پیدا می کند درحالی که شناخت دقیقی از بازار هدف ندارد به همین دلیل با ایجاد رقابت های منفی، قیمت کااهای صادراتی را در بازارهای هدف پایین می آید.

 کارت بازرگانی تخصصی شود
وی تاکید کرد: با تخصصی شدن کارت های بازرگانی می توان جلوی این بی برنامگی ها را گرفت و باعث می شود صادرکنندگان تنها در بازارهای صادراتی حضور 
داشته باشد که  شناخت ازم دارند.وی در پاسخ به این سوال که چرا کارت بازرگانی تخصصی نشده اند گفت:  با هدف جلوگیری از انحصار، کارت های بازرگانی 
تخصصی نشده اند زیرا در قانون آمده است که برای جلوگیری از شکستن انحصار نباید مانعی برای تجارت  وجود داشته باشد.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران گفت : بعد از چهار  دهه از اجرای این قانون،کماکان انحصار در صنایع بزرگ  وجود دارد و تنها بنگاه های کوچک و متوسط هزینه این 
قانون را پرداخت می کنند،زیرا هر کسی به راحتی بدون هرگونه استثنایی می تواند در هر رشته ورود پیدا کند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: 
ازم است که فعالیت شرکت های تجاری  به صورت شرکت های مسئولیت محدود و شرکت های تجاری عمومی تفکیک شود و با تخصصی کردن فعالیت ها  به 

تولید و صادرات نظم و نظام داده شود.
   ادامه در صفحه سوم

بانک تسویه بین الملل پیش بینی کرد؛

احتمال رشد ٤/٤درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
زنگنه خبر داد

هدف گذاری 25 میلیارد داری 
صنعت پتروشیمی در سال 1400

آخرین خبر از زمان ارائه داراسوم

وزیر نفت با بیان اینکه با تکمیل طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۱4۰۰، ظرفیت تولید ساانه 
محصوات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن می رسد که نسبت به سال ۹۲ افزایش ۸۰ درصدی دارد، گفت: 
ارزش تولیــد محصوات نهایی این طرح ها در مجموع به ۲۵ میلیارد دار می رســد.یژن زنگنه  در آیین افتتاح 
ســه طرح ملی نفت از پتروشیمی لردگان به عنوان نخستین طرح نام برد و با اشاره به افزایش تولید محصوات 
پتروشیمی در هفت سال اخیر، گفت: هدف اصلی وزارت نفت و دولت در صنعت پتروشیمی، گذر از خام فروشی، 
تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل بوده اســت.وی  با اشــاره به اینکه بیشــتر طرح های جهش سوم صنعت 

پتروشیمی با هدف تولید ساانه ۱33 میلیون تن...

سخنگوی وزارت بهداشت:

کرونا جان ۴۰۶ نفر دیگر را گرفت
ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت 4۰۶ بیمار دیگر از مبتایان قطعی به 
کرونا در ۲4 ســاعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید ۱۹ در کشور به 4۷ هزار و ۹۵ نفر 
رسید.، سیما سادات اری دیروز جمعه با اعام آخرین آمار مبتایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود: در 
۲4 ساعت گذشته تا ظهر دیروز )هفتم آذر ۱3۹۹( بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱4 هزار و ۵۱ 
بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و دو هزار و ۲4۵ نفر بستری شدند. با این حساب، 
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۹۲۲ هزار و 3۹۷ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت اظهارداشت: 
خوشبختانه تاکنون ۶4۰ هزار و ۶۵ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین 

۵۸۶۰ نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

واکاوی افزایش قیمت محصوات کشاورزی 

تبدیل فرصت ارزانی به تهدید گرانی

4

3

2

3

2

  جزئیات تبادل زندانیان ایرانی
 و استرالیایی



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 8 آذر 1399  12 ربیع الثانی 1442  28 نوامبر 2020سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4511 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

 سرلشکر باقری:گزیده خبر

اقتدار نیروی دریایی رویای استکبار را باطل کرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســامی یادآور شد که شعاع عظمت و 
اقتدار این نیرو، رویای استکبار جهانی و قدرت های فرامنطقه ای 
برای تســلط بر مولفه های امنیتی منطقــه را باطل کرد. پیام 
سرلشــکر باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح به مناسبت 
روز نیروی دریایی ارتش به شــرح زیر است:»فرارسیدن هفتم 
آذرماه »روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی« و چهلمین 
سالگرد حماسه بزرگ رزمندگان دریادل موشک انداز »پیکان« 
در عملیات »مروارید« و خلق حماسه ای ماندگار و غرورانگیز با 
تسخیر پایانه های نفتی »البکر« و »اامیه« و تحقیر ارتش بعثی 
صدام و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن را گرامی می دارم.

نیروی دریایی ارتش با گذشت 32 سال از دفاع مقدس و روزهای 
پر حادثه و پر خطر جنگ تحمیلی 8 ساله به یمن هدایت های 
حکیمانــه و مدبرانه مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و همت و اراده وصف ناپذیر 
فرماندهان و کارکنان عالی قــدر، متعهد، مومن و انقابی خود 
با طی گام های بلنــد در چارچوب دکترین، راهبردها و الزامات 
دفاعی کشــور به جایگاهی نائل آمده است که شعاع عظمت و 
اقتدار آن، رویای استکبار جهانی و قدرت های فرامنطقه ای برای 
تســلط بر مولفه های امنیتی منطقه را باطل و ایران اسامی را 
پیام آور صلح، دوستی و امنیت در آب های سرزمینی و پیرامونی 

قرار داده است.در شرایطی که قدرت دریایی جمهوری اسامی 
ایران با دو بال قدرتمند خــود یعنی »نیروی دریایی ارتش« و 

»نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی« با ظرفیت سازی 
برای انجام ماموریت های بزرگ و منحصر به فرد، عمق راهبردی 

خود را از کرانه های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس 
هند به آب های دور و اقیانوس های فرادســت توسعه داده و به 
عنوان لنگرگاه امنیت فرامنطقه ای به ایفای نقش های حساس 
می پــردازد؛ الزامات ناشــی از تهدیدات متصــور فراروی اقتضا 
می کند این روند پرافتخار و غرورانگیز از پیشرفت باعزم، روحیه 
و همت مضاعف و اقدام و حرکت پرشتاب تر تداوم یابد و ابعاد و 
شعاع گسترده تری بیابد. متناسب سازی دانش و مهارت خاص و 
سنجیده دریایی با برد ماموریت ها و عملیات ها؛ برقراری تعامات 
همه جانبه و متنوع در ابعاد آموزشــی و عملیاتی با کشورهای 
همســو و دوســت؛ توانمندســازی مطمئن برای تداوم آماد و 
پشتیبانی در مسافت های دور و قابلیت های آفندی، پدافندی و 
ماندگاری در دریا؛ در زمره جهت گیری ها، اولویت ها و درس هایی 
اســت که به استناد اندیشه های دفاعی امامین انقاب اسامی، 
در مقطع تاریخی حاضــر هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد.

بر ارواح مطهر و تابناک شــهیدان همیشــه زنده دفاع مقدس، 
مدافعین حرم و عرصه امنیت دریایی به ویژه شــهدای گرانقدر 
عملیات مروارید درود می فرستم و با تبریک این روز خجسته به 
آحاد فرماندهان و کارکنان غیور، داور و خردمند نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ادامه توفیق آنان در این راه نورانی و 
عزت بخش برای ایران و ایرانی را از درگاه حضرت کبریایی طلب 

می کنم.«

 جزئیات تبادل زندانیان ایرانی و 
استرالیایی از زبان عراقچی

معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان تبادل زندانی استرالیایی با سه 
شهروند ایرانی را »منحصر به فرد« خواند و گفت که نتیجه یک کار فشرده 
دیپلماتیک با دو کشــور تایلند و اســترالیا بود و بیش از یک سال به طول 
انجامید. عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان در 
کانال تلگرام خود نوشت: روز چهارشنبه 5 آذر 1399 در نتیجه ی یک کار 
فشرده دیپلماتیک با دو کشور تایلند و استرالیا که بیش از یک سال به طول 
انجامید، سه زندانی ایرانی در تایلند با یک زندانی استرالیایی در تهران تبادل 
شدند. این تبادل در نوع خود منحصر به فرد می باشد چرا که:- سه کشور در 

این تبادل دخیل بودند و یک تعامل سه جانبه صورت گرفت.
- سه ایرانی در برابر تنها یک خارجی آزاد شدند.

- تبادل در فرودگاه تهران صورت گرفت. یعنی اول سه ایرانی آزاد و به تهران 
وارد شدند، بعدا زندانی استرالیایی از کشور خارج شد.

- تبادل با یک هواپیمای اختصاصی استرالیایی انجام شد که ابتدا زندانیان 
ایرانی را به تهران منتقل کرد.عراقچی افزود: اینجانب در لحظه انجام تبادل 
برای آخرین هماهنگی ها و نیز ایجاد اطمینان از به ثمر رســیدن یک سال 
تاش همکارانم و صدها ساعت رایزنی سیاسی، در فرودگاه حضور پیدا کردم 
و افتخار داشتم که از سه هموطن عزیز خود استقبال نمایم. پس از ورود این 
سه نفر و ابراز اطمینان از سامتی آنها دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده 
شد.این دیپلمات کشورمان خاطر نشان کرد:  تبادل زندانی یک امر مرسوم 
و پذیرفته شده در عرف بین المللی است و به هیچ وجه ناقض استقال قوه 
قضائیه نیست. در همه کشورها بعد از آن که مسیر قضایی به پایان رسیده 
و فرد به زندان محکوم شــد، امکان تبادل او بر اساس منافع ملی ایجاد می 
شود. در کشور ما این امر با تصویب شورای عالی امنیت ملی میسر می شود. 
کشــورهای دیگر هم روال خود را دارند.معاون ظریف افزود: در طول تقریبا 
یک ســال گذشته وزارت امور خارجه حداقل پنج مورد تبادل زندانیان را با 
کشورهای آمریکا )دو نوبت(، فرانسه، تایلند و استرالیا )دو نوبت( انجام داده 
و طی آن 8 نفر از هموطنان )شامل اساتید دانشگاه و فعالین مقابله با تحریم 

ها( در مقابل 6 زندانی خارجی در ایران آزاد شده اند.

رییس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
 آمادگی نیروهای مسلح بازدارنده است

 رییس ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه افزایش آمادگی 
نیروهای مســلح موجب بازدارندگی و ترس دشمنان می شود، گفت: برای 
مقابله با تهدیدات و توطئه های دشــمن باید خودمان را قوی کنیم و آماده 
باشیم.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، حجت ااسام »سید ضیاءالدین 
آقاجانپور« در پیامی به  مناسبت »روز نیروی دریایی« خطاب به امیر دریادار 
»حســین خانزادی« فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
خاطرنشان کرد: روز هفتم آذر ماه در تاریخ ملت ایران یک روز به یاد ماندنی 
و ماندگار اســت.وی، روز نیروی دریایی را را یادآور رشادت ها، داور مردی 
ها و حماســه آفرینی های نیروی دریایی قهرمــان در دفاع از جزایر، بنادر، 
ســواحل و دریاهای کشــور در مقابله با تهاجم نظام سلطه دانست و گفت: 
این روز یادآور روزی اســت که دریادان ارتش جمهوری اسامی ایران در 
هفتم آذرماه ســال 1359 در عملیات مروارید توانســتند چنان با قدرت و 
صابت طومار دشــمن را در هم بپیچند که دشمن تا پایان جنگ نتوانست 
نقش موثری را در حوزه دریا بر علیه ملت ایران انجام دهد.رییس ســازمان 
عقیدتی سیاســی وزارت دفاع تصریح کرد: تجربه به ما نشان داده است که 
برای مقابله با تهدیدات و توطئه های دشــمن باید خودمان را قوی کنیم و 
آماده باشیم زیرا افزایش آمادگی نیروهای مسلح موجب بازدارندگی و ترس 
دشمنان می شود.آقاجانپور به آیه شریفه »َوأَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَوٍة 
َوِمن رِباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِِه َعُدَو اَلِ َوَعُدَوُکم« اشاره کرد و افزود: رویارویی و 
نبرد قهرمانانه ما با نیروهای متجاوز امریکایی و دستگیری آنان و نیز کنترل 
و بازرســی کشــتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز و حضور جدی در آب 
های بین المللی، نشــانه اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران است و همگان باید بدانند، عزت ما در اقتدار، مقاومت و ایستادگی در 
برابر نظام سلطه با ارتقاء توانمندی های دفاعی است.وی با بیان اینکه امروز 
هرگونه تفکر مصالحه و ســازش با نظام ســلطه برای کاهش قدرت دفاعی 
و توان موشــکی کشــور، به عنوان بزرگترین خیانت به اسام و ملت ایران 
محســوب می شــود، خطاب به امیر خانزادی گفت: »روز نیروی دریایی را 
به دریادان و حماســه آفرینان این نیرو تبریک می گویم و دست و بازوی 
قدرتمند آنان را می بوسم و برای موفقیت جنابعالی و همکارانتان در اجرای 

کامل و دقیق اوامر ولی امر مسلمین امام خامنه ای عزیز دعا می کنم.

 امیر خواجه فرد: 
تمام سعی ما این است که جزو کشورهای برتر در حوزه عمود 

پروازها با شیم
مدیر عامل سازمان صنایع هوایی گفت: تمام سعی و تاشمان بر این است در آینده نزدیک جزء کشورهای 
برتر در حوزه عمودپروازها باشیم اگرچه افق نقشه راه ما فراتر از این است.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع 
، مراسم افتتاحیه هماورد ملّی توسعه )همت( در فناوری صنعت هوایی، با حضور مدیر عامل سازمان صنایع 
هوایی، رئیس انجمن هوافضای ایران، جمعی از اســاتید دانشگاه  های کشور و دانشجویان عاقمند شرکت 
کننده در هماورد در سالن همایش  های شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران برگزار شد.امیر خواجه 
فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی و رئیس هماورد ملی توسعه در این مراسم اظهار داشت: با توجه به اینکه 
انقاب ســوم صنعت هوانوردی بحث عمودپروازها یا VTOL می باشــد و عمده کشورهای پیشرو در صنعت 
هوایی در این حوزه فعال شده اند، تمام سعی و تاشمان بر این است در آینده نزدیک جزء کشورهای برتر در 
حوزه عمودپروازها باشیم اگرچه افق نقشه راه ما  فراتر از این است.مدیر عامل سازمان صنایع هوایی با اشاره 
به لزوم ارتباط با دانشگاه ها برای رفع نیازهای صنعتی افزود: قطعاً تیمی که امروز ثبت  نام کرده و تا پایان کار 
استوار می  ماند همان شرکت  های دانش بنیان آینده بوده و یا همان افرادی هستند که به عنوان متخصص در 
آینده جذب صنعت هوایی کشور خواهند شد.مدیر عامل سازمان صنایع هوایی این هماورد را محیطی رقابتی 
برای انجام یک کار علمی و رسیدن به محصول دانست  که می تواند ایران را در زمره کشورهای صادر کننده 
عمودپروازها قرار دهد.در پایان مراسم نیز احکام تیم  های شرکت  کننده به همراه مبلغ حمایت اولیه درنظر 
گرفته شــده به سرپرستان تیم  ها و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها تحویل شد.در این مراسم شهبازی دبیر 
هماورد ملّی توسعه در فناوری صنعت هوایی، با ارائه گزارشی در زمینه ایده تشکیل اولیه طرح همت، گفت: 
پیشنهاد این طرح از سوی سازمان صنایع هوایی مطرح شد که با استقبال انجمن هوافضای ایران، مؤسسه 
آموزشــی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری قرار گرفت.وی 
افزود: طرح همت از طرف اساتید محترم دانشگاه ها و دانشجویان مورد استقبال خوبی قرار گرفته و 15 تیم 
از دانشکده  های هوافضای دانشگاه  های کشور برای شرکت در اولین مسابقه ملّی طراحی هواگرد عمودپرواز 
ترابری، ثبت  نام نمودند.همچنین با توجه به موضوع اولین مسابقه و محدودیت برگزاری دوره های آموزشی 
حضوری در شرایط کرونایی،  دوره آموزش تخصصی غیرحضوری به میزان 15 ساعت برگزار گردید و فیلم 

های آن نیز در اختیار تیم ها قرار گرفت که مکمل آموزش های دانشگاهی خواهد بود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل 
قــوا، گفت: آنهایی که شــرایط اقتصادی امروز را 
پدید آوردند، تنهــا آورده خود را برجام می دانند 
و می خواهند مجددا به عرصه سیاســی بازگردند.

ســردار رســول ســنایی راد معاون سیاسی دفتر 
عقیدتــی سیاســی فرماندهی معظــم کل قوا در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به مسائل مطرح 
شــده بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
خصوص مذاکره با آمریکا گفت: در ارتباط با فضای 
پدید آمده بعد از انتخابات آمریکا در داخل ایران، 
برخی سعی دارند از این وضعیت بهره های خاص 
خودشان را داشته باشند و از این شرایط به عنوان 
یک فرصت برای شــروع مذاکره مجدد با آمریکا 
با این تلقی که مشــکات کشور از طریق مذاکره 
حل می شود، استفاده کنند.وی ادامه داد: ما تجربه 
برجام را داریم و این تفکر در آن زمان نیز با همین 
توجیه مذاکــره را در پیش گرفت و مدعی بود از 
روزی که این توافق اجرایی شــود همه تحریم ها 
برداشته خواهد شــد، اما تجربه نشان داد چنین 
اتفاقــی نمی افتد.معاون سیاســی دفتر عقیدتی 
سیاســی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: به 
نظر می رســد آنها با تصــور اینکه حافظه تاریخی 
مردم این ماجرا را از یاد برده اســت، عهدشکنی 
آمریکا در برجام را در نظر نمی گیرند.ســنایی راد 
خاطر نشان کرد: متأسفانه به نظر می رسد اهداف 
جناحی و سیاسی به مراتب پررنگ تر از ادعاهایی 
است که برای حل مشکات مردم مطرح می شود 

و دلیل آن هم این اســت که تنها آورده خودشان 
را برجــام می دانند پس به دنبال آن هســتند که 
همچنــان این آورده را به تصور خودشــان حفظ 
کنند، حال آنکه واقعیت در حافظه تاریخی مردم 
چیز دیگری است و از آن طرف نیز به نظر می رسد 
که ناکامی ها و عدم توفیق در پاســخ به مطالبات 
به حق مردم و پدید آمدن شرایط اقتصادی حرفی 
برای گفتــن در این زمینه باقی نگذاشــته و آنها 
مجــدداً به عرصه سیاســی می خواهند بازگردند.

وی با اشــاره بــه بیانات مقام معظــم رهبری که 
همــواره تاکید دارند راه حل مشــکات مردم در 
داخل کشــور اســت، گفت: واقعیت این است که 
کلید حل مشکات کشــور را باید در داخل پیدا 
کنیــم و اگر همتــی برای حل مشــکات وجود 
داشته باشــد و همچنین اگر جدیتی داشته باشد 
مانند زمان سیل و زلزله و مرحله اول شیوع کرونا 
کــه مجموعه نیروها پای کار آمدنــد و تمرکز بر 
پاسخگویی به مطالبات مردم بود شاهد آن بودیم 
که رکوردهایی در خدمتگــزاری و جلب رضایت 
مردم بر جا گذاشــته شد، امروز مجدداً جستجوی 

کلید حل مشــکات در بیرون مرزهــا و آن هم 
اتفاقات بعــد از انتخابات آمریکا یادآور آن تمثیل 
تاریخی اســت که در تاریکــی چیزی را گم کرده 
بــود و در جای دیگر دنبال آن می گشــت.معاون 
سیاســی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قــوا گفت: مــا باید به تقویت قــدرت درونی 
برگردیــم و اگر این تصور را داریم که اتفاقات بعد 
از انتخابات آمریکا می تواند فرصتی برای ما باشد، 
خیر اینگونه نیســت اما می شــود آن را تبدیل به 
یک فرصت کرد همانگونه که در مراحل پیشــین 
دشــمنان ما در شــرایطی مجبور شدند گردن به 
مذاکره بگذارنــد زیرا برگ هایــی از قدرت را در 
دســت ایران دیدند و لذا آن چنان که آقای اوباما 
مطــرح کرد اگر می توانســتند پیــچ و مهره های 
تأسیســات هسته ای ایران را هم باز می کردند، اما 
قدرت ایران آنها را به جایی رساند که چاره ای جز 
مذاکره نداشتند.ســنایی راد تاکید کرد: امروز نیز 
می بایست برگ هایی از قدرت را برای خود فراهم 
کنیم در آن صورت می توانیم از شــرایط خارجی 
هم فرصتی برای پیشــبرد اهداف ملی بســازیم.

وی با اشــاره به تاش برای ایجاد دو دستگی در 
جامعه ایران گفت: امروز مجدد دوگانگی ها و قطب 
بندی های کاذب موافــق و مخالف مذاکره که در 
داخل تولید می شود بیشتر بوی اهداف جناحی و 
انتخاباتی می دهد تا اینکه واقعاً اراده ای برای حل 
مشکات وجود داشــته باشد.معاون سیاسی دفتر 
عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح 
کرد: در این شرایط همه جناح ها و احزاب سیاسی 
می بایست از افتادن به دام دوقطبی سازی جامعه 
خودداری کنند.سردار سنایی راد خاطر نشان کرد: 
واقعیت قدرت در آمریکا و سیاست خارجی اتخاد 
شــده آنها این است که دو حزب بزرگ آمریکا که 
قدرت میان آنها دست به دست می شود در اهداف 
راهبردی و سیاســت های کان منطقه ای تفاوت 
چندانــی با هم ندارند و تنها تفــاوت آنها در نوع 
برخورد و روش رســیدن به این اهداف است.وی 
افــزود: تفاوت دو حزب حاکم آمریکا مانند تفاوت 
پپســی کوا و کوکاکوا اســت که هــر دو برای 
سامت انسان مضر هستند این دو محصول برای 
آمریکاســت و تنها منافع آنها را تأمین می کند، از 
ســوی دیگر با توجه به سوابق گذشته و همچنین 
هزینه هایی که ایران برای عبور از اقتصاد وابســته 
نفتی در این مدت پرداخته اســت و اینکه دیدیم 
وابستگی اقتصاد به خارج از کشور چقدر پر هزینه 
اســت پس نباید دوباره به نقطــه اول بازگردیم و 
هزینه های مجددی را بر کشــور و مردم تحمیل 

کنیم.

 روحانی: 
 با تحوات جدید، سیاست های خصمانه برخی 

از کشورهای منطقه تعدیل شود
رئیس جمهور به امیر قطر گفت: امیــدوارم با تحوات تازه در عرصه روابط بین 
المللی، سیاســتهای خصمانه برخی از کشورهای منطقه تعدیل و شاهد تقویت 
فرصت گفت وگو و رســیدن به تفاهم درون منطقه ای باشــیم.، حجت ااسام 
حســن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران عصر چهارشنبه در تماس تلفنی 
امیر قطر با وی، اظهارداشــت که امیــدوارم با تحوات تازه در عرصه روابط بین 
المللی، سیاســتهای خصمانه برخی از کشورهای منطقه تعدیل و شاهد تقویت 
فرصت گفت وگو و رســیدن به تفاهم درون منطقه ای باشــیم.رئیس جمهور 
ضمن تاکید بر توســعه و تعمیق روابط تهران – دوحه در همه عرصه های مورد 
عاقــه بویژه روابط اقتصادی و تجاری، گفت: تســریع در اجرای توافقات میان 
تهران و دوحه به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود.روحانی با اشــاره به توافقات 
مقامهای دو کشــور در جریان نشست کمیسیون مشترک اقتصادی در اصفهان 
افزود: امیدواریم شــاهد اجرای همه طرحهای مورد توافق و شکوفایی روابط دو 
کشور باشــیم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با خرد، حکمت، عقانیت و 
گفت گوهای صادقانه در درون منطقه بر دیدگاه زورگویی و اتکا به کشــورهای 
خارجی و بیگانه حاکم شــویم، گفت: متاسفانه بازکردن پای رژیم صهیونیستی 
عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه خواهد بود و واقعا برای ما جای شگفتی است 
که برخی از همسایگان، امنیت خودشان را در سایه ارتباط با رژیم صهیونیستی 
جنایتکار می دانند که دشمن همه منطقه و کشورهای اسامی است.روحانی با 
بیان اینکه »ما کشــورهای منطقه می توانیم مشکات مان را به عنوان همسایه 
و برادر حل و فصل کنیم«، اظهارداشــت: تردیدی ندارم ماههای پیش رو شاهد 
شــرایط بهتری در روابط منطقه ای با کمک یکدیگر خواهیم بود.رئیس جمهور 
همچنین در پاسخ به دعوت رسمی امیر قطر از وی برای دیدار رسمی از دوحه 
ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام گیرد.امیر قطر نیز در این 
تماس تلفنی روابط ایران و قطر را راهبردی و رو به توسعه خواند و تاکید کرد که 
اجرای توافقات دو کشور در راستای منافع دو ملت است و قطر همه تاش خود 
را برای اجرای این توافقات بکار خواهد گرفت.»شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« در 
ادامه به مســایل منطقه ای اشاره و اظهارداشت: ما معتقدیم همکاری بین ایران 
و کشــورهای خلیج فارس باید در تمام حوزه ها و از جمله درباره امنیت آبهای 
منطقه بیش از پیش توسعه یابد و در هر توافقی برای تامین امنیت منطقه، ایران 
باید یک طرف گفت وگو برای رسیدن به توافق باشد.وی با تاکید بر اینکه همه 
ما از برخی رفتارهای غیرمسووانه برخی کشورها در منطقه آسیب دیده  و رنج 
برده ایم، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحوات جدید بین المللی،  بار دیگر 
گفت و گوهای ایران و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از سر گرفته شود.امیر 

قطر در این گفت وگو از رئیس جمهور برای دیدار رسمی از دوحه دعوت کرد.

رئیس جمهــور گفــت:  دولت و ملت 
ایران از حضور ســرمایه خارجی در 
چارچوب قوانین و مقرراتش استقبال 

می کند.
روحانــی  حســن  حجت  ااســام 
رئیس جمهــور در مراســم افتتــاح 
طرح های مهم وزارت نفت در استان 
خوزســتان گفت:   افتتاح های  پاسخ 
بسیار مهمی اســت از طرف ایران و 
شرکت های عاقه مند به سرمایه گذار 
در کشــورمان بــه دشــمنان ملت  
که نشــان دهند ایــران جاذبه های 
خوبی برای ســرمایه گذاری دارد.وی 
افزود: دولت و ملــت ایران از حضور 
سرمایه خارجی در چارچوب قوانین 
و مقرراتش استقبال می کند و امروز 
روز بســیار خوبی اســت برای مردم 
خوزســتان و همه مردم ایران عزیز 
ایران.روحانــی در بخــش دیگری از 
خنانش با بیان این مطلب که مسئله 
مخازن برای ما بســیار مهم اســت، 
گفت: یکی از طرح های اساسی برای 
نفت و میعانات و گاز، تاسیس مخازن 
است. مخازن ما در گذشته به اندازه 
کافی نبوده و اکنون در این مســیر 
حرکت هــای خوبی صــورت گرفته، 
البته برخی مخازن طبیعی است که 

باید کشف و نگهداری کنیم.

ملت  می کردند  فکر  که  کسانی   
ایران سال 97 جشن 22 بهمن را 

نبینند همه شان سرنگون شدند
رئیس جمهور در ادامه ســخنانش با 
اشــاره به توطئه های صورت گرفته 
علیه ایران اظهار داشت: ایران در این 
3 سال جنگ اقتصادی نشان داد که 
تسلیم نمی شود و دشمنان شکست 
مفتضحانه ای خوردند. کسانی که فکر 

می کردند ملت ایران سال 97 جشن 
22 بهمن را نبینند همه شان سرنگون 
شدند و چند هفته دیگر به زباله دان 
ریخته می شوند و این ملت ایران بود 
که مقاومت کردند و پیروز شدند.وی 
اضافه کرد: اقتصاد ایران نشــان داد 
که اقتصاد بزرگ و مقاومی است. در 
منطقه فکر نمی کنم کشوری چنین 
قدرتی داشــته باشــد که در 3 سال 
جنگ رویارویی مســتقیم بایستد و 
مقاومت کند.ملت ایران همیشــه با 
فرهنگ خود کار بزرگی کرده است؛ 
اما ایران یک نقطه مهم از نظر جایگاه 
جغرافیایی و ژئوپلتیک است که هیچ 
قدرتی در دنیــا نمی تواند ایران را نه 
بــرای منطقه و نه برای جهان حذف 
کند خیلی ها آمدند که ایران را از بین 
ببرند و نتوانســتند.  روحانی گفت: 
برای ما و ملت ما، آینده ایران بسیار 
مهم است، آینده امیدوار کننده برای 
همگان، ایران آباد و پیشــرفته برای 
منطقه و جهان مهم است و می تواند 
نیازمندی هــای منطقــه و جهان را 
ارزانتر و راحت تــر تامین کند و این 
نکته مهمی اســت.رئیس جمهور در 
ادامه به الزامات جهش تولید پرداخت 
و افزود: ما اگر می خواهیم در صنعت 
شتاب مناسب داشته باشیم نیازمند 
به ارکان آن هستیم. رکن شتاب در 
صنعت، اول ســرمایه است. سرمایه 
داخلی و ســرمایه خارجی برای این 

منظور نیاز داریم. طــرح امروز ما با 
ســرمایه خارجی افتتاح شــد. پس 
سرمایه خارجی و سرمایه داخلی باید 
در کنار هم باشند که در این صورت 
تحوات بزرگی را شاهد خواهیم بود.

روحانــی اضافه کرد: نکته دیگر مواد 
اولیه است که خوشبختانه مواد اولیه 
بخصوص در بخش پتروشــیمی در 
اختیارمان است الحمدال در بسیاری 
موارد و صنایع بــزرگ ما مواد اولیه 
در اختیار داریم. مســئله سوم برای 
جهــش تولید تکنولوژی اســت. اگر 
نباشد، حداقل استفاده را  تکنولوژی 
آن هم با قیمت گران می توان پیش 
برد. تکنولوژی هم، باید داخلی و هم 

خارجی باشد.

 تعامل ســازنده با التماس فرق 
می کند

به گفتــه وی در زمینــه تکنولوژی 
پیشــرفت های خوبی صورت گرفته 
و از تکنولوژی ها همیشــه اســتفاده 
شده است. در چند سال اخیر آمریکا 
هیچ جایی نتوانســت در این زمینه 
مانع ما شــود و ما بــا وجود تحریم 
هرچند گران اما از تکنولوژی خارجی 
اســتفاده کردیم.روحانی خاطرنشان 
کرد: پایه چهــارم جهش تولید بازار 
اســت، برای تولید بایــد تقاضا هم 
باشد. بخشــی از بازار داخل است اما 
بخش بزرگی از بازار هم بیرون است 

و مــا نمی توانیم فقط به 80 میلیون 
جمعیت نــگاه کنیم. مــا میلیاردها 
جمعیت را باید به عنوان بازار ببینیم 
که می توان تعامل سازنده در این بین 
کارساز باشــد. البته تعامل سازنده با 
التمــاس فــرق می کند.یعنی چنان 
قدرتی داشته باشیم که بیرونی ها به 

ما نیاز داشته باشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه این 4 اصل 
امروز در کشــور ما وجود دار،گفت:  
افــکار عمومی  از  نمی تواند  کســی 
ملت فاصله بگیرد. خوشــبختانه در 
ایــران همه حرکت های ســاختاری 
ما بر اســاس مردم ســااری است و 
مردم رای می دهند. مردم ســااری 
بســیار مهم است برای اینکه افکار را 
در مسیر درست قرار دهد، این افکار 
است که می تواند  نسل جوان کشاورز 
و صنعــت گر را جذب کنــد. از 22 
بهمن 57 ما در سوی مردم سااری 
حرکــت کردیم و امــام عزیزمان در 
همــان 44 روز اول گفتند برید پای 
صنــدوق رای.وی تصریح کرد: امروز 
جامعه مــا حرکت بســیار خوبی و 
امیدواری خوبی نسبت به آینده دارد. 
امــروز بر این نکتــه تاکید کنیم که 
همه باید به فکر آینده کشــور و رفاه 
ملت باشــیم، بداخاقی و بددهنی را 
رها کنیــم، اینها چه خاصیتی دارد؟ 
البته اگر کسی بددهنی و بد اخاقی 
کند، ما اعتنــا نمی کنیم و خللی در 
اراده ما ایجاد نمی شود. ما جمهوری 
اسامی ایران هستیم، افتخار ما ادب 
اســت،  معنی این حرف این نیست 
که کســی انتقاد نکنــد. حتما باید 
نقد باشــد اما انتقاد غیر از بددهنی، 
فحاشی و بی تربیتی است. ملت ایران 

فحاشی را برنمی تابد.

 روحانی: 
دشمنان ایران چند هفته دیگر 

به زباله دان می روند

سردار سنایی راد:
 طرفداران برجام می خواهند

 در قدرت بمانند



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 8 آذر 1399  12 ربیع الثانی 1442  28 نوامبر 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4511 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

ادامه خبر بانک تسویه بین الملل پیش بینی کرد؛

احتمال رشد ٤/٤درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
بانک تســویه بین الملل در گزارشــی با اشــاره به بازگشت 
احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن 
پیــش بینی کرد با وجود بحران ناشــی از کرونا و محدودیت 
ســرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد 
۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به 
پایان برسد. با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال 

بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است. 
این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل 
نیست، رشــد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در 
ســال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در ســال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ 
درصد و در ســال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصــد پیش بینی کرده 
است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، 
میزان ذخایر ارزی این کشــور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ 
میلیارد دار افزایش پیدا خواهد کرد. در ســال ۲۰۲۰ ارزش 
ریال مقابل دار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد اما از اواخر 

ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. ایران 
بااترین نرخ ابتــا به کرونا را در خاورمیانــه دارد. گرابیس 
ایرادیان- کارشــناس ارشد بانک تســویه بین الملل در امور 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش 
حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دار در سال 
جاری به ۶.۴ میلیارد دار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا 
زمانی که در اواخر سال آینده بیشتر تحریم ها برداشته شود، 
میزان سرمایه خارجی ورودی به ایران احتماا زیر دو میلیارد 
دار باقــی خواهد ماند که بخش بــزرگ آن مربوط به چین 
اســت. در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها در سطح 
کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش بینی بانک تسویه 
بین الملل در ســال آینده رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد 
کــرد و ذخایر ارزی آن به ۴۶.۹ میلیارد دار کاهش می یابد. 
در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رســمی ایران به 

دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده است. 

واکاوی افزایش قیمت محصوات کشاورزی 
تبدیل فرصت ارزانی به تهدید گرانی

وی اظهار داشــت: در حال حاضر مجوز کارت های بازرگانی به سه رشته تجاری 
محدود شــده است اما شرکت ها می توانند در هر لحظه، یکی از این مجوز های 
فعالیت های تجاری را با یک رشته دیگر جابجا کنند که این امر عماً تغییری در 

شرایط قبل ایجاد نکرده است.

 رئیس اتحادیه ملی محصوات کشــاورزی: وزارت صمت و جهاد مدافع 
صادرات بیش از اندازه اند

صدرالدین نیاورانی نائب رئیس اتحادیه ملی محصوات کشــاورزی در این ارتباط  
اظهار کــرد: هر از گاهی در صادرات محصوات کشــاورزی چنین اتفاقاتی روی 
می دهد.وی افزود: مرز کشــور عراق بعضی اوقات به دایل مختلف داخلی خود و 
تعطیات بسته می شود و اجازه ورود هیچ محصولی را نمی دهند.نائب رئیس اتحادیه 
ملی محصوات کشــاورزی ادامه داد: هرساله حجم زیادی محصوات تازه خوری 
مانند گوجه فرنگی و بادنجان به عراق صادر می شود اما در مواردی نیز این اتفاقات 
روی می دهد و با ماندن محصوات پشت گمرک کیفیت خود را از دست می دهند.

وی تصریح کرد: کشــاورزان برای تولید این محصوات هزینه زیادی می کنند اما 
به دلیل یک اشتباه محصوات تولیدشده به این صورت از دست می رود.نیاورانی در 
پاســخ به اینکه چه کسی مسئول جلوگیری از این اشتباهات است، گفت: در این 
مورد خود صادرکننده اشــتباه کرده و در زمانــی صادرات را انجام داده که امکان 
خروج از مرز نداشته است.این مقام مسئول گفت: صادرکنندگان استانداردسازی 
نشــده اند و هر کسی می تواند به هر میزانی صادرات داشته باشد به همین منظور 
در مواردی نیز مشــاهده می شود با صادر شــدن حجم زیادی از این محصوات 
بازار هدف صادرات را اشباع می کنند و  محصوات صادراتی ما پس زده می شود.

وی ابــراز کرد: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی در این 
زمینه مســئولیت دارند اما تا به امروز هیچ برنامه ریزی برای صادرات نداشته ایم. 
دستگاه های دولتی نه تنها برای تنظیم بازار صادرات برنامه ای ندارند بلکه از صادرات 
بیش از اندازه که منجر به رقابت منفی در بازار هدف می شود، دفاع هم می کنند. 
اســتدال مسئوان آن است که بر اساس قانون هرکسی می تواند صادرات داشته 

باشد و نباید جلوی آنها گرفته شود.

رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی: قیمت 
حجم تولید را تعیین می کند نه دولت

علی کیانی راد  رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 
روســتایی وزارت جهاد کشــاورزی و از مدیران معاونت  برنامه ریزی و اقتصاد این 
وزارتخانه اظهار کرد: ۹۸ درصد تولیدات کشــاورزی در کشــورمان توسط بخش 
خصوصی صورت می گیرد بنابراین مهم ترین عامل برای تصمیم گیری کشاورزان 
برای تولید، قیمت محصوات کشاورزی در بازار های داخلی و خارجی است.وی با 
بیان اینکه در ایران و البته سایر کشورها دولت ها تنها حمایت کننده از کشاورزان 
برای تولید هســتند گفت: زمانی که یک محصول بیش از نیاز بازار های داخلی و 
خارجی تولید می شود تقصیر تولید کننده هم نیست.رئیس مؤسسه پژوهش های 
برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری های موجود در طول زنجیره تولید در کشــورمان 
به شــکلی است که تولید کننده با وجود اینکه تولید خود را انجام می دهد اما در 
مرحله بعد از تولید یعنی فرآوری و بســته بندی و غیره، ظرفیت های ازم وجود 
ندارد.کیانی راد گفت: برای بعد از تولیدات کشــاورزی در کشور حمایت های ازم 
انجام نشده است، بنابراین توپ در زمین تولید کنندگان بخش کشاورزی نیست.وی 
تصریح کرد: سیاست گذار در طول زنجیره تولید باید برنامه ریزی های ازم را داشته 
باشد تا تولیدات کشاورزی به موقع و به شکل درستی به مصرف کنندگان داخلی 
و برای صادرات به مصرف کنندگان خارجی برســد.کیانی راد با بیان اینکه زنجیره 
مواد غذایی از طوانی ترین و پرنفع ترین زنجیره های غذایی در دنیا اســت اظهار 
داشت:  مراحل قبل از تولید یعنی بذر، کود و آفتکش ها و ماشین آات تا تولید و 
فرآوری و توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده داخلی و خارجی نیازمند برنامه 
ریزی و سیاســت گذاری به صورت واحد اســت.این مقام مسئول در وزارت جهاد 
کشاورزی برای توضیح بیشتر گفت: منظور از مدیریت واحد، آن نیست که کل این 
زنجیره تولید را باید بخش کشاورزی بر عهده بگیرد، بلکه منظور تنها مدیریت بر این 
زنجیره است.وی با ذکر مثالهایی از مشکات عدم تصمیم گیری واحد در زنجیره 
های تولید افزود: در حال حاضر تصمیم گیری برای حمایت از تولید در وزارت جهاد 
انحام می شود، اما تصمیم گیری در مورد نهاده های تولید مانند کود شیمیایی در 
جایی دیگر، در سیســتم توزیع، اختیارات در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و وقتی کاایی به سطح مصرف کننده می رسد، تصمیمات در حوزه  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی 
ادامه داد:  اصول و اسناد باادستی از جمله قانونی اساسی، سیاست های کلی نظام 
در حوزه اباغی مقام معظم رهبری همه تاکید بر ایجاد امنیت غذایی با اتکا بر تولید 
داخلی دارند؛ امنیت غذایی شامل در دسترس بودن غذا، تعیین قیمت ها در سطح 
درآمد مصرف کننده و تضمین شــدن سامت تغذیه است.وی با اشاره به اهمیت 
هماهنگی دستگاه های مختلف با محصوات کشاورزی با ذکر مثالی، تصریح کرد: 
زمانی که تولید کننده با قیمت مصوب پایین گندم مواجه می شود، تولید برای او 
صرف نمی کند و به ســمت تولیدات دیگری مانند گوجه فرنگی میرود؛  بنابراین 
تولید این محصوات و عرضه آنها زیادی می شود و صنایع تبدیلی قدرت جذب آن 
ندارد و صادرات گوجه فرنگی خام نیز اندازه مشخصی  پذیر است؛ در نتیجه تولید 
کنندگان متضرر می شــوند.کیانی راد با اشاره به مثالی دیگر اظهار داشت:شکر و 
روغن از آن دسته کااهایی است که در کشورمان  مصرف زیادی دارند اما به جای 
کمک و داران یارانه به تولید آنها،  ارز ۴۲۰۰ تومان را در اختیار واردات روغن خام 
قرار می دهیم؛ این امر به معنی آن است که حمایت هدفمندی نداریم. وی افزود: 
یارانه به بذر دانه روغنی داده نمی شود تا تولید دانه روغنی و در نهایت خود روغن و 
کنجاله آن در کشورمان انجام شود، حتی با واردات دانه روغنی به جای روغن خام، 
حداقل می توان یک مرحله بیشتر از تولید در کشورمان انجام داد و کنجاله گیری 
نیز در کشورمان صورت گیرد، اما این کار نیز انجام نمی شود  و ارز دولتی مستقیم 
به واردات کاایی نهایی، یعنی روغن خام اختصاص می یابد.این مقام مســئول در 
وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: این اتفاقات به معنی آن است که تعارضی بین 
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها در طــور زنجیره تولید وجود دارد.کیانی راد 
با اشــاره به اینکه برنامه ریزی و سیاســت گذاری در طول زنجیره های تولید باید 
یکسان باشد اضافه کرد: در بخش تخم مرغ تولید کنندگان که خود صادر کننده نیز 
هستند اما به دلیل  عدم وجود هماهنگی ها میان دستگاه ها، صادرات تخم مرغ به 
یکباره متوقف می شود و با اینکار  انگیره تولید کننده برای تولیدات در دوره بعدی 
از بین می رود یا کمتر تولید می کند.وی گفت: برای رفع این مشــکات قانونی با 
عنوان قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد و 
در کااهای اساسی کل زنجیره تولید را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده 
شده است اما بر اساس شرایط تحریمی و منابع مالی دولت، بر اساس تصمیم سران 
سه قوه از مرداد ۹۸  این قانون معلق و وزارت جهاد کشاورزی صرفا مسئول تولید 
شد و مسئولیت بازار و مصرف بر عهده وزارت صمت قرار گرفت.این استاد دانشگاه 
گفت:  اگر دوباره شرایط تحریمی  از بین برود و شرایط به ثبات نسبی برسد؛ برای 
مدیریت درســت زنجیره های تولید، بهتر است دوباره کل زنجیره ارزش در اختیار 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛
تدوین ایحه ای در دولت برای حمایت از 

بیکاری ناشی از کرونا
نماینده ساری در مجلس از تدوین ایحه ای در دولت برای حمایت از افرادی که در 
دوران کرونا شغل خود را از دست داده اند، خبر داد. علی بابایی کارنامی سخنگوی 
کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در چند وقت اخیر و با 
شیوع ویروس کرونا حدود ۱۲۰۰ تا  ۱۵۰۰ نفر شغل های خود را از دست داده اند 
که تحت پوشــش سازمان تامن اجتماعی نبوده اند، گفت: یکی از مشکاتی که در 
تامین اجتماعی وجود دارد این است که وقتی فردی بیمه پرداخت نمی کند و شغل 
خود را بر حوادث طبیعی از دســت می دهد نمی تواند بیمه بیکاری دریافت کند.

وی با بیان اینکه اخیراً با رئیس سازمان تامین اجتماعی درباره این موضوع جلسه 
ای را برگــزار کردیم، ادامه داد: در حوادثی همانند کرونا و حوادث غیر مترقبه اگر 
بخواهیم از افرادی که شغل های خود را از دست دادند و  بیمه پرداخت نکرده اند 

حمایت شود، قانونی وجود ندارد.

 کاهش ۴۸.۴ درصدی تعداد معامات 
آپارتمان های مسکونی در تهران

تحوات بازار معامات مســکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۹، نشانگر کاهش 
ســرعت رشد قیمت معامات مسکن در شهر تهران در آبان ماه نسبت به مهر ماه 
ســال جاری است. تعداد معامات آپارتمانهای مسکونی شــهر تهران در آبان ماه 
ســال ۱۳۹۹، به ۴.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد 
کاهش و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد.در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران ۲7۱.۹ میلیون ریال بود 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ درصد 
افزایش نشــان می دهد.ذکر این نکته ضروری است که تورم ماهانه متوسط قیمت 
نرخ معامات مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه ۱۳۹۹، معادل ۱۰ درصد بوده 
که این میزان در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد رسیده است؛ 
این امر نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معامات مسکن در شهر تهران در آبان 

ماه نسبت به مهر ماه سال جاری است.

آخرین خبر از زمان ارائه داراسوم
معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره زمان عرضه داراسوم 
نوشت: ارائه این صندوق منوط به ثبت نزد شرکت ها و نیز اوضاع مناسب بورس 
است.عباس معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که چه زمانی صندوق داراسوم در 
بورس عرضه می شود، گفت: صندوق داراسوم که مرکب از باقیمانده سهام دولت 
در سه بانک صادرات، ملت و تجارت است، آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی 
آن انجام شود و شرایط بازار بورس برای عرضه واحدهای سرمایه گذاری مناسب 
باشد، تا سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می شود.وی افزود: واحدهای 
صندوق ســرمایه گذاری داراسوم برای هر کدملی تا سقف ۵ میلیون تومان و با 
تخفیف جدید ۲۰ درصد ارائه می شود، یعنی اگر فردی قبا از تخفیف استفاده 
کرده باشــد، در صندوق داراسوم هم تا ســقف ۵ میلیون تومان با تخفیف ۲۰ 
درصدی می تواند واحدهای ســرمایه گذاری را خریداری کند.معاون امور بیمه و 
بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد ارزش صندوق داراسوم گفت: ارزش 
ایــن صندوق به قیمت های امروز بورس ، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اســت 
که قرار اســت این سهام به مردم عرضه شود.وی در مورد اینکه چگونه می توان 
واحدهای صندوق داراســوم را خریداری کرد، گفت:  مانند دارایکم و دارادوم از 
طریق بانک و یا کســانی که کد بورسی دارند از طریق پنل معاماتی کارگزاران 
بورس تا ســقف ۵میلیون تومان قابل خریداری اســت.معمارنژاد گفت: در حال 
حاضر مجوزهای بورس برای تشکیل داراسوم گرفته شده است و اان دنبال ثبت 
این صندوق نزد شرکت ثبت هستیم و برای صندوق مدیر شرکت تأمین سرمایه 
ملت تعیین شده است.وی در مورد اینکه چه زمانی داراسوم ارائه می شود، گفت: 
بســتگی به شرایط بازار دارد و همچنین قبل از آن باید این شرکت در نزد ثبت 
شرکت ها به ثبت برسد.سهام باقیمانده دولت در سه بانک صادرات،  ملت و تجارت 
قرار است به عنوان صندوق قابل معامله بورسی یا همان ETF به نام داراسوم ارائه 
شود و طبق اطاعات به دست آمده، سهام دولت در بانک صادرات ۸.7۲ درصد 
در بانک ملت ۱۱.۶ درصد و در بانک تجارت ۱۰.۱۵ درصد باقی مانده است که 
قرار است، این سهام در قالب واحدهای داراسوم به هر شخص حقیقی ایرانی تا ۵ 

میلیون تومان با ۲۰ درصد تخفیف ارائه شود.

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
وجود ۴۰۰هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی 

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: به طور متوسط 
فرار مالیاتی در جهان حدود ۱۵ درصد اســت اما فرار مالیاتی در ایران بســیار 
بیشتر و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای ریالی می توان 
گفــت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتــی در ایران وجود دارد. محمد 
مسیحی روز پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که نظام مالیاتی را متأثر می سازد و 
فرار مالیاتی را اشاعه می دهد حجم معافیت های مالیاتی است، چیزی حدود ۶۰ 
درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است.وی ادامه داد: شبه 
معافیت یعنی جاهایی که مالیات ها مؤثر نبوده و یا پایه های مالیاتی واقعی نیست 
که وجود این میزان معافیت و شــبه معافیت موجب می شود کسانی که مالیات 
می پردازند احســاس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم سوق داده شوند.

وی یاد آور شد: درحال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینه های جاری کشور 
از محل مالیات تأمین می شود که امیدوارم با تحواتی که در نظام مالیاتی ایجاد 
می شود مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای ماده ۹7 و تمرکز بر پرونده 
های مهم، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و 
شناس نامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینه های کشور از محل مالیات را 

به میانگین جهانی نزدیک کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
گیرندگان بسته حمایت معیشتی »یارانه 

جدید« می گیرند
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطاعیه ای اعام کرد که بســته جدید 
یارانه معیشتی فقط به افرادی که بسته حمایت معیشتی دریافت می کنند، تعلق 
می گیرد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد: این بسته به افرادی تعلق 
می گیرد که اول درآمد ثابتی نداشته باشند، دوم متقاضی وام یک میلیون تومانی 
کرونایی در ابتدای ســال بوده باشــند، سوم اینکه دریافت کننده بسته حمایت 
معیشتی باشند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً مجری سیاست های ستاد 
مقابله با کرونا و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه است و افراد مشمول بسته 
جدید معیشــتی، یکصد هزار تومان بابت هر یک از اعضای خانواده در چهار ماه 
پایانی سال و همچنین وام یک میلیون تومان را نیز دریافت می کنند. این افراد 
در مجموع ۲۹ میلیون و 7۰۰ هزار نفر هســتند.امکان تقاضای دریافت وام یک 
میلیون تومانی بسته یارانه معیشتی از چهارم تا یازدهم آذرماه به مدت یک هفته 
اســت و تنظیمات برخی از گوشی های تلفن همراه به گونه ای است که نیازمند 
اضافه کردن ۹۸+ قبل از ۶۳۶۹ است. در واقع در این گوشی ها ارسال پیامک به 
صورت ۹۸۶۳۶۹ + خواهد بود؛ بنابراین هر فردی که حقوق ثابت نداشــته باشد 
و در فهرســت معیشتی بگیران است و در فهرست اول سال حضور داشته باشد 
مشمول دریافت این بسته می شــود.اگر فردی مشمول پرداخت بیمه شود چه 
کارگر ساختمانی و چه کارگر غیر ساختمانی مشمول دریافت این بسته نمی شود. 

تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول دریافت این بسته نمی شوند.

پروازهــای چارتــری که بــه گفته 
مسئوان سازمان هواپیمایی قرار بود 
حذف شــوند، همچنان در فهرســت 
بلیت های عرضه شــده قــرار دارند و 
البتــه گران تر از بلیت هــای دیگر در 
همان کاس نرخی فروخته می شوند.

ماه هاســت که مســئله افزایش غیر 
منطقی قیمت بلیــت هواپیما مطرح 
شد و بااخره پرونده آن با مصوبه اخیر 
شــواری عالی هواپیمایی بســته شد 
که بر اســاس آن قرار بود به حداکثر 
نرخ اعام شــده در خرداد ماه ســال 
جاری نهایتا ۱۰ درصد اضافه شــود.

اما مشــکل دیگری که در پروازهای 
داخلی وجود داشــت و همــواره به 
عنوان یکــی از دایل افزایش قیمت 
بلیت هواپیما مطرح می شد، پروازهای 
چارتری است چرا که این پروازها در 
اکثر مواقع گران تر از بلیت های عرضه 
شده در همان روز، همان مسیر، همان 

ایراین و با همان کاس نرخی است.
کار پروازهای چارتری به جایی رسید 
که تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان 
هواپیمایــی کشــوری – در روزهای 
ابتدایی آبان ماه امســال یکی دایل 
نابسمانی بازار بلیت هواپیما را همین 
پروازهای چارتری عنوان کرد و اظهار 
کرد: ســازمان هواپیمایی کشــوری 
طبق مــاده« ۵« بند »ب« قانون این 
سازمان مســول جلوگیری از رقابت 
مضره و مصالح عمومی است و از آنجا 
که تاکنون مشــکاتی از سوی چارتر 
کننده وجود داشــت با لغو پروازهای 
چارتری از ۲۵ مهر به جز مســیرهای 
کیش و قشم و مناطق نفت خیز هیچ 

مســیر دیگری مجاز به چارتر نیست.
زنگنه همچنین دو هفته بعد در این 
باره به ایسنا گفت: سایت های فروش 
رســمی و معتبر که بــه ایراین ها 
دسترسی دارند، قوانین را رعایت می 
کنند  و چارترکننده هایی هم که در 
چارچوب قوانین عمل می کنند جزئی 
از این زنجیره بازار هستند و مشکلی با 
آن ها نداریم اما برخی چارترکننده ها، 
سلف خری می کنند و به عنوان مثال 
پــروازی را یک ســال خریداری می 
کنند و برای مسیر رفت قیمت باایی 
تعیین می کنند و در مســیر برگشت 
قیمت شــان را پایین تــر می آورنــد. 
این رفتــار و سوءاســتفاده آن ها به 

این صنعت لطمه می زند. ســازمان 
هواپیمایی کشــوری  بر بــازار بلیت 
هواپیما و چارتر کننده نظارت می کند 
و بــه موقع با آن هــا برخورد جدی 
خواهیم کرد.اما با وجود گذشت بیش 
از ۴۰ روز از اباغ این دستورالعمل به 
ایراین ها همچنان شــاهد پروازهای 
چارتری در فهرست بلیت های عرضه 
شده در ســایت های مختلف هستیم 
که اتفاقا مانند گذشــته قیمتی بااتر 
از نرخ هــای دیگر در همــان روز و با 
دارند.به عنوان مثال  همان شــرایط 
پرواز شــنبه هفته آینده یکی  از این 
ایراین ها به مقصد مشهد در ساعت 
۱۲:۵۵ دقیقه قیمتــی معادل ۴۸۰ 
هــزار و ۶۰۰ تومان دارد در حالی که 
پرواز همین ایراین برای همین مسیر 
در پنج دقیقه بعد یعنی ســاعت ۱۳ 
چارتر شده اســت و قیمت آن ۵۳۹ 

هزار و ۵۸۰ تومان است.

پروازهای ممنوعه چارتری 
همچنان گران تر از بقیه

مســئوان دولتی می گویند بودجه ســال ۱۴۰۰ 
باید کمترین اتکا به درآمدهای نفتی داشــته باشد 
و دولت بــرای تحقق این امر مصمم اســت؛ با این 
حال کارشناسان معتقدند این موضوع نیازمند توجه 
جدی به درآمدهای غیرنفتی است.، دولتی ها موظف 
هســتند که ایحه بودجه را در نیمه آذرماه تقدیم 
مجلس کنند، مســئله ای کــه در آخرین مصاحبه 
محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
جمع خبرنگاران مــورد تاکید گرفت. اما نکته مهم 
دیگر بودجه با توجه به تحریم ها عاوه بر زمان ارائه 
آن براساس داده های اعام شده تا به امروز )نرخ دار 
۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و قیمت هر بشکه نفت احتماا 
۴۰ دار(، مدنظر قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی و عدم 
تکیه بر نفت است.حســن روحانی، رئیس جمهوری 
۲7 آبان ماه، پیش از مصاحبه نوبخت با خبرنگاران 
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بر این 
نکته اشــاره داشــته اســت. او در این جلسه تاکید 
کــرده که  در نگارش این ایحــه )بودجه ۱۴۰۰(، 
رویکردهای »رشــد بلندمدت از طریــق تمرکز بر 
صادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاانه با شیوع ویروس 
کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، »تسریع در 
تکمیل طرح های تملک دارایی های تولید«، »تسهیل 
فضای کســب و کار«، »توجه به معیشــت مردم با 
اولویت کااهای اساسی« و »توسعه الگوی مشارکت 
عمومی- خصوصی« مدنظر قرار گرفته اســت.عدم 
وابســتگی به نفت در بودجه سالیانه کشور نه تنها 
از آرزوهای دولتمردان به حساب می آید، بلکه شاید 
تمامی مردم این ســرزمین راه رفع مشکات را در 
این امر می بینند، اما ســوال در این بخش قرار دارد 
که آیا این برنامه توان عملیاتی شدن دارد؟ با چنین 
نگاهی با کســری بودجه روبرو نخواهیم شد؟ اساسا 

زمینه بستن بودجه بدون اتکا به نفت در کشور فراهم 
است؟برای پاسخ به این سواات شاید بد نباشد تا به 
بودجه ۹۹ نگاهی اندازیم. پس از تقدیم ایحه بودجه 
به مجلس توســط رئیس جمهورکارشناسان پس از 
مطالعــه آن اذعان کردند کــه بوی نفت نمی دهد و 
جزئیاتش بیانگر کاهش وابستگی به نفت با افزایش 
۲۳ هــزار میلیاردی درآمدهــای مالیاتی و افزایش 
۴۵ هزار میلیارد تومانی واگذاری های دولتی اســت. 
درآمــد حاصــل از صادرات نفــت و معیانات گازی 
از ۱۳7 هــزار میلیادر تومان به ۴۵ هــزار میلیارد 
تومان کاهش می یابد که نشــان دهنده کاهش ۶۶ 
درصدی وابســتگی به درآمدهای نفتی است.حتی 
رئیس جمهور در روز حضور در مجلس برای تقدیم 
بودجه ۹۹ به نمایندگان تاکید کرد که  بودجه سال 
آینده را باید »بودجه اســتقامت و مقابله با تحریم« 
نامید. روحانی در این خصــوص عنوان کردکه این 
بودجه به دنیا اعام می کنــد که علی رغم تحریم، 

مخصوصاً از لحاظ نفت کشور را اداره خواهیم کرد.
اما شــروع سال ۹۹ و تشــدید تحریم ها علیه ایران 
داســتان را به شــکل دیگری رقم زد. هادی قوامی، 
نماینده مجلس دهم در گفت وگویی از کسری بودجه 
۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبرداد و عامل آن 
را هم برآورده نشــدن انتظارات ناشی از فروش نفت 
مطــرح کرد. نوبخت خود نیز در گفت وگویی مطرح 
کرده بود کــه فقط ۶ درصــد از درآمد نفتی مورد 
انتظار در سال ۹۹ محقق شده است.با توجه به اینکه 
گزارش دقیقی از عملکرد دولت در بودجه به انتشار 
در نیامده اســت، اما پوشیده نیســت که تحریم ها 
درسال  ۹۹ بسیار جدی تراز قبل شد و فروش نفت 
به عنوان پایه ای در کشــور که ســایر موارد بر آن 
سوار می شود، به مانند سابق پیش نرفت و همانطور 

که مورد توجــه قرار گرفت دولت کســری بودجه 
قابل توجهی را متحمل شــد.به طوری که براساس 
گزارشــات ســازمان برنامه و بودجــه ۲۳ درصد از 
منابع ۵7۱ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال 
محقق نخواهد شــد. همچنین این ســازمان پیش 
بینی کرده صرفا حدود ۳۲ درصد از درآمدهای ۵7 
هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت، میعانات 
گازی و خالص گاز تا پایان امسال به تحقق می رسد.

البته ســازمان برنامه و بودجه گفته بود که  کسری 
بودجه با درآمد ناشــی از فــروش اوراق مالی مازاد 
جبران می شــود. همچنین میزان تحقق درآمدهای 
عمومی ۸۹ درصد، واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
۲۳.۵ درصد، واگذاری های دارایی های مالی با لحاظ 
کردن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، ۱۱۲ درصد خواهد بود که شرایط اقتصادی این 
روزها نشان از عدم تحقق آن دارد .پس از انتخابات 
آمریــکا و بیرون آمــدن نام جوبایــدن، کاندیدای 
دموکرات از صندوق های رای امیدی در بازگشــت 
آمریکا به برجام و در نتیجه لطیف شدن تحریم ها به 
وجود آمد. گرچه انسان با امید زنده است، اما به نظر 
می رســد دولتمردان باید خود را برای شرایط بسیار 
ناگوارتر از زمان دونالد ترامپ آماده سازند و از همین 
امروز عاوه برمشخص شدن منابع جایگزین نفت به 

درستی آنها را مورد استفاده قرار دهند.
حــراج اوراق دولتی، درآمدهــای مالیاتی، واگذاری 
اموال دولتی و سرمایه گذاری برای صادرات غیرنفتی 
در حوزه پتروشــیمی و تولیدات داخلی می تواند از 
جمله مواردی باشــد که کسری بودجه دولت را در 
نتیجه کاهش فــروش نفت کم خواهد کرد، اما نیاز 
به یک برنامه ریزی دقیق، اســتفاده بهینه از قانون و 

عزمی راسخ دارد.

شروط تحقق بودجه بدون نفت



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 8 آذر 1399  12 ربیع الثانی 1442  28 نوامبر 2020نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4511 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

زنگنه خبر دادگزیده خبر

هدف گذاری ۲۵ میلیارد داری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰
وزیر نفت با بیان اینکه با تکمیل طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی در ســال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ساانه محصوات 
پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن می رسد که نسبت به سال 
۹۲ افزایش ۸۰ درصــدی دارد، گفت: ارزش تولید محصوات 
نهایی این طرح ها در مجموع به ۲۵ میلیارد دار می رسد.یژن 
زنگنه  در آیین افتتاح سه طرح ملی نفت از پتروشیمی لردگان 
به عنوان نخســتین طرح نام برد و با اشــاره بــه افزایش تولید 
محصوات پتروشــیمی در هفت سال اخیر، گفت: هدف اصلی 
وزارت نفت و دولت در صنعت پتروشیمی، گذر از خام فروشی، 

تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل بوده است.
وی  با اشــاره به اینکه بیشــتر طرح های جهش سوم صنعت 
پتروشیمی با هدف تولید ساانه ۱۳۳ میلیون تن و با ارزش ۳۷ 
میلیارد دار نیز در حال اجراســت، افزود: همانطور که پیش تر 
وعده دادیم، ۱۹ طرح پتروشیمی در جهش دوم با ارزش ۱۱.۴ 
میلیارد دار ســرمایه گذاری و تولید ۲۵ میلیون تن امسال به 
بهره برداری می رسد.به گفته زنگنه، از ابتدای امسال تاکنون پنج 
طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۳ میلیارد دار ازسوی رئیس 
جمهوری افتتاح شده و طرح اوره و آمونیاک لردگان ششمین 
طرح پتروشیمی اســت که امسال به بهره برداری می رسد.وزیر 
نفت مجموع ســرمایه گذاری در سه طرح ملی وزارت نفت در 
لردگان، خوزستان و بوشهر را بیش از یک میلیارد دار عنوان 
کرد و گفت: طرح هایی که افتتاح می شود همسو با برنامه های 
اقتصاد مقاومتی اســت که درون زایــی و برون گرایی دو مولفه 
اصلی آنهاست.وی با بیان اینکه پتروشیمی لردگان در منطقه ای 
کمتر توســعه یافته و با هدف محرومیت زدایی به بهره برداری 
رســیده اســت، تصریح کرد: این طرح ازسوی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( اجرا شده است 
که روزانه ۳ هزار تن و ســاانه بیش از یــک میلیون تن اوره 

تولید می کند.

محرومیت زدایی و ریل گذاری برای آینده
وزیر نفت ظرفیت تولید کنونی اوره کشــور را ۶.۵ میلیون تن 
عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید اوره کشور با بهره برداری از طرح 
اوره و آمونیاک لردگان و بهره برداری از طرح های مسجدسلیمان 
و هنگام، ساانه ۳ میلیون تن دیگر افزایش می یابد و د حالی که 
مصرف داخلی اوره ۲ میلیون تن است، مازاد آن می تواند صادر 

شود.زنگنه با بیان اینکه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
با توجه به تنوع محصوات پتروشــیمی در باادســت، یکی از 
اولویت های راهبردی این وزارتخانه توســعه صنایع پیشران و 
پایین دستی این صنعت است، اظهار کرد: به همین منظور واحد 
کریستال مامین پتروشیمی لردگان با ۲۵ درصد پیشرفت در 
حال اجراســت و کار دو پارک کریستال مامین و اوره رزینی 
که ارزش افزوده قابل توجهی دارند آغاز می شود.وی ادامه داد: 
افزون بر این مجموعه ها، با توجــه به خوراک تخصیص یافته 
برای صنایع پیشران و صنایع پایین دستی با هدف  اشتغالزایی 
و بر اســاس طرح آمایش سرزمینی، ریل گذاری مناسبی برای 
آینده هم انجام دادیم، طرح پروپیلن مرکز از جمله این طرح ها 
به شــمار می آید کــه آخرین مراحل هماهنگــی را در دولت 
می گذراند. ؛ همچنین چند مگاپروژه هم در حال اجراست که  
آغاز عملیات اجرایی یا بهره برداری از آنها به زودی با حضور شما 

)رئیس جمهوری( آغاز می شود.

بخش خصوصی؛ ساخت و بهره برداری واحد فرآورش
وزیر نفت از طرح ۵۰ هزار بشکه ای فرآورش پیش ساخته نفت 
در غــرب کارون به عنوان دومین طرحی کــه به بهره برداری 
می رســد نام برد و یادآوری کرد: ظرفیت  برداشــت ایران از 
میدان های مشــترک غرب کارون از ۷۰ هزار بشــکه در سال 
۹۲ با افزایش حدود ۶ برابری به ۴۰۰  هزار بشــکه  در ســال 
۹۹ رســیده اســت.زنگنه اســتفاده از ظرفیت های فرآورشی 
پیش ســاخته ســریع ااحداث را یکی از کارها در میدان های 
غــرب کارون با هدف شتاب بخشــی به عملیــات و کاهش 
تصدی دولت برشــمرد و گفت: این طــرح در میدان آزادگان 
در قالــب اجاره با یک شــرکت اروپایی و با اســتفاده از ۵۰ 
میلیون دار سرمایه گذاری ساخته شد.وی اجرای سریع کار و 
سرمایه گذاری و بهره برداری ازسوی بخش خصوصی را به عنوان 
دو هدف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: نخســتین بار در 
تاریخ صنعت نفت پس از ملی شدن این صنعت است که واحد 

فرآورشی ازسوی بخش خصوصی ساخته شده و به بهره برداری 
رســیده است. دولت تنها به ازای هر بشکه نفت فرآوری شده، 

۱.۲۸ دار هزینه فرآورش پرداخت می کند.

مدیریــت 45 روزه میعانات گازی با ســاخت مخازن 
متمرکز

وزیر نفت با بیان اینکه انجام چنین کارهایی جزو سیاست های 
ماست که آن را دنبال می کنیم و ظرفیت های داخلی هم برای 
ساخت این کارخانه ها بســیار فراهم است از  مخازن متمرکز 
ذخیره ســازی پارس جنوبی به عنوان ســومین طرح نام برد 
و گفــت: مخازن متمرکز ذخیره ســازی میعانات گازی پارس 
جنوبی که خوراک پاایشگاه ستاره خلیج فارس را هم تامین 

می کند ظرفیت ذخیره سازی ۴ میلیون بشکه  را داراست.
زنگنه گفت: مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات گازی میدان 
پارس جنوبی کمک می کند ظرفیت مازاد میعانات گازی این 

میدان را  ۴۵ روز مدیریت کنیم که کاری بسیار مهم است.

نفت پیشران اقتصاد
زنگنه همچنین با اشاره به دیدار اعضای شورای  عالی هماهنگی 
اقتصادی دولت در چند روز گذشــته بــا رهبر معظم انقاب 
اسامی و تاکید ایشــان بر تحقق اهداف سال جهش تولید و 
به ویژه صنعت نفت با تکیه بر شــرکت های دانش بنیان افزود: 
صنعــت نفت همانطور که می دانید یکــی از عوامل محرک و 
پیشران اقتصاد است و بدون شک توجه به طرح های اولویت دار 
این صنعت، زمینه ســاز پویایــی زنجیــره ای از فعالیت های 
وابســته به این صنعت در پیمانکاران، ســازندگان تجهیزات 
و ارائه دهنــدگان خدمات فنی خواهد بــود.وی تصریح کرد: 
طرح های جهش تولید صنعت نفت با تکیه بر توان شرکت های 
دانش بنیان داخلی تهیه شده  است و برای عملیاتی شدن هر 
چه ســریعتر خدمت رئیس جمهــوری و رهبر معظم انقاب 
اسامی ارائه می شود، دانش بنیان کردن صنعت نفت امروز یک 
مســئله جدی است و طرح هایی که افتتاح می شوند همسو با 
برنامه های اقتصاد مقاومتی هستند و درون زایی و برون گرایی 
دو مولفه اصلی آنهاســت.وزیر نفت گفت: طرح های زیادی در 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در حال اجراست که به زودی 

افتتاح می شوند.

 صعود نفت برای اوپک پاس چالش
 برانگیز شد

در فاصله چند روز تا زمان برگزاری نشست وزیران اوپک و اوپک پاس، افزایش 
اخیر قیمتهای نفت دلیل خوبی برای تولیدکنندگانی که موافق افزایش تولید این 

گروه در سال آینده هستند، فراهم کرده است.
، قیمتهای نفت در روزهای اخیر تحت تاثیر خوش بینی به ســاخت واکسنهای 
موفق کووید ۱۹ که چشــم انداز بهبود تقاضا را تقویت کرده است، صعود کرده 
اند. شرکت داروسازی استرازنکا دوشنبه هفته جاری اعام کرد که واکسن کووید 
۱۹ این شــرکت می تواند تا ۹۰ درصد نتیجه بخش باشد. این سومین واکسنی 
است که نتایج موفقیت آمیزی داشته است و می تواند ارزانتر ساخته و راحتتر از 
رقیبانش توزیع شود. پیش از این شرکتهای فایزر و بایو ان تک و ُمدرنا از ساخت 

واکسنهای موفق کووید ۱۹ خبر داده بودند.
وزیران نفت اوپک و اوپک پاس قرار اســت دوشــنبه و سه شنبه هفته آینده 
)روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر( نشست مجازی داشته باشند و انتظار می رود در جریان 
این دیدار درباره بــه تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید با در نظر گرفتن موج 
جدید شیوع ویروس کرونا و محدود شدن بیشتر تقاضا برای انرژی مذاکره کنند.

قرار بود محدودیت عرضه فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز اوپک پاس از ژانویه 
تسهیل شده و به ۵.۸ میلیون بشکه در روز برسد اما وزیران این گروه به ابهامات 
پیرامون سطح تقاضای جهانی برای نفت اشاره کردند که آنها را مجبور می کند 
افزایش برنامه ریزی شــده تولید را به تاخیر بیاندازند.این گروه با وضعیت بازار 
دشــواری روبرو هستند. تقاضا برای نفت بسیار نوسان داشته و اشباع عرضه که 
در پی شــیوع ویروس کرونا و سقوط تقاضا ایجاد شــد، اندکی کاسته شده اما 
همچنان وجود دارد. افزایش تولید اوپک پاس در ژانویه معکوس شــدن روند 
بهبود قیمتها در هفته های اخیر را تهدید می کند.پل هورنسل، تحلیلگر بانک 
اســتاندارد چارترد در گزارشی نوشــت: هر چه وزیران اوپک پاس به دلیل باا 
رفتن قیمتها احســاس آسودگی بیشتری کنند، دستیابی به توافق در خصوص 
اقدامات بیشــتر برای تثبیت بازار دشوارتر می شود. این بانک تمدید سه ماهه 
محدودیت عرضه فعلی اوپک پاس را حداقل انتظار بازار از نشست آتی اوپک و 
متحدانش می داند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اما بهبود چشم انداز قیمت نفت 
برنت در ســالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به منزله چالش دیگری برای این گروه است 
و به معنای آن اســت که تولیدکنندگان خــارج از این گروه می توانند ماهها از 
قیمتهای بااتر نفت سود ببرند. هر چه محدودیت عرضه اوپک پاس طوانیتر 
شود، شرکتها و کشورهای تولیدکننده خارج از این گروه بیشتر تقویت خواهند 
شــد.رویترز روز چهارشنبه به نقل از ســه منبع آگاه در اوپک پاس نوشته بود 
این گروه مایل اســت برای حمایت از بازار در طول موج دوم شیوع کووید ۱۹ و 
افزایش تولید نفت لیبی، افزایش برنامه ریزی شده تولیدش را به تاخیر بیاندازد 
و صعود قیمت هر بشکه نفت برنت تا مرز ۴۹ دار تصمیم این گروه در خصوص 
تمدید محدودیت عرضه را تغییر نداده اســت.با این حال اشــتیاق برای تمدید 
محدودیت عرضه فراگیر نیست. طبق گزارش هفته جاری بانک گلدمن ساکس، 
یک مشــکل احتمالی تمایل امارات متحده عربی برای داشتن سهم تولید بااتر 
است. نیجریه هم سهم تولید بااتری می خواهد و عراق درباره معافیت از کاهش 
تولید در ســال ۲۰۲۱ صحبت کرده است.پیش از نشست وزیران اوپک و اوپک 
پاس چندین نشست فنی برگزار می شود که به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 
همگی به صورت مجازی خواهند بود.کریستین مالک، مدیر تحقیقات نفت و گاز 
در بانک جی پی مورگان پیش بینی کرد اوپک پاس با وجود صعود قیمت نفت، 
افزایش تولیدش را به مدت شش ماه به تاخیر خواهد انداخت و احتماا عربستان 
سعودی داوطلب کاهش تولید بیشتری تا مارس خواهد شد. سطح ذخایر نفت 
به ســرعتی که انتظار می رفت، کاهش پیدا نکرده و قرنطینه از شــرق به غرب 
گسترش پیدا کرده و انتظار می رود قرنطینه های بیشتری در آمریکا وضع شود.

مالک گفت: کنار رفتن ترامپ از قدرت به اتحاد اوپک پاس کمک خواهد کرد. 
اگرچه ترامپ در آوریل دخالت کرد و روســیه را به پای میز مذاکره با عربستان 
سعودی و توافق جدید کاهش تولید برگرداند اما بدون ترامپ، اوپک پاس قویتر 
خواهد شــد. وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه از کنار رفتن ترامپ و ایجاد 
خا در روابط آمریکا و عربستان سعودی استفاده کرده و خود را به ریاض نزدیکتر 
می کند.تحلیلگران نفت، معامله گران و پاایشــگاهها در نظرسنجی بلومبرگ 
پیش بینی کردند اوپک و متحدانش افزایش برنامه ریزی شــده تولید در ژانویه 
را به مدت ســه ماه به تاخیر خواهند انداخت. سه نفر در این نظرسنجی تاخیر 
شش ماهه، دو نفر تاخیر سه ماهه و یک نفر تاخیر یک ماهه افزایش تولید این 

گروه را پیش بینی کردند.

دزدان نفتی به نزدیک آب های آمریکا 
رسیدند

در پی رشد دزدی دریایی در دوران همه گیری ویروس کرونا، دزدان دریایی به 
نزدیک سواحل آمریکا رســیده و تهدید جدیدی برای صنعت این کشور ایجاد 
کرده اند. دزدی دریایی یک مشکل قدیمی در صنعت انرژی است که معموا در 
غرب آفریقا و سایر مناطق جهان مشاهده شده است اما در پی رشد این پدیده 
در دوران همــه گیری ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰، دزدان دریایی به نزدیک 
سواحل آمریکا رسیده و تهدید جدیدی برای صنعت نفت این کشور ایجاد کرده 
اند.نفتکشــهایی که به آرامی در این منطقــه حرکت می کنند، به منزله هدف 
آسانی برای دزدان دریایی هستند که به دنبال فرصتهای باج گیری می گردند. 
این پدیده در خلیج کامپچه مکزیک که بخش قابل توجهی از تولید نفت آمریکا 
معادل ۱۷ درصد از تولید نفت و پنج درصد از تولید گاز طبیعی این کشــور را 
تشــکیل می دهد، در حال تبدیل شــدن به یک رویداد متداول است.راکفورد 
وایتس، مدیر مطالعات دریایی در مدرسه فلچر دانشگاه تافتس به فوربس گفت: 
حمات اخیر دزدی دریایی در خلیج مکزیکو، پدیده جدیدی در نزدیک آب های 
آمریکا محسوب می شود. صدها نفتکش حامل نفت و فرآورده های نفتی برای 
ترانزیت نفت به پاایشگاههای تگزاس و لوییزیانا و انتقال و فرآورده های نفتی از 
آنها، ساانه از خلیج مکزیکو عبور می کنند.تهدیدهای دزدی دریایی در کامپچه 
اوایل امسال به رکورد باایی رسید و وزارت خارجه آمریکا را وادار کرد در آوریل 
برای بخش جنوبی خلیج مکزیکو هشدار رسمی درباره دزدی دریایی صادر کند. 
با این همه توجه رسانه ای اندکی به این موضوع شده است. پیش از این آب های 
ونزوئا و پرو به عنوان کانونهای فعالیت دزدان دریایی شــناخته شده بودند اما 
به نظر می رســد کانون فعالیت آنها در حال گسترش است.این روند جدید در 
پی افزایش دزدی دریایی در واکنش به شیوع کووید ۱۹ روی داده است. دزدی 
دریایی جهانی در سال ۲۰۱۹ به پایینترین میزان در ۲۵ سال اخیر سقوط کرد 
و تنها ۴۱ مورد در کشتیهای بزرگ با تناژ باای ۱۰۰ گزارش شد اما همه گیری 
کووید ۱۹ باعث ذخیره بیشــتر نفت در دریا شــده و گزارشها از دزدی دریایی 
افزایش پیدا کرده اســت.همزمان با گســترش کانون فعالیت دزدان دریایی به 
مناطق جدید، دزدی دریایی در آسیا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته دو برابر شد. کانونهای قدیمی دزدی دریایی مانند خلیج گینه 
در غرب آفریقا که ۹۰ درصد از دزدی دریایی جهانی را تشکیل می دهند، مناطق 

دارای ریسک باا برای شرکتهای انرژی محسوب می شوند

 یک شرکت اروپایی از پروژه خط لوله گاز نورد استریم ۲ روسیه کنار کشید
شرکت دت نورسک وریتاس که مسئول کنترل، نظارت و تضمین کیفیت کار و تجهیزات پروژه خط لوله گاز نورد استریم۲ بود، به خاطر تحریم های آمریکا از این 
پروژه کنار کشــید. به گزارش راشــا تودی، تمدید تحریم های کاخ سفید علیه پروژه خط لوله گاز طبیعی روسیه به آلمان باعث شده یکی دیگر از شرکای اروپایی 
این پروژه کنار بکشد. شرکت دت نورسک وریتاس که فعالیتش وابسته به مدیریت خطر و اطمینان از کیفیت کار است، اعام کرد همکاری خود را با این پروژه به 
خاطر تهدید تحریم های آمریکا متوقف می کند. این شرکت نروژی-آلمانی با تاکید بر اینکه ارائه خدماتی را که مشمول قانون امنیت انرژی اروپا می شود، متوقف 
می کند اعام کرد:»وزارت امور خارجه آمریکا دستورالعمل های جدیدی بر اساس قانون امنیت انرژی اروپا اعام کرده که طبق آنها همکاری با پروژه نورد استریم 
۲ برای کنترل کشتی ها و تجهیزات مشمول تحریم می شود«.این شرکت مسئول نظارت و کنترل آزمایش و آماده سازی تجهیزات موردنیاز کشتی ها طی ساخت 
خط لوله های زیر آب بود. لوله نورد اســتریم۲ در حال حاضر از آبهای قلمروی دانمارک عبور می کند. طبق قوانین آژانس انرژی دانمارک، شــرکت نورد استریم 
AG ۲ که شــعبه ای از شــرکت گازپروم روســیه است، مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد و احتمااً شرکت دیگری را مسئول کنترل و تضمین کار می کند. این 
خط لوله روســی تبدیل به یک چالش واقعی برای کاخ ســفید شده است. آمریکا پس از تاش های ناموفق برای منصرف کردن شرکتهای اروپایی از همکاری در 
این پروژه، قوانینی با هدف حفاظت از اروپا در برابر استقال انرژی روسیه وضع کرد و در همین حین تصمیم گرفت فروش گاز طبیعی مایع خود را به مشتریان 
اروپایی افزایش دهد. این خط لوله جدید که با هدف تقویت عرضه ســاانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ارزان تر روســیه به آلمان و سایر کشورهای اروپایی 

طراحی شده، در حال حاضر در دریای بالتیک رو به پایان است.

تصمیم جدید دولت برای کنترل مصرف گاز
 مشترکان خوش مصرف گاز پاداش صرفه 

جویی می گیرند
مشــترکان خانگی که مصــرف گاز آنها در ۱۶ آبان تا ۱۵ اســفندماه هر 
ســال، نسبت به دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکسان 
طول دوره صورتحســاب، بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول پاداش 
صرفه جویی می شوند. طبق اعام پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، در 
نشســتی به ریاست حســن روحانی، رئیس جمهوری در مورد  راهکارهای 
اجــرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، بحث و بررســی شــد و رئیس جمهوری دستورهای 
ازم را به دســتگاه های ذی ربــط صادر کرد.در این نشســت، با توجه به 
رشــد روزافزون جمعیت و رشد ساخت وساز مســکن و توسعه اشتغال و 
لزوم مهار و مدیریت مصرف گاز در کشــور، هیئت وزیران تصمیم هایی را 
به منظور اصاح الگوی مصرف مشترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال )۱۶ 
آبان تا ۱۵ اســفندماه( اتخاذ کرد.به موجب تصمیم دولت، مشترکان گاز 
طبیعــی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشــده در هر 
ســال، نسبت به دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکسان 
طول دوره صورتحســاب، بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول تخفیف 
)پاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند 
شد.در صورت افزایش مصرف، مطابق مصوبه دولت و براساس درصدی که 
تعیین شــده اســت، به گازبهای آنها افزوده می شود.شایان یادآوری است 
که افزایش مصرف گاز در ســاختمان های اداری نیز مشمول این افزایش 

قیمت می شود.

نفت تا تابستان آینده ۶۰ دار می شود
بانک آمریکا با اشــاره بــه خوش بینی فزاینده پیرامون ســاخت و توزیع 
واکسن کووید ۱۹، پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت برنت تا تابستان 
آینده به ۶۰ دار می رســد. بانک آمریکا اعــام کرد کاهش محدودیتها 
پس از عرضه واکسن به افزایش تقاضا برای نفت منجر خواهد شد و باعث 
کمبود عرضه ۱.۶ میلیون بشــکه در روز تا اواسط سال ۲۰۲۱ می شود و 
قیمتها را تقویت می کند.با وجود هشــدارهایی که درباره زودهنگام بودن 
دل خوشی به درمان موفق بیماری کووید ۱۹ داده شده است، خوش بینی 
به واکســنهای موفق کووید ۱۹ در روزهای اخیر جهش قیمتهای نفت به 
بااترین حد در هشــت ماه گذشــته را در پی داشته است.احتمال تمدید 
محدودیت عرضه فعلــی اوپک پاس هم به پشــتیبانی از صعود قیمتها 
کمک کرده اســت. اعضای این گروه قرار اســت هفته آینده دیدار کنند 
و بانک آمریکایی گلدمن ســاکس پیش بینی کرده است که اوپک پاس 
محدودیــت تولید ۷.۷ میلیون بشــکه در روز را به مدت حداقل ســه ماه 
تمدید خواهند کرد. از نظر گلدمن ســاکس اوپک پاس وزنه بیشــتری 
روی بازار محسوب می شود.بر اساس گزارش اویل پرایس، جالب است که 
تحلیلگران بانک امریکا هفته گذشــته نسبت به خوش بینی بیش از حد 
به اخبار تولید واکسنهای موفق توسط شرکتهای داروسازی فایزر، ُمدرنا و 
استرازنکا هشدار داده بودند.با این حال معامله گران بازار نفت از این اخبار 
مثبت استقبال کرده اند و حتی اخبار افزایش هفتگی ذخایر نفت آمریکا و 

تولید این کشور هم تاثیری در خوش بینی آنها نداشته است.
نفت روز پنج شنبه برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت. بهای معامات 
نفت برنت ۴۵ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۴۹ دار و شش 
سنت در هر بشکه رسید. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۴ سنت 
معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۶ دار و پنج ســنت در هر بشــکه 
رســید. شاخص نفت برنت روز چهارشــنبه ۱.۶ درصد و نفت آمریکا ۱.۸ 
درصد صعود کرده بود. هر دو شاخص از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود 

۹ درصد افزایش داشته اند.

گروه اوپک پاس روز شــنبه پیش از 
برگزاری نشست رسمی وزیران اوپک و 
اوپک پاس در روزهای دوشنبه و سه 
شــنبه، مذاکرات غیررسمی به صورت 
آناین خواهد داشــت. تولیدکنندگان 
نفت گروه اوپک پاس درباره تســهیل 
محدودیــت عرضه از اول ژانویه مطابق 
با توافقی که در آوریل داشــته اند، در 
حال بحث هســتند. اما مــوج جدید 
شــیوع ویروس کرونا و ضعیف شــدن 
روند احیای تقاضا باعث شــده اســت 
این گــروه گزینه تاخیــر در افزایش 
تولید را بررســی کند.الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روســیه در دیدار 
روز شــنبه حضور خواهد داشت. نواک 
تا اوایل ماه جاری وزیر انرژی روســیه 
بود و تاشهای مســکو برای همکاری 
بــا اوپک را هدایت کــرده و بر اجرای 

توافق کاهش تولید نظارت داشــت.بر 
اســاس گزارش رویتــرز، این گروه که 
در حال حاضر تولیدش را ۷.۷ میلیون 
بشــکه در روز محدود کرده، قرار است 
طبــق برنامه تولیدش را در ژانویه را به 
میزان دو میلیون بشکه در روز معادل 
دو درصــد از مصــرف جهانی افزایش 
دهد.با نزدیک شــدن به زمان نشست 
وزیران اوپــک پاس، ابهامات پیرامون 
تصمیم این گروه درباره سیاست تولید 
و همچنین آینده این تشکیات افزایش 
پیــدا کرده اســت. تحلیلگران گلدمن 
ســاکس اخیرا اعام کردند با نزدیک 

شدن به یک نشست دیگر وزیران اوپک 
پاس، ابهامات پیرامــون تصمیم این 
گروه دوباره افزایش پیدا کرده اســت. 
فراتر از نتیجه این نشست، نگرانیهای 
جدیدی درباره آینده این تشــکیات 
اینتلیجنس  انرژی  دارد.موسسه  وجود 
اوایــل ماه جاری با اشــاره به اظهارات 
مقامات اماراتی آگاه، گزارش داد امارات 
متحده عربی محرمانه در حال بررسی 
گزینه خروج از اوپک اســت. هر چند 
ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
متحده عربــی در واکنش به این اخبار 
اعام کرده که این کشور عضو متعهد 

اوپک پاس اســت اما این گمانه زنیها 
به دلیل جایگاهی که امارات در اوپک 
دارد، مایه شگفتی برخی از ناظران شد. 
این کشور ســومین تولیدکننده بزرگ 
عضو اوپک و متحد نزدیک عربســتان 
سعودی در منطقه خلیج فارس است.

علی عاوی، معاون نخست وزیر عراق 
که وزیر دارایی این کشــور هم است، 
اظهار کــرده خروج احتمالــی امارات 
متحــده عربی از اوپک و افزایش تولید 
نفت لیبی به ۱.۵ میلیون بشکه در روز، 
عواملی مختل کننده ای هســتند که 
باید مورد رسیدگی اوپک قرار بگیرند. 
وی همچنیــن گفت: بغداد در پذیرش 
مدل سهمیه بندی کاهش تولید اوپک 
میان اعضای این گروه که بدون در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آنها 

بوده، صبرش به آخر رسیده است.

مذاکرات غیررسمی اوپک پاس 
در آستانه نشست وزیران

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزايدات بخش خريد و 
)SRM( تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان 
 اقدام نمائید. ســاير فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشــانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

کد آگهی : 99146بفرمايید.

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوع   شمارهنوع فراخوانرديف

  48513524 و مناقصه 1
48513528

طراحی ، خريد ، ساخت، نصب ، راه اندازی ، آموزش تهیه مستندات 
فنی ، دستورالعمل های بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات پروژه 
حفاظت پیرامونی فواد مبارکه ، فواد سبا ، تصفیه خانه خارجی

قراردادهای خريد99/09/19

48473976مناقصه 2
طراحي ، خريد ، ساخت، نصب ، راه اندازي خط کامل ريوايندر 
جهت قرقره با قطر حداقل 800 و حداکثر 3200 شامل . دستگاه 

پي آف دروازه اي ، دستگاه تیک آپ دروازه اي ، دستگاه متراژ کن 
کابل ، قرقره مخصوص بسته بندي

قراردادهای خريد99/09/19
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گزیده خبر بلومبرگ بررسی کرد

تغییر روند تجارت ایران و ترکیه
تحریمهای دولت آمریکا و شــیوع همه گیری ویروس کرونا تغییرات چشمگیری را 
در روابط تجاری ترکیه و ایران به همراه داشــته است.به گزارش بلومبرگ، مرزهای 
زمینی میان دو کشور برای دسترسی ایران به کااهای خارجی به خصوص در دوران 
تحریمها حائز اهمیت بوده اســت. ترکیه به مدت چندین دهه مشــتری نفت و گاز 
ایران بوده اســت و به نوبه خود مقصد محبوب گردشــگری ایرانیها بوده و ایران نیز 
یکی از بازارهای منطقه ای کااهای این کشور بوده است.اما ترامپ در سال ۲۰۱۸ از 
توافق هسته ای که در دوران اوباما امضا شده بود، خارج شد و تحریمهای اقتصادی 
علیه ایران را مجددا وضع کرد. ســال بعد از آن ترکیه تحت فشارهای آمریکا خرید 
نفت از ایران را که بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود، متوقف کرد. واردات 

گاز ترکیه از ایران هم با تاش این کشــور برای کاهش وابستگی به ایران و روسیه، 
کاهش پیدا کرد.اکنون تجارت دوجانبه میان دو همسایه کاهش پیدا کرده و همزمان 
سرمایه های ایرانی در ترکیه افزایش پیدا کرده است.از زمان خروج از برجام آمریکا 
و کاهش صادرات نفت ایران، هزاران ایرانی داراییهایشــان را به بخش اماک ترکیه 
منتقل کرده اند و امســال برای نخســتین بار ایرانیها از عراقیها به عنوان بزرگترین 
خریــداران خانه در ترکیه پیش افتاده اند و چندین ماه اســت که این جایگاه برتر 
را حفــظ کرده اند.صــادرات گاز ایران به ترکیه پس از انفجاری که در خط لوله گاز 
روی داد، به مدت حدود ســه ماه متوقف شد و آمار صادرات را تحت تاثیر قرار داد. 
گزارش ســازمان رگواتوری بازار انرژی ترکیه )EPDK( نشان می دهد در ماه اوت 

که آخرین آمار موجود بوده، میزان صادرات ۳۰ درصد پایین متوسط پنج ساله بوده 
است. تاش ترکیه برای متنوع کردن منابع تامین گاز از جمله ساخت پایانه جدید 
LNG، خطوط لوله با روسیه و جمهوری آذربایجان و اکتشافات گازی این کشور در 
دریای سیاه ممکن است صادرات گاز ایران را در مذاکرات تجدید قرارداد خرید گاز 
تحت تاثیر قرار داده و کمتر کند.ایران معموا مازاد تجاری با ترکیه داشته است اما 
از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، حجم مازاد تجاری کاهش پیدا کرده 
و ایران امسال برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ در مسیر ثبت کسری تجاری با ترکیه 
قرار دارد. طبق آمار وزارت بازرگانی ترکیه، مجموع تجارت دو کشور از سال ۲۰۱۶ 

تا ۲۰۱۹ به میزان ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

تاریخچه
»شرکت فرآوری و ساخت« واقع در شهر صنعتي رشت در محلي به مســــاحت  ۸7 
هزارمتر مربع درسال ۱۳5۶ با عنوان شرکت »تولي پارتس« با هــدف ساخت و تـولید 
انــــواع کمك فنرهاي خودروهاي سنگین ، نیمه سنگین وموتورسیکلت با همکاري 
و مشارکت شرکت »اسکورت هنـــد« تاسیس شد . این شرکت دراواخـر سال 7۲ به 
بخش خصوصي واگذار و از سال 7۳ با نام »کارخـــانجات فـرآوري وساخت قطعـات 
خودروی ایران«عملیات راه اندازي مجدد آن آغاز گردید و حدود یك ســال بعد نیز 
با تولید طیف گســترده اي از انواع کمك فنرهاي ســبك وســنگین به بهره برداري 
رسید . »شرکت فرآوری و ساخت« درسال 7۸ با خرید امکانـات وتجهیـزات کارخانه 
کمك فنرسازي سامسونگ ، مجــهز به دستگاه هاي پیشرفته تمام اتوماتیك ونیمه 
اتوماتیك شد و در سال ۸7 با اخذ لیسانس شرکت ماندو کره جنوبی  توانست دانش 
فنی و تکنولوژی محصوات با کیفیت را در خط تولید خود به کار گیرد و سهم بازار 
فروش و رضایت مشــتری را افزایش دهد و اکنون با حدود ۸۰۰ نفر نیروي انســاني 
و تنــوع محصوات تولیدي )حدود ۹۰ نوع کمك فنر( پیشــتاز در تولید کمك فنر 
در کشــور باشد .حدود ۹ســال بعد) ۹۶( کارخانه تولید جعبه فرمان » گروه قطعات 
هلدینگ عظام« نیز به شــرکت فرآوری و ســاخت منتقل و با آن ادغام شد و بدین 
ترتیب محصول جعبه فرمان تحت لیســانس شرکت ماندو کره جنوبی به محصوات 

این شرکت اضافه شد.

شــرکت فرآوري و ساخت قطعات خودروی ایــــران « برای دهمین سال 
،موفق به کسب نشان »واحد نمونه کیفی« سازمان ملی استاندارد شد.

این شــرکت که از شرکتهای زیر مجموعه گروه قطعات خودرویی عظام است ،امسال 
نیز برای دهمین ســال متوالی موفق شد نشــان »واحد نمونه کیفی« سازمان ملی 
استاندارد را از آن خود نماید و طی مراسمی نشان »واحد نمونه کیفی« ازسوی مدیر 
کل استاندارد استان گیان به عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات عظام اهدا شد . 

عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات عظام و کار آفرین بزرگ ایرانی در حاشــیه این  
مراسم  طی گفت و گویی از اوضاع و احوال  این روزهای شرکت گفت .

مشکات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی
آقای ایروانی با تاکید بر این  که مشــکات صنعت از تحریم داخلی است نه خارجی، 
اظهار داشــت : در حال حاضر این مجموعه با تاســیس و راه اندازی شرکت های زیر 
مجموعــه خود ، بالغ بر 5۰۰۰ نفر به صورت مســتقیم و ۳5۰۰۰ نفر به صورت غیر 

مستقیم در کشور اشتغالزایی نموده است .

گروه قطعات عظام در تولید بیش از107 قطعه خودرویی فعالیت دارد
وی با بیان اینکه گروه قطعات عظام با۱۲شــرکت زیرمجموعه در تولید بیش از۱۰7 
قطعه خودروهای ســبك و سنگین از جمله کمك فنر،جعبه فرمان، دیسك وصفحه 
کاچ، پیستون، اســتارت و دینام،پلوس،انواع بلبرینگ وغیره فعالیت دارد، افزود: این 
شرکتها با نام های پیستون ایران ، فراوری و ساخت ، پایا کاچ ، سازه پویش ، استام 
صنعت ، ســازه ســیم ، تارا ذوب ، پایا ذوب ، فراکلون ، پویان صنعت نهاد ، فیاکو و 
رادمان در اســتانهای گیان ، تهران ، البرز ، آذربایجان شــرقی واصفهان تاسیس و 
اســتقرار یافته اند و شرکت مادر بنام » گروه قطعات خودرویی عظام « هم در تهران 

ثبت و مستقر شده است . 

افزایش تولید 100 درصدی  در سال جهش تولید
پدر صنعت قطعه سازی ایران ادامه داد : شرکت فرآوری و ساخت در راستای منویات 
مقام معظم رهبری ، در ســال جهش تولیــد، افزایش ۱۰۰درصدی در تولیدات خود 
داشــته  و توانســته  از4۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر شغل مستقیم دســت پیدا کند.ایروانی 
افزود: شــرکتهای گروه قطعات خودرویی عظام با بهره گیــری از تکنولوژی و دانش 
روز شــرکتهای برتر جهانی،  محصوات خود را تحت لیســانس شرکتهای ماهله و 
بوش آلمان ، ولئو فرانســه ، ماندو کره جنوبی و ... تولید نموده و درحال حاضر بیش 
از ۸۰ درصد نیاز خودروســازان داخلی ، 5۰ درصد نیاز بازار لوازم یدکی و بخشــی از 
نیاز بازار خودروســازان خارجی از جمله GAZ Group  روسیه  و داچیا رومانی را 

تامین  نماید .

تاسیس شعبه خارجی شرکت فرآوری و ساخت در ترکیه  تا سال 2021
این کار آفرین بزرگ ایرانی  در ادامه از تاسیس شعبه خارجی شرکت فرآوری و ساخت 
در کشــور ترکیه  خبر داد و گفت :در راستای اهداف و استراتژی کان گروه قطعات 
عظام مبنی بر جهانی شدن شرکتهای ایرانی ، هلدینگ عظام اقدام به تاسیس شعبه 
خارجی شــرکت فرآوری و ساخت در کشور ترکیه نموده و پیش بینی می شود این 
شرکت تا اواخر سال ۲۰۲۱به مرحله بهره برداری برسد .وی اظهار داشت : این شرکت 
همچنین توانست با حفظ و تداوم در رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در تولید 
 GAZ «محصوات خود با خارج کردن رقبای مطرح جهانی از شــرکت خودروســاز
Group  روســیه «  ، خود را به عنون تامین کننده اصلی کمك فنر این خودروساز 
روس مطرح نمــوده و درحال حاضر به صورت روتین ماهانه برای خودروهای گازل ، 
وکتور ، سوپر باس فریم ، گازون ۸ تن و گازون ۱۰ تن شرکت GAZ Group  کمك 

فنر تولید و ارسال نماید .

 آزمایشگاه های شرکت فرآوری و ساخت ، همکار سازمان ملی استاندارد
بنیانگذار گروه قطعات عظام  در بخش دیگری از ســخنانش گفت: شرکت فرآوری و 
ســاخت مجهز به آزمایشــگاه های تخصصی کمك فنر و جعبه فرمان با برخورداری 
از کادری متخصص و مجرب و با در اختیار داشــتن دســتگاه های فوق پیشــرفته 
سروهیدرولیك ، دستگاه های تســت دوام تحت شرایط شبیه ساز خودرو ، دستگاه 
های تست عملکرد،اتاقك ایزوله تســت صدا ، اتاقك ایزوله تست دما ، دستگاه های 
پیشرفته اندازه گیری آزمون و کالیبراسیون و ... از سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ گواهینامه 
تایید صاحیت سازمان ملی استاندارد شده و به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی 

اســتاندارد ، در حال فعالیت اســت  .ایروانی ادامه داد: این مراکز آزمایشگاهی با توان 
مشــاوره ای تیم کارشناســی مجرب همواره در تدوین و بازنگری استانداردهای ملی 
کمك فنر و جعبه فرمان و همچنین استانداردهای کارخانه ای مشارکت فعال داشته 
و امیدواریم  با به اشتراک گذاشتن توانمندی های آزمایشگاهی در حوزه های مختلف 
اعم از تجهیزات آزمایشــگاهی، تخصص انســانی و دانش فنی و استفاده بهینه از این 
ظرفیت ها، بتوانیم شرایط دسترسی مناسب به این خدمات را برای کلیه پژوهشگران 

دانشگاه ها و صنعتگران )چه در داخل و چه در خارج از کشور( فراهم کنیم .

افزایش دو برابری  فرصت های  شغلی با بهره برداری از پروژه طرح توسعه 
شرکت

پدر صنعت قطعه ســازی ایران خاطر نشان کرد: پروژه طرح توسعه شرکت فرآوری و 
ساخت به منظور افزایش ظرفیت تولید تا سقف ۱۲میلیون کمك فنروهمچنین ایجاد 
فرصت های  شغلی جدید به میزان ۲ برابر ظرفیت فعلی ، از بهمن ماه ۹۸ در زمینی 
به مساحت ۲۰هزارمترمربع با ســرمایه گذاری بیش از5۰۰ میلیارد تومان آغاز و در 
حال ســاخت و راه اندازی اســت. وی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر بیش 
از 5۶درصد پیشــرفت فیزیکی دارد ، افزود: اجرای این پروژه استراتژیك و وجود این 
کارخانه برای  کشــور که پیش بینی می شود در پایان نیمه اول سال ۱4۰۰ به بهره 
برداری برسد ، سبب جلوگیری از خروج حداقل ۸۰ میلیون دار به صورت ساانه در 

صنعت خودرو سازی می شود.  
 

دســتاوردهای تعمیق ســاخت داخل با توجه به  بومي سازي دانش فني و 
توسعه تأمین کنندگان 

بنیانگــذار گروه قطعات عظام همچنین گفت: پروژه های داخلی ســازی محصوات 
شرکت فراوری و ساخت در راستای تحقق اهداف و سیاست های تعیین شده اقتصاد 
مقاومتی و رونق تولید و با بهره مندی از توان ، استعداد و دانش متخصصان این شرکت 
، از سال ۹۰ تعریف و به مرحله اجراء درآمده است. ایروانی افزود: اولویت اجرای پروژه 
های خودکفایی قطعات براساس شاخص های میزان ارزبری ، تکنولوژی تولید قطعات 
، هزینه های حمل و نقل و ...  انتخاب و بدین منظور تأمین کنندگان جدید شناسایی 
، توسعه و ارتقاء داده شده اند. وی باذکر اینکه درفاز اول این پروژه مجموعا تعداد ۱47 
پروژه تعریف گردید، تصریح کرد: از تعداد پروژه های تعریف شده ، تا کنون ۱۳۲ پروژه 

به بهره برداری رسیده )که ۹۰درصد پروژه های تعریف شده بوده(و هم اکنون تعداد 
تامین کنندگان فعال شرکت قریب به ۱۶۰ تأمین کننده است .

تولید 100درصدی قطعات کمک فنرهای تولیدی برای اولین بار در کشور 
این  کار آفرین بزرگ ایرانی خاطرنشان ساخت: با انتقال تکنولوژی از تولید کنندگان 
تراز اول جهانی به سازندگان منتخب، شرکت فراوری و ساخت برای اولین بار در ایران 
موفق به تولید ۱۰۰درصد قطعات مورد مصرف در کمك فنرهای تولیدی خود شده و 
با توجه به محدودیت ظرفیت زنجیره تامین کنندگان داخلی ، در حال حاضر 5۰درصد 
میزان نیاز شــرکت فراوری و ساخت از سازندگان داخلی تامین می شود که با اجرای 
ایــن پروژه ها ، بالغ بر ۶۰ میلیون یورو کاهش میزان ارزبری در حوزه تامین قطعات 
حاصل شده است .ایروانی در پایان افزود: در شرایطی که تحریم های جهانی ، افزایش 
قیمــت ارز ، رکود اقتصادی و غیره  منجر به بروز مشــکات عدیده در صنایع قطعه 
ســازی شده ، انتظار می رود مسئولین امر با حمایت های ویژه در رفع موانع موجود 
و تحقق شــعار جهش تولید به تولیدکنندگان کمك نمایند تا آنها بتوانند به خدمات 

متقابل به جامعه ادامه دهند .

کارخانه هاي بزرگ ، نیازمند حمایت های ویژه هستند
گفتنی این که ؛ مدیرکل استاندارد استان گیان امسال در ابتکاری جالب با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری آیین گرامیداشــت روز جهانی استاندارد ، 
با حضور در شرکت فراوری و ســاخت قطعات خودرویی ایران، نشان«واحد نمونه 
کیفی« را به این واحد تولیدی اهداء کرد .داریوش اشــکانی پوربا بیان اینکه واحد 
فراوری و ســاخت جزء صنایع افتخار آفرین کشور است، خاطر نشان کرد: از اینکه 
در این شــرایط ســخت و تحریم با همت خود  چرخ تولید را توسعه می دهید، به 
عنوان یك ایرانی و شهروند گیانی از شما تشکر وقدردانی می کنم.وی ایجاد ۸۰۰ 
نفر شــغل مستقیم درچنین شرایطی را بسیار مقدس دانست و افزود: براین باوریم 
که کارخانه هاي بزرگ به واســطه اشتغالزایي بسیاري که ایجاد کرده اند نیازمند 
حمایت های ویژه هستند تا هم چنان به صورت مستمر بتوانند به فعالیت خود ادامه 
دهند.اشــکانی پور کیفیت را جاده ای بی انتها عنوان کرد و گفت: استاندارد هیچ 
گاه منعی برای تولید نخواهد بود بلکه عاملی برای گشــایش های مطلوب و حضور 

تولیدکنندگان در بازارهای جهانی است.

 وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت فواد 
به زیر ۱۰ هزار تومان

نایب رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به وعده وزیر صمت مبنی بر 
کاهش قیمت فواد به کمتر از ۱۰ هزار تومان، می گوید بهای سیمان به 
صورت فله و در پاکت در هر تن باید کمتر از ۲۹۰ هزار تومان باشد. علی 
نیکزاد، نایب رییس مجلس شــورای اسامی در گفتگویی درباره آخرین 
وضعیت قیمت فواد و سیمان گفت: با وجود اینکه تولید فواد و سیمان 
در کشــور بیش از مصرف داخلی اســت و ایــن دو محصول در صنعت 
ساختمان سازی، پل سازی، راهســازی و صنایع، مولفه مهمی به شمار 
می آید و صادرات آن ها در ســال جاری نســبت به سال گذشته رشدی 
نداشــته، اما قیمت فواد از نرخ جهانی بیشتر است.نماینده اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در مجلس یازدهم افزود: ۳۰ میلیون تن فواد در کشور 
تولید می شــود، در حالی که مصرف داخلی حدود ۱5 تا ۱۶ میلیون تن 
است، از ســوی دیگر تولید سیمان در داخل حدود ۶۱ میلیون تن بوده 
که مصرف کشــور حدود 5۰ میلیون تن است.وی با بیان اینکه با وجود 
اســتفاده از انرژی یارانه ای، تسهیات و زمین ارزان، قیمت فواد نباید 
از نرخ جهانی بیشتر باشد، اضافه کرد: جلسات متعددی با دو سرپرست 
قبلــی وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای رزم حســینی وزیر فعلی 
صمت برگزار شــد که فواد از کیلویی ۱7 هــزار تومان به کمتر از ۱۰ 
هزار و 5۰۰ تومان رسید.این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی با 
اشــاره به وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت فواد به کمتر از ۱۰ 
هزار تومان، از نظراتی که دستورالعمل جدید برای ساماندهی بازار فواد 
را تحکمی می دانند، انتقاد کرد و افزود: نمی توان از بورس سوءاســتفاده 
کــرد و تنها بخش کمــی از فواد را به بورس عرضــه کرد تا قیمت آن 
کشــف شــود و مابقی را در بازار آزاد و بدون توجه به قیمت تمام شده 
به فروش رساند.نیکزاد دســتورالعمل جدید برای ساماندهی بازار فواد 
را مترقی ارزیابی کرد و ادامه داد: براســاس این دســتورالعمل، محصول 
نهایــی باید در بورس ارائه شــود.نایب رییس قوه مقننه کشــور با بیان 
اینکه تخریب وزارت صمت برای تدوین دســتورالعمل جدید به منظور 
ساماندهی بازار فواد، درست نیست، گفت: قیمت فواد باید کمتر از۱۰ 
هزار تومان و همچنین بهای سیمان به صورت فله و در پاکت در هر تن 
نیز باید کمتر از ۲۹۰ هزار تومان باشــد.وی با بیان اینکه ما صحبت های 
تولیدکنندگان را نیز می شنویم، ادامه داد: هر تن فواد حداکثر 5۰ دار 
ارزبری دارد که با هر نرخ ارزی محاسبه شود، بیش از  ۱5۰۰ تومان در 
هــر کیلو فواد تاثیرگذاری ندارد.نیکزاد اهتمام وزارت صمت و همکاری 
با مجلس در راستای ســاماندهی بازار فواد را اقدامی ارزشمند توصیف 
کرد و ادامه داد: آقای رزم حسینی باید در جایگاه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، برنامه خود برای ساماندهی بازار فواد و سیمان را ادامه دهد.

نایب رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به مذاکره با بخش خصوصی 
و تولیدکنندگان فواد و شمش، یادآور شد: این افراد نیز مطرح می کنند 

فواد باید زیر ۱۰ هزار تومان به بازار ارائه شود.

از ابتــدای هفته جاری تاکنــون ، بازار خودرو با پدیده پیشــی گرفتن 
فروشــندگان از خریداران مواجه بوده است.در ماه های گذشته، همواره 
در بازار تعداد خریداران بســیار فراوان بود به طوری که فروشــندگان و 
داان به امیــد افزایش قیمت ها معموا خودروهــا را به صورت قطره 
چکانی عرضه می کردند.چند هفته ای است که تحت تاثیر کاهش نرخ 
ارز، بــازار خودرو با رکود عمیقی فرو رفتــه و روزهای خود داان برای 
سودهای بادآورده به پایان رسیده به طوری که هر روز شاهدند که فاصله 
قیمتی محصوات در بازار آزاد با کارخانه کمتر و کمتر می شود.نوسانات 
نرخ ارز ســبب شده تا فاصله قیمتی برخی خودروهای داخلی پرمصرف 
با قیمت کارخانه ای به 5 تا ۱5 میلیون تومان برســد که نشان دهنده 
پایان دوران سودهای بادآورده برای عده ای سودجو در بازار است که ماه 
های متمادی حاکمیت بازار را در دست داشتند. در واقع پایان امپراتوری 
داان در بازار خودرو آغاز شــده است و چاره ای جز قبول این شرایط 
ندارند.با توجه تعطیلی رســمی اصناف، آگهی فروش خودرو در دنیای 
مجازی بسیار بیشــتر از هفته های قبل شده و تقریبا کمتر معامله ای 
انجام می شــود زیرا خریداران واقعی انتظار کاهش بیشــتر قیمت ها و 
بازگشت به نرخ های واقعی را دارند.اکنون شرایط به گونه ای پیش رفته 

که به اصطاح »ماشین هست اما مشتری نیست«.

 رکود عمیق در بازار خودرو 
یك کارشــناس بازار خودرو به خبرآناین گفت:  در ۲ هفته گذشــته 
ســکوت خاصی بر بازار خودرو حاکم بود و بــازار خودرو به اصطاح به 
خواب خرگوشی فرورفته است.کاظم محمدی نیکخواه تاکید کرد: اکنون 
هیچ معامله ای انجام نمی شود.وی درباره ادامه دار بودن رکود عمیق بازار 

خودرو گفت: بله این شرایط ادامه دار خواهد بود.

اثر مثبت واردات خودرو بر بازار رقابتی 
محمدی نیکخواه درباره برخی اظهارات در مورد آزادسازی واردات خودرو 
و تاثیــر آن بر کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار توضیح داد: هر 
از چندی چنین ســخنانی بیان می شود و بد هم نیست اما باید گفت؛ 
وقتی در این شرایط پول برای واردات دارو نداریم چگونه می توان خودرو 
وارد کرد. البته عده ای بیان می کنند که واردات خودرو بدون انتقال ارز 
امکان پذیر شــود، اگر این امکان فراهم باشد به تامین مایحتاج عمومی 
اختصاص می یابد و خودروی خارجی در اولویت نخواهد بود. وی تاکید 
کرد: خودرو در کشــور ما تبدیل به کاایی سرمایه ای شده در حالی که 
خودرو در اصل کاایی مصرفی است.این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: 
نه دولت در این مورد ایحه و دستوری صادر کرده و نه درمجلس به این 
موضوع پرداخته شــده و هر از چندی این مساله بیان می شود و نظرات 
خود را بیان می کنند. هرچند اگر واردات اتفاق بیافتد می تواند ســبب 

تاثیرات مثبتی نظیر ایجاد رقابت شود.

خودروی خارجی
وی درباره حبــاب قیمتی خودروهای خارجی اظهار کرد: اگر مبنای 
قیمت ها را بر اساس ارز در نظر بگیرید و نرخ واقعی دار را احتساب 
کنیــد، می توان قیمت بســیاری از محصــوات و کااهای خارجی 
و حباب آنها را حســاب کرد. قیمت واقعی ارز مشــخص نیست و با 
نرخ های کاذب و با حباب عرضه می شــود بنابراین وقتی به نرخ ۳۱ 
هزار تومان می رســد، حباب دارد و اکنون به ۲4 هزار تومان کاهش 
می یابد، نشــان می دهد حدود ۲۰ تا ۲5 درصد حباب قیمت وجود 
دارد بنابراین قیمت خودرو هم به دلیل وابستگی به نرخ ارز به همان 

نسبت کاهش می یابد.

عضو اتاق بازرگانی تهران خبر داد
بازار ۲۰ میلیارد داری برق عراق برای ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید بازار انرژی عراق یکی از مهم ترین بازارهایی اســت 
کــه ایران می توانــد در آن نقش آفرینی کند، هرچند محوریت دولــت در آن محدودیت هایی به وجود 
آورده اســت.حمیدرضا صالحیاظهار کرد: عراق از نظر زیرســاخت های ازم برای تامین انرژی همچنان 
محدودیت های جدی دارد؛ از این رو تامین نیازهای خود از کشــورهای همســایه و به طور خاص ایران، 
یکی از گزینه هایی اســت که دولت بغداد در سال های گذشــته همواره آن را دنبال کرده است.به گفته 
وی، این نیاز تا حدی بوده که حتی در ســال های اخیر نیــز دولت آمریکا صادرات برق ایران به عراق را 
از محدودیت های تحریمی مســتثنی کرده و اخیرا نیز مجوز تداوم صادرات در این حوزه برای مدت یك 
و نیم ماه صادر شــد.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ایران نتوانســته از این فرصت برای 
تامین منابع مالی ازم برای اداره کشور استفاده کند، بیان کرد: صادرات برق به عراق از سوی دولت انجام 
می شود و با توجه به تحریم های بانکی، عراق پول حاصل از این صادرات را پرداخت نمی کند و از این رو 
دولت مجبور شــده به ســراغ طراحی راه حل های مختلف برود تا درآمد به کشور بازگردد. این در حالی 
است که اگر برق از سوی بخش خصوصی صادر می شد، بازگشت آن به کشور نیز آسان تر بود.صالحی با 
اشاره به ظرفیت کان حوزه انرژی در عراق، تاکید کرد: براورد ما این است که در این حوزه بازاری ۱۰ تا 
۲۰ میلیارد داری برای صادرات ایران به عراق وجود دارد. این عدد از صادرات مستقیم برق آغاز شده و تا 
صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل می شود. اما به دست آوردن این بازار نیاز به طراحی یك برنامه 
بلندمدت و آمادگی برای رقابت با دیگر کشــورها دارد.وی خاطرنشان کرد: اینکه ما بعد از این سال های 
طوانی هنوز در عراق یك دفتر تجاری که به اوضاع مســلط باشــد و بتواند برای فعاان اقتصادی ایران 
فرصت سازی کند نداریم، نشان دهنده نادیده گرفتن ظرفیت های مهم کشور در این حوزه است. این در 
حالی است که اگر برنامه ریزی درستی صورت گیرد، قطعا شانس حضور در این بازار با قدرت بسیار زیاد 
را خواهیم داشت.به گزارش ایسنا، با وجود تحریم های حداکثری آمریکا علیه ایران، کاخ سفید صادرات 
برق ایران به عراق را در فهرســت معافیت های صادراتی قرار داده اســت.این در حالی است که به دلیل 
تحریم های بانکی ایران در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با مشکات جدی مواجه بوده و از همین رو 
در ماه های گذشته ناصر همتی - رییس کل بانك مرکزی - دو بار به بغداد سفر کرد تا در جریان دیدار 

با مقامات عراقی، مقدمات بازگشت این ارز به کشور را فراهم کند.

تداوم 10 ساله شرکت » فرآوری و ساخت« به عنوان واحد نمونه کیفی کشور
عباس ایروانی: مشکات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی

گروه قطعات عظام با12شرکت زیرمجموعه در تولید بیش از107 قطعه ی خودروهای سبک و سنگین فعالیت دارد

سکوت سنگین در بازار خودرو
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بازپرداخت وام های ارزی کاهش یافت؛گزیده خبر

رشد ۲۶درصدی مطالبات غیرجاری بانک ها در بهار۹۹
مطالبات غير جاری بانک ها در فصل بهار 99 حكايت از رشد 
حدود 26 درصدی نسبت به زمستان سال گذشته دارد كه بر 
اين اســاس، روند نگران كننده ای را در بازپرداخت تسهيات 
شاهد هســتيم. بررسی روند وصول مطالبات بانک ها حكايت 
از آن دارد كه در فصل بهار امســال، با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و عدم توانايی در بازپرداخت وام های ريالی از يک ســو 
و افزايش مكرر نرخ ارز و عدم بازگشــت تســهيات ارزی از 
ســوی ديگر، مطالبات غير جاری بانک ها با رشد فزاينده ای 
مواجه شده اســت؛ به نحوی كه اين مطالبات در بهار 1399 
معادل 209 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم، نسبت 
به فصل قبل )زمســتان 1398( رشد 25.6 درصدی و نسبت 
به فصل مشــابه سال گذشته )بهار 1398( رشد 27 درصدی 
را تجربه كرده اســت.نكته حائز اهميت آن اســت كه نسبت 
مطالبات غيرجاری در بسياری از اقتصادهای در حال توسعه 

تک رقمی بوده و كمتر از 5 درصد به ثبت رســيده است. اما 
آنچه كه بيش از اين در اين ميان خودنمايی می كند، پايين تر 
بودن »نســبت مطالبات غيرجاری به تســهيات ريالی« در 
مقايسه با رقم مشابه در تسهيات ارزی از ابتدای سال 1398 
اســت كه به نظر می رســد اين امر، حاكی از بازگشت كمتر 

تسهيات ارزی نسبت به تسهيات ريالی باشد.
در سوی ديگر، نســبت مطالبات غيرجاری به كل تسهيات 
اعم از ريالی و ارزی در بهار 1399، مجدد دورقمی و به معادل 
10.5 درصد رســيده كه در مقايسه با زمستان سال 1398، 

معادل 1.5 واحد درصد رشد را تجربه كرده است.
بررســی آمارهای رسمی بانک مركزی حكايت از آن دارد كه 
ميزان مطالبات غيرجاری بانک ها مــاه به افزايش يافته و به 
نوعی جمع بندی آن در تمامی فصول از زمســتان 97 تا بهار 

99 حكايت از افزايش و روند فزاينده اين اعداد و ارقام دارد.

چگونه موسسات اعتباری مجوزدار را 
بشناسیم؟

بانک مركزی طی اطاعيه ای برای جلوگيری از خدشه دار شدن وجهه نظام بانكی 
و ايجاد رقابت های ناســالم و همچنين اطاع مشتريان بانكی، اسامی همه نهادها 
و موسسات مالی مجاز را اعام كرد. بانک مركزی به تازگی اعام كرد كه هرگونه 
اســتفاده از عنوان موسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شركت واسپاری )ليزينگ(، 
شركت صرافی و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مكاتبات و ... يا اشتغال به 
اين امور بدون داشتن مجوز از بانک مركزی ممنوع است.يكی از اقداماتی كه طی 
سال های اخير آثار بسيار مثبتی را در فرايند نظام بخشی به بازار پولی داشته است، 
اقدامات و پيگيری های مصرانه بانک مركزی در برچيدن فعاليت موسسات غيرمجاز 
بوده است. چرا كه حضور پُررنگ و گسترش فعاليت موسسات اعتباری غيرمجاز از 
يک دهه گذشته، منشاء مخاطرات و آسيب های جدی به بازار پول به خصوص در 
اصاح نرخ های سود بانكی و همچنين ثبات نظام اقتصادی كشور بوده و عملكرد 
آنها با اهداف كلی سياســت های اقتصاد مقاومتی نيز در تضاد قرار داشته است.  
نگاه به تاريخچه و عملكرد موسســات اعتباری غيرمجاز به خوبی نشان می دهد 
كه اين موسسات عاوه بر ايجاد بی ثباتی در نظام مالی كشور، شرايط را برای بروز 
فعاليت های سوداگرانه و ســفته بازی در بازارهای طا و ارز فراهم ساخته اند؛ در 
حالی كه اقتصاد مقاومتی بيش از هر چيز به دنبال تقويت ثبات و آرامش اقتصاد در 
مواجهه با شوک های برون زا است.بنابراين برای جلوگيری از خدشه دار شدن وجهه 
بانک مركزی در نزد افكار عمومی و جلوگيری از بروز رقابت ناسالم بر سر پرداخت 
نرخ های سود بااتر و افزايش احتمال ورشكستگی به دليل ناتوانی در پرداخت سود 
توسط موسسات اعتباری و احتمال بروز اختال در ساير بازارها )مانند مسكن، طا، 

ارز و غيره( بايد جلوی اين موسسات با قاطعيت گرفته می شد.

به کدام موسسات مالی و اعتباری اعتماد کنیم؟
از اينرو، به دليل تاش موسســات اعتباری غيرمجاز برای كســب سود بااتر و 
تامين ســود پرداختی به سپرده گذاران و نظاير اين اقدامات كه امنيت اقتصادی 
و روانی سرمايه گذاران را تهديد می كرد، بانک مركزی در راستای شفاف سازی و 
اطاع رســانی صحيح، فهرست بانک ها و موسسات اعتباری و ساير نهادهايی كه 
مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مركزی جمهوری اسامی ايران صادر و 
تحت نظارت قرار گرفته ، اعام كرده كه ليست تمامی اين موسسات مجاز پولی 
و بانكی اعم از بانک ها و موسسات اعتباری، شعبات و باجه های هر يک از بانک ها 
و موسسات، شركت های واســپاری )ليزينگ(، صرافی ها، تعاونی های اعتباری و 
صندوق های قرض الحسنه به تفكيک ارائه شده است.در اين اطاعيه اسامی 39 
مورد بانک و موسســه اعتباری و 22 هزار و 888 مورد شــعبه و باجه بانک، 41 
شركت واسپاری )ليزينگ(، 702 صرافی، 184 تعاونی اعتبار و 21 عنوان صندوق 
قرض الحسنه به رسميت شناخته شده آمده است كه اسامی آنها در سايت بانک 
مركزی به نشــانی www.cbi.ir قابل مشاهده برای عموم است.طبق اين اطاعيه، 
هرگونه فعاليت ديگری كه نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از اين بانک 
نبوده و مسئوليت ناشی از عملكرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه كسانی می شود 

كه به اين موسسات مراجعه داشته اند.

بانک ها هفته آینده تعطیل نیستند 
در پی تشديد شيوع ويروس كرونا و اعمال محدويت ها و تعطيات كرونايی، 
رئيس ســازمان امور اداری و استخدامی به تازگی از تعطيلی تمام ادارات به 
جز مراكزی كه حضور آن ها ضروری است، خبر داد كه با اين حساب، بانک ها 
به علت ضرورت خدمات رسانی آن ها در هفته آينده همچنان به فعاليت خود 
ادامه می دهند. تشديد شيوع ويروس كرونا و ثبت ركوردهای فاجعه آور در 
ابتا و مرگ و مير ناشی از اين ويروس باعث شد تا محدوديت ها و تعطيات 

كرونايی كمی جدی تر شود و كشور به مدت دو هفته نيمه تعطيل شود. 
در اين بين، فعاليت ها در هر شهر و منطقه ای بسته به وضعيت ابتا و مرگ 
و مير ناشی از كرونا متوقف يا نيمه متوقف شد؛ به گونه ای كه بانک ها مكانی 
حائز اهميت برای مردم در زمينه امور اقتصادی آن ها اســت، در شــهرهای 
با هشــدار قرمز به صورت نوبتی با حداكثر 50 درصد از كاركنان خود و در 
شهرهايی با هشدار نارنجی به تعداد دو سوم كاركنان خود فعاليت می كنند.

همچنين، در ســاير شــهرها نيز با حضور 100 درصــدی كاركنان به ارائه 
خدمات بانكی اقدام می كنند.نكته حائز اهميت در اين زمينه ســاعت كاری 
بانک ها است كه تغييری نكرده است و مشتريان می توانند در روزهای هفته 
از ســاعت 8  تا  14  و در پنجشنبه ها تا ســاعت 12:30 از خدمات بانكی 

حضوری استفاده كنند.

شــمارش معكوس برای اجرای قانون جديد 
چک آغاز شــده اســت و ايــن مهمترين و 
پركاربردتريــن ســند مالی ايــران در انتظار 
احيای جايگاه ويژه خود است.  بر اساس اعام 
بانک مركزی، قانون جديد چک از بيســت و 
دوم آذرماه اجرايی خواهد شــد و تا اين تاريخ 
چک ها بر اســاس قانون جــاری كارپردازی 
خواهند شد.كميجانی، قائم مقام بانک مركزی 
كه قانون جديد چک را گامش موثر در اصاح 
ســاختار بانكــی می داند، گفته اســت: عدم 
ساماندهی و تقويت اعتبار و اطمينان به چک 
و افزايش ريســک معامات و ايجاد ناامنی در 
فضای كسب وكار،اطاله دادرسی در پرونده های 
چک و تحميل هزينه باا به فعاان اقتصادی 
و همچنيــن ضعف نظارت و كنترل بر فرآيند 
صدور چک و اتكا صرف به اشه كاغذی چک، 
مهم ترين مشكات و مسايلی بودند كه منجر 
شــد بازنگری و اصاح قانــون صدور چک در 
دستور كار قرار گيرد.  به گفته وی  اين گونه بود 
كــه قانون جديد چک با عنوان »قانون اصاح 
قانون صدور چک« پس از انجام حجم گسترده 
بررسی های كارشناسی و آسيب شناسی دقيق 
وضعيت بحرانی چک های بامحل و همچنين 
بهره مندی از تجارب موفق ديگر كشــورها در 
حوزه قوانين چــک، تدوين و بــا رأی قاطع 

نمايندگان محترم مجلس تصويب شد.  
بانک مركــزی حاا در راســتای اجرای ماده 
21 مكــرر قانــون »اصــاح قانــون صدور 

چــک«، مصوب مــورخ آبان ماه ســال نود و 
هفت »مجلس شورای اســامی«، نسبت به 
آماده سازی زيرساخت ها و درگاه های ارتباطی 
به منظور اجرای تكاليف قانونی برعهده نظام 
بانكی كشــور اقدام و امكانات ازم برای ايجاد 
دسترســی صادركنندگان و دريافت كنندگان 
چک را به ســامانه صياد فراهم كرده است.به 
موجب مفاد ماده يادشــده صدور و انتقال هر 
برگه چک مســتلزم ثبت در »سامانه صياد« 
اســت،به اين ترتيب از تاريخ بيســت و دوم 
آذرماه ســال جاری، ازم است تمام چک ها در 
وجه ذينفع مشخص صادر شوند. در اين راستا 
ثبت انتقال چک در ســامانه صياد جايگزين 
پشت نويسی چک خواهد بود.اين بدان معنی 
اســت كه چک حامل ديگر كارسازی نخواهد 
شــد و افراد قادر به واگذاری چک دريافتی و 
خرج كردن آن در بازار نيســتند. در شــرايط 
كنونی خرج كردن چک و دســت به دســت 
شــدن آن يكی از معضاتی اســت كه شبكه 
بانكی و صادركنندگان چک با آن روبرو هستند 
چرا كه در برخی موارد دســت به دست شدن 
چک ها سبب می شود برگه چک كه در حكم 
سند اعتباری است، ب پول تغيير حالت داده 
و از سوی ديگر در بازار به قيمت های متفات 

خريد و فروش شــود. خريد چک مدت دار به 
قيمتــی پايين تر يكی از مبلــغ چک ، عرف 
نامناسبی بود كه در ســال های اخير در بازار 
شكل گرفته است. شــيوه كنونی صدور چک 
بازار غير قانونی خريد و فروش را سامان داده 
و پديده ای به نام شــرخری را شكل داده بود، 
شرخرها كسانی هستند كه با دريافت مبلغی 
از صاحــب چک يا خريدار آن برای نقد كردن 
چک دســت به كار می شــوند. برخی شــغل 
شــرخری را در اين راســتا برای خود انتخاب 
كــرده و حتی در فضای مجــازی با عناوينی 
چون »چک شما را نقد ميكنيم : و ... دست به 
تبليغ می زنند . اين افراد اما حاا با الزام به درج 
مشخصات گيرنده چک ديگر قادر به فعاليت 
نخواهند شود.بر اساس پيش بينی های صورت 
گرفته در اين قانون اما تمام دارندگان دســته 
چک موظفند پس از صــدور چک، اطاعات 
چک صادر شده را به همراه اطاعات دريافت 
كننده آن شامل شناســه ملی ،كدملی ذينفع، 
مبلغ و تاريخ سررسيد در »سامانه صياد« ثبت 
كنند. بدين منظور صادركننده چک می تواند 
از طريق درگاه هــای نوين بانک افتتاح كننده 
و نگهدارنده حساب جاری وی يعنی اينترنت 
بانک و همــراه بانک و يا برنامک های موبايلی 

فعال در حوزه پرداخت كشــور به سامانه ياد 
شده دسترســی داشته و نسبت به ثبت چک 
اقــدام كند.به اين ترتيــب هويت كامل صادر 
كننده و دريافت كننده چک روشــن می شود 
و امكانــی برای خريد و فــروش باقی نخواهد 
ماند. بديهی اســت در اين شرايط نقد كردن 
چک تنها توسط شخصی كه به عنوان دريافت 
كننده نامش در سامانه ثبت شده است، امكان 
پذير خواهد بود. در اين راستا دريافت كننده 
چک نيز قادر خواهد بود نسبت به احراز هويت 
صادركننــده چک اقدام نمايــد . اين اقدام از 

طريق سامانه مذكور قابل انجام است.

آیا انتقال چک امکان پذیر است؟
هر چند در اين شــيوه فروش چک و دســت 
به دست شــدن آن بدون درج نام امكان پذير 
نيست و چک در وجه حامل از ادبيات اقتصادی 
بانكی حذف می شود اما راهكاری برای واگذاری 
چک پيش بينی شده اســت. به عبارت ديگر 
دريافت كننده چک می تواند با به كارگيری يكی 
از كارت های بانكی متعلق به خود و با استفاده 
از ســيم كارتی كه به نام وی ثبت شده است، 
اقــدام به تاييد اطاعات چک و يا انتقال آن به 

شخص ديگر در سامانه صياد كند

چه کسانی دسته چک نمی گیرند؟
بــا اجرای قانــون جديد ،افراد بدحســاب و 
كاه بردار به ســادگی توسط سيستم بانكی 
شناسايی شــده و  امكان اخذ دسته چک را 
نخواهند داشــت، چراكه اســتعام سوابق، 
احراز عدم ممنوعيت ها و صدور دســته چک 
به صورت متمركز توسط سامانه بانک مركزی 
و بر مبنای اعتبارســنجی انجام می گيرد.در 
اين راســتا با اجرای ايــن قانون اعتبار چک 
صرفاً متكی بر اشــه كاغذی نخواهد بود و 
با پشتيبان گيری و ثبت اطاعات مندرج در 
چک در سيستم متمركز بانک مركزی، اعتبار 
چک افزايش يافته و نگرانی در خصوص از بين 
رفتن آن در حوادثی از قبيل سيل، زلزله و ... 
وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون 
جعل و ســرقت چک به ميزان قابل توجهی 
كاهش خواهد يافت و بعضاً حتی موضوعيت 
نخواهند داشــت.در اين شيوه امكان سرقت 
چک نيز از ميان مــی رود چرا كه اطاعات 
الكترونيكــی چک در ســامانه ثبت خواهد 
شد.در عين حال قائم مقام بانک مركزی می 
گويد با اجرای قانون جديد چک برگشــتی 
با كاهشی محســوس و چشمگير روبرو می 
شود. به گفته وی ميزان چک های برگشتی با 
اجرای قوانين جديد كاهش يافته و در شرايط 
كنونی با اجرای اين قانون و بازگشت اعتبار به 
چک به عنوان يک سند مالی ، برگشت چک 

به حداقل خواهد رسيد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. لذا با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذيرفت، 

ازم است كليه مناقصه گران واجد صاحيت 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 1399/09/08 مي باشد.

* مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/09/08 لغايت ساعت 14:30 روز  چهارشنبه مورخ 1399/09/12
* مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1399/09/24

* زمان بازگشايي پاكات: ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 1399/09/25
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ))الف((:

آدرس: كرج-رجايي شهر )گوهردشت(-بلوار جمهوري اسامي)رستاخيز(- خ سوم غربي- اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - كد پستي: 3148715634 تلفن: 026-34480420
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: www.setadiran.ir)  021-41934(   تاريخ انتشار نوبت دوم :1399/9/9

شرح پروژهردیف رتبه مورد نیازمبلغ برآورد )ریال(شماره فراخوان 

جابجایی پایه های 20کیلو ولت هوایی در قطعه 3 محور 1
5 و بااتر نیرو20990035590000214،711،601،000اشتهارد-نجم آباد-نظرآباد

اداره کل راه و شهرسازي استان البرز

ول
ت ا

نوب

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصاح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامات شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/9/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه:

 ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/9/23
 محل دریافت اسناد:

WW.abfaesfahan.ir ساِیت اِینترنِتي شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 388  (

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب جهت مناطق 99-3-184
767.000.000جاریگلپایگان ، نجف آباد ، شاهین شهر و ستاد مرکزی

تغییر شیوه صدور چک؛
چه کسانی با اجرای قانون جدید دسته چک نمی گیرند؟
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گزیده خبر

  ترامپ مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا 
را عفو کرد

رئیس جمهور آمریکا که واپسین روزهای دوران ریاست جمهوری خود را سپری 
می کند، مشاور امنیت ملی اسبق این کشور را که به درغگویی خود به اف بی آی 
اعتراف کرده بود، مورد عفو قــرار داد.به گزارش رویترز، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور ایاات متحده »مایکل فلین« مشــاور امنیت ملی اســبق این کشور را 
که طبق اعتراف های خود درباره انجام تماس هایی با روســیه در سال 2017 به 
مأمــور اف بی آی دروغ گفته بود، عفو کرد.در این رابطه، ترامپ در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: این مایه افتخار من است که بگویم به ژنرال مایکل فلین بخشش 
کامل اعطا شده است. به فلین و خانواده شگفت انگیز او تبریک می گویم.از زمان 
روی کار آمدن ترامپ، مایکل فلین عالی ترین مقام آمریکایی به شــمار می رود 
کــه مورد عفو رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته اســت.مایکل فلین پیش از این 
به جرم دروغ گفتن به مأموران اف بی آی درباره روابطش با ســرگئی کیسلیاک 
سفیر سابق روســیه در آمریکا در سال 2017 گناهکار شناخته شده است.او از 
آن زمان تاش کرده از خود رفع اتهام کند و گفته دادستان ها حقوق او را نقض 
کردند و او را برای بیان این اعتراف فریب دادند. ویلیام بار دادســتان کل آمریکا 
خواستار بازنگری اتهامات مطرح شده علیه فلین شده و توصیه کرده تا وی از این 

اتهامات مبرا شود.

  جانشین مرکل پاییز سال آینده
 مشخص می شود

ســخنگوی دولت فدرال آلمان اعام کرد اعضای کابینه این کشــور با برگزاری 
انتخابات سراســری در تاریخ 2۶ ســپتامبر 2021 موافقــت کرده اند.به گزارش 
یورونیوز، »مارتینا فیتز« ســخنگوی دولت فدرال آلمان روز چهارشــنبه در یک 
نشســت خبری اعام کرد که اعضای کابینه آنگا مرکل بــه اتفاق آرا برگزاری 
انتخابات سراســری آلمان در روز یکشنبه 2۶ ســپتامبر 2021 ]چهارم مهرماه 
1400[ را تصریب کرده اند.ســخنگوی دولت فدرال آلمــان اعام کرد که تاریخ 
مصــوب کابینه برای برگــزاری انتخابات به رئیس جمهور آلمــان »فرانک والتر 
اشتاین مایر« ارائه خواهد شد و پس از تأیید وی رسمیت خواهد یافت.آنگا مرکل 
اعام کرده اســت که پس از 1۶ سال حضور در جایگاه صدراعظمی آلمان قصد 
دارد از سیاست کناره گیری کند.با قطعی شدن کناره گیری مرکل از قدرت، رقابت 
شدیدی برای در اختیار گرفتن کرسی صدراعظمی آلمان در بین هم حزبی های 
وی )اتحادیه دموکرات مســیحی آلمان( در گرفته است.قرار است اواسط ژانویه 
سال آینده )اواخر دی ماه امسال( رأی گیری نهایی برای معرفی نامزد اصلی حزب 

دموکرات مسیحی آلمان برای تصدی سمت صدراعظمی برگزار شود.

رئیس جمهوری مکزیک: 
هنوز زود است به بایدن تبریک بگوییم

رئیس جمهوری مکزیک برای بار دوم از تبریک گفتن به نامزد دموکرات آمریکا 
که پیروز انتخابات شده است، امتناع کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس 
مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک اظهار کرد، هنوز زود است به جو 
بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفت. او تصریح 
کرد: کشور ما مستعمره نیست و به محض شمارش آرا به صورت نهایی بیانیه ای 
در این زمینه صادر خواهد شد.اوبرادور تاکید کرد: هیچ چیزی علیه هیچ حزب 
سیاســی و نامزدی در روند انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا وجود ندارد اما 

ترجیح می دهم قبل اطاع از نتیجه نهایی تبریک نگویم.

فرمانده قسد: 
پ.ک.ک از سوریه خارج می شود؛ توافق با 

دمشق ممکن نیست
فرمانده شبه نظامیان موســوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« از توافق برای 

خروج تدریجی عناصر تروریستی پ.ک.ک از شمال شرق سوریه خبر داد.
»مظلوم عبدی« فرمانده شــبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه« )قسد( در جمع عناصر پ.ک.ک گفت که دیگر نیازی به حضور آن ها 
در ســوریه نیست.به نوشته وبگاه شفق نیوز، او گفت که ورود نیروهای ْکرد غیر 
ســوری به شمال شرق سوریه یک ضرورت جنگی برای مقابله با تروریست های 
داعش بــود و هزاران تن از عناصر پ.ک.ک در کنــار داوطلبان برای جنگ به 
سوریه آمدند و برخی کشته شده و برخی نیز سوریه را ترک کردند و تعدادی نیز 
در سوریه مقیم شدند.او سپس از وجود توافقی میان جناح راستگرا و چپ گرای 
ْکردهای ســوریه با میانجی گری آمریکا برای خروج تدریجی عناصر پ.ک.ک از 
سوریه خبر داد و مدعی شد که طبق آمار اداره خودمختاری شمال شرق سوریه 
200 هزار نیروی کرد ســوری در قالب گروه قسد مبارزه می کنند و دیگر نیازی 
به حمایت کردهای دیگر کشــورها نیســت.مظلوم عبدی در این باره افزود: »از 
طریق میانجی گری آمریکا و در جریان گفت و گوهایمان با دیگر گروههای کردی 
از جمله شورای ملی کرد، بر عقب  نشینی تدریجی تمامی نیروهای غیر سوری از 

مواضع خود و در نهایت ترک سوریه، توافق کردیم.«

در تازه ترین اقدام؛
ترامپ »کیسینجر« را اخراج کرد

»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریــکا، در تازه ترین 
اقدام خود چند نفر از مشــاوران و اعضای ارشد »شورای 
سیاست دفاعی« کشورش را برکنار کرده است.به گزارش 
ســی ان ان،  این اقدام دولت ترامپ را ادامه اقدامات او در 
پاکسازی وزارت دفاع کشــورش از کارشناسان سیاست 
خارجی و شخصیت های امنیتی دانسته است.گروه اخراج 
شده یک گروه مشورتی خارج از پنتاگون است و مقامات 
آن در مســائل امنیتی فعالیت دارنــد. این اعضا به وزیر 
دفاع و معاون او مشــاوره می دهند.در میان افراد اخراج 
شده نام »مادلین آلبرایت« و »هنری کیسینجر« وزرای 
ســابق خارجه آمریکا، نیز به چشــم می خورد.همچنین 
یک مقام آمریکایی مطلع که نخواست نامش فاش شود 
در این باره گفت: »تعدادی از اعضای شــورای سیاست 
دفاعی ما به دلیل تغییراتی که از پیش آغاز شده، برکنار 
شده اســت. البته ما از خدمات و کمک های آنان کمال 
تشــکر را داریم.«گفته می شــود رئیس جمهور آمریکا 
تاکنون چندین بار به مشــاورانش گوشزد کرده در نظر 
دارد نظامیان آمریکا را از افغانســتان تا پیش از مراســم 
کریســمس خارج کند.ماه گذشــته ترامپ با اشــاره به 
برکناری »مارک اســپر« وزیر دفاع این کشور اعام کرد 
»کریســتوفر میلر« رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، 
فورا به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب خواهد شد.

عربستانی ها ممکن است از به اصطاح طرح 
صلح ترامپ دست بردارند

در آخرین ســال ریاســت جمهوری دونالد ترامپ صحبت از زمان اعام صلح 
عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی بود اما حاا که ترامپ در مسیر خروج 
از قدرت قرار گرفته، عربســتانی ها ممکن اســت دســت از طرح ترامپ برای 
خاورمیانه بردارند. به نوشــته روزنامه گاردین، گزارش شــده بود که شرایط 
یک چنین توافقی کمابیش در جریان دوره پرتاطم ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ مورد توافق قرار گرفته و جارد کوشــنر، داماد و فرستاده او با محمد بن 
سلمان، حاکم عملی عربستان که دیدگاهش در قبال نزاع اسرائیل-فلسطین با 
دیگر رهبران عربستان متفاوت است، بر سر آن بحث کردند.محمد بن سلمان 
دیدگاه های پدر و عموهایش درخصوص ضرورت بازگشــت به مرزهای 1۹۶7 
در اراضی اشغالی به عنوان نقطه آغاز صلح را کنار گذاشته و به جایش از موضع 
کوشنر مبنی بر این که رهبران فلسطینی عامل متوقف شدن مذاکرات بوده اند 
را مورد حمایت قرار داد.روابط عربســتان و آمریکا به ویژه از مه 2017، زمانی 
که عربســتان پذیرای ترامپ همچون یک قهرمان بعد از اقدام او در لغو توافق 
هسته ای برجام و تغییر دادن تمرکز واشنگتن به سمت ریاض بود، سریعا گرم 
شد.مجاری پنهانی مورد استفاده برای ارتباط بین عربستان و رژیم صهیونیستی 
کنار گذاشته شدند. همچنین الزام به وجود میانجی ها هم با توجه به سفرهای 
مرتب مقامهای عربستانی به تل آویو و برعکس کنار گذاشته شد. انکار چنین 
ســفرهایی جایش را به اشــاره به رخ دادن آنها داد. پس از آن توافقات صلح 
با همپیمانهای عربستان شــامل امارات و بحرین مطرح شد و حاا هم دیدار 
بنیامین نتانیاهو با محمد بن ســلمان در خاک عربستان که اسرائیل زحمتی 

برای پنهان کردنش به خرج نداد.
با وجود مشــخص بودن مسیر پروازی در ســایتهای رهگیری پرواز که نشان 
دهنده ورود هواپیمای نتانیاهو به سواحل شهر نئوم عربستان در ساحل دریای 
سرخ است، ریاض این مساله را تکذیب کرد. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 
هم برای دیدار با نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در آنجا در سواحل دریای 
ســرخ بود، با این ماموریت که بتواند قبل از دســت دادن شــغلش در هشت 
هفتــه دیگر هر چیزی را که بتواند نهایی کند.  انعقاد یک توافق صلح چیزی 
بوده که پامپئو، کوشــنر و ترامپ عمدا اصرار به رخ دادنش داشته اند و چنین 
توافقی لرزه در خاورمیانه ای خواهد انداخت که بسیاری با عصبیت منتظر تاثیر 
آن هستند.به اصطاح طرح صلح ترامپ پیشنهاد سرمایه گذاری ۵0 میلیارد 
داری بین المللی برای ایجاد یک کشور فلسطینی در یک تکه کوچک از کرانه 
باختری را که در آن اسرائیل ملزم به برچیدن هیچ یک از شهرک هایش نیست، 
داده اســت. این طرح به طور گسترده به عنوان یک رویکرد طنزگونه به صلح 
محکوم شد که عما توقع کاپیتواسیون فلسطینی را دارد.محمد بن سلمان 
می دانــد که چنین امتیازی چه معنی هم برای عربســتان و هم برای ترامپ 
خواهد داشت. او چراغ سبز را به بحرین، یک همپیمان رده پایین ریاض، برای 
امضــای یک توافق داده و مایل به پیروی از این روند در صورتی که ترامپ به 
دومین دور ریاســت جمهوری می رســید، بود.  پاداش او برای انجام این کار 
چشمگیر بود: دستری به تکنولوژی های نظامی که می توانست عربستان را به 
لحاظ استراتژیک در رده رژیم صهیونیستی قرار دهد. یکی دیگر از این مشوق ها 
ســرمایه گذاری و ایستادن کنار واشنگتن بودند.با این حال انگیزه او برای این 
کار اکنون کمرنگ تر شــده است. محمد بن سلمان ممکن است فعا تصمیم 
بگیرد دســتش را بازی نکند مگر اینکه دستیاران ترامپ راهی برای پیشنهاد 
دادن پاداشــهای محافظت شده در زمانی که رهبر کاخ سفید تغییر کند، پیدا 
کنند. از جمله ماحظات کلیدی، چگونگی تاثیر عادی سازی روابط بر روابط با 

دولت بعدی و تاثیر این کار بر بایدن در قبال ایران هستند.

سازمان ملل: 
اسرائیل با محاصره غزه اقتصاد آن  را ویران 

کرده است
ســازمان ملل متحد در گزارشــی اعام کرد که محاصره غزه توســط رژیم 
صهیونیســتی باعث زیان 1۶.7 میلیارد داری به اقتصاد این منطقه و افزایش 
سرســام آور فقر و بی کاری شده اســت. از همین رو این سازمان خواستار لغو 
محدودیت ها از ســوی این رژیم شــد.به گزارش یورونیوز، گزارش کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد( UNCTAD درخواست های متعدد 
نهادهای بین المللــی در انتقاد از محاصره غزه را انعکاس می دهد. یافته های 
این گزارش سیاست رژیم صهیونیستی را در یک دوره 11 ساله تا سال 201۸ 
تحلیل و بررسی کرده است.اسرائیل محاصره غزه را در سال 2007 پس از آن 

شروع کرد که حماس کنترل غزه را در دست گرفت.
اســرائیل می گوید که اعمال محدودیت ها برای ممانعت از افزایش توانایی های 
نظامی حماس ضروری است. این دو دشمن تا کنون سه بار با یکدیگر جنگیده و 
درگیری متعددی داشته اند.اما منتقدان این اقدام اسرائیل می گویند که محاصره 
غزه به مجازات جمعی منجر شــده و به شــرایط زندگی 2 میلیون ساکن آن 
آســیب زده است در حالی که نتوانسته باعث برکناری حماس شود.غزه تقریباً 
آب آشامیدنی سالم ندارد و از قطع مداوم برق رنج می برد و امکان مسافرت به 
خارج برای مردم مهیا نیست.سازمان ملل متحد در گزارش خود اعام کرده که 
نتیجه سیاست محاصره غزه، فروپاشی تقریبی اقتصاد منطقه ای و انزوای آن از 
اقتصاد سایر سرزمین های فلســطینی و کشورهای دیگر است.این گزارش هم 
به بررســی اثرات محدودیت ها که به شدت توانایی غزه برای صادرات کااها را 
محدود کرده پرداخته و هم به اثرات سه جنگی که در سال های 200۸-200۹، 
2012 و 2014 درگرفت اشاره کرده است.بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 
آخرین جنگ باعث کشته شدن دو هزار و 200 فلسطینی شد که بیش از نیمی 
از آنان غیر نظامی بودند. همچنین آوارگی حدود صد هزار نفر را به همراه داشت 
که خانه هایشان یا صدمه دیده یا ویران شده بود.اما به گفته وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی، 7۳ نفر از جمله شش غیرنظامی تلفات طرف اسرائیلی بوده است. 
همچنین شلیک بی وقفه موشک از طرف حماس، زندگی را در جنوب اسرائیل 
به سکون کشانده بود.این گزارش با استفاده از دو روش تحقیق می گوید که به 
دلیــل محاصره غزه و جنگ، ضرر کلی اقتصادی بین 7.۸ تا 1۶.7 میلیارد دار 
بوده است. همچنین این گزارش می افزاید که رشد اقتصادی غزه در تمامی این 
دوران 4.۸ درصد بوده است در حالی که رشد جمعیت آن به 40 درصد می رسد.

بر اساس یافته های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد این ضررهای 
اقتصادی آمار بی کاری را در غزه از ۳۵ درصد در ســال 200۶ به ۵2 درصد در 
ســال 201۸ سوق داده است. این رقم یکی از بااترین ارقام در تمام دنیا است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت که آمار فقر از ۳۹ درصد در ســال 
2007 به ۵۵ درصد در ســال 2017 رشد داشته است که بنابر رویه اقتصادی 
غزه پیش از محاصره این میزان می توانســت تنها 1۵ درصد در ســال 2017 
باشد اگر جنگ و تحریم اتفاق نمی افتاد.ریچارد کوزول رایت ، مدیر راهبردهای 
توسعه ای و جهانی سازی آنکتاد در یک کنفرانس خبری اعام کرد: »این یک 
نتیجه گیری واقعا تکان دهنده در قرن بیســت و یکم است: این که دو میلیون 

نفر در این شرایط به حال خود رها شوند«.

 راشاتودی: 

بایدن همان راه ترامپ را خواهد رفت
یک رسانه روسی نوشت سیاســت های آمریکا در زمان بایدن همان 
سیاســت ترامپ خواهد بود با این تفاوت که اولی ظاهرسازی خواهد 
کرد اما دومی ظاهرسازی نمی کرد و چهره واقعی آمریکا را به نمایش 
می گذاشت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، وب سایت 
راشاتودی در یادداشــتی به قلم »تام فوودی« آورده است: آمریکا با 
بایدن بازنگشته است بلکه فقط ماسک قابل احترام بودن را بار دیگر 
به صورت زده است در حالی که همچنان باعث آشوب در جهان می 
شود.نویســنده در ادامه خاطر نشان می کند: در حالی که جو بایدن 
چهره مدنی تری نســبت به دونالد ترامــپ از آمریکا ارائه می دهد، 
اما سیاســت خارجی رئیس جمهور کنونی را به میزان قابل توجهی 
تغییر نخواهد داد. آمریکا همچنان تخاصمی رفتار خواهد کرد البته 
به روشــی مودبانه تر.در این یادداشت تاکید شده است: ترامپ یک 
تصادف، یک حادثه یا یک اشــتباه صرف نبود، او نماد عینی چیزی 
بود که آمریکا واقعاً است البته به شکل صریح و ناخوشایندی.نویسنده 
تصریح می کند: بایدن مثل ترامپ تحقیرپذیر نیســت اما او صرفا با 
زدن ماســک، نسخه مهربان تر و انســانی تر از همان آمریکایی را به 
تصویر می کشد که قرن ها جنگ کرده و باعث هرج و مرج در سراسر 

جهان شده است.

 دولت افغانستان:
خواسته های طالبان خاف قانون اساسی است

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعام کرد که مذاکرات صلح دوحه همچنان در بن بست 
اســت زیرا طالبان خواســته های خاف قانون اساســی و منافع ملی دارند. »صدیق صدیقی« 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که مذاکره با طالبان در قطر پیشرفتی نداشته 
اســت زیرا این گروه خواسته هایی خاف قانون اساســی را مطرح می کنند.وی پیش از این نیز 
گزارش برخی رسانه ها درباره شکست بن بست مذاکرات دولت افغانستان و طالبان را رد کرده بود.

برخی منابع خبری نیز گفته بودند که طالبان شرط برقراری آتش بس در افغانستان را ایجاد دولت 
موقت اعام کرده است.صدیقی بدون اشاره به خواسته های طالبان به خبرنگاران گفت که اصول 
هیئت مذاکره کننده دولت افغانســتان، قانون اساسی و تصمیم لویه جرگه مشورتی صلح است و 
کسی حق زیرپا گذاشتن آن را ندارد.سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که »قرار 
نیســت دولت به هر خواســته طالبان تن دهد و حتی حاضر نیست که کلمه »نظام« جمهوری 
اسامی را به خواست گروه طالبان بپذیرد«.وی افزود که نظام جمهوری اسامی افغانستان دارای 
هویت است و مشروعیت کامل نزد مردم و جامعه جهانی دارد بنابراین طالبان دست از بهانه جویی 
بردارد و از فرصت موجود نیز به درســتی استفاده کند.هفته گذشته منابع خبری در افغانستان 
اعام کردند که بن بست مذاکرات دوحه شکسته شده و دولت افغانستان با عقب نشینی از مواضع 
خود مبنا قرار گرفتن توافقنامه طالبان - آمریکا را پذیرفته اســت.این اخبار پس از آن منتشــر 
شد که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا به دوحه سفر کرده بود و دیدارهای جداگانه ای با 
تیم های مذاکره کننده دو طرف داشت.مذاکرات صلح دوحه از 22 شهریور سال جاری آغاز شد و 
تاکنون ادامه دارد. اختاف اصلی از جایی شروع شد که طالبان به مبنا قرار گرفتن توافقنامه صلح 

با آمریکا و فقه حنفی در مذاکرات تأکید کردند.

اوروف:
  آینده توافق با آمریکا درباره کنترل تسلیحات

 نامعلوم است
وزیر خارجه روســیه گفت: دورنمای مذاکرات درباره کنترل تسلیحات با توجه به اوضاع کنونی 
در آمریکا نامشخص است، روابط مسکو با اتحادیه اروپا به دلیل رفتارهای خصمانه پیچیده شده 
و تاش غربی ها برای کنترل ســازمان های بین المللی قابل قبول نیســت.به گزارش خبرگزاری 
»تاس«، »سرگئی اوروف« وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در پایان ســفر خود به مینسک، به همراه »وادیمیر مکی« وزیر خارجه باروس، اعام کرد که 
مقامات مسکو درک نمی کنند که اکنون چگونه می توان با دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
فعلی ایاات متحده در خصوص مســائل مربوط به کنترل تســلیحات مذاکره جدی انجام داد.

اوروف گفت: »من نمی دانم اکنون با دولت ترامپ چگونه ممکن اســت درباره روند آتی کنترل 
تسلیحات به طور جدی به توافقی برسیم. ما نمی دانیم دولت بعدی آمریکا به چه صورت خواهد 
بود، مواضع آن چگونه اســت. برای اینکه آنها هنوز نتایج نهایی انتخابات را اعام نمی کنند. با 
این وجود روند انتقال و آشــنایی با افراد آن آغاز شــده است. اکنون باید ببینیم که سرانجام و 
پس از 21 ژانویه، چه ارزیابی هایی در ذهن کســانی که سیاســت ایاات متحده در قبال ثبات 
راهبردی را برعهده خواهند داشت، شکل می گیرد.«وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سئوال یکی 
از خبرنگاران تأکید کرد، این کشــور با مشارکت چین در مذاکرات چندجانبه درباره خلع ساح 
مخالفت نخواهد کرد، اگر خود مقامات پکن با این مسئله موافقت کنند.وی توضیح داد: »اگر و 
زمانی که آمریکایی ها چین را برای پیوستن به مذاکرات چندجانبه در این زمینه متقاعد کنند، ما 
هیچ اعتراضی نخواهیم کرد. ما آمادگی داریم در این مذاکرات شرکت کنیم، اگر جمهوری خلق 
چین داوطلبانه با این امر موافقت کند، اما البته ما قصد نداریم مقامات پکن را به جای آمریکایی ها 

برای این کار متقاعد کنیم.«

سنای فرانسه از دولت خواست 
جمهوری قره باغ را به رسمیت 

بشناسد
سنای فرانسه با تصویب قطعنامه ای از دولت خواست جمهوری 
خودخوانده قره باغ را به رسمیت بشناسد. این قطعنامه حمایت 
ارمنستان و محکومیت جمهوری آذربایجان را به همراه داشت.

بــه گزارش خبرگزاری تاس، در این قطنامه که  ۳0۵ ســناتور 
از ۳0۶ ســناتور حاضر به آن رای مثبت دادند، از دولت فرانسه 
خواسته شــده جمهوری ناگورنو قره باغ به رسمیت شناخته و 
از این اقــدام به عنوان ابزاری در مذاکــرات صلح پایدار در این 
منطقه اســتفاده کند.در عوض ژان باتیست لموآن، معاون وزیر 
خارجه فرانســه در امور اروپا و آفریقا گفته است که به رسمیت 
شناختن یک جانبه قره باغ برای هیچ کس مناسب نیست و در 
جهت تقویت تاش های میانجی گرایانه نیســت. وی از فرانسه 
رئیس گروه مینسک خواسته اســت از اجرای توافق آتش بس 
در این منطقه حمایت کند.به گفته کارشناســان این قطعنامه 
در حد توصیه بوده و قدرت اجرایی ندارد.براســاس این قطعنامه 
سنا خروج فوری نیروهای جمهوری آذربایجان از مناطق تصرف 
شــده و مورد مناقشه را خواستار شــده و تحقیقات بین المللی 
درباره جنایت جنگی در این منطقه به دلیل استفاده از تسلیحات 
ممنوعه را درخواست کرده است. به عاوه سناتورها توصیه کرده 
اند که دولــت درباره نقش دولت ترکیه تحقیقات کرده و جدی 
ترین اقدامات را با شــرکای اروپایی خــود در این زمینه انجام 
دهد.نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در واکنش به این 
قطعنامه در فیســبوک خود نوشت : تصمیمی که توسط سنای 
فرانسه اتخاذ شده تاریخی اســت. به رسمیت شناختن جهانی 
»آرتساخ« )قره باغ( بخشــی از دستور کار بین المللی است.اما 
حکمت حاجی اف، مشاور رئیس جمهوری آذربایجان قطعنامه 
سنای فرانســه را محکوم کرد و آن را »یک تکه کاغذ« و »یک 
حرکت شرم آور« عنوان کرد.او گفت: اول از همه ، ما می خواهیم 
تأکید کنیم که این قطعنامه برای آذربایجان چیزی بیشتر از یک 
کاغذ معمولی نیست. این قطعه کاغذ که به نام جاه طلبی های 
سیاسی محدود همراه با نقض فاحش قوانین بین المللی ، منشور 
ســازمان ملل و قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد تصویب شده است ، پرسش جدی را ایجاد می کند.

حاجی اف گفت: در ارتباط با اهداف و فعالیتهای عینی فرانســه 
، هم به عنوان یک کشور مشترک رئیس گروه مینسک سازمان 
امنیت و همکاری اروپا و هم به عنوان عضوی دائم شورای امنیت 
سازمان ملل. باکو تصویب این قطعنامه را یک گام بسیار شرم آور 
برای سیاست و پارلمان فرانسه می داند.دستیار رئیس جمهوری 
آذربایجان گفت: دولت فرانسه باید موضع رسمی خود را در مورد 
غیرقابل قبول بودن چنین اقدامات تحریک آمیز اعام کند و با 
اتخاذ بیانیه ای در محکومیــت این قطعنامه، از تمامیت ارضی 

آذربایجان حمایت کند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، تحریم های 
یکجانبه را غیرقانونی، غیرانسانی و محکوم به شکست 
دانســت و گفت: نیروهای آمریکایی با تداوم اشغال 
خاک ســوریه مشغول غارت نفت و ثروت این کشور 
هستند.مجید تخت روانچی روز چهارشنبه در نشست 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد که با موضوع 
سوریه برگزار شــد، افزود: برخی کشورها با تحمیل 
تحریم های یکجانبه علیه مردم ســوریه، ممانعت از 
تاش های بین المللی برای بازگشــت پناهندگان و 
آوارگان ســوری و نیز کارشکنی در فرآیند سیاسی، 
در پی طوانی تر کردن بحران سوریه و تحمیل ارائه 
خود بر مردم آن هســتند.وی ادامه داد: در حالیکه 
مردم ســوریه به شــدت تحت فشــارهای ناشی از 
درگیری و گســترش کرونا در این کشور قرار دارند، 
اعمال تحریم های یکجانبــه آمریکا موجب افزایش 
رنج ســوری ها می شــود و ما آن را با قدرت محکوم 
می کنیم.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با 

اســتقبال از تاش هایی چون اقدام های سازمان ملل 
برای حل سیاســی این بحران، بــه تاش های ایران 
برای کمک به این مساله اشاره کرد و گفت به موازات 
این روند، باید حمایت های ازم از بازســازی سوریه 
و نیز بازگشــت پناهندگان و آوارگان سوری نیز به 
عمل آید.تخت روانچی همچنین بر لزوم احترام کامل 

به حاکمیت ســوریه تاکید کرد و خواســتار خروج 
تمام نیروهای خارجی شــد که بدون مجوز رسمی 
دولت، در این کشــور حضور دارنــد.وی اضافه کرد 
نیروهای آمریکائی با اشــغال بخش هایی از سوریه، 
تحت پوشش مبارزه با تروریست، از برخی گروه های 
تروریستی چون جبهه النصره )تحریرالشام( حمایت 
می کنند و مشغول غارت نفت و ثروت مردم سوریه 
هســتند.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با 
محکوم کردن حمات رژیم صهیونیستی به سوریه 
و غیرقانونی خواندن اشــغال جوان ســوریه، سفر 
تحریک آمیز اخیر وزیر خارجه آمریکا به این منطقه 
را اقدامی در جهت مشــروعیت بخشیدن به الحاق 
آن به اسرائیل دانست و تاکید کرد جوان بخشی از 
سوریه بوده و خواهد بود.تخت روانچی با تاکید بر لزوم 
مبارزه مستمر با تروریست ها در سوریه تا از بین بردن 
ریشــه تهدید آنها، گفت باید بــا هرگونه تاش های 

تجزیه طلبانه در این کشور نیز مخالفت شود.

 تخت روانچی:

 آمریکا مشغول غارت نفت سوریه است
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بسیاری از ما تصور می کنیم دندان پر شده نیازی به مراقبت ندارد 
در حالی که پرکردن دندان پایان مراقبت از آن نیست. انواع پرکننده 
های دندان برای پر کردن آن مورد اســتفاده قرار می گیرد و همه 
آن ها مزایا و معایبی دارند. انواع پر کننده های دندان شــامل طا، 
آمالگام )ترکیبی از جیوه، نقره و فلزات دیگر(، مواد کامپوزیت رنگ 
دندان، چینی و نوع خاصی از شیشــه است. اســتفاده از آن ها به 
هزینه و اهمیت به زیبایی شما بستگی دارد. ممکن است پس از پر 
کردن دندان، حساســیت و درد را تجربه کنید، اما این ناراحتی باید 
فروکش کند. پرکننده های دندان می تواند چندین ســال بماند اما 
گاهی ممکن است در طی سال ها با جویدن از بین برود. اگر دندان 
قروچه می کنید، باید زودتر پرکننده های دندانتان را تعویض کنید.

شرکت سینوفارم، یکی بزرگترین شرکت های داروسازی چین اعام کرد 
به دنبال اخذ مجوزهای قانونی از مقامات دولتی این کشور برای عرضه 
واکســن کووید۱۹ ساخت این شرکت به بازار است. شی شنجیی، یکی 
از مدیران این شرکت در این باره گفت: اطاعات مربوط به آزمایش های 
بالینی این واکســن از کشورهای مختلف گردآوری شده است و انتظار 
می رود نتایج مطلوبی به دست آید. پیش از این شرکت سینوفارم اعام 
کرده بود؛ داده های مربوط به مرحله سوم آزمایش های بالینی واکسن 
خــود را در اختیار معاونت غذا و داروی دولت چین قرار داده و در حال 
ارایه اطاعات دقیق تر است. مقامات این شرکت گفتند، واکسن جدید 
در آخریــن مرحله پیــش از عرضه تجاری قــرار دارد و اکنون دریافت 

تاییدیه واکسن مهم ترین اولویت شرکت محسوب می شود.

پژوهشگران با بررسی گونه های مختلف اسفنج دریایی در سواحل 
کیش، یک گونه اســفنج را به عنوان کاندیدای مناســب برای 
مطالعات آینده معرفی کردند. اســفنج ها ابتدایی ترین حیوانات 
تک ســلولی هستند که کف دریا زندگی می کنند. این موجودات 
آب دریا را از طریــق کانال هایی وارد بدن خود می کنند و مواد 
آلی و ارگانیســم های درون آن را  هضم می کنند. از آن جایی که 
مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های بیمارستانی، امروزه تبدیل 
به یک معضل جهانی شــده، یافتن مــواد ضد میکروبی از منابع 
مختلف بسیار مورد توجه است. پژوهش های مختلف نشان داده 
که اســفنج های دریایی فعالیت ضــد میکروبی امیدوارکننده ای 

دارند. 

 دانستنی هایی درباره 
دندان های پر شده

واکسن  چینی کرونا هم آماده 
ورود به بازار شد

 اسفنج های خلیج فارس؛
 منبع جدید آنتی بیوتیک

گنجینه

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

معرفی آئودی TTS کامپتیشن پاس با قدرت بیشتر 
آئودی نسخهٔ جدیدی از کوپهٔ اسپرت TTS را با نام کامپتیشن پاس معرفی کرده است که در هردو نسخهٔ کوپه و رودستر ارائه می شود. 
این نسخه از چراغ های جلوی LED، لوگوی آئودی در باای رکاب ها، شیشه های دودی، کالیپرهای ترمز قرمزرنگ، رینگ های ۲۰ اینچی 
مشکی براق، بال عقب ثابت و جزئیات بیرونی مشکی رنگ برخوردار است. خریداران می توانند برای بدنهٔ این ماشین هم از بین رنگ های 
خاکستری، سفید، قرمز و آبی یکی را انتخاب کنند. در داخل TTS کامپتیشن پاس نیز صفحه آمپر دیجیتالی ۱۲.۳ اینچی، تودوزی 
چرمی ناپا با دوخت متضاد )قرمز یا آبی(، عناصر کرومی، تزئینات کربنی، حلقهٔ دریچه های تهویه به رنگ قرمز یا آبی، دسته دندهٔ آلکانترا، 
غربیلک فرمان D شکل با نشانگر قرمز یا خاکستری در قسمت ساعت ۱۲ و تریم قرمزرنگ در کف پوش ها ارائه شده است. اما عاوه بر 
این ویژگی های خارجی و داخلی، آئودی پیشرانهٔ ۲ لیتری چهار سیلندر توربوی TTS کامپتیشن پاس را هم ارتقاء داده و قدرت آن را به 
۳۲۰ اسب بخار رسانده اما گشتاور تغییری نداشته و مثل قبل ۴۰۰ نیوتن متر است. نیروی این موتور به صورت استاندارد از طریق یک 
گیربکس هفت سرعتهٔ دوکاچه و سیستم کواترو به هر چهارچرخ انتقال پیدا می کند. به لطف این ترکیب، TTS کامپتیشن پاس ظرف 

۴.۸ ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می رسد.

بدرود جادوگر خاطرات؛ پایاِن افسانه شماره ۱۰
»دیگو مارادونا« اســطوره فوتبال جهان و آرژانتین در ۶۰ ســالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشــت. ستاره ای که با جادوی خود، 
میلیون ها نفر در سراسر دنیا را عاشق فوتبال کرد.برای عاشقان فوتبال، ستاره های زیادی بوده و هستند، اما هیچکس نمی تواند 
جای مارادونا را بگیرد. بهترین شماره ۱۰ تاریخ که جانشینی نخواهد داشت. جادوگری که با نبوغش در دهه ۸۰ و ۹۰ میادی، 

خیلی ها را عاشق فوتبال و تیم ملی آرژانتین کرد. حاا اندوه و اشک برای عاشقان خورشیدی که زودتر از انتظار غروب کرد.
در سال ۱۹۷۶ جوانی اغر اندام در باشگاه »آرژانتینوس جونیورز« با اعتماد به نفس باا و خوش رقصی با توپ در زمین چمن، 
نظر همگان را به خود جلب کرد. او »دیگو آرماندو مارادونا« بود که طی پنج سال ۱۶۷ مرتبه برای این تیم به میدان رفت و ۱۱۶ 
گل به ثمر رساند.درخشش دیگو موجب شد تا راهی بوکاجونیورز، باشگاه اول آرژانتین شود و در این تیم نیز ۴۰ بار به میدان رفت 
و ۲۸ گل ثبت کرد تا سپس راهی ایالت کاتاان شده و شماره ۱۰ بارسلونا را برتن کند.او دو سال در بارسلونا بود و قهرمان کوپا 
دل ری شد اما زمان زیادی را به دلیل مصدومیت از دست داد. جوان آرژانتینی در جام جهانی ۱۹۸۲ نتوانست برای آلبی سلسته 
کار خاصی انجام دهد و تیمش که قدرت ازم را نداشت خیلی زود حذف شد.مارادونا سپس بار سفر به ناپل را بست و این تصمیم 
مسیر جدیدی را در زندگی او قرار داد. تیم محبوب منطقه فقرنشین با کواک مارادونا برای نخستین بار قهرمان سری آ شد، جام 
یوفا را برد و قهرمانی در سری آ را تکرار کرد. بزرگان فوتبال ایتالیا و مدافعان تنومند کشور چکمه ای از دست او کافه شده بودند. 
هیچکس جلودار او نبود.جام جهانی ۱۹۸۶ از راه رسید و آرژانتین همه حریفان را یک به یک درو می کرد. بازی مقابل انگلیس در 
مرحله یک چهارم نهایی در اوج اختافات سیاسی دو کشور از راه رسید و دیگو با جادوی خود انتقام »جزایر فالکلند« ر از سربازان 
ملکه گرفت.گل دست خدا و سپس گل قرن که با حرکت از میانه میدان و جا گذاشتن نیمی از تیم انگلیس به ارمغان آمد، دیگو 
را به جادوگر فوتبال جهان تبدیل کرد.او تیمش را یک تنه به فینال رساند و آرژانتین در دیدار پایانی آلمان را سه بر دو شکست 
داد و جام قهرمانی را در ورزشــگاه »آزتک« مکزیکوســیتی باای سر برد.مارادونا به درخشش خود در ناپولی ادامه می داد و جام 
جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا از راه رســید اما آرژانتین شروعی وحشتناک داشت و به عنوان مدافع عنوان قهرمانی با یک گل به کامرون 
باخت اما چیزی نمی توانست مانعی برای دیگو و یارانش باشد.آنها همه را بردند؛ حتی برزیل رویایی و به نیمه نهایی رسیدند. تقابل 
با ایتالیای میزبان در ورزشگاه »سن پائولو« شهر ناپل؛ ورزشگاهی که مارادونا در آن پنج سال جادو کرده و ناپولی را به اوج رسانده 
بود. ۷۰ هزار تماشاگر ایتالیایی مارادونا را تشویق کردند. آرژانتین با او ایتالیا را شکست داد و به فینال رسید. اما تیم نصف و نیمه 
آرژانتین و داوری که عدالت را گم کرده بود موجب شد آلمان با یک پنالتی در دقیقه ۹۰ برنده شد و جام را از آلبی سلسته بگیرد.

اشک های مارادونا بند نمی آمد، اوا حاضر نشد در زمان گرفتن مدال به »هاوانژ« رییس برزیلی فیفا دست بدهد. اتفاقی که کار 
دستش داد و دیگو در جام جهانی ۹۴ امریکا و در حالی که تیمش مدعی اصلی قهرمانی بود به دوپینگ مهتم شده و آرژانتین تکه 
تکه شود.دیگو سال های پایانی فوتبالش را در بوکا دنبال کرد و سپس وارد عرصه مربیگری شد اما در این راستا حرفی برای گرفتن 
نداشت؛ نه تیم ملی آرژانتین نه رده باشگاهی، اما شیرجه در زمین گل آلود بعد از گل دقیقه ۹۳ »مارتین پالرمو« و صعود تیمش به 
جام جهانی ۲۰۱۰ با هدایتش، هیچگاه از ذهن عاشقان آرژانتین خارج نمی شود.این گزیده ای از زندگی ورزشی اسطوره ای بود که 
در زندگی شخصی برای سال ها درگیر مواد مخدر شد تا خیلی زود از دنیای حرفه ای خارج شده و در مربیگری هم به به توفیقی 
نرســد. اشتباهی که دیگو را با چندین بیماری مختلف درگیر کرد.او خاطره  تلخی از دوران تلخ زندگیش دارد. مارادونا مدتی به 
خاطر افسردگی بعد از ترک اعتیاد در بیمارستان روانی بستری بود. ستاره فوتبال جهان اینگونه گفته بود: »آنجا افراد زیادی بودند 
که همه دیوونه  بودند. یکی می گفت گوارا هستم و همه باور می کنند. دیگری خودش را گاندی می دانست و همه قبول می کردند. 
ولی وقتی من بهشون می گفتم که من مارادونا هستم همه می خندیدن و می گفتن که هیچوقت، هیچکسی، مارادونا، نمیشه. از 
مردم خجالت می کشم که چه به سر خودم آوردم.«ستاره ای که چهره های بزرگ جهان چون »فیدل کاسترو« رفاقت صمیمانه ای 
با او داشتند. کاسترو برای رهایی دیگو از بند اعتیاد تاش زیادی انجام داد.در نهایت جادوگر فوتبال جهان، چهارشنبه شب در 
سن ۶۰ سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت و این مرتبه دعاهای عاشقانش نیز اثری نداشت.حاا فوتبال جهان بهترین شماره 
۱۰ تاریخش را از دست داد. جادوگری که خاطرات را برای عاشقان فوتبال و آرژانتین از خودش به جای گذاشت. عشق به نبوغ 
مارادونا آنقدر زیاد بود که هیچ عاقمندی، اشتباهات او را به یاد نمی آورد؛ اما ای کاش او قدر خودش را بیشتر می دانست تا شاید 

سال های بیشتری در دنیای فوتبال حضور داشت.پایانی تلخ برای شماره ۱۰ بی تکرار فوتبال جهان.
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پیشنهاد

چهره روز

کالیگوا
کتاب کالیگوا اولین نمایش نامه ی نویســنده برنده 
جایزه نوبل ادبیات، آلبر کامو است که در آن به مسئله 
پوچی می پردازد. نمایش نامــه ای که تماماً متکی بر 
اســناد تاریخی و زندگی امپراتور روم، کالیگوا است. 
کامو این کتاب را در ســال ۱۹۳۸ نوشــت و در آن 
زمــان هنوز در الجزایر زندگی می کــرد. بعدها آن را 
اصاح و به روی صحنه برد. امپراتور روم پس از مرگ 
خواهرش، که معشوقه او نیز بود، با هستی و حقیقت 
مرگ آشنا می شود و به این درک می رسد که »آدم ها 
می میرند و خوشبخت نیستند.« این دنیا دیگر برای 
کالیگوا کافی نیســت و او اعتقاد دارد »دنیا به این 
صورت که ساخته شده است قابل تحمل نیست.« از 
همین رو، همان طور که خودش می گوید احتیاج به ناممکن دارد. احتیاج به ماه، یا به خوشبختی و 
یا به عمر ابد. در واقع او چیزی می خواهد که شبیه به دیوانگی است اما مهم این است که خواسته 
او »از این دنیا« نباشــد.حال اگر انتهای راه و زندگی انسان، مرگ است و آدم ها حتی خوشبخت 
هم نمی میرند، باید آن ها را از این مسیر پوچ آگاه کرد. باید این معرفت را که دنیا بی اهمیت است 
به مردم نشان داد تا به حقیقت برسند که اکنون آزاد هستند. آزاد هستند ناممکن ها را بخواهند و 
حتی با خدایان برابری کنند. از نظر تاریخی نیز کالیگوا اولین امپراتوری بود که خودش را خدای 
زنده خطاب کرد.بنابراین کالیگوا با رســیدن به این نتایج احســاس می کند سرانجام به موهبت 
آزادی رسیده و قصد دارد به دیگران هم درس آزادی بدهد. البته برای یاد گرفتن درس آزادی باید 
با هستی مرگ روبه رو شد و این نقطه ای است که سایه مرگ بر سر همه پدیدار می شود. کالیگوا 

به عنوان امپراتور روم این قدرت را دارد که خود، سایه مرگ برای همه کس باشد.

 پرویز پورحسینی درگذشت
تهران- ایرنا- »پرویز پورحسینی« بازیگر نامدار و شناخته 
شده تئاتر،  سینما و تلویزیون به علت ابتا به کرونا بامداد 
دیروز )جمعه- ۷ آذر( در ســن ۷۹ ســالگی درگذشت.

پورنگ پورحسینی فرزند پرویز پورحسینی از درگذشت 
پدر خود، پرویز پورحسینی بازیگر مطرح سینما، تئاتر و 
تلویزیون ایران خبر داد.به گزارش ایرنا، پرویز پورحسینی 
متولد ســال ۱۳۲۰ اســت و در کارنامه کاری اش بازی 
در بیــش از ۱۰۰ فیلــم، تئاتر و ســریال در همکاری با 
کارگردان های سرشناســی همچون علی حاتمی، بهرام 
بیضایی، حمید سمندریان، علی رفیعی، مسعود کیمیایی، 
احمدرضــا درویش، داود میرباقری و کمال تبریزی ثبت 
شده اســت.از جمله سریال هایی که پورحسینی در آنها 
ایفای نقش کرده می توان به »زهر کوی«، »امیرکبیر«، »روزی روزگاری«، »دومین انفجار«، »اتومبیل«، 
»تصویــر یک رویــا«، »بافته های رنج«، »روز ایپریت«، »حضرت مریم«، »همســفر«، »شــب دهم«، 
»ماصدرا«، »باران عشق« و »روزهای بیاد ماندنی« نیز اشاره کرد.وی با درخشش خود در جشنواره فیلم 
فجر توانســت کاندیدای بهترین بازیگر نقش مرد برای فیلم های »اوینار« و »طلسم« شود. او همچنین 
برای بازی خوب خود در فیلم »مریم مقدس« موفق به دریافت دیپلم افتخار از جشنواره فوق شد.جاده 
قدیم )۱۳۹۶(، پشــت دیوار سکوت )۱۳۹۵(، صدای منو می شنوید؟ )۱۳۹۵(، قاتل اهلی )۱۳۹۵(، صله 
سحر )۱۳۹۴(، دوران عاشقی )۱۳۹۳(، رستاخیز )۱۳۹۱(، سفر مرگ )۱۳۸۷(، خواب لیا )۱۳۸۶(، جای 
او دیگر خالی نیست )۱۳۸۴(، مریم مقدس )۱۳۷۹(، کمیته مجازات )۱۳۷۷(، حرفه ای )۱۳۷۵(، فصل 
پنجم )۱۳۷۵(ریال شیخ مفید )۱۳۷۴( و عاشق فقیر )۱۳۷۴( از جمله فیلم هایی سینمایی است که پور 

حسینی در آنها ایفای نقش کرده است.

بخوانید در اینستاگرام


