
شناسایی ۱۱ هزار و ۲۰۳ بیمار جدید کووید ۱۹
 ۴۵۲ بیمار مبتا جان باختند

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا دیروز ۲۴ آبان ۹۹ بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۲۰۳ بیمار جدید مبتا به 
کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند. سیماسادات اری سخنگوی 
وزارت بهداشت در خصوص آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا 
در کشــور توضیح داد: تــا دیروز   ۲۴ آبان ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۲۰۳ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۵۰۹ نفر از آنها 
بستری هستند.وی گفت: با احتساب آمار قبلی مجموع بیماران 
کووید ۱۹ در کشــور به ۷۴۹ هزار و ۵۲۵ نفر رســید.وی عنوان 
کرد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۲ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۴۱ هزار و ۳۴ نفر رســید.اری افزود: خوشــبختانه تا کنون 
۵۵۲ هزار و ۷۴۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شــده انــد و ۵۶۴۲ نفر از بیماران مبتــا به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیمــاری تحت مراقبت قــرار دارند.وی 
خاطرنشان کرد: تا کنون پنج میلیون و ۴۶۴ هزار و ۱۹۱ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.اری هشدار داد: 
استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شــمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار 
دارند. استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
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فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش می تواند طومار هر متجاوز نابخردی را به سرعت در هم بپیچد، گفت: نیروی زمینی آماده اجرای 
ماموریت های مختلف است و کارکنان خود را به گونه ای ارتقا داده که در هر لحظه توان اجرای عملیات در صحنه ها و عرصه های مختلف را دارند.به گزارش ارتش، 
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش دیروز شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ۴۷ واحدی مسکن سازمانی مهر وایت و مجموعه فرهنگی 
رفاهی شهید سامت بخش با اشاره به تاکید فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( بر ارتقای سطح معیشت و کرامت انسانی کارکنان، گفت: در حوزه معیشتی و امتثال 

اوامر معظم  له،  ۲۸ طرح لبیک برای جامعه هدف را تعریف کردیم که هر کدام یک شامل گروه خاصی،....
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بایِدنیزاسیون کشورفرصت نیست
اگر تصور شود انتخاب جو بایدن در آمریکا میتواند برای ما فرصت 
بیافریند سخت در اشتباهیم. ما با آمریکایی که قاسم سلیمانی 
را ترور کرده نه مذاکره میکنیم و نه امتیازات احتمالی توســط 
جو بایدن را امتیاز برای انقاب اســامی میدانیم چشمانمان را 
نمیبندیم گوشــهایمان را نمیگیریم اما اطمینان داریم شیطان 
ســخنی یا هدفی بجز برای اغوای ما ندارد. به این اخبار توجه 
کنید، باراک راوید، گزارشگر اسرائیلی اکسیوس، به نقل از »دو 
منبع اسرائیلی« خبر داده که که آبرامز در یک نشست محرمانه 
توجیهی گفته است که دولت ترامپ تا ۲۰ ژانویه، که روز ادای 
ســوگند رئیس جمهور جدید امریکا است، تحریم های تازه علیه 
ایران را پی درپی برقرار خواهــد کرد. این منابع گفته اند دولت 
ترامپ و اسرائیل مایل هستند که مسیر برای دولت بایدن جهت 
بازگشــت به برجام، توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران، 
ســخت تر شــود، از این قرار دولت دونالد ترامپ در هفته های 
مانده تا روز ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن، قصد دارد 
»سیابی« از تحریم های جدید علیه ایران وضع کند. در همین 
حال مشــاور سابق جو بایدن مدعی شــد، بایدن قصد دارد در 
مدت زمان کوتاهی به توافق هســته ای بازگــردد، اما به دنبال 
تغییراتی در برخی بند ها مانند زمان انقضای برجام است. جمع 
جبری این دو گزاره ســاده اســت؛ بقول ســید حسن نصراه، 
بایدن همان ترامپ رتوش شــده است. ترامپ هم دنبال تغییر 
در برجام با ادعای بهتر کردن آن بود و مشخصاً تیم او هم روی 
مســئله زمان انقضای محدودیت های هسته ای ایران و در واقع 
ابدی کردن این محدودیت ها تمرکز داشت. حاا اما چیزی که 
از زبان دار و دســته بایدن هم شــنیده می شود. در وب  سایت 
خبری- تحلیلی اکسیوس و شبکه ۱۲تلویزیون اسرائیل اینگونه 
منعکس اســت که شامگاه یک شنبه ۱۸ آبان گزارش کرده که 
»سیاب تحریم های شدید و جدید« در نتیجه همکاری امریکا 
با اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس تنظیم شده است. 
این دو رســانه خبر داده اند کــه در همین زمینه، الیوت آبرامز، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران و ونزوئا، که به اسرائیل سفر 
کرده اســت روز یک شــنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و 
مئیر بن  شبات، مشــاور امنیت ملی اسرائیل در اورشلیم دیدار 
کرده و آخرین رایزنی هــا را در مورد این تحریم های تازه علیه 
ایــران با آن ها انجام داده اســت. آبرامز روز دوشــنبه ۱۹ آبان 
نیز دیدار هــای جداگانه ای با بنی گانتس، وزیــر دفاع و گابی 
اشــکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی داشته و در همین 
زمینــه با آن ها گفتگو کرده اســت. الیوت آبرامز از پاســخ به 
پرسش های اکسیوس و شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل خودداری 
کرده و دولت اسرائیل درباره دیدار نخست وزیر و مشاور امنیت 
ملی با آبرامز بیانیه رســمی نداده اســت. وزارت خارجه امریکا 
پیش تر گزارش داده بود که الیوت آبرامز از ۱۷ تا ۲۲ آبان برای 
یک تور منطقه ای در خاورمیانه خواهد بود، اما جزئیاتی درباره 
اهداف ســفر او را میتوان اطمینان دادن تیم بایدن به اسرائیل 
تلقی نمــود. ماحظه کنیم که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
در مصاحبــه ای با رادیو دویچلند فونک گفت با روی کار آمدن 
دولت جو بایــدن قطعاً این بحث در امریکا پیش می آید که آیا 
باید به توافق موجود )برجام( برگردند یا احتمااً توافقی گسترده 
 تر را در نظر بگیرند. اینکه از قبل آز آمدن بایدن فضا را در قالب 
فرصت نســوزاندن به نفع آمریکا ملتهب کنیم که معنی بسیار 
بدی دارد. اگر این معنی بســیار بد را خودمان نمیفهمیم ااقل 
به برداشت امثال بی بی سی توجه کنیم که میگوید ایران آماده 
شده تا مشتاقانه تلفن را برداشته به بایدن زنگ بزند. وای بر این 

بی خردی و بدمداری. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر دفاع گفت: وزارت دفاع جمهوری اســامی ایران با داشــتن ظرفیت ها و زیرساخت های فراوان که ماحصل تحریم های ظالمانه دوران پس 
از پیروزی انقاب اســامی است این آمادگی را دارد تا برای تقویت قدرت دفاعی عراق، نیازمندی های نیروهای مسلح عراق راتامین و برآورده 
نماید. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق با گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهدای محور مقاومت بویژه شهیدان سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی وشهید ابومهدی المهندس اظهار داشت: این دو فرمانده حق 
بزرگی بر گردن ملت های ایران و عراق و منطقه و بشــریت دارند و رزمندگان محور مقاومت و ملت های ایران و عراق از خون قهرمانان خود 
نخواهند گذشت.امیر حاتمی با بیان اینکه امروز عراق از امینت بهتری نسبت به گذشته برخوردار است گفت: از روند سیاسی و ثبات و امنیت 
عراق و تمامیت ارضی کشــور برادر همسایه مان کماکان حمایت و پشــتیبانی میکنیم.وزیر دفاع جمهوری اسامی گفت: در استقرار امنیت در 
منطقه همکاری های خوبی بین دو کشور ایران و عراق در جریان مبارزه با تروریسم برقرار بوده است و آن را الگوی مناسبی  ارزیابی می کینیم 
و توسعه و آبادانی عراق را ازمه استقرار ثبات و امنیت در آن کشور می دانیم  و برای مشارکت در بازسازی و توسعه عراق آماده ایم.امیر حاتمی 
گفت: اراده سیاســی رهبران دو کشور ایران و عراق در بااترین ســطح برای تعمیق روابط گسترده وجود دارد.وزیر دفاع تصریح کرد: ناامنی و 
بی ثباتی در منطقه محدود به سال ها و دهه های اخیر نبوده؛ بلکه این شرایط متاسفانه در سده های گذشته کمابیش بوده و همه ی آنها ناشی از 
دخالت بیگانگان و قدرت های استعمارگر و مستکبر بوده و امروز منطقه، شرایط بسیار حساس و دشواری را سپری می کند.امیر حاتمی گفت: 
چنانچه مقاومت ملت، نیروهای مسلح و دولت عراق و سوریه در مقابل متجاوزین و تروریست های جنایتکار نبود چه بسا منطقه وضعیت نامعلوم 
و خطرناکی داشــت.وی گفت: رفتارهای قدرت های بزرگ و در راس آنها شــیطان بزرگ امریکا نشان داد طرح های طوانی مدتی را برای نا امن 
سازی منطقه طراحی کرده اند.امیر حاتمی تصریح کرد: معتقدیم که کشورهای منطقه باید خود،  امنیت منطقه را تامین و مدیریت کنند و  تا 
زمانی که نیروهای فرامنطقه ای حضور و دخالت داشته باشند دستیابی به ثبات و صلح امکان پذیر نخواهد بود.وزیر دفاع خاطرنشان ساخت: در 
این بین روندی که اخیراً شدت بیشتری به خود گرفته روابط پنهانی برخی دولت ها با رژیم صهیونیستی است آشکار شده است و آن  را خیانت 
به تمام ملت های مسلمان می دانیم.امیر حاتمی در ادامه گفت: وزارت دفاع جمهوری اسامی ایران با داشتن ظرفیت ها و زیرساخت های فراوان 
که ماحصل تحریم های ظالمانه دوران پس از پیروزی انقاب اســامی اســت این آمادگی را دارد تا برای تقویت قدرت دفاعی عراق، نیازمندی 
های نیروهای مســلح عراق  راتامین و برآورده نماید.جمعه عناد ســعدون وزیر دفاع جمهوری عراق در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در 
ایران به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه اظهار داشت: نخستین هدف ما در این سفر تحکیم و تقویت روابط دو کشور و هدف دیگر مان که 
با جمعی از فرماندهای عالی رتبه نیروهای مسلح عراق در ایران حضور پیدا کرده ایم آشنایی با دستاوردهای علمی و فناورانه جمهوری اسامی 
ایران و کسب تجارب ارزنده در حوزه دفاعی است.وی تصریح کرد:  در تاشیم در سایه تبادات دو جانبه ایران و عراق توانمندی های نیروهای 
مسلح عراق برای مبارزه و نابودی تروریسمی که همچنان ریشه های آن در منطقه فعال هستند را تقویت کنیم و بر این اساس تا نابودی کامل 
آنها از هیچ تاشی فروگذار نخواهیم کرد.جمعه عناد سعدون گفت: افتخار می کنیم که در کوتاه ترین زمان ممکن توانستیم داعش را در عراق 
شکســت دهیم و ملت عراق هرگز  کمک های مستشــاری و تسلیحاتی جمهوری اسامی  ایران برای بیرون راندن و شکست داعش را فراموش 

نخواهند کرد و همواره قدردان جمهوری اسامی ایران برای کمک  و حمایت های بی دریغ برادرانه از ملت و دولت عراق هستیم.

 سخنگوی گمرک ایران:

 تجارت ۸/۸میلیاردداری ایران و اروپا در ۷ماهه امسال
 جزئیات پرداخت بیش از ۷ هزار 

میلیارد تومان وام کرونایی

گزارش از بازار سرمایه؛

تقویت ۲۶۵۱۶ واحدی شاخص کل بورس

۵۶درصد از کل درخواست های رسته های چهارده گانه یعنی مجموعا بیش از ۵۵۸۳میلیارد تومان به پرداخت 
رسیده و ۴۴رصد دیگر که معادل ۴۲۰۰میلیارد تومان است در فرایند پرداخت قرار دارد.شورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی، جزئیات پرداخت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان وام کرونایی را منتشــر کرد. پرداخت تســهیات 
حمایتی به فعاان اقتصادی و شاغان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در ۱۴رسته منتخب و شناسایی 
شده توسط وزارت کار از ۱۳خرداد ماه آغاز شد؛ بر این اساس ۱۴رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از 
شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، در سامانه 
کارا ثبت نام و از تســهیات مذکور بهره مند شدند.در همین راستا، حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی آسیب دیده 
از شیوع کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی و اعام شد که از مجموع سه میلیون بنگاه آسیب 

دیده ۱.۳ میلیون واحد بیمه....

افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد؛

تعطیلی ها و ترددها چگونه خواهد بود
ســخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به تشریح تصمیمات و مصوبات دیروز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ ستاد ملی 
مبارزه با کرونا پرداخت.علیرضا رئیسی، دیروز شنبه در تشریح مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: چهل 
و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا تشکیل شد و بحث های مختلفی مطرح گردید.وی افزود: با شروع فصل 
سرما میزان شیوع و موارد ابتا به صورت شتابنده باا می رود، به طوری که تلفات کرونا در اروپا و خیلی از 
کشورها روزانه به مرز ۱۰۰۰ نفر رسیده است.رئیسی با اعام اینکه در کشور ما هم میزان موارد ابتا و مرگ 
و میر باا است، ادامه داد: البته میزان تست های روزانه از ۲۳ هزار به ۴۰ هزار مورد رسیده و در نتیجه موارد 
شناســایی بااتر رفته است.وی با تاکید بر رعایت پروتکل ها، تصریح کرد: در این جلسه رئیس جمهور بر 
توسعه خدمات دولت الکترونیک تاکید داشتند.رئیسی با عنوان این مطلب که تجربه فروردین و اردیبهشت 
۹۹ که همه پای کار بودند را داریم، افزود: هر تصمیمی که گرفته می شود می تواند با رعایت پروتکل ها و 
کاهش تردد، باعث پایین آمدن میزان شیوع شود. اما وقتی رعایت نمی شود، مجبوریم تصمیمات شدیدتری 
بگیریم. وی با اعام اینکه حدود سه هفته پیش ۴۳ شهرستان محدودیت شدید اعمال شد و بعد از آن ۴۶ 
شهرستان نیز در همین شرایط قرار گرفتند، گفت: نتایج این محدودیت ها نشان می دهد که تصمیمات ما 
بســیار کارساز بوده است.سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از آماده شدن طرح جامع در ستاد ملی خبر 
داد و افزود: بر اساس بار بیماری در بیمارستان های هر شهرستان، سه سطح »هشدار« قرمز، نارنجی و زرد، 
تعریف شده است.وی ادامه داد: متناسب با هر وضعیت محدودیت هایی اعمال می شود و حدود دو هفته 
زمان برای ارزیابی ازم اســت که بر اساس آن نیاز به تمدید یا تشدید و یا برعکس تسهیل محدودیت ها 
اعمال می شود.رئیسی گفت: اگر آن شهر یا شهرستان در سطح ۳ هشدار باشد به جز مشاغل خیلی ضروری 
بقیه مشاغل تعطیل می شود.وی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه بیش از ۱۰۰ شهر و شهرستان و اکثر مراکز 
استان ها که تهران نیز جزو آنها است، در سطح سه هستند.رئیسی گفت: ۱۵۰ شهر و شهرستان جزو سطح 
هشدار ۲ هستند که مشاغل گروه ۳ و ۴ را شامل می شود.وی افزود: حدود ۱۵۵ شهرستان در وضعیت زرد 
یا همان سطح ۳ هشدار قرار دارند که گروه شغلی ۴ را شامل می شود.رئیسی با عنوان این مطلب که این 
تعطیلی ها فقط شامل مشاغل نیست و در حوزه آموزش مدارس و دانشگاه ها و...، نیز خواهد بود، گفت: در 
این شرایط، مدارس و دانشگاه ها غیر حضوری خواهند بود.وی با اشاره به تصمیم گیری برای کارکنان، افزود: 
در شهرها و شهرستان های هشدار ۳ ، یک سوم کارکنان فقط حضور پیدا می کنند. در سطح ۲ هشدار، 
حدود یک دوم و در سطح یک هشدار، حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند کرد.رئیسی در ارتباط با 
ترددها، گفت: ممنوعیت ترددها مربوط به سطح ۲ و ۳ هشداریعنی قرمز و نارنجی خواهد بود. به طوری که 
خودروهای پاک بومی نمی توانند به شهر دیگر بروند و غیر بومی هم نمی توانند وارد شوند.وی در پایان 

افزود: زمان اجرای طرح جدید، از یکم آذر خواهد بود.

حاتمی در دیداربا وزیر دفاع عراق:
 آماده تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح عراق هستیم
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قاضی زاده هاشمی مطرح کرد
جزئیاتی از مصادیق اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق بورس

نایب رئیس مجلس گفت: گرچه حقوقی های فعال در بازار بورس در ظاهر تعاونی هستند ولی عما دولتی بوده و مدیران شان را دولت منصوب می کند که 
این افراد برای به سود رسیدن خودشان، دیگران را متضرر می کنند که شرعی هم نیست. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس شورای 
اسامی در برنامه سام صبح بخیر رادیو ایران درباره وضعیت بازار سرمایه و عملکرد شرکت های حقوقی گفت: در ایامی که بازار بورس رشد خوبی داشت، 
این تذکر داده شد که این رشد ممکن است باعث عدم کنترل بازار شود. متاسفانه همان طور که در گذشته در موسسات مالی و اعتباری شاهد بودیم، 
برخی از بازارهای بورس به علت عدم رعایت مقررات دچار مشکل شدند. وی ادامه داد: شرکت های حقوقی از فرصت ایجاد شده سوء استفاده کردند و با 
سقوط بازار به دنبال خریدهای ارزانتری در بازار بورس بودند.البته مشکل اصلی عدم کنترل بازار است چرا که سیاست ثابت و درستی بر آن حاکم نیست. 
نائب رییس مجلس شورای اسامی افزود: اجرای مصوبات شورای عالی بورس را دنبال می کنیم و گر چه به مصوبات این شورا نقدهایی وارد شده است 
اما ما در مجلس به دنبال این هســتیم که هر چه ســریعتر و با دقت این مصوبات اجرا شود.وی ادامه داد: برخی از شرکت های حقوقی به این مصوبات 
عمل نمی کنند و یا به صورت صوری در موضوعاتی نظیر بازارگردانی عمل می کنند؛ از آیت اه رییسی خواستیم که قوه قضاییه در حراست از مصوبات 
شورای عالی بورس وارد شود و در حال حاصر هم این موضوع پیگیری می شود و به شرکت های حقوقی اباغ شده که عدم انجام وظایفشان به عنوان 
اخال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و برخورد می شود.قاضی زاده هاشمی در ادامه تاکید کرد: برخی می گویند بازار سرمایه بازار پر ریسکی است که 
نمی توان آن را با این قوانین اداره کرد، اگر هم چنین باشد باید مراقبت می شد تا افرادعادی، خودشان وارد این بازار نشده یا با واسطه نخبگان و تشکل ها 
وارد بازار شوند. این افراد این سخنان را حاا بیان می کنند که فشار به منافع قدرت های مالی و نهادهای پرقدرت آمده است.وی خاطرنشان کرد: رانت 
اطاعاتی، خرید در لحظه، استفاده از برخی نرم افزارهای خاص برای ایجاد صف در بازار بورس فعالیت هایی است که مصادیق اخال در نظام اقتصادی 
کشور محسوب می شود و بنا شده تا دادستان کل کشور این موصوعات را بررسی کنند.نائب رییس مجلس شورای اسامی در پایان گفت: نکته جالب 
اینجاست که حقوقی های فعال دربازار بورس همه دولتی هستند و گرچه در ظاهر متعلق به تعاونی هستند ولی مدیرانشان را دولت منصوب می کند. 

این افراد برای به سود رسیدن خودشان، دیگران را متضرر می کنند که شرعی هم نیست.

سپرده گذاری ۴۴ هزار میلیاردی از ارز نفتی
از محل ذخائر ارزی صندوق توسعه ملی بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیات در بانک 
های عامل ســپرده گذاری شده است.، از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در کنار تسهیات ارزی، 
بخشی از منابع صندوق براساس تکلیف قانونی به تسیهات ریالی اختصاص یافته است. این تسیهات 
طبق قوانین بودجه ســنواتی تا انتهای ســال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های 
عامل پرداخته شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و 
خصوصی جهت اعطای تسیهات ریالی به طرح های تعیین شده، اقدام کرده است. در این حالت صندوق 
تنها عامل توزیع سپرده های ریالی بوده و نقشی در تخصیص موردی این تسهیات به طرح ها و فعالیت 
ها ندارد و مسئولیت آن برای برعهده بانک های سپرده پذیر است.این در حالی است که گزارش صندوق 
توسعه ملی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظام نامه ضوابط 
و شرایط اعطای تسهیات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده حدود 
۱۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شــده از طرف بانک های عامل اختصاص 
و به حســاب بانک ها واریز شده است که تا پایان شهریورماه گذشته حدود ۹۸۶۶ میلیارد تومان باعث 
اصل تســهیات دریافتی به صندوق بازدریافت شــده و ۲۱۷ میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان اصل 
تســهیات جاری باقی مانده است که با سود مترتب در سال های آتی دریافت خواهد شد.اما از ابتدای 
سال ۱۳۹۴، در اجرای حکم ماده )۵۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، صندوق نســبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیات ریالی 
به طرح های اقتصادی، اقدام کرد.میزان اعتبارات مصوب شده بابت سپرده گذاری در راستای اجرای این 
قانون در بانک های دولتی و خصوصی در شــش ماه اول سال گذشته در مجموع حدود ۴۱۰۰ میلیارد 
تومان بوده اســت. همچنین وجه ۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای اباغ شده سال ۱۳۹۷ در مجموع به 

مبلغ حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان در شش ماه اول سال جاری به حساب بانک ها واریز شده است.
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امیر سرتیپ حیدری:گزیده خبر

طومار هر متجاوز نابخردی را به سرعت در هم می پیچیم
فرمانــده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش می تواند 
طومار هر متجاوز نابخردی را به ســرعت در هم بپیچد، گفت: نیروی زمینی 
آماده اجرای ماموریت های مختلف اســت و کارکنان خود را به گونه ای ارتقا 
داده کــه در هر لحظه توان اجرای عملیات در صحنه ها و عرصه های مختلف 
را دارند.به گزارش ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش دیروز شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ۴۷ واحدی مسکن سازمانی 
مهر وایت و مجموعه فرهنگی رفاهی شــهید سامت بخش با اشاره به تاکید 
فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( بر ارتقای سطح معیشت و کرامت انسانی 
کارکنان، گفت: در حوزه معیشــتی و امتثال اوامر معظم  له،  ۲۸ طرح لبیک 
بــرای جامعه هــدف را تعریف کردیم که هر کدام یک شــامل گروه خاصی،  
مانند مسکن ســازمانی، مسکن شخصی، کمک به ازدواج کارکنان، کمک به 
بهبود بیماران و... اســت.وی افزود: تاش داریم تا در ابعاد مختلف معیشــت 
کارکنان گام برداریم، تا یک نیروی زمینی در تراز انقاب اســامی داشــته 
باشیم.امیر حیدری اضافه کرد: اکنون ما در بحث مسکن شخصی و سازمانی 
وارد عمل شــده ایم و برای ساخت و تحویل ۲۳ هزار واحد مسکونی سازمانی 
برنامه ریزی کرده و در حال احداث هســتیم.وی خاطرنشان کرد: در رابطه با 
مسکن شخصی هم تقریبا گامی بلند تر از قبل برداشتیم و یک برنامه طوانی 
مدت را با حمایت بنیاد تعاون ارتش پایه گذاری کردیم و در همین رابطه ۱۶ 

تعاونی موفق را ایجاد کرده که مسئولیت ساخت منازل شخصی را عهده دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره ارتقای توان رزمی نیروی زمینی گفت: برابر 
بازدیدهایی که قرارگاه مرکزی حضرت خاتم اانبیا)ص(، ســتاد کل نیروهای 
مســلح و ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسامی از ما دارند تاش کردیم تا 
تــوان نیروها را تا حد قابل قبولی ارتقا دهیــم. به گونه ای که امروز ما هم در 
مرزهای غرب کشور، هم در مرزهای شرق و جنوب شرق کشور حضور داریم و 
با توجه به مشکاتی که میان کشورهای آذربایجان و ارمنستان بوجود آمده در 
مرزهای شمال غرب کشور نیز اخیراً پر رنگ تر مستقر شدیم که این نشان از 
توان و آمادگی رزمی نیروی زمینی است.وی تصریح کرد: امروز نیروی زمینی 
آماده اجرای ماموریت های مختلف اســت و کارکنان خود را به گونه ای ارتقا 
داده کــه در هر لحظه توان اجرای عملیات در صحنه ها و عرصه های مختلف 
را دارند.امیر ســرتیپ حیدری درباره  آمادگی  یگان های مختلف نزاجا گفت: 
امروز نیروی زمینی در حوزه پهپاد وضعیت مطلوبی دارد و می تواند پاسخگوی 
تهدیدات باشد و اعام می کنیم که نیروی زمینی در بااترین وضعیت آمادگی 
رزمی قرار دارد که می تواند طومار هر متجاوز نابخردی را به ســرعت در هم 
بپیچد.وی با بیان اینکه ما باید در مرزها حضور داشته باشیم گفت: حضور در 
مــرز یعنی تولید امنیت و باا بردن روحیه و آرامش خاطر مردم، چراکه خط 

قرمز ما امنیت کشور و مردم است.

پیام تسلیت رهبر انقاب درپی درگذشت 
حجت ااسام جواد اژه ئی

رهبر انقاب با صدور پیامی، درگذشت حجت ااسام جواد اژه ئی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر انقاب اسامی بدین شرح است:

بسمه تعالی
با اندوه و تأسف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد جناب حجةااسام آقای دکتر 
جواد اژه ئی را دریافت کردم؛ شــخصیت برجسته و ممتازی که سالهای متمادی 
مجاهدتهــای بزرگ و مبارک را بااخاص و بدون اندک تظاهری عهده دار شــد. 

یادگارهای فراموش نشدنی برای کشور و انقاب برجای گذاشت.
تشکیل انجمن های اسامی دانشــجویان در اروپا، تشکیل مدارس استعدادهای 
درخشان کشــور، مدیریت پدرانه بر مجموعه های نخبگانی جوان، و سازنده در 
دوران طائــی مدال آوری هــای علمــی بین المللی از جمله ی ایــن یادگارهای 
بی همانند اســت.این مجاهد خاموش که خود برادر شهیدی عزیز و داماد شهید 
عالیقدر آیت اه بهشــتی بود بنای نخبگی و نخبه پروری را بر شالوده های محکم 
ایمان وانقاب اســتوار ساخت و سپیدروی و ســرافراز به ماقات خداوند رحیم 
شتافت. اینجانب با تأسف عمیق به همسر گرامی و صبور و فرزندان عزیز و دیگر 
منسوبان و بازماندگان ایشان و نیز عموم جامعه ی نخبگانی کشور تسلیت عرض 

میکنم . رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.
 

سّیدعلی خامنه ای

روحانی در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 از اول آذر محدودیت های جدید و بیشتری 

اعمال می شود
رییس جمهور گفت: از شنبه آینده اول آذر ماه، در سراسر کشور محدودیت هایی 
اجرا می شــود.حجت ااسام و المسلمین حســن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به لزوم اعمال محدودیت های بیشتر برای مقابله با شیوع 
این ویروس اظهار کرد: از شنبه هفته آینده یعنی اول آذر طرحی اجرا می شود که 
مربوط به کل کشور است و البته در هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا می شود 
و کلیت آن تا پایان کرونا ادامه خواهد داشــت.وی افزود: ظاهر این طرح درست 
اســت که با جریمه ها و تعطیل مراکز فرهنگی و نظایر آن خود را بروز و ظهور 
می دهد اما بیشــتر یک هشدار برای مردم است که بدانند این ویروس، ویروس 
فروردین و اردیبهشت نیست. در همه سال امکان شیوع وجود دارد.رییس جمهور 
تاکید کرد: دیروز چارچوب کلی این طرح مشخص شد که سخنگوی ستاد آن ها 
را برای مردم توضیح خواهد داد و امیدوارم مثل دور اول شیوع کرونا که سرافراز 
عبور کردیم و همه به هم کمک می کردیم در این دور که سخت تر هم هست با 
سرافرازی عبور کنیم.روحانی در ابتدای این نشست با یادآوری اینکه نزدیک ۹ 
ماه است با معضل شیوع کرونا مواجه هستیم، تصریح کرد: متاسفانه موج جدید 
این ویروس در جهان ظهور و بروز پیدا کرده و مشکات زیادی را برای کشورها 
و مردم ایجاد کرده اســت. خیلی از دولت ها ناچار شدند که محدودیت ها را از نو 
افزایش دهند، ما هم به همین دلیل در هفته های اخیر یکبار در ۴۳ شهرستان و 
یکبار در ۴۶ شهرستان حدود ۹۰ شهرستان محدودیت زیادی را ایجاد کردیم.وی 
با بیان اینکه هدف از این محدودیت ها ملموس شدن شرایط فوق العاده برای مردم 
است، گفت: ما از شرایط عادی عبور کردیم، همه باید کمک کنند که بتوانیم از 
این مسئله با کمترین ضرر عبور کنیم و آنچه  در مرحله اول مهم است آموزش 
دادن اســت؛ ما باید سواد سامت مردم را باا ببریم. مردم باید به خوبی بدانند 
عائم این بیماری چیست.رییس جمهور تصریح کرد: هنوز هم در جامعه افرادی 
هستند که می گویند من عامتی ندارم، فقط یه درد عضانی دارم. وقتی باز هم 
از او می پرسند عامتی داری؟ می گوید یک چند روزی است که حس چشایی و 
بویایی کار نمی کند معلوم است آموزش به اندازه کافی به مردم داده نشده است.

روحانی ادامه داد: مردم فکر می کنند باید تب شدید داشته باشند، فکر می کنند 
در شــرایطی باشند مدام سرفه کنند تا احســاس کنند این بیماری سراغ آنان 
آمده است. ما باید سطح آموزش را باا ببریم و همچنین  مردم هم باید اعتماد 
کامل به ســتاد ملی کرونا و قرارگاه داشــته باشد این اعتماد هر چه کمتر شود 
به ضرر ماســت.وی تاکید کرد: کاری به صحبت هــای این ها که در داخل یا در 
رســانه های خارجی مصاحبه می کنند و انتقادهای ناپخته ای را بیان می کنند، 
ندارم اما هر چیزی که اعتماد مردم را به ســتاد ملی کرونا و به قرارگاه و وزارت 
بهداشــت کاهش دهد به ضرر ماســت، به محض این که اعتماد کم شود دقت 
مردم برای اجرای مصوبات کم می شود.رییس جمهور تاکید کرد: مورد سوم این 
اســت که دولت و آنانی که به دولت یاری می رسانند به الزامات پروتکل توجه 
کنند، وقتی پروتکلی اعام می کنیم الزاماتی دارد، وقتی می گوییم ماسک بزنید 
ماسک باید به وفور در اختیار مردم با قیمت ک قرار گیرد، البته هم اکنون برای 
تهیه ماســک توسط مردم مشکلی نیست و مشکات حل شده است.روحانی با 
تاکید بر توســعه دولت الکترونیک، اظهار کرد: وزیر بهداشت می گوید در مقابله 
با این ویروس، روز برای ما مهم نیست ساعت مهم است ما باید هرچه می توانیم 
همه چیز را به ســمت فضای دیجیتال و مجازی ببریــم که مردم نیازمند این 
نباشند به ادارات مراجعه کنند.وی تاکید کرد: نیروهای مسلح نیز باید تجهیزات و 
امکاناتشان در اختیار باشد که البته در اختیار است؛ چرا که خستگی کادر درمان 
از سوی نیروهای مسلح می تواند کاهش یابد.رییس جمهور ادامه داد: همچنین 
بیمارستان ها و تاسیساتی که برای نیروهای مسلح نیست بلکه برای دولت است 
ولی مربوط به وزارت بهداشــت نیست و مربوط به دستگاه های دیگر است باید 
همه پای کار بیایند. روحانی تاکید کرد: اگر مصوباتی تایید و اباغ شود اما توسط 
عده  و اقلیتی اجرا نشــود، باید با آنان برخورد شــود. اگر برخورد نشود، کل کار 
لنگ می شود. بیشترین مسئولیت در این باره با قرارگاه است.وی با یادآوری اینکه 
تجمع و تردد باید به حداقل ممکن برسد، ادامه داد: اگر تردد و تجمع کم شود 
بسیاری از مسائل ما حل می شود. در بسیاری از شهرها افزایش ابتاها به خاطر 
تجمع غیرضرور و غیرقانونی است. یک تیم فوتبال برنده شده که دلیلی بر تجمع 
نمی شــود. هر حادثه بعد از دو هفته مراجعه به بیمارستان را افزایش می دهد و 
بعد از سه، چهار هفته مراجعه به آرامستان را بیشتر می کند.رئیس جمهور تصریح 
کرد: در شهری مانند مشــهد، اجتماعی درست می شود که رنگ وبوی مذهبی 
داشــته اما مجوز نداشته است. مشــهد در روزهای گذشته در برخی از روزها از 
نظر آماری وضعیتی بدتر از تهران داشت، حاا از هر کسی می پرسیم می گویند 
مجوزی نداشتند. اصل تجمع و تردد غیرضروری را باید رعایت کنیم.روحانی با 
یادآوری اینکه ۸۰ درصد کسانی که به کرونا مبتا می شوند عامت روشن ندارند، 
افزود: چون این افراد عامت ندارند، فکر می کنند سالم هستند اما دیگران را مبتا 
می کنند. باید تست تشخیصی را افزایش دهیم. وزارت بهداشت خود را برای این 
کار آماده کرده و دولت آماده یاری رسانی است. شرکت های دانش بنیان هم کمک 
می کنند تا کیت های تشخیصی که در زمان کوتاه جواب دهند را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: فرد مبتا باید از جامعه جدا شــود. برای جداســازی فرد باید در 
مکانی قرنطینه شود و اگر این کار رخ نداد، باید با آن فرد برخورد کرد. در ردیابی 

بیماران وزارت ارتباطات نیز باید کمک کند.

 جزئیات اصاحات ده گانه در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
بررسی طرح اصاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس قرار دارد.، طرح اصاح قانون هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان در دستورکار جلسات هفته جاری اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی قرار دارد.قانون فعلی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مشکاتی دارد که با اصاحات جدید تکمیل  خواهد شد، طرح اصاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع بازنگری و تکمیل کننده قانون فعلی هیئت نظارت است.

طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع ترکیبی از شفافیت و نظارت است که وکای ملت را به خود اظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می دهد.در طرح اصاح 
قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده است که بر اساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش )پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر( در سامانه مربوطه ثبت می 
شود تا کامًا شفاف در منظر عموم قرار گیرد.در طرح شفافیت آرای نمایندگان بر شفافیت و ثبت سفرهای کاری و ماموریت های آنها در سامانه اطاع رسانی پارلمان تاکید شده، 
اما در طرح اصاح قانون هیئت نظارت آمده که سفرهای شخصی نمایندگان به خارج از کشور نیز باید شفاف شود.در حال حاضر مکاتبات، ارسال و مراسات کتبی نمایندگان 
با مسئوان دستگاه ها در دوران مسئولیت شان در سامانه ای ثبت نمی شود، لذا براساس اصاحات بوجود آمده در قانون هیئت نظارت تمام مکاتبات نمایندگان با وزارتخانه ها و 
دستگاه ها در سامانه اداری مجلس ثبت و ضبط می شود و اگر نماینده ای با مسئولی مکاتبه و صورت جلسه ای دارند، مصوبات آن به صورت سند حفظ می شود.در ادوار گذشته 
مجلس بعضا هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده می شد بنابراین در طرح  جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛دریافت هدیه از سوی نماینده 
باید در سایت اعام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود.عاوه بر این صیانت از نمایندگان نیز در طرح مذکور گنجانده شده که بر اساس آن هیئت نظارت متعاقباً موظف شده 
اگر دستگاهی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرد که این شکایت ها وارد نبوده و جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته باشد، هیئت نظارت به درخواست نماینده می تواند 
وارد طرح دعوی شده و از طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند.بر اساس طرح مذکور تمام فعالیت های نمایندگان در حوزه انتخابیه اعم از سخنرانی ها، جلسات، دیدار ها و غیره 
نیز جزء فعالیت های نمایندگی محسوب می شود و بخشی از حیطه اختیارات نمایندگان است که قانون به آن مصونیت داده است؛ چرا که بعضاً شبهه ایجاد می شود که مصونیت 
نماینده فقط مربوط به موضعگیری های آنها در جلســه علنی مجلس اســت؛بنابراین در طرح مذکور اشاره شده است که حضور نماینده و فعالیت وی در حوزه انتخابیه نیز جزء 

وظایف نمایندگان محسوب می شود.

طحان نظیف مطرح کرد؛
آخرین وضعیت بررسی یک طرح آموزش و 

پرورشی در شورای نگهبان
عضو شورای نگهبان آخرین وضعیت بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات 
مالی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش را تشــریح کرد. هادی 
طحان نظیف عضو حقوقدان شــورای نگهبــان پنجاه وچهارمین گزارش 
از جلســات شــورای نگهبان را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.وی با 
بیان اینکه چهارشــنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد، 
نوشت: در ابتدای این جلسه، آیت اه جنتی و سایر اعضای شورا با عنایت 
به کناره گیری آیت اه یزدی از عضویت شورای نگهبان، به برخی از سوابق 
و خصوصیات ایشان نظیر چهار بار تبعید پیش از انقاب اسامی، ریاست 
در قوه قضائیه و عضویت در شــورای نگهبان اشــاره و از خدمات و حضور 
۲۲ ساله او در شورای نگهبان تجلیل کردند و برای ایشان، آرزوی سامتی 
و شــفای عاجل کردند.طحان نظیف اضافه کرد: همچنین در ادامه دبیر و 
سایر اعضای شورا به آیت اه سید احمد خاتمی که به جای آیت اه یزدی 
به عضویت شورای نگهبان منصوب شــده اند، تبریک و خیرمقدم گفتند.

عضو حقوقدان شــورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده اســت: در این 
جلسه پنج ایحه و طرح شامل »ایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی 
جاده ای مســافر و کاا بین دولت جمهوری اسامی ایران و شورای فدرال 
سوئیس«، »ایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی«، »الحاق 
یک بند به تبصره )۱( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور« موسوم به 
مصوبه قیر، »طرح فهرســت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سامت« و 
»طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش« در دســتور کار شورا بودند.طحان نظیف تاکید کرد: دستورهای 
دوم تا پنجم به خاطر وجود اشکاات و ابهاماتی در مراحل قبل به مجلس 
اعاده شده بودند و با توجه به اینکه بنده به نمایندگی از شورا برای تبیین 
نظر شورای نگهبان در خصوص آن ها در کمیسیون های تخصصی مربوطه 
یعنی کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشــاورزی، کمیسیون بهداشت و 
کمیســیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، هنگام طرح هر یک به ارائه 

توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.

تاکید ایران بر لزوم حفظ و رعایت استقال، 
بی طرفی و حرفه ای گرایی آژانس

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد گزارش ساانه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را با اجماع تصویب کرد. در جلسه ای که بدین منظور با حضور دبیرکل 
و نمایندگان دائم کشورهای عضو در نیویورک برگزار شد، پس از سخنرانی 
رئیس مجمع عمومی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان 
کشــورهای دیگر مواضع خود را اعام کردند.مجید تخت روانچی، سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی 
خود با تاکید بر نقش مهم انرژی هسته ای در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کشــورها اظهار کرد که این موضوع در NPT و اساسنامه آژانس 
کاما تصریح شده و یکی از وظایف اساسنامه ای آژانس ارتقاء استفاده صلح 
آمیز و تقویت همکاریهای بین المللی در این زمینه بین کشــورهای عضو 
اســت.نماینده دائم کشــورمان گفت که جمهوری اسامی ایران با تاش و 
ســرمایه گذاری فراوان در این زمینه به دستاوردهای مهمی نائل شده و در 
حال حاضر از انرژی هســته ای در زمینه های تولید برق، پزشکی، کشاورزی 
و صنعتی اســتفاده می کند.وی همچنین اظهــار کرد که از نظر جمهوری 
اســامی ایران وظیفه راســتی آزمائی آژانس طبق اساسنامه باید به نحوی 
انجام بگیرد که تقویت بهره برداری صلح آمیز از انرژی هســته ای به عنوان 
حق مســلم کشورهای عضو تحت الشــعاع قرار نگیرد.وی همچنین اضافه 
کرد که حتی نگرانی های عدم اشاعه نیز نباید حق کشورهای عضو در بهره 
مندی از این حق را محدود کند. در این راســتا، هرگونه تاش برای محدود 
سازی کاربرد صلح آمیز هسته ای باید مردود اعام شود.این دیپلمات ارشد 
کشــورمان همچنین اظهار داشــت که برجام به عنوان یک دستاورد مهم 
چندجانبه که از حمایت قاطع بین المللی برخوردار است، از سوی اقدامات 
یکجانبه آمریکا به شــدت تحت فشار است. خروج آمریکا از برجام و اعمال 
مجدد تحریم های غیر قانونی علیه ایران و عدم پایبندی آمریکا به قطعنامه 
۲۲۳۱ مانع بهرمندی جمهوری اسامی ایران از حقوق مصرح خود طبق این 
قطعنامه شــده است.نماینده جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل متحد 
با اشــاره به اینکه تنها در سال ۲۰۱۹، ۲۲ درصد از کل بازرسی های آژانس 
متعلق در ایران انجام شــده، اعام کرد که حتی در شــرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونا فعالیتهای آژانس در ایران متوقف نشده است.تخت روانچی بر 
لزوم حفظ و رعایت استقال، بی طرفی و حرفه ای گرایی آژانس تاکید کرد.

نماینده کشورمان همچنین اعام کرد که براساس اطاعات منتشره شده از 
فعالیت های هسته ای عربستان، اگر این کشور به دنبال برنامه هسته ای صلح 
آمیز است باید شفاف عمل کرده و به بازرسان آژانس اجازه راستی آزمایی از 

فعالیت های مربوطه خود را بدهد.
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استانها  جزئیات پرداخت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان وام کرونایی
تا امروز ۵۶درصد از کل درخواســت های رسته های چهارده گانه یعنی مجموعا بیش 
از ۵۵۸۳میلیارد تومان به پرداخت رســیده و ۴۴رصد دیگر که معادل ۴۲۰۰میلیارد 
تومان اســت در فرایند پرداخت قرار دارد.شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، جزئیات 
پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد تومان وام کرونایی را منتشــر کرد. پرداخت تسهیات 
حمایتی به فعاان اقتصادی و شاغان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در 1۴رسته 
منتخب و شناســایی شده توســط وزارت کار از 1۳خرداد ماه آغاز شد؛ بر این اساس 
1۴رسته شغلی منتخب که بیشترین آســیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده 
و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، در سامانه کارا ثبت 
نام و از تسهیات مذکور بهره مند شدند.در همین راستا، حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی 
آســیب دیده از شیوع کرونا با هماهنگی دســتگاه های اجرایی شناسایی و اعام شد 
که از مجموع ســه میلیون بنگاه آســیب دیده 1.۳ میلیون واحد بیمه شــده و دارای 
کد کارگاهی و 1.7میلیون واحد، فاقد بیمه و کد کارگاهی هســتند.فارغ از رسته های 
شــغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و 
با ارســال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیات حمایتی کرونا اعام کرد.پرداخت 

تســهیات کرونا به دو گروه از بنگاه ها صورت گرفت؛ اول کارگاه هایی که مســتقیم 
از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شــده اند که به ازای هر نیروی انســانی در این 
کارگاهها، مبلغ 1۶میلیون تومان وام اختصاص یافت و در واحدهای کســب وکاری که 
فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند، مبلغ 1۲میلیون تومان 
تسهیات پرداخت شد.نرخ سود تسهیات 1۲درصد و دوره بازپرداخت تسهیات پس 
از یک دوره تنفس از مهرماه ســال جاری و به مدت دو ســال است؛ وثایقی که برای 
دریافت تسهیات توسط بانک ها دریافت می شود نیز متفاوت و با ارائه سفته و معرفی 
ضامن خواهد بود.براساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در سی امین جلســه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی کرونا ارایه شدتاکنون مجموع تسهیات پرداختی به شرکت های بزرگ حمل 
و نقل هوایی و ریلی معادل 17۸۵میلیارد تومان و رسته های 1۴گانه بیشتر آسیب دیده 
معادل ۵۵۸۳میلیارد تومان بوده است.مهلت ثبت نام در سامانه کارا نیمه مهرماه پایان 
یافته اما فرایند پرداخت به متقاضیانی که مراحل ثبت تقاضای خود را تا پایان مهر کامل 
کرده اند، تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشــت. تا امروز ۵۶درصد از کل درخواست های 

رسته های چهارده گانه یعنی مجموعا بیش از ۵۵۸۳میلیارد تومان به پرداخت رسیده و 
۴۴رصد دیگر که معادل ۴۲۰۰میلیارد تومان است در فرایند پرداخت قرار دارد. از این 
مقدار، قرارداد پرداخت 1۶۴میلیارد تومان منعقد شده و قرارداد پرداخت ۲۵۳ میلیارد 
تومان نیز به تصویب رسیده و آماده انعقاد است.همچنین ۳۵1۲میلیارد تومان قرارداد 
نیز در دست بررسی شعب بانکی است و مراحل پایانی را از سر می گذراند. افزون بر این 
قرارداد تسهیات ۳7۳ میلیارد تومان هم مراحل اولیه تایید را در استان ها طی می کند.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دوره اوج گیری بیماری کرونا در بهار نشان می دهد 
که با آغاز اردیبهشت ماه روند نمودار رشد در تولیدات مختلف بهبود یافته و تا خرداد به 
مسیر قبل از شیوع کرونا باز گشته است. البته نمودار تولید با فراز و نشیب ادامه داشته 
اما در نهایتا به تعادل نزدیک شده است.در بازگشت به سطح معمول تولید نیز، بخش 
صنایع نســبت به سایر حوزه ها شتاب و وضعیت بهتری داشته است. در این بین روند 
واکنش ها در بخش لوازم خانگی، منســوجات و خودرو با شیب تندتری نسبت به بقیه 
صنایع، روند نزولی داشته اند این درحالی است که در بخش تولید موادغذایی از همان 

ابتدا با رشد روبه رو هستیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:
 شهرستان سراب قطب شيات 

آذربايجان شرقی است
آذربایجان شــرقی – ماهــان فاح: رئیس ســازمان 
جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي گفت: شهرستان 
سراب، قطب شیات اســتان آذربایجان شرقي بوده و 
مقام اول و دومي استان به شهرستان سراب اختصاص 
دارد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، اکبر 

فتحي در جلســه اي که در خصوص بررسي مســائل و مشکات شیات و امور 
آبزیان شهرستان سراب با حضور داوودي رئیس مجمع نمایندگان مردم آذربایجان 
شرقي در مجلس شوراي اسامي و حسن یحیوي فرماندار شهرستان و تعدادي از 
بهره برداران و پرورش دهندگان ماهي در محل فرمانداري شهرستان سراب برگزار 
شد، ضمن بیان این مطلب افزود: اقتصاد مقاومتي، رونق تولید، جهش تولید و هر 
عنواني که براي ســال نامگذاري مي شود، بدون حضور پویا و فعالیت نمایندگان 
مجلس شوراي اســامي، فرمانداران و مدیران جهادکشاورزي شهرستانها معنا 
و مفهومي نخواهد داشــت.وي ادامه داد: بررســي و حل و فصل مشکات بخش 
کشاورزي اســتان برعهده شما عزیزان مي باشد و متولیان کشاورزي آذربایجان 
شــرقي تنها اجرا و عملیاتي نمودن تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین بلند 
پایه استاني و کشور را برعهده دارند.فتحي اضافه کرد: متاسفانه به علت پاره اي 
نارســایي ها در بعضي موارد موجب بوجود آمدن مشکاتي در زیرمجموعه هاي 
بخش کشــاورزي از جمله در حوزه شیات و امور آبزیان و آبیاري تحت فشار در 
استان و شهرستان سراب شده است که باید با اعمال تمهیدات ازم و مفید حل 
و فصل شــوند.رئیس سازمان جهادکشاورزي استان در بخش دیگري از سخنان 
خود در ارتباط با تهیه خوراک ماهي و مشــکات شهرســتان در این خصوص 
گفت: با توجه بر این موضوع که درصدي از سویا در خوراک ماهي مورد استفاده 
قرار مي گیرد و با عنایت بر این نکته که سهمیه نهاده هاي دام و طیور و خوراک 
ماهي هر شهرستان به کارخانجات تهیه خوراک ماهي واگذار مي شود، در صورت 
تمایل مدیریت شهرســتان مبني بر دریافت مستقیم خوراک ماهي مي تواند در 
قالب تعاوني اقدام به تاسیس تشکیات مربوط به این امر نموده و براساس تعداد 
متقاضیان و بهره برداران که داراي پروانه بهره برداري هستند با ثبت درخواست در 

سامانه بازارگاه نسبت به دریافت خوراک مورد نیاز خود اقدام نمایند.

شهردار کرج
عمليات ريل گذاری متروی کرج در مراحل 

پايانی است
شهردار کرج با اشــاره به اینکه عملیات ریل گذاری پروژه مترو در مراحل پایانی 
است، گفت: عملیات تکمیل این پروژه در سه شیفت کاری در حال انجام است.

علی کمالی زاده صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه متروی کرج که با حضور 
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسامی و اعضای 
شورای شهر انجام شد، اظهار کرد: با تاش همکاران در سازمان حمل و نقل ریلی 
تکمیل پروژه مترو در ســه شــیفت کاری در حال انجام است.وی با بیان اینکه 
سرعت پیشــرفت فیزیکی این پروژه در مقایسه با ماه های گذشته افزایش قابل 
توجهی داشته است، ادامه داد: عملیات ریل گذاری و احداث شفت برای ورود قطار 
به تونل در مراحل پایانی قرار دارد.شهردار کرج ابراز کرد: فرایند خرید تجهیزات 
مورد نیاز این پروژه هم به طور موازی در حال انجام است و امیدواریم ۲۲ بهمن 
امسال شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.به گفته کمالی زاده بهره برداری از 
خطوط متروی کرج نقش به ســزایی در تسهیل جابه جایی شهروندان، کاهش 
اســتفاده از خودروهای شــخصی، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و کاهش 

مشکات ترافیک و آلودگی هوا خواهد داشت.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسامی
پيشرفت متروی کرج رضايت بخش است

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
اینکه روند پیشرفت متروی کرج رضایت بخش است، گفت: پیگیر رفع مشکات 
پروژه هستیم.علیرضا عباســی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه متروی 
کرج، اظهار کرد: برخی موانع و مشکات باعث شده بود روند تکمیل این پروژه در 
طول بیش از یک دهه به کندی پیش برود.وی ادامه داد: طی سه سال و نیم اخیر 
بسیاری از این مشکات مرتفع شد و طی چند سال گذشته شاهد پیشرفت قابل 
توجه این پروژه بوده ایم.نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس 
شورای اسامی افزود: با تسریع در تکمیل ایستگاه های مختلف این پروژه، شاهد 
توسعه سیستم حمل و نقل پاک در کرج خواهیم بود.عباسی با بیان اینکه سیستم 
حمل و نقل ریلی درون شــهری کرج یکی از پیشرفته ترین سیستم های پیش 
بینی شده کشور است، توضیح داد: امیدواریم با تاش بیشتر مسئوان و حمایت 
دولت، به زودی انتظار طوانی شــهروندان کرجی برای استفاده از مترو به پایان 
برسد.عباسی توضیح داد: به عنوان نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای 
اسامی با همه توان پیگیر رفع مشکات هستیم تا متروی کرج هر چه زودتر به 

سرانجام برسد.

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری:
پروانه فعاليت رانندگان حمل و نقل عمومی بر 

پايه QR code صادر می شود
رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ساری 
حســینی با اعام اینکه صدور پروانه فعالیت رانندگان 
حمــل و نقل عمومی بر پایــه QR code صادر می 
شــوداز نهایی شــدن گام های بعدی این فعالیت در 
آینده ای نزدیک خبر داد.ســید سعید حسینی رئیس 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مرکز استان از نهایی شدن صدور کارت 
هوشمند فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری خبر داد.وی با اشاره به اینکه 
از ابتدا به دنبال هوشــمند ســازی صدور پروانه بوده ایم گفت: از جمله اقدامات 
شاخص در گام اول این حوزه ارائه پیشنهاد و فراخوان تولید نرم افزار بومی صدور 
پروانه فعالیت آناین بوده که با حمایت مجموعه مدیریت شهری و تاش شبانه 
روزی مجموعه ســازمان حمل و نقل بار و مسافر این ایده و پیشنهاد به مرحله 
تولید توسط مهندسین بومی رسیده و برای اولین بار در مرکز استان استفاده شده 
اســت. در واقع این مجموعه با حذف دفترچه کار کاغذی از هدر رفت و اســراف 
کاغذ جلوگیری و کارت های هوشــمند پروانه فعالیت رانندگان ناوگان حمل و 
نقل عمومی بر پایه QR code صادر می شود.حســینی با اعام اینکه صدور 
کارت هوشمند تنها گام اول این چرخه می باشد، از نهایی شدن گام های بعدی 
این فعالیت در آینده ای نزدیک خبر داد.همچنین حســینی در بازدید از جایگاه 
CNG تحت نظارت این سازمان در کمربندی شرقی و صفر آباد مشکات پیش 

روی این جایگاه را مورد بررسی قرارداد.

جبران کسری بودجه از طریق اوراق تداوم ندارد؛
تامين يک سوم بودجه با بدهی غيرتورم زا

دولت در شــرایطی که کسری بودجه فزاینده و پایدار دارد ۳۴ درصد از کسری 
خــود را از طریق اوراق قرضه جبران کرده که به اعتقاد کارشناســان اقتصادی 
در آینده برای پایداری بودجه مشــکاتی را ایجاد خواهد کرد.، بودجه سال ۹۹ 
یکی از مهم ترین بودجه ها در تاریخ جمهوری اسامی بود چرا که برای اولین بار 
دولت عمًا با بودجه ای بدون حضور نفت مواجه بود و باید از راه هایی که آسیبی 
به اقتصاد نزند بودجه همه ســاله خود را تأمین می کرد. منابع درآمدی بودجه 
سال ۹۹، جمعاً رقم ۴۸۴.۵۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم درآمدها 
)درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی، درآمدهای حاصل 
از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاا و خدمات، درآمدهای حاصل 
از جرایم و خســارات(، ۲۶1۰۵۲ میلیون ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 
)منابــع حاصل از نفت و فراورده های نفتــی، منابع حاصل از فروش و واگذاری 
اموال منقول و غیرمنقول(، ۹۸.۸۴۴ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های 
مالی )منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسامی، منابع حاصل 
از اســتفاده از تســهیات خارجی، منابع حاصل از دریافت اصل وام ها، منابع 
حاصل از واگذاری شــرکت های دولتی، منابع حاصل از برگشتی پرداخت های 
ســال های قبل، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی( 1۲۴.7۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است.مجموع مبالغ و سهم هر کدام در تأمین بودجه ۶ ماهه نخست 
امسال در بیانات مختلف مسئولین اعام شده که آمار تقریبی آن نشان می دهد 
در ۶ ماه نخســت سال ۹۹، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی 
نصیب دولت شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش و واگذاری انواع 
اوراق مالی و اسامی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

بنابر این اطاعات ســهم درآمد مالیاتی از کل منابع بودجه درآمدهای مالیاتی 
از کل منابع ۶ ماه نخســت ســال ۹۹ حدود ۳۲.۵ درصد، درآمد حاصل از کاا 
و خدمــات، درآمــد متفرقه و جرایم و خســارات، 7.۵ درصد، درآمد حاصل از 
گمرک ۲.۳ درصد، درآمد حاصل از سود شرکت های دولتی 1.۵ درصد، فروش 
انواع اوراق مالی و اسامی، ۳۴ درصد، صندوق توسعه ملی، ۳.7 درصد، تنخواه 
دولتی، 7.۹ درصــد، فروش دارایی ها، 7.۹ درصد، فــروش نفت، ۲.1 درصد و 
واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز ۰.1 درصد بوده است.اوراق بدهی نوعی 
قرض گرفتن دولت از مردم برای تأمین مصارف بودجه اســت. دولت ها معمواً 
زمانی که با کسری بودجه مواجه می شــوند اقدام به انتشار اوراق برای جبران 
کســری بودجه خود می کنند و در ســال بعد که مازاد بودجه پیدا کردند، نرخ 
اوراق را بازپرداخت می کنند اما کارشناســان معتقدند در کشــور ما که اقدام 
اساســی در جهت کاهش کســری بودجه انجام نمی شــود و این رقم سال به 
ســال در حال افزایش است. انتشار اوراق نمی تواند راهکار پایداری برای تأمین 

بودجه باشد.

جبران کسری از طریق اوراق قابل تداوم نیست
در این باره محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: 
ســهم اوراق و اســتفاده دولت از تنخواه در منابع ۶ ماهه امسال به نسبت کل 
منابع سهم باایی است یعنی عمًا دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از 
درآمدهای نفتی محقق نشده است با استفاده از انتشار اوراق و صندوق توسعه 
ملی و تنخواه گردان خزانه، کســری بودجه را جبــران کرده اما این روند قابل 

تداوم نیست.

فروش اوراق در ۶ ماهه نخست امسال 3 برابر سال گذشته بوده است
وی ادامه داد: متأســفانه چون روند اصاحی در ســاختار بودجه اتفاق نیفتاده 
دولت عمًا در ۶ ماهه نخســت امســال بیش از ۲ برابر آنچه طبق بودجه ۹۹ 
باید انجام می داد، اوراق فروخت که البته غیر قانونی نیســت و با مجوز شورای 
ســران اتفاق افتاده اما نشان می دهد اتکای دولت به فروش اوراق بیشتر از قبل 
بوده اســت. همچنین این آمار ۳ برابر فــروش اوراق دولت در ۶ ماهه ابتدایی 
سال گذشــته است.عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی تشریح کرد: به این 
نکته نیز باید توجه داشت که دولت در ماه های ابتدایی سال ارقام قابل توجهی 
اوراق را به فروش رســاند اما در ماه مهر و شهریور مبالغ بسیار کمتری توانست 
بفروشد. این در حالی است که حتی اگر قادر به فروش آنها نیز می شد با توجه 
به اینکه شــاهد چشم انداز روشنی در سیاست داخلی نیستیم این کار منجر به 
پایداری بدهی های دولت می شود و روند مناسبی نیست.سبحانیان تصریح کرد: 
اگر دولت بخواهد وابســتگی منابع به نفت را کاهش دهد اما اقدام مناسبی در 
راستای اصاح نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی ها انجام ندهد، نیازمند افزایش 
فروش اوراق چه برای تأمین بودجه ســال بعد چه برای بازپرداخت سررســید 

اوراق امسال است این می تواند پایداری بودجه دولت را با مشکل مواجه کند.

اصاح ارز 4200 حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد 
می کند

این کارشــناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اوراق در شرایطی که کسری بودجه 
موقتی اســت و راه دیگر بدون آســیب به اقتصاد برای جبران آن وجود ندارد، 
راهکار مناسبی است اما در کشور ما نه تنها کسری موقتی نیست بلکه فزاینده 
است و راه های دیگری نیز برای کاهش هزینه های بودجه وجود دارد که کاهش 
ندادن آنها باعث آســیب به اقتصاد نیز شده است مثًا ارز ۴۲۰۰ نه تنها دولت 
را با کسری بودجه مواجه کرده بلکه ناکارآمدی دیگری نیز در توزیع کاا ایجاد 
کرده اســت اگر ۹ میلیارد دار نرخ ارز ۴۲۰۰ که دولت در ســال جاری قصد 
تخصیص آن را دارد از طریق نرخ نیمایی انجام شــود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان منابع برای دولت ایجاد می کند که بخشــی می تواند برای جبران نرخ ارز 

برای گروه های هدف، برخی برای جبران کسری بودجه و … صرف شود.

افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن
بر اســاس اطاعات به دســت آمده، بین روزهای 1۴ تا ۲1 آبان ماه تمایل برای فروش مســکن در تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۳.7 درصد کاهش 
داشــته است. از طرف دیگر قیمت پیشــنهادی در نیمی از مناطق کاهش و در نیمی دیگر افزایش یافت.در شرایطی که عمده بازارهای جهانی در انتظار 
تحوات سیاســی آمریکا به ســر می بردند، آمارهای یک سامانه نشان میدهد از روز چهارشنبه 1۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۲1 آبان عرضه مسکن در شهر 
تهران  ۲۴ درصد افزایش یافته اســت. تمایل برای فروش در مناطق 1، ۲، ۳، ۴، 7، 11، 1۳، 1۴، 1۵ و ۲1 به ترتیب به میزان 7۴ درصد، ۵، ۳۵، 1۰، 
۴۹، ۵۰، ۲۰۰، ۲۴۳، ۳۸۳ و ۲۰ درصد رشــد داشــته است.بر اساس اطاعات سامانه کیلید، تعداد آگهی های مناطق ۵، ۶، ۸، ۹، 1۰ و ۲۲ به ترتیب 7 
درصد، ۳، ۵۳، ۵۹، 1۸ و ۳1 درصد کاهش یافته اســت. در این گزارش مناطق 1۶ تا ۲۰ به دلیل پاین بودن تعداد آگهی های آن لحاظ نشــده و منطقه 
1۲ نیز تغییر محسوسی نسبت به هفته قبل از آن نداشته است.در طرف تقاضا نیز که بر اساس مشاهده آگهی ها استنباط شده تقاضای خرید ملک در 
شــهر تهران به میزان ۴۳.7 درصد کاهش یافته که بیشــترین افت به ترتیب در منطقه ۲1 به میزان ۶1- درصد، منطقه ۲۰ بالغ بر ۵7- درصد، منطقه 
۲۲ به میزان ۵۳- درصد، منطقه 1۴ بالغ بر ۵1- درصد و منطقه ۳ به میزان ۴۸- درصد بوده و کمترین افت مشــاهده آگهی ها به ترتیب در منطقه 1 
بالــغ بــر ۲7- درصد، منطقه 1۰ به میزان ۳۰- درصــد، منطقه 1۲ بالغ بر ۳۴- درصد، منطقه 7 بالغ بر ۳7- درصد و منطقه ۴ به میزان ۳۹- درصد رخ 
داده است.همچنین میانگین قیمتهای پیشنهادی در هفت منطقه دارای دیتاهای قابل اتکا کاهش و در هفت منطقه افزایش یافت. به طور کلی نیز نرخ 
پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی های فروش این سامانه ملکی طی بازه زمانی 1۴ تا ۲1 آبان افزایش 1۴ درصدی داشته است.مطابق 
این آمار قیمت پیشنهادی در منطقه 1 معادل 1۰ درصد، منطقه ۲ بالغ بر 7 درصد، منطقه ۵ به میزان 1 درصد، منطقه 7 به میزان 1۲ درصد، منطقه 
1۰ معادل ۵ درصد، منطقه 11 بالغ بر 1۲ درصد و منطقه ۲1 به میزان ۴ درصد افزایش یافته اســت.در ســوی مقابل، نرخهای پیشــنهادی در مناطق  
۳، ۶، ۸، 1۲، 1۴، 1۵ و ۲۲ به ترتیب بالغ بر ۲ درصد، ۵، 1۰، 1۲، 7، ۴ و 7 درصد کاهش داشــته اســت. قیمتها در دو منطقه ۴ و ۹ تغییر محسوســی 
نداشــته و مناطق 1۶ تا ۲1 به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشــده است.بدین تریب در پرمعامله ترین منطقه شهر تهران یعنی 
منطقه ۵ تعداد آگهی ها 7 درصد کاهش و نرخهای پیشنهادی 1 درصد افزایش یافت. در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله آگهی ها ۵ درصد 
و قیمتها 7 درصد افزایش یافت. در منطقه ۴ آگهی ها 1۰ درصد افزایش و قیمتها تغییری نداشــته اســت. منطقه 1۰ با کاهش 1۸ درصدی آگی ها و 
افزایــش ۵ درصدی نرخها مواجه بــود. در منطقه ۸ آگهی ها ۵۳ درصد و قیمتها 1۰ درصد کاهش یافت. منطقه ۶ با کاهش ۳ درصدی عرضه و افت ۵ 
درصــدی قیمــت همراه بود. در منطقه 1۲ تغییر آگهی ها صفر بــود و قیمت 1۲ درصد افت کرد. در منطقه ۲۲ نیز کاهش ۳1 درصدی آگهی ها و افت 

7 درصدی قیمتها را شاهد بودیم.
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جهش قیمت نفت دوام نیاورداستانها
قیمت نفت روز جمعه تحــت تاثیر افزایش تولید لیبی و نگرانی 
نسبت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند احیای اقتصاد جهانی 
و تقاضا برای سوخت، حدود دو درصد سقوط کرد. بهای معامات 
نفت برنت ۷۵ ســنت معادل ۱.۷ درصــد کاهش یافت و در ۴۲ 
دار و ۷۸ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز پنج شنبه 
۰.۶ درصد کاهش داشت.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ۹۹ ســنت معادل ۲.۴ درصد کاهــش پیدا کرد و در ۴۰ 
دار و ۱۳ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز 
گذشــته حدود ۰.۸ درصد کاهش داشت.با این حال امیدواری به 
ساخت یک واکســن موثر برای کووید ۱۹، به ثبت دومین رشد 
هفتگی بهای معامات نفت منجر شــد و هر دو شــاخص بیش 
از هشت درصد رشد هفتگی نشان دادند.یک منبع آگاه لیبیایی 
اعام کرد تولید نفت این کشــور به ۱.۲۱۵ میلیون بشکه در روز 
رشد کرده است که بااتر از ۱.۰۴ میلیون بشکه در روز است که 
هفتم نوامبر از سوی شرکت ملی نفت لیبی اعام شده بود.عامل 
دیگری که در کاهش قیمتها تاثیر داشــت، آمار رســمی آمریکا 
بود که نشــان داد ذخایر نفت این کشــور در هفته گذشته ۴.۳ 
میلیون بشکه رشد کرده اســت در حالی که تحلیلگران کاهش 
ذخایــر به میزان ۹۱۳ هزار بشــکه را پیش بینــی کرده بودند.

افزایــش موارد ابتا به ویروس کرونــا در آمریکا و نقاط دیگر به 
رکورد جدید و محدودیتهای اقتصادی برای مهار شــیوع بیماری 
به چشم انداز پایان بحران سامتی جهانی در آینده نزدیک لطمه 
زده اســت.بهای معامات نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
اواســط هفته گذشــته پس از آماری که نشان داد نتایج واکسن 

در دســت ساخت شرکت فایزر و بایو ان تک آلمان تا ۹۰ درصد 
در پیشگیری از بیماری تاثیر داشــته است، جهش پیدا کردند. 
امــا آژانس بین المللی انرژی روز پنج شــنبه اعام کرد تقاضای 

جهانی برای نفت بعید اســت از ساخت یک واکسن کووید ۱۹ تا 
اواسط سال ۲۰۲۱ تقویت شود.بیورنار تونهاگن، تحلیلگر بازارهای 
نفت شــرکت ریســتاد انرژی در این باره گفت: تعجبی ندارد که 

رشــد قیمت اخیر بازار در معامات روز جمعه اصاح شــد زیرا 
واقعیتهای عرضه و تقاضای نفت ضعیف مانده اند و همزمان آمار 
روزانــه موارد جدید ابتا به کووید ۱۹ در آمریکا برای ســومین 
روز به رکورد باای جدیدی صعودی کرده اســت. وضعیت فعلی 
عرضه و تقاضا نشان می دهد که قیمت نفت پایینتر خواهد رفت 
پیش از این که دوباره به سطح بااتری صعود کند.تحلیلگران می 
گویند محدودیتهای ســخت گیرانه تر در زمینه جابجایی برای 
مهار شیوع بیماری ممکن است به معنای آن باشد که گروه اوپک 
پاس برای اجرای افزایش برنامه ریزی شده تولید در ابتدای سال 
۲۰۲۱ دچار تردید خواهد شــد. نشست کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک پاس هفته جاری برگزار می شــود و ممکن است 
سیگنالهایی از تصمیمی که تولیدکنندگان این گروه در نشست 
۱۰ و ۱۱ آذر می گیرند، ارایه کند.سه منبع آگاه در اوپک پاس 
به رویترز اظهار کردند نرخ پایبندی اوپک پاس به توافق کاهش 
تولید در اکتبر به ۱۰۱ درصد رســید و این گروه میزان پایبندی 
به توافق را قوی نگه داشت.بر اساس گزارش رویترز، نرخ پایبندی 
در نشست روز دوشــنبه کمیته فنی مشترک اوپک پاس مورد 
ارزیابی و تایید قرار می گیرد.در این بین، شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز اعام کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشــته 
شــمار دکلهای حفاری نفــت و گاز را برای نهمین هفته متوالی 
افزایش داده و به بااترین تعداد از ماه مه رساندند. شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر ۱۲ حلقه افزایش 
یافت و به ۳۱۲ حلقه رســید با ایــن حال ۴۹۴ حلقه معادل ۶۱ 

درصد پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تاکید بر استفاده از خدمات غیر حضوری برای 
پیشگیری از شیوع کرونا 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از کلیه مشترکین 
گاز طبیعی درخواســت کرد تا بمنظور پیشــگیری از 
شــیوع بیماری کرونا تا حد ممکن از مراجعه حضوری 
به ادارات تابعه این شرکت خودداری کرده و از خدمات 
غیر حضوری این شــرکت بهره مند شــوند.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
ارائه خدمات غیر حضوری و اســتفاده مشترکین از این نوع خدمات را از جمله 
فرصتهای پیش آمده در دوران شیوع بیماری کرونا برشمرد و گفت:  همه گیری 
ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن مردم و دریافت خدمات در بســتر اینترنت 
و همچنین افزایش خطر ابتا با مراجعه حضوری به ادارات تابعه شــرکت، برای 
کارمندان و مشــتریان، موجب شد تا شرکت گاز استان اردبیل با استفاده بهینه 
از این فرصت، کیفیت خدمات غیر حضوری خود را بهبود ببخشیده و با ارزیابی 
بازخوردهای بدست آمده از کاربران این سامانه نسبت به ارتقاء سطح کیفی ارایه 
خدمات غیر حضوری اقدام نماید.اسماعیلی با بیان این موضوع که در حال حاضر 
اکثریت خدمات ارایه شــده به مشترکین از طریق میز خدمت الکترونیکی و در 
کوتاهترین زمان قابل ارایه اســت، افزود: نمایش لیست قبوض، نمایش لیست 
پرداخت ها، اعام کارکرد، تغییر نام، اصاح شماره موبایل، درج کد ملی، اصاح 
مبلغ قبض، درخواســت تست کنتور و ... نمونه ای از خدمات در بستر وبسایت 
شرکت گاز استان اردبیل می باشند که با ایجاد زیرساختهای مناسب و با برنامه 
ریزی های منسجم و به منظور توسعه خدمات الکترونیک در راستای تسریع در 
پاسخگویی به مشترکین و عدم مراجعه حضوری در دوران شیوع بیماری کرونا 

توسط شرکت گاز استان اردبیل ارایه می شود.

خدمات شرکت توزیع برق استان اصفهان غیر 
حضوری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، امیر رمضانی اظهار 
کرد: زیرساخت ارائه همه خدمات برق در شرکت توزیع  برق استان اصفهان به 
صورت غیرحضوری به ویژه در شرایط کنونی و درگیری جامعه با بیماری کرونا، 
فراهم شــده و حداقل ۹۵ درصد از خدمــات در زمینه فروش و خدمات پس از 
فروش، از ۱۵ ابان ماه  به بعد، به صورت غیرحضوری ارائه می شــود.وی با تاکید 
براینکه پس از غیرحضوری شــدن خدمات، مردم بــه هیچ عنوان دیگر نیازی 
بــه مراجعه در ادارات برق شهرســتانها ندارند،  افزود: 
خدماتی مانند اخذ انشــعاب جدید ، موارد مربوط به 
صورت حساب از جمله رویت قبض برق، سوابق پرداخت 
از ســال ۱۳۸۰ به بعد، ســوابق مصــرف و ... از جمله 
خدمات پس از فروشــی است که مشترکان می توانند 
بدون مراجعه به شــرکت توزیع آن را دریافت کنند.مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان اظهار کرد: در قالب این فعالیت،  حدود ۴۰  خدمت 
این شرکت    از نیمه دوم آبان ماه   بصورت غیر حضوری قابل ارائه است و این 
طرح ارزش افزوده زیادی  ایجاد و مراجعات به شرکت های  توزیع را به حداقل 
خواهد رساند که باعث کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و حفاظت 
از محیط زیست خواهد بود.رمضانی ادامه داد: مشترکان جدید می توانند به این 
منظور از طریق سامانه »برق من« درخواستشان را ثبت و کد رهگیری دریافت 
کنند. مشترکان با این کد رهگیری می توانند در بخش پیامها، ورخواست خود را  

پیگیری نمایند و همکاران ما مکلف و موظف به پیگیری و پاسخگویی هستند.

طی ۷ ماه سالجاری:
بیش از 8 کیلومتر اصاح و توسعه شبکه 

آبرسانی در قائمشهر انجام شد
مدیر امور آب وفاضاب قائمشهر گفت: در ۷ ماه امسال 
۲۶۰۷ متر اصاح شــبکه و ۶۱۸۶ متر توسعه شبکه 
آبرسانی در این شهر انجام شد. مهندس مصطفی زمانی 
در گفتگویی به تشــریح فعالیتهای این امور از ابتدای 
امســال تا مهرماه پرداخت و افزود: در این مدت ۷۷۰ 
انشــعاب آب واگذار و ۱۴۶ انشعاب استاندارد ســازی شد.وی، با بیان اینکه به 
منظور کاهش هدر رفت آب ۲۷۱۴ اتفاقات در بخش آب شــامل شکســتگی 
خطوط انتقال و شــبکه توزیع، انشــعابات برطرف و ۹۸۰ کنتور خراب تعویض 
شد، تصریح کرد: به منظور بررسی  و کنترل کیفی و کمی آب شرب، ۲۹ هزار 
آزمایش و نمونه برداری از آب شرب  گرفته شد.مدیر امور آبفا قائمشهر  به اجرای 
فاز اول و دوم عملیات بــرش عرضی، لوله گذاری و جابه جایی خط انتقال آب 
۳۱۵ و ۴۰۰ میلی متری به منظور احداث پروژه زیرگذر مســجد الرسول)ص( 
کوچکســرا اشاره و تصریح کرد: در راستای جلوگیری از افت فشار آب، عملیات 
نشت یابی در کوچه های یادگار ۱ و ۱۸ و همچنین روستای هفت تن انجام و از 

هدر رفت آب جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
 تامین برق پایدار مشترکین از اهداف

 وزارت نیرو است
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت : تامیــن برق پایدار 
مشترکین از اهداف وزارت نیرو و  توانیر و به تبع از آن شرکت توزیع نیروی 
برق استان اســت که در صدد آن هســتیم این مهم تحقق یابد.علی اکبر 
نصیری در جلسه کاروان خدمت که با حضور نمایندگان مردم گرگان و آق 
قا در خانه ملت و مدیران کل دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری آق 
قا برگزار شد گفت : فعالیتهای خوبی در حوزه صنعت برق در این شهرستان 
و بخش مرکزی انجام شده است.وی افزود : جهت تحقق برق پایدار ،در حال 
حاضر در شهر انبارالوم ، ۸ کیلومتر از شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار 
تبدیل شــده و برای باقیمانده شبکه های سیمی در این شهر ،لوازم و یراق 
آات ازم تحویــل مدیریت گردیده و به محض اخــذ پیمانکار ، ادامه کار 
صورت خواهد پذیرفت همچنین در روستای گوگ تپه ، ترانسفورماتور های 
۲۰ کیلوولت جهت رفع ضعف ولتاز بزودی نصب می شود.نصیری افزود : در 
روستای عطاباد تاکنون فعالیتهای خوبی انجام شده که شبکه موجود برای 
مشترکین خانگی طراحی شــده ، ولی با توجه به استقرار کارگاههای مبل 
سازی در این روستا، در فصل تابستان با ضعف ولتاژ روبرو هستیم که جهت 
رفع این ضعف ولتاژ ، می بایست  دستگاههای ذیربط با اتخاذ تصمیمات ازم  
همچون  احداث شهرک صنعتی در این منطقه ، می توان با روشهایی چون 
راه انداری پســت ۶۳ کیلوولت یا DG  در صورت تخصیص اعتبارات ازم ، 

ضعف ولتاژ این منطقه را رفع کرد.

 زیان ۲۷.۵ میلیارد داری عربستان از نفت 
ارزان در سال ۲۰۲۰

سقوط قیمت نفت که عامل آن افزایش تولید خود عربستان در ماه آوریل بود، 
بیش از ۲۷.۵ میلیارد دار به درآمد نفتی آن در سال جاری میادی ضربه زده 
است .به گزارش اویل پرایس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با قبول اینکه 
درآمد فعلی این کشــور از فروش نفت برای پرداخت دستمزدها کافی نیست، 
گفت سقوط قیمت نفت ۲۷.۵ میلیارد دار از درآمد نفتی عربستان را در سال 
جاری میادی کم کرده است .وی گفت عربستان سال گذشته پیش بینی کرده 
بود درآمد آن در ۲۰۲۰ برابر با ۲۲۲ میلیارد دار )۸۳۳ میلیارد ریال عربستان( 
باشــد که  ۱۳۷ میلیارد دار )۵۱۳ میلیارد ریال( آن از فروش نفت به دســت 
می آید . بن سلمان تأکید کرد درآمد نفتی عربستان پس از سقوط قیمت نفت تا 
۱۰۹ میلیارد دار )۴۱۰ میلیارد ریال( پایین آمده است .بنابراین سقوط قیمت 
نفت که عامل آن افزایش تولید خود عربستان در ماه آوریل بود، بیش از ۲۷.۵ 
میلیارد دار به درآمد نفتی آن در ســال جاری میادی ضربه زده است .محمد 
بن سلمان گفت درآمد فعلی برای پوشش ۵۰۴ میلیارد ریالی که در بودجه سال 
جاری برای پرداخت دستمزدها در نظر گرفته شده کافی نیست و تأمین مالی 
ســایر هزینه ها از جمله ۱۷۳ میلیارد ریال هزینه های سرمایه ای و ۶۹ میلیارد 
ریال مزایای امنیت اجتماعی و بسیاری صورت حساب های دیگر مشکل خواهد 
بود و این به معنای رکود و از دســت رفتن مشــاغل است .سقوط قیمت نفت 
عربستان را مجبور کرده اقدامات نه چندان خوشایندی اتخاذ کند مثل سه برابر 
کردن مالیات بر ارزش افزوده، کاهش پرداخت به خانواده های کم درآمد و کم 

کردن مستمری کارگران دولت .

 تقاضای نفت هند اولین رشد ساانه خود 
را از ماه فوریه تجربه کرد

تقاضــای نفت هند ۲.۷ درصد در اکتبر افزایش داشــت و به ۱۷.۸ میلیون تن 
رســید . هند اولین افزایش ســاانه مصرف نفت را از ماه فوریه گزارش داد که 
نشان می دهد تقاضای سوخت در این کشور علیرغم افزایش موارد ابتا به کرونا 
باا رفته اســت .کل تقاضای نفت هند ۲.۷ درصد در اکتبر افزایش داشت و به 
۱۷.۸ میلیون تن رســید . تقاضا برای ســوخت جاده ای به سطح قبل از بحران 
کرونا رســیده و تقاضای نفتا به شــدت باا رفته است. مصرف مواد خام صنعت 
پتروشیمی هم ۱۵ درصد افزایش یافته است .بهبود مصرف سوخت در سومین 
مصرف کننده بــزرگ دنیا به تثبیت افزایش قیمت نفــت در این هفته کمک 
می کند. قرنطینه های شــدید در هند در اواخر ماه مارس تقاضا برای سوخت را 
پایین آورد و باعث کاهش شــدید فراوری نفت خام در کارخانه های پتروشیمی 
شــد .مدیرعامل شــرکت نفت هند در کنفرانس ادیپک امــارات گفت فعالیت 
پاایشــگاه های هند از هفته اول نوامبر ثابت بوده و بازار محصوات پاایشــی 
این کشــور در اولین فصل سال آینده میادی تقریبا در حد معمول خواهد بود 
.دومین کشور پرجمعیت جهان از اواسط ماه اکتبر وارد جشنهای ماهانه خود شد 
. این فصل همواره فصل اوج تقاضا برای همه محصوات در هند اســت و  تقاضا 
برای کامیون های دیزلی جهت تحویل کااها هم افزایش می یابد .کارخانه های 

پتروشیمی هند پس از ماهها، با افزایش تقاضا فعالیت خود را آغاز کرده اند .

تاش ترامپ برای تسهیل حفاری نفت آاسکا 
پیش از آمدن بایدن

دولت ترامپ درســت پیش از روی کار آمــدن دولت دموکرات بایدن، احتماا 
اقدامــات کلیدی را برای نهایی کردن فــروش لیزینگ حفاری نفت در منطقه 
آاســکا که پناهگاه ملی حیات وحش قطب شمال اســت، انجام خواهد داد.، 
دفتر مدیریت زمین در انکوریج آاســکا اعام کرد کاخ سفید پیشنهادهایی در 
خصوص اختصاص زمینها را در روزهای آینده ارسال خواهد کرد و از شرکتهای 
انرژی می خواهد مشــخص کنند کدام مناطق باید برای فروش عرضه شــوند.

به این ترتیب شــمارش معکوس ۶۰ روزه پیــش از این که فروش در انکوریج 
آاســکا انجام بگیرد، آغاز می شــود در حالی که حفاری در این منطقه پیش 
از امضای مقرراتی توســط دولت جمهوریخواه آمریکا در سال ۲۰۱۷، به مدت 
چندین دهه ممنوع بود.بایدن با حفاری در این منطقه مخالف است در حال که 
قانونگذاران آاسکا مدتها خواستار گشایش این منطقه حساس محیط زیستی 
به روی اکتشــاف نفت و گاز بوده اند.دولت پس از ۳۰ روز از ارسال دعوت برای 
ارایه پیشــنهاد اختصاص زمین، اطاعیه ای را بــرای فروش اجاره زمین برای 
حفــاری صادر خواهد کرد و ۳۰ روز بعد فروش انجام می گیرد درســت پیش 
از ۲۰ ژانویه که مراســم تحلیف بایدن برگزار می شود.آاسکا حدود ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز نفت تولید می کند که بسیار کمتر از دو میلیون بشکه در روز در 

اواخر دهه ۱۹۸۰ است.

در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ ظرفیت 
نامی نیروگاه های حرارتی حدود ۵۴ هزار 
مگاوات بــود که این رقم در حال حاضر 
با افزایش ۲۵ درصــدی از مرز ۶۸ هزار 
مگاوات عبــور کرده اســت. همچنین 
در اوایل دهــه ۹۰ حداکثر نیاز مصرف 
حدود ۴۲ هــزار مگاوات بــود که این 
رقم تابستان امسال به بیش از ۵۸ هزار 
مگاوات افزایش پیدا کرد.این بدان معنی 
است که متوسط رشد ظرفیت منصوبه 
نیروگاه های حرارتی طی سال های اخیر 
بیش از متوسط رشــد مصرف بوده که 
بدین ترتیــب نیروگاه هــای حرارتی با 
تامین بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز 
کشور سهم بسزایی را در عبور موفق از 
دوره اوج بار طی ســالیان اخیر به خود 
اختصــاص داده انــد. همچنین ظرفیت 
فعلی منصوبه نیروگاه های کشور به ۸۴ 
هزار و ۶۷۴ مگاوات رسیده است که در 
تاشــیم این رقم نیز تا پایان امسال به 
حدود ۸۶ هزار مگاوات افزایش پیدا کند.

میزان تولید بــرق نیروگاه های حرارتی 
در نیمه نخست ســال ۹۰ حدود ۱۲۱ 
هــزار میلیارد کیلووات ســاعت و در ۶ 
ماهه نخست سال گذشــته ۱۵۲ هزار 
میلیارد کیلووات ســاعت بوده است که 
این رقم در نیمه نخســت سال جهش 
تولید بــا افزایش حــدود ۱۰ درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از 
مرز ۱۶۷ هزار میلیارد کیلووات ســاعت 
گذشــت.   در حال حاضــر بیش از ۹۰ 
درصد انرژی الکتریکی تولیدی کشــور 
توســط نیروگاه هــای حرارتــی تامین 
مدیرعامل   - طرزطلب  می شود.محسن 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی در این باره گفت: در آن مقطع 
زمانی میزان مصرف ســوخت ســاانه 
نیروگاه های کشــور حدود ۵۷ میلیارد 

مترمکعب بود که این رقم سال گذشته 
به ۷۴ میلیارد مترمکعب رســید. در آن 
ســال ها ۶۲ درصد ســوخت نیروگاه ها 
توسط گاز طبیعی و ۳۸ درصد آن توسط 
ســوخت مایع تامین می شــد؛ عاملی 
که افزایــش ضریب خــروج اضطراری 
واحدها، دشواری بهره برداری نیروگاه ها و 
آسیب دیدگی بویلرها را به همراه داشت.

طبق اعام شــرکت برق حرارتی، وی با 
بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در طی 
چند سال اخیر موجب شده است تا در 
نیمه نخست امسال از میان ۴۵ میلیارد 
مترمکعب ســوخت مصرفی نیروگاه ها 
حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب آن از طریق 
ســوخت گاز طبیعی تامین شود، اظهار 
کــرد: راندمان نیروگاه هــا در آن دوران 
حدود ۳۶.۹ درصــد بود که این رقم در 
حال حاضر بــا اقداماتی از قبیل تبدیل 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی برای 
نخستین بار به ۷. ۳ درصد افزایش یافته 
و براســاس برنامه ریزی صورت گرفته تا 
پایان ســال به حدود ۳۹ درصد خواهد 
رســید.به گفته  مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولیــد نیروی برق حرارتی در 
اوایل ســال ۹۰ ضریب خروج اضطراری 
واحدهــا ۶/ ۱۶ درصد و میزان آمادگی 
نیروگاه هــا حــدود ۸۳.۴ درصد بود که 
میزان خروج اضطراری واحدها در حال 
حاضر به هفت درصد کاهش پیدا کرده 
و آمادگی نیروگاه هــا از مرز ۹۳ درصد 
عبور کرده اســت. افزایش ۱۰ درصدی 
آمادگــی نیروگاه ها در طی چند ســال 
اخیر ۳.۵ میلیــارد دار صرفه جویی به 

همراه داشته است که این امر با انجام به 
موقع تعمیرات نیروگاهی و اتکا به توان 
داخلی در ســاخت تجهیزات نیروگاهی 
حاصل شــده است.طرزطلب با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد 
تجهیزات نیروگاهی در کشــور توسط 
متخصصان داخلی ساخته می شوند این 
در حالی است که صنعت نیروگاهی ایران 
در قبل از انقاب اسامی به طور کامل 
وابسته به کشورهای خارجی بوده است، 
گفت: حفظ آمادگی تولید نیروگاه های 
حرارتی یکی از مهم ترین عوامل تامین 
برق پایدار در دوره اوج بار اســت. از این 
رو هر ســاله بعد از پایــان دوره اوج بار 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی از مهرماه تا 
اردیبهشت ماه سال بعد طبق زمان بندی 
معین انجام می شــود و تامین قطعات 
نیروگاهــی و انجام بــه موقع تعمیرات 
نقش به سزایی در قابلیت اطمینان تولید 
واحدها خواهد داشت.به گفته وی ایران 
هم اکنون در میان ســازندگان ســرآمد 
توربین های گازی نیروگاهی قرار گرفته 
و در زمینه ساخت توربین های گازی و 
واحدهای بخار تکنولوژی ۱۰۰ درصدی 
در داخل کشور وجود دارد؛ به طوری که 
محصوات تولیدی توســط متخصصان 
داخلی به ســایر کشورها صادر می شود. 
در همین راســتا ظرف دو ســال آینده 
باا(  )راندمان  نیروگاه هــای کاس اف 
نیز به دســت متخصصان ایرانی ساخته 
خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصــی تولید نیروی بــرق حرارتی 
اظهار کرد: از برنامه های اقتصاد مقاومتی 

شــرکت برق حرارتی برای سال جهش 
تولید طراحی توربین ملــی با راندمان 
۶۰ درصد است که در تاشیم کار ایجاد 
نیروگاه ملی در مکان فعلی نیروگاه بعثت 
تهران عملیاتی شود و در هفته های آینده 
با صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت 
از محیط زیست، کلنگ احداث بر زمین 
زده خواهد شــد. تهران به دلیل وجود 
نیروگاه های فرسوده با راندمان پایین در 
آن، برای احداث نیروگاه ملی اولویت دارد 
و همه تاش ها به کار گرفته خواهد شد 
تا این امر در تهران محقق شــود. اکنون 
نیروگاه های فرسوده تهران هم آایندگی 
باایی دارنــد و هم مصرف آب آنها زیاد 
است، بنابراین ضروری است با مساعدت 
ســازمان حفاظت محیط زیست نیروگاه 

ملی در این شهر احداث شود.
طرزطلب با بیــان اینکه در حال حاضر 
برنامه بازنشسته کردن سه نیروگاه ری، 
طرشت و بعثت استان تهران در دستور 
کار گرفته است و عملیات اجرایی پروژه 
نیروگاه ری نیز مردادماه امســال با آغاز 
ساخت پســت جدید برق این مجموعه 
آغاز شده اســت، گفتک ظرفیت اولیه 
نیــروگاه ری در زمان احداث حدود یک 
هــزار و ۱۷۰ مگاوات بــا برخورداری از 
۴۰ واحد گازی کوچک بوده اســت که 
ظرفیت فعلی نیــروگاه به دلیل قدمت 
بــاا و از کار افتادن برخی از واحدها به 
حدود ۵۰۰ مگاوات رسیده و هم اکنون 
۲۰ واحــد گازی مجموعه بــا راندمان 
پایین حدود ۲۰ درصد در حال فعالیت 
هســتند که به دلیل هزینه های باای 
تعمیرات و بهره بــرداری، راندمان پایین 
واحدها و قدمت و فرسودگی مجموعه، 
پروژه نوسازی و احداث واحدهای جدید 
نیروگاه ری در دســتور کار قرار گرفته 

است.

نیروگاه های حرارتی برای گذر از 
خاموشی چه خواهند کرد؟

صرفه جویی ۲۷ میلیون داری با تولید دو محصول 
جدید پتروشیمی

صنعت پتروشیمی با تولید دو محصول موجب متنوع سازی سبد تولید، افزایش تاب آوری 
در بازار، خودکفایی، جلوگیری از خروج ارز از کشــور و صرفه جویی ۲۷ میلیون داری 
شــد.، در راستای سیاست گذاری های کان صنعت پتروشیمی مبنی متنوع سازی سبد 
تولید محصوات با هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تاب 
آوری در شــرایط تحریم های غیرقانونی، پتروشیمی کارون از تولید تجاری دو محصول 
جدید زنجیره ایزوسیانات به صورت رسمی رونمایی کرد.بر این اساس، برای نخستین بار 
عرضه تجاری دو گرید جدید MTDI و KMT_۱۰ به صورت رسمی آغاز شده و پیش بینی 
می شــود با عرضه این دو محصــول جدید عاوه بر بی نیــازی از واردات و صرفه جویی 
ارزی، زمینه رفع نیاز فعاان صنایع تکمیلی پتروشیمی در داخل کشور فراهم شود.گرید 
KMT-۱۰ از طریق واکنش پیش پلیمریزاســیون متیل دی فنیل دی ایزوسیانات و ایجاد 

گروه های یورتان تولید شــده که با تولید این محصول جدید عما صنعت پتروشیمی و 
صنایع تکمیلی از واردات گریدهای مشابه وارداتی از چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان بی 
نیاز خواهد شد. این محصول استراتژیک در صنایع خودروسازی، مبلمان اداری و خانگی 
دارای کاربردهای گسترده اســت.همچنین محصوات گرید MTDI که پیشتر از خارج 
 CH، Aradur ۸۳۰ Aradur کشور وارد و ســبب خروج ارز زیادی از کشور می شد شامل
CH ۸۵۰ و CH ۲۹۶۳ Aradur شرکت Vantico آمریکا است. پتروشیمی کارون به منظور 
رفع نیاز تولیدکنندگان میان دستی و پایین دستی صنعت رنگ، رزین و پلی یورتان کشور 
و در راســتای تکمیل زنجیره ارزش محصوات پتروشیمی اقدام به عرضه این محصول 
اقدام کرده است.در همین راستا، شهریورماه امسال تولید و عرضه تجاری گرید دیگری 
به نام KLM۱۰۰B با هدف تامین نیاز صنایع کفش، انواع چسب صنعتی و لَمیِنت، انواع 
درزگیر و آببند)ســیانتها(، ضربه گیرها، باندهــای اورتوپدی و همچنین، کفپوش های 
اداری و صنعتی و ... آغاز شد که مطابق با برآوردهایی انجام گرفته تولید این گرید جدید 

ساانه از خروج ۲۷ میلیون دار ارز از کشور جلوگیری می کند.

تولید روزانه نفت لیبی افزایش یافت
یک منبع صنعت نفت لیبی اعام کرد که تولید نفت این کشــور 
به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز رســیده است.

بــه گزارش رویترز، یــک منبع صنعت نفت لیبــی اعام کرد که 
تولید نفت این کشــور اکنون به یک میلیون و ۲۱۵ هزار بشــکه 
در روز رســیده اســت و تولید نفت این عضو اوپک سریع تر از حد 
انتظار بهبود می یابد.شــرکت ملی نفت این کشور آفریقای شمالی 
)NOC( در هفتــم نوامبر )۱۷ آبان مــاه( اعام کرد که تولید لیبی 
به یک میلیون و ۴۰ هزار بشــکه در روز رسیده است.از زمان رفع 
تدریجی محاصره هشــت ماهه صنعت نفت لیبی )توسط نیروهای 
مسلح شرقی وابســته به خلیفه حفتر( در ماه سپتامبر تولید نفت 
این کشــور به طور مداوم در حال افزایش است.شــرکت ملی نفت 
لیبــی در ۲۶ اکتبر )پنجم آبان ماه( شــرایط فوق العاده در آخرین 
تأسیسات تعطیل شده در پی محاصره را لغو کرد.مصطفی صنع اه، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت روز دوشنبه )۱۹ آبان ماه( گفته بود 
که تولید می تواند ظرف یک ماه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز برســد.فزایش تولید به بیش از یــک میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز می تواند برای لیبی یک چالش باشد، زیرا توقف های 
چند باره تولید از زمان جنگ داخلی این کشــور در ســال ۲۰۱۱ 
و سرمایه گذاری محدود در زیرساخت ها، ظرفیت تولید این کشور 
را کاهش داده اســت.تولید لیبی پیش از ســال ۲۰۱۱ حدود یک 
میلیــون و ۶۰۰ هزار بشــکه در روز بود.این بهبود ســریع تولید 
که اوایل ماه ســپتامبر به ۱۰۰ هزار بشــکه در روز رســیده بود، 
تحلیلگران را غافلگیر کرده و چالشــی برای ســازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پاس( است.
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گزیده خبر  سخنگوی گمرک ایران:

 تجارت ۸/۸میلیاردداری ایران و اروپا در ۷ماهه امسال
دبیر شــورای اطاع رســانی گمرک گفت: تجــارت خارجی 
کشــورمان با اروپا طی ۷ ماه ابتدای سال بالغ بر ۱۵میلیون 
و ۹۱۰هــزار و ۸۱۶ تن و برابر با ۸میلیــارد و ۸۰۷میلیون و 
۸۷۹هزار و ۸۴۱ دار بوده اســت.به گــزارش گمرک ایران، 
ســید روح اه لطیفی، سخنگو و دبیر شــورای اطاع رسانی 
گمرک در تشــریح آخرین وضعیت تجارت کشورمان با اروپا 
گفت: طی ۷ماهه اول ســال ســطح تجارت خارجی ایران با 
کشور های اروپایی به ۱۵میلیون و ۹۱۰هزار و ۸۱۶ تن برابر با 
۸میلیارد و ۸۰۷میلیون و ۸۷۹هزار و ۸۴۱ دار رسیده است.

لطیفی خاطرنشــان کرد: حجم صادرات کشورمان به اروپا در 
این بازه زمانی بالغ بر ۵میلیــون و ۶۰۵هزار و ۸۹۱ تن بوده 
اســت که از حیث ارزش این میزان صادرات کاا های ایرانی 
برابــر با 2میلیارد و ۶۶میلیون و ۸۴۰هــزار و ۵3۸ دار بوده 
است، ضمن آنکه میان کشور های اروپایی اصلی ترین مقاصد 
صادراتی، کشور ترکیه با یک میلیارد و ۴۸۹میلیون و 3۷2هزار 
و ۴۰۸ دار و پس از آن کشور های روسیه، آلمان و ایتالیا قرار 

دارند، همچنین کمترین میزان صادرات به کشــور اسکاتلند 
بــا ۱3هزار و ۹۵2 دار بوده اســت.وی افزود: کشــورمان به 
3۷ کشــور اروپایی از قبیل اتریش، آلمان، بوسنی وهرزگوین، 
بلژیک، سوئیس، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، 
هلند، سوئد، اسلواکی، نروژ و... صادرات داشته است.لطیفی در 
خصوص وضعیت واردات کشورمان از اروپا نیز گفت: کشورمان 
در این بازه زمانی از ۴۴ کشور اروپایی واردات داشته است که 
حجم این واردات بالغ بر ۱۰میلیون و 3۰۴هزار و ۹2۵ تن کاا 
و برابــر با ۶میلیارد و ۷۴۱میلیون و 3۹هزار و 3۰3 دار بوده 
است که بیشترین واردات از ترکیه با 2میلیارد و 23۴میلیون 
و ۶۷۰هزار و ۶۴۰ دار و پس از ترکیه از کشــور های آلمان، 
روسیه و انگلستان بوده است.وی افزود: کشورمان در مجموع 
از ۴۴ کشور اروپایی نظیر انگلســتان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
چک، سوئیس، سوئد، اتریش، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایرلند، 
کرواســی، هلند، پرتقال، لهستان، اوکراین، روسیه و... واردات 

انجام داده است.

معاون وزیر صمت:
اتاق تهاتر واردات در قبال صادرات فعا 

دستی است
معاون وزیر صمت گفت: اتاق تهاتر واردات در قبال صادرات فعا بصورت دستی 
فعال اســت و اگر حجم کارها بیشتر شود این کار سیستمی خواهد شد.حمید 
زادبوم در مورد تشــکیل اتاق تهاتر صادرات در برابر واردات در ســازمان توسعه 
تجارت، اظهار داشت: بخشی از تهاتر در وزارت صمت انجام می شود و بخشی از 
تهاتر هم از طریق ســازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد به این شکل که ما 

صادرکننده و واردکننده را به یکدیگر مرتبط می کنیم.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: ما آن وارداتــی که نیاز داریم 
را فهرســت می کنیم و ســپس واردکنندگانی که معتقدیم ارز نیاز دارند را به 
صادرکننده وصل می کنیم تا عمل تهاتر انجام شــود.وی ادامه داد: در واقع اتاق 
تهاتر مسیری است که واردکننده و صادرکننده را به هم نزدیک و امور مربوطه را 
تسهیل می کند.زادبوم گفت: در حال حاضر اتاق تهاتر در سازمان توسعه تجارت 
تشکیل شده اما فعًا سیستمی نیست اما اگر در ادامه حجم کارها بیشتر شود، 

حتماً این اتاق به صورت سیستمی خواهد شد.

هشدار به صاحبان کااهای دپو شده
بعد از اجرای مصوبات اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص کاا های دپو شــده 
و تســهیل فرایند، درصورت عدم ورود صاحبان کااهای مشمول گمرک نسبت 
به متروکه کردن کااهــا اقدام می کند. گزارش گمرک ایران در ماه های اخیر 
نشان داد که حدود هشــت میلیون تن کاا در گمرک و بنادر موجود است، بر 
این اساس میزان موجودی کااهای غیر کانتینری هفت میلیون و 3۵۱ هزار تن 
بود که ســه میلیون و ۹3۴ هزار تن آن را کااهای اساسی و مابقی را کااهای 
غیر اساسی تشکیل می دهد که تا ۸۰ درصد آن شامل مواد اولیه و ماشین آات 
خطوط تولید اســت.  همچنین ۹۹ هزار و 2۹۴ کانتینر )TEU( نیز در گمرک و 
بنادر موجود است که تعداد کانتینرهای پر وارداتی به بیش از 3۵ هزار باکس می 
رسید.اما بعد از شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کااها و همچنین 
تاکید مقام معظم رهبری برای هماهنگی دســتگاه ها برای ترخیص کااها، در 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص که 
در اهم آن مسایل ارزی قرار داشت اتخاذ شد که طی آن شرایطی برای صاحبان 
کااهای اساسی و غیر اساسی ضروری تعیین تا در اسرع وقت نسبت به ترخیص 
کاا اقدام کنند.این در حالی اســت که در جریان ترخیص کاا گمرک ایران به 
صاحبان کاا هشــدار داده که در صورت عدم ترخیص کاا توسط صاحبانی که 
امــکان ترخیص فوری دارند، کااهای آنها را متروکه اعام خواهد کرد.  ارونقی 
- معــاون فنی گمرک ایران - در این رابطه از صاحبان کاا خواســته تا به قید 
فوریت برای ترخیص و انجام تشــریفات گمرکی اقدام کنند ولی اگر در اســرع 
وقت صاحبان کاا برای تعیین تکلیف اقدام نکنند یا علیرغم صدور کد رهگیری 
بانک نســبت به ترخیص قطعی کااهای خود مبادرت نکنند، مشــمول اعمال 
مقررات متروکه خواهند شــد.  بنابراین در صورت عدم ورود صاحبان کااهای 
واجد شرایط گمرک با اعمال مقررات متروکه، کااهای آنها را در اختیار سازمان 
اموال تملیکی قرار خواهد داد و در مورد تعیین تکلیف این کااها تصمیم گیری 
خواهد شــد که ممکن است به مزایده گذاشته شود.ترخیص کااهای دپو شده 
طبق مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت از ۱۷ آبان ماه در دستور کار قرار 
گرفته اســت و طبق آخرین گزارش تا کنون حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار تن 

کاا ترخیص شده است.

اختصاص نشان ویژۀ مسئولیت اجتماعی به 
روابط عمومی فواد مبارکه

در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
ایران کــه با موضوع »کرونا ویروس، درس هایی برای 
روابط عمومی پایدار و اثربخش« برگزار شــد، روابط 
عمومی شــرکت فواد مبارکه موفق به کسب نشان 
ویژۀ مســئولیت اجتماعی شــد.درپی کســب این 

موفقیت، ایرج ترابی مدیر روابط عمومی شــرکت فواد مبارکه گفت: از نگاه 
مدیریت فواد مبارکه تعهد به مســئولیت های اجتماعــی یکی از رویکردها 
و رســالت های اصلی سازمان بوده و این شــرکت خدمت بی منت را همواره 
ســرلوحۀ کار خود قرار داده است.وی تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان اصفهان و برخی بیمارستان های 
اســتان های هم جــوار و همچنین  تأمین بخشــی از تجهیــزات موردنیاز 
بیمارستان های درمانگر بیماران کرونایی از سوی فواد مبارکه را   از اقدامات 
ارزشمند   در زمینۀ مسئولیت های اجتماعی دانست و تصریح کرد: این شرکت 
بدون در نظر گرفتن این موضوع که فروش این میزان اکســیژن می توانست 
برای فواد مبارکه عواید مادی داشــته باشد، تصمیم گرفت به صورت رایگان 
تا پایان ســال جاری این خدمت را به هم وطنان ارائه کند و دســت داان و 
سودجویان را از این عرصه کوتاه نماید. این شرکت در هیچ شرایطی مسئوان 
استانی و کشــوری را در شرایط ویژه تنها نگذاشته است.مدیر روابط عمومی 
شــرکت فواد مبارکه در ادامه دریافت نشــان ویژۀ مسئولیت های اجتماعی 
را برگ زرین دیگری در کارنامۀ شــرکت فواد مبارکه برشــمرد و افزود: به 
انتخاب هیئت داوران شــانزدهمین دورۀ سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
و هفدهمین جشــنوارۀ برترین های روابط عمومی ایــران که با حضور دکتر 
سیماســادات اری، ســخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران برگزیده جشنوارۀ روابط عمومی 
برگزار شد، نشان ویژۀ مسئولیت های اجتماعی به دلیل توجه ویژه شرکت فواد 
مبارکه به مســئولیت های اجتماعی، فراتر از وظایف ســازمانی این شرکت و 
همچنین مشارکت فعال در امور اجتماعی عام المنفعه و حمایت از فعالیت های 
فرهنگی، علمی، خیرخواهانه و مرتبط با محیط زیست به روابط عمومی شرکت 
فواد مبارکه تعلق گرفته اســت که موجب مباهات است.ایرج ترابی در ادامه  
به برخی دیگر اقدامات صورت گرفته در عرصه مسئولیت های اجتماعی اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه شرکت های گروه فواد مبارکه هر ساله با همکاری 
ســتاد دیه استان و با برگزاری گلریزان های مختلف، اقدام به آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد نموده اند و موجبات بازگشت زندانیان به کانون خانواده هایشان 
را فراهم آورده اند. همچنین با هماهنگی آموزش و پرورش اســتان و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( همه ساله نسبت به تهیه  نوشت افزار   و   توزیع آن ها 
بین متقاضیان اقدام شده است.وی تأمین 22۰ دستگاه کانکس برای سکونت 
موقت هم وطنان زلزله زده و سیل زده سال های اخیر و تولید خارج از نوبت ورق 
موردنیاز ساخت انبوهی از کانکس های دیگر را بخشی دیگر از اقدامات صورت 
گرفته در راســتای مسئولیت های اجتماعی این شرکت برشمرد و تأکید کرد 
فواد مبارکه همواره ســعی نموده است در کنار حضور جدی خود در عرصه 
تولید، با اقدامات به موقع مردم عزیز و مسئولین استان و کشورمان را در رفع 

مشکات اجتماعی یاری نماید.

عضو اتاق تهران مطرح کرد
طرح جدید بخش خصوصی برای تهاتر با 

کشورهای منطقه
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح جدید بخش خصوصی 
برای تهاتر با کشورهای منطقه، بیان کرد: در جریان یک جلسه آناین با فعاان 
اقتصادی اوکراینی، پیشنهاد تجارت تهاتری کاا را دادیم که از سوی آنها نیز مورد 
استقبال قرار گرفت.محمدرضا نجفی منش،  با اشاره به برخی بحث های صورت 
گرفتــه درباره تجارت تهاتری ایران، توضیح داد: این گزینه چند دهه قبل نیز در 
بانک مرکزی اجرایی می شــد و به تاجران اجازه تهاتر کاا با برخی کشورها داده 
می شــد. به نظر می رسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریم ها در کنترل ارز 
وارد شــده به ایران و همکاری نکردن بانک های بین المللی، باز هم می توان روی 
تجارت کاا به کاا حســاب باز کرد.وی با اشاره به طرح جدید بخش خصوصی 
برای تهاتر با کشــورهای منطقه، بیان کرد: ما هفته قبل در جریان یک جلســه 
آناین با فعاان اقتصادی اوکراینی، پیشــنهاد تجارت تهاتری کاا را دادیم که از 
سوی آنها نیز مورد استقبال قرار گرفت. در کنار آن کشورهایی مانند هندوستان 
یا ترکیه نیز برای تجارت تهاتری با ایران رغبت فراوانی دارند.عضو اتاق تهران ادامه 
داد: در چنین بستری ایران، می تواند صادرات کاایی خود به این کشورها را ادامه 
دهد و در مقابل در صورتی که امکان انتقال ارز وجود نداشــت، کاا وارد کند. در 
عرصه اجرا حساب مشترکی میان دو طرف و با مجوز بانک مرکزی برقرار می شود 
تا رقم صادرات ایران با رقم کااهای وارداتی برابر شــده و تجارت تســویه شود و 
همین روال در رابطه با قراردادهای جدید تکرار شود.نجفی منش در پاسخ به این 
سوال که با توجه به ممنوعیت واردات بیش از 2۰۰۰ قلم کاا به ایران، کشورهای 
صادرکننده، تا چه حد توان صادرات کااهای اساسی و ضروری به ایران را دارند 
نیز گفت: با توجه به این که این طرح زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود، کااهایی 
که برای واردات به ایران اعام می شوند نیز باید در فهرست کااهای مجاز باشند. 
یعنی یا کاای اساســی یا کاا و محصولی که مشابه داخلی آن تولید نمی شود. 
البته در صورت کلید خوردن این طرح، بررسی ابعاد این فهرست و چگونگی امکان 
پذیر شدن واردات کااها نیز مهم خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: گزینه دیگری 
که موجود اســت، امکان تهیه کااهای مورد نیاز ایران از سوی کشورهای هدف 
خواهد بود. یعنی احتمال دارد کشــور واردکننده کاا از ایران، برای تهاتر همان 
محصول مدنظر ما را تولید نکند اما امکان خرید این محصول از اروپا و ارســالش 
برای ما وجود دارد که خود این امر نیز می تواند به کاهش محدودیت ها کمک کند.

به گزارش ایسنا، پس از اوج گیری تحریم ها علیه ایران و قرار گرفتن نام کشور در 
فهرست سیاه اف ای تی اف، بسیاری از بانک های خارجی، همکاری خود با ایران 
را متوقف کرده اند و همین امر نقل و انتقال ارز را دشــوار کرده است.در ماه های 
گذشته، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و نحوه بازگشت ارز به کشور به صحنه 

اختاف جدی اتاق های بازرگانی و بانک مرکزی تبدیل شده است.

 افزایش 22 درصدی واردات 
غیرقانونی سیگار 

مقایسه آمارهای برآورد واردات سیگار قاچاق در ۶ ماهه اول امسال با مدت مشابه 
سال گذشــته حاکی از آن اســت که واردات قاچاق این کاا 22.3 درصد رشد 
داشته است.، برآورد واردات سیگار قاچاق در ۶ ماهه اول امسال ۷ میلیارد و ۴۵۰ 
میلیــون نخ بوده که با توجه به واردات بیش از  ۶ میلیارد نخ ســیگار قاچاق در 
۶ ماهه ابتدای سال گذشته برآورد می شود واردات قاچاق این کاا 22.3 درصد 

افزایش یافته است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأمین 
کااهــای اساســی را اولویت اصلی 
دولت و وزارت صمت برشــمرد و با 
تأکید بر تســریع در ترخیص کااها 
از گمــرکات، گفــت: کااهایی که 
به مدت طوانی از ســوی صاحبان 
کااها ترخیص نشده باشد به سازمان 
جمــع  آوری و فروش اموال تملیکی 
ارجــاع داده می شــود.علیرضا رزم 
حسینی شب گذشته )23 آبان ماه( 
در نشســت کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان هرمزگان با بیان 
اینکه هرمزگان از استان های برتر در 
حوزه اقتصادی است، عنوان کرد: این 
اســتان با برخورداری از پنج منطقه 
ویــژه اقتصــادی و 2 منطقــه آزاد، 
موقعیتی کم نظیر در کشــور دارد و 
هیچ استانی چنین ظرفیتی در حوزه 
اقتصادی نــدارد.وی ضمن قدردانی 
از همراهــی اســتاندار هرمــزگان، 
معاونان عمرانی و اقتصادی، گمرک 
و دادستانی کل کشور، افزود: کشور 
در شــرایطی ســختی قــرار گرفته 
اســت؛ جنگ ناجمرادانــه اقتصادی 
از یک سو و از ســوی دیگر بیماری 
منحوس کرونا که ضررهای بســیار 
سنگین بر اقتصاد ایران و بسیاری از 
کشورها وارد کرد، شرایط ویژه ای را 
رقم زده و همــه تاش دولت بر این 
است تأمین کااهای اساسی با مشکل 
مواجه نشود و خوشبختانه در زمینه 
اساســی و ضرروی  تأمین کااهای 
مردم کمبودی در کشور وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: فشــارها و تحریم ها همواره در 
طول این چهل سال بر کشور و ملت 
ما تحمیل شــده اما با صبوری مردم 
نجیب و هدایت هوشمندانه رهبری 
معظم انقاب اسامی از این گذرگاه 

سخت نیز عبور خواهیم کرد.

رزم حسینی، تشکیل کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولیــد را یکی از قوانین 
خوب مجلس برشمرد و گفت: اگرچه 
نباید در عمل مانعی برای تولید وجود 
داشته باشد اما نظام اداری صد ساله 
ایــران که درگیر بروکرواســی اداری 
طوانی اســت به هر جهــت مانعی 
برای تولید محســوب می شود و باید 
از اختیــارات قانونی خوبــی که این 
کارگروه در سطح ملی و استانی دارد، 
استفاده شــود.وی مصوبات کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولیــد را برای 
همه دســتگاه ها ازم ااجراء دانست 
و گفت: کارگــروه ملی در هفته دوبار 
برگزار می شود و چناچه مصوبه ای از 
سوی دستگاه های اجرایی به مرجله 
اجرا نرســید، اســتان ها می توانند 
آن را در کارگــروه ملی مطرح کنند.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: 
پیشــنهادهای مطرح شــده از سوی 
اســتاندار هرمزگان در نشست دیروز 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، 
برای بررســی و تصویــب به کارگروه 

ملی ارجاع داده خواهد شد.
رزم حســینی با اشــاره به برگزاری 
نشست های ستاد اقتصادی دولت در 
راستای ترخیص کااهای رسوب شده 
در گمرکات، تصریح کرد: پیشنهاداتی 
از ســوی بانک مرکزی مطرح شد که 
در آن جلســات مفصل مورد بررسی 
قرار گرفت و در نهایت بخشــنامه ای 
اباغ شــد که همه دستگاه ها موظف 
به اجرای آن هســتند و بافاصله دو 

نشست در وزارت صمت نیز با حضور 
دستگاه های نظارتی، گمرک ایران و 
بانک مرکزی برگزار شــد که مصوب 
شــد گمرک ایران نســبت به صدور 
آیین نامه اجرایی برای ترخیص کاا 
اقــدام کند.وی گفــت: ۸۰۰ هزارتن 
کااهای اساسی تا کنون از گمرکات 
کشــور ترخیص شده و ۴۰۰ هزار تن 
کااهای اولیه کارخانجات نیز به زودی 
ترخیص می شود و امیدواریم به دنبال 
آن فراوانی کاا که هدف اصلی وزارت 
صمت اســت، تحقق پیــدا کند.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین از 
تأمین ارز مورد نیاز کااهای اساســی 
با همکاری بانــک مرکزی خبر داد و 
اضافه کرد: ارز مورد نیاز برای بخشی 
از کااهــا که در گمرکات اســت، بر 
اســاس سیاســت بانک مرکــزی به 
صورت اعتباری تخصیص پیدا خواهد 
کــرد.رزم حســینی، تســهیل روند 
واردات و صــادرات را یکــی از اثرات 
اباغ بخشــنامه جدید عنوان و پیش 
بینی کرد صادرات کشــور در شــش 
ماهه دوم ســال جــاری افزایش پیدا 
کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
بخش دیگری از سخنان خود در این 
نشســت، تمامی فوادسازان کشور را 
ملزم بــه عرضه همه محصوات خود 
در بورس دانست و تأکید کرد:  فواد 
سازان موظف هستند همه محصوات 
خود را اعم از شمش، اسلب و محصول 
نهایی را در بــورس عرضه کنند و بر 
اســاس وضعیت بازار و مکانیزمی که 

در بورس تعریف شده، قیمت تعیین 
می شود و پیش بینی ما این است که 
با عرضه کامــل محصوات فوادی و 
مازاد تولیدی که در کشور وجود دارد، 
قیمت را در بازار متعادل خواهد کرد 
و از سویی دیگر به بخشی از تولیدات 
فوادسازان که مازاد باشد، مشروط بر 
اینکه تولیدات آن ها در بورس عرضه 
شــده باشــد و پس از رفع تقاضای 

داخلی، اجازه صادرات داده می شود.
وی همچنیــن از تفویــض اختیار به 
شورای معادن استان ها برای واگذاری 
معادن راکد به سرمایه گذاران جدید 
خبر داد و تصریح کرد: واحدهای راکد 
که سال ها غیرفعال هستند یا پروانه 
بهره بــرداری گرفته انــد و فعالیتی 
صورت نگرفته است، ظرف سه ماه از 
اباغ بخشــنامه که تا کنون دو ماه از 
آن گذشته، اگر چناچه فعالیت نکنند، 
شورای معادن اســتان ها می توانند 
مجددا آن را بــه مزایده بگذارند و به 
ســرمایه گذاران جدید که سرمایه و 

توانایی ازم را دارند واگذار کنند.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در 
خصوص ممانعــت از ترخیص کاا از 
گمرکات از ســوی برخی از صاحبان 
کاا، گفــت: طبق قانون اگر صاحبان 
کاا برای ترخیص آن مراجعه نکنند، 
این کااها باید به سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی ارجاع داده شود.

 رزم حســینی با اشــاره به همدلی 
و وفاق موجــود بیــن نمایندگان و 
مسئوان اجرایی استان هرمزگان، آن 
را یک فرصت طایی برای هرمزگان 
برشمرد و گفت: هر کشوری ظرفیت 
هــای این منطقه را داشــت از آن به 
خوبی استفاده می کرد و خوشبختانه 
همدلی موجــود  فرصت ازم را برای 
کار و تاش مضاعف برای آبادانی این 

منطقه فراهم کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
در تأمین کااهای اساسی 

کمبودی وجود ندارد

معاون وزیر صنعت اعام کرد:
 تولید ۱۰ میلیون تن فواد در منطقه خلیج فارس

 تا سال ۱۴۰۴
 معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: براساس سند چشم انداز توسعه کشور برای افق ۱۴۰۴، 
ظرفیت تولید ساانه ۱۰ میلیون تن فواد برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس پیش بینی شده اســت.گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور افزود: ازمه ایجاد 
ظرفیت فواد ســازی در منطقه یاد شــده، افزایش واردات مواد اولیه و همچنین صدور محصوات 
تولید شده است که به زیرساخت های ازم از جمله افزایش ظرفیت اسکله اختصاصی نیاز دارد.وی 
تصریح کرد: توجه به زیرساخت های اختصاصی برای تحقق نقشه راه معدن برای منطقه ویژه خلیج 
فارس ازجمله برنامه های مهم در این زمینه به حســاب میآید.رییس هیات عامل ایمیدرو، معافیت 
گمرکی برای ورود کااهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، معافیت از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های فعال در منطقه، امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیب 
و صدور مجدد کاا، حمایت برای اخذ وام بوسیله منابع داخلی و خارجی و... از دیگر برنامه های مهم 
منطقه ویژه برای جذب سرمایه گذار و در چارچوب رونق بخشی به این منطقه محسوب می شود.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل مهِم متمایزکننده منطقه ویژه از سایر مناطق ویژه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، وجود منابع عظیم انرژی شامل نفت و گاز، پاایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس و 
پاایشگاههای گاز سرخون، قشم و گورزین است.به گفته غریب پور، یکی از مسوولیتها و ماموریتهای 
همه ما در مسیر توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ایجاد اشتغال پایدار است و در واقع در 
کنار توسعه این منطقه برای بالفعل ساختن شرایط راهبردی منطقه هرمزگان، رونق اشتغال بیش 
از پیش در این منطقه مهم کشور محقق شود. در این ارتباط مدیریت منطقه ویژه گامهای مثبت و 
عملی اساسی را در مسیر تحقق این هدف برداشته است.وی افزود: مهمترین دستاورد منطقه ویژه 
خلیج فارس، موفقیت در جذب سرمایه گذار بوده و با توجه به اینکه منطقه ویژه ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل بسیاری دارد، تصور این است که در جذب سرمایه گذار عملکرد قابل قبولی داشته و اکنون 
مشــارکت بخش خصوصی در این ارتباط مشاهده می شود.غریب پور خاطرنشان ساخت: سال ۹۹ 
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه خلیج فارس قابل توجه است به این دلیل که 
بســترهای توسعه ای این منطقه برای سرمایه گذاری، بهترین سیاست در چارچوب جذب سرمایه 
گذاران است.رییس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد: اکنون از جمله این فرصت ها می توان به صنایع 
پایین دستی فواد، نفت، قیر و فروآلیاژ اشاره کرد که با تکمیل عملیات زیرساختی در این بخش، 

سرمایه گذاران در زمانی کوتاه از زمین های آن بهره برداری خواهند کرد.

در ۶ ماه نخست امسال؛
تولید لوازم خانگی افزایش یافت

طی ۶ ماه نخســت امسال تولید لوازم خانگی شامل یخچال 
و فریزر، ماشــین لباسشویی و تلویزیون به ترتیب با افزایش 
3۷.۱ درصد، ۵۴.۵ درصد و ۸۴ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه بوده است.بررسی آمارهای وزارت صمت از 
وضعیت تولید در کشور نشان می دهد که طی ۶ ماه نخست 
ســال ۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دســتگاه یخچال و فریزر توســط 
تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالیست که 
سال گذشــته تنها ۶۷۱ هزار دستگاه از این محصول تولید 
شده بود.بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۶ ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 3۷.۱ درصدی 
یافته است.بررســی جزئی تر نیز نشان می دهد که صرفاً در 
شــهریور ماه ۹۹ شــاهد تولید ۱۹3 هزار و ۶۰۰ دســتگاه 
یخچال و فریزر بوده ایم.همچنین در نیمه نخســت امسال 
۴۵۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید 
شده است. این در حالیســت که در مدت مشابه سال قبل 
نصف این حجم ماشــین لباسشویی یعنی 2۹3 هزار و ۹۰۰ 
دستگاه تولید شده بود.بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۶ 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۴.۵ 
درصدی یافته است.بررســی جزئی تر نیز نشان می دهد که 
صرفاً در شهریور ماه ۹۹ شاهد تولید ۸۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
ماشین لباسشویی بوده ایم.در ۶ ماه نخست امسال ۵۹۰ هزار 
و ۵۰۰ دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی 
تولید شده است، این در حالیست که در نیمه نخست پارسال 
تنها 32۰ هزار و ۹۰۰ دســتگاه تولید شده بود.بدین ترتیب 
تولید انواع تلویزیون در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۸۴ درصدی یافته است.بررسی جزئی تر 
نیز نشــان می دهد که صرفاً در شهریور ماه ۹۹ شاهد تولید 

۱۰۹ هزار دستگاه تلویزیون بوده ایم.
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

تقویت ۲۶۵۱۶ واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۶۵۱۶ واحدی معادل 
۲.۱۷ درصد به رقم یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۹۱ واحد رســید. همچنین در فرابورس 
شاخص کل با رشد ۳۹۹ واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۹۹۴ واحد رسیدشاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۶۵۱۶ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد به رقم یک 
میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۹۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۳۹۹ 
واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۹۹۴ واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای در اولین روز کاری هفته 
)شنبه بیســت و چهارم آبان ماه ۹۹(، شاهد روند صعودی شاخص های منتخب بود. به 
گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۶۹۳۴ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد 
به رقم ۳۲۶ هزار و ۲۷۵ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۴۵۲۳ واحدی 
معادل ۱.۲۴ درصد، عدد ۳۶۹ هزار و ۵۲۷ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم 
وزن( نیز با افزایش ۲۹۶۲ واحدی به رقم ۲۴۲ هزار و ۱۴ واحد رسید. همچنین شاخص 
ســهام آزاد شــناور، ۳۶۵۸۵ واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۶۸۶ هزار 
واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۲۳۸۱۰ واحد افزایش به رقم ۸۶۱ هزار و ۴۳۷ 
واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۳۶۳۷۲ واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون 

و ۷۲۲ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس 
تهران، نمادهای معاماتی فواد، فملی، خودرو، کگل، وبملت، کچاد، پارس و شــتران با 
بیشــترین افزایش، تاثیر مثبت در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معاماتی ومعادن، فارس، فاذر، رانفور، ثشــاهد، واتی و امید  تاثیر منفی در برآورد نماگر 
کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس ۵ هزار و ۴۹ میلیارد برگه بهادار و سهام را در قالب ۷۳۰ هزار و ۶۸۷ نوبت معامله 
و به ارزش ۶۱ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش 
قیمــت متعلق به نماد بکاب )صنایع جوشــکاب یزد( با ۵ درصد رشــد بود و پس از آن، 
نمادهــای کاما، فخوز، قزوین، بترانس بود. همچنین نماد معاماتی فاذر )صنایع  آذرآب( 
با ۲۳.۰۶ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای ومعادن، 

غنوش، کحافظ، ثشرق، کماسه بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشان می دهد که نمادهای معاماتی ثشاهد، ونیرو، 

ســیتا، غزر، آبادا، امین، ومعادن و ثبهساز به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی 
شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی خساپا، فملی، خودرو، کاما، بترانس و فواد  با 
بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای معاماتی وملی، کسعدی، خکمک، 

کفپارس، تپمپی، فمراد، بیشترین حجم عرضه را داشتند.
دیروز بیشترین بازدهی متعلق به گروه مخابرات/ تولید محصوات کامپیوتری، الکترونیکی 

و نوری و کمترین بازدهی متعلق به گروه منسوجات بود.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در اولین روز هفته، شاخص صنایع اطاعات و ارتباطات، حمل و 
نقل، فلزات اساسی، بانکها و محصوات کاغذ با افزایش و شاخص صنایع وسایل ارتباطی 

و سایر معادن با کاهش مواجه شدند.

 دستور همتی برای بررسی تخلف برخی 
بانک ها در محدودیت های تراکنشی

برخی از بانک ها با باز گذاشتن ســقف تراکنش های خود باعث شده اند تا 
دال های فردایی برای خرید و فروش ارز از این شکاف استفاده کنند.

 باوجود اباغ بانک مرکزی به بانک ها برای اعمال محدودیت ها در تراکنش 
های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده 
و با بازگذاشتن سقف تراکنش ها راه را برای معامات دال های فردایی ارز 
باز گذاشته اند.حوزه فن آوری بانک مرکزی در همین ارتباط گزارش هایی 
را در خصــوص تخلفات جدی چند بانــک در عدم رعایت مصوبات اباغی 
درخصوص ضوابط و سقف تراکنش ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.

با دســتور همتی رئیس کل بانک مرکزی ایــن موضوع به صورت ویژه در 
بانک مرکزی در حال رسیدگی است تا علل و عوامل دخیل در این تخلف 
مشخص شــوند و برخوردهای انتظامی با آنها صورت گیرد. گفتنی است، 
همتی روز چهارشــنبه در جلسه با بانکی ها خطاب به مدیران عامل بانکها 
تأکیداتی در خصوص مراقبت بانکها برای جلوگیری از ســو استفاده از زیر 
ساخت ها و تراکنش های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادات 
فردایی ارز داشــت که در همین راستا بوده است.رئیس کل بانک مرکزی 
توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک ها منطبق 
با مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل 
بانک ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان ها و 
همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی های کافی به سامانه های 
مربوطه از ســوی حوزه های مبارزه با پولشویی بانک ها را ضروری دانست.

همتی با توجه به نوســانات و تاطم نرخ ارز ناشــی از عملکرد شبکه های 
ارز فردایــی که در تاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هســتند، بانک ها 
را موظــف کرد که تمهیــدات ازم به منظور جلوگیری از سوءاســتفاده از 
زیرســاخت های بانکی برای اهداف پولشویی و معامات مخرب در بازارها 
را از طریق تعبیه سیستم ها و ســازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با 
جدیت بیشتر پیگیری کنند.یکی از مهمترین سیاست های بانک مرکزی در 
دوره مدیریت عبدالناصر همتی، محدودیت برای تراکنش های بانکی است، 
سیاســتی که موافقان جدی و مخالفانی هــم دارد. همتی در ابتدای ورود 
به بانک مرکزی محدودیــت تراکنش های بانکی برای کد ملی را اعمال و 
اباغ کرد: هر شــماره ملی می تواند در طول یک روز )۲۴ ساعت( نهایت تا 
۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت 
تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ســاعت داشته باشد.

یکــی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشــنامه محدودیت تراکنش های 
کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور بود که به طور غیرمجاز 
و به خاطر تخلف شــرکت های psp و نظارت ضعیف بانک ها در خارج مرزها 
فعالیت می کنند.به گزارش تسنیم، طبق ضوابط اباغی بانک مرکزی،  سقف 
تراکنش ســاتنا برای هر فرد در یک شبانه روز با استفاده از اینترنت بانک 
حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان اســت .ضمن اینکه ســقف تراکنش ساتنا در 
شــعب برای مشــتریان حقیقی ۲۰۰ میلیون تومان اســت و بیشتر از آن 
نیازمند ارایه اسناد مثبته اســت. همچنین سقف انتقال وجه درون بانکی 
با رعایت شــروط فوق در بانکهای گوناگون و درگاههای مختلف، متفاوت 
اســت!بد نیست اشــاره کنیم دریافت وجه نقد از شعبه هم روزانه حداکثر 
۱۵میلیون تومان است و بیش از آن نیاز به تکمیل فرم مخصوص مبارزه با 
پولشویی است.همچنین ، موضوع مهم دیگری که از سوی برخی بانک ها 
اجرا نمی شــود، مربوط به محدودیت های تراکنش برای مشتریان زیر ۱۸ 
سال است؛ بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سقف تراکنش های 
غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ 
۱۵۰ میلیون ریال محدود شــده ضمن اینکه محدودیت سقف تراکنش ها 
در هر ماه نیز به عدد ۵۰۰ میلیون ریال رســیده است.شبانک مرکزی در 
اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص 
را اباغ کرد که به موجب ماده ۹ این دســتورالعمل بانک ها و موسســات 
اعتباری موظف به محدود کردن سقف تراکنش های غیرحضوری اشخاص 

زیر ۱۸ سال شده اند.

ایده  جدید بانک مهر ایران برای استفاده 
مستمر از تسهيات قرض الحسنه

در طرح »اندوخته اجتماعی« بانک قرض الحســنه مهــر ایران متقاضیان 
می توانند بــا پس انداز مبالغ اندک خود به صــورت ماهانه، بیش از یک بار 
وام قرض الحسنه دریافت کنندبه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، این بانک در راســتای تأمین رفاه حال مشتریان و بهره گیري از 
منابع قرض الحســنه و کمک هاي جمعي افراد براي رفع احتیاجات ضروري 
هموطنان، اقدام به اعطاي تســهیات قرض الحسنه در قالب طرح اندوخته 
اجتماعي کرده اســتجامعه هدف در این طرح شامل همه افراد و مشتریان 
حقیقی مي شود که متقاضي دریافت تسهیات قرض الحسنه خرد به صورت 
دوره اي و بر اساس پس اندارهاي کوچک خود هستند. کافي است با افتتاح 
حســاب و انتخاب مبلغي به عنوان حق عضویت و واریز آن به صورت مستمر 
ماهانه به حساب خود، مطابق با شرایط و ضوابط اعامي، عاوه بر استفاده از 
خدمات بانک مهر ایران، از تسهیات قرض الحسنه این طرح بهره مند شوید

رتبه برتر روابط عمومی های کشور به گروه 
مالی گردشگری و فواد بناب رسيد

لوح و نشــان ویژه » روابط عمومی برتر« به مدیر روابط عمومی گروه مالی 
گردشــگری و نشان »مدیر ارشد ارتباط گســتر«و تندیس »روابط عمومی 
برتر« به مجتمع فواد صنعت بناب اعطاء شدبه گزارش روابط عمومی گروه 
مالی گردشگری، در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران؛ 
با موضوع بررســی تأثیر کرونا ویروس بر ساختار و عملکرد رسانه ای روابط 
عمومی؛ به انتخاب هیئت داوران، لوح و نشان این سمپوزیوم برای امیر نیک 
رویان« مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری« و بابک علیزادشهیر مدیر 
عامل فواد بناب به عنوان »مدیر ارشد ارتباط گستر« و تندیس هفدهمین 
جشــنواره روابط عمومی ایران در بخش های »روابط عمومی الکترونیک و 
فرهنگی وانتشارات » به نوراله خیری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
این مجتمع اهداء شدشانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و 
هفدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که با حضور دکتر سیما 
سادات اری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و دکتر سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسامی ایران و جمعی از مدیران برگزیده جشنواره روابط عمومی برگزار شد 
در این سمپوزیوم از مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مدیرعامل 
مجتمع فواد صنعت بناب و مدیــر روابط عمومی این مجتمع برای روابط 

عمومی برتر تجلیل به عمل آمد.

عضــو هیات مدیره بورس تهران نقش همه ارکان و تصمیم گیرندگان را در وضعیت 
فعلی بورس دخیل ارزیابی کرد و گفت: همه در شرایط فعلی بازار نقش داریم و باید 
برای بازیابی شــرایط بازار تاش کنیم.به گزارش بورس تهران، سید مهدی سدیدی 
گفت: بازیگران در بورس، سهامداران خرد، سهامداران حقوقی، ناشران، نهادهای مالی، 
شــرکت های بورس و فرابورس، دولت و قوای مقننه و قضائیه هستند.وی با اشاره به 
اینکه در دی ماه ۹۸ جمعیت ســهامداری یک سوم مرداد ۹۹ بوده است گفت: موج 
عظیم اقبال به بازار سرمایه در ۱۱۰ روز کاری اتفاق افتاده است.سدیدی افزود: زمانی 
که اقبال به ســمت بازار سرمایه آمد ارزش بازار یک چهارم نقدینگی کشور بود ولی 
در نقطه اوج، ارزش بازار تبدیل به چهار برابر نقدینگی کشــور شــد.وی تصریح کرد: 
زمانی که میانگین معامات در سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود در سال 
۹۹ و در ۱۰۰ روز کاری به روزانه ۳۵ هزار میلیارد تومان تبدیل شــد و همچنین ۷ 
میلیون کد به ۲۱ میلیون کد افزایش پیدا کرد که این یعنی فضای بازار کامًا تغییر 
کرده است.عضو هیأت مدیره بورس تهران گفت: این اولین ریزش و صعود بازار سرمایه 
نیست و این شرایط در بازار به دفعات اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: تصمیماتی که 
از اردیبهشــت ۹۹ و زمانی که ســیل نقدینگی وارد بازار شد تکلیف شدن شناوری 
۲۵ درصــد، پایین آمدن اعتبارات کارگزاری ها، عرضه ســهام عدالت، کاهش نِصاب 
صندوق ها و عرضه های اولیه بود که بعد از ۱۹ مرداد مســیر معکوس را دنبال کردند.

ســدیدی افزود: اســاس دعوت کردن به بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی 
اتفاق درستی بود.عضو هیأت مدیره بورس تهران نقش همه ارکان و تصمیم گیرندگان 
را در وضعیــت فعلی بورس دخیل ارزیابی کرد و تصریح کرد: همه در شــرایط فعلی 
بازار نقش داریم و باید برای بازیابی شــرایط بازار تاش کنیم.وی فروش های فعلی را 
حاصل رفتارهای هیجانی سهامداران دانست در توصیه به سهامداران تاکید کرد: بهتر 
اســت در این شرایط سهامداران از خود بپرسند که چه تغییری در متغییرهای کان 
رخ داده است که می خواهند سهم خود را به هر قیمتی بفروشند؟سدیدی با اشاره به 
برخی فاکتورهای اثرگذار بر روند بازار سرمایه تصریح کرد: هیچ تغییری در مؤلفه های 
اقتصادی اتفاق نیافتاده است و بازار سرمایه اکنون از مؤلفه های اقتصادی فاصله گرفته 

و با مؤلفه های هیجانی رفتار می کند.

پاایش یکم منفی باز نمی شود!
این عضو هیأت مدیره بورس تهران در پاسخ به سوال مخاطبان برنامه گفتگوی ویژه 
خبری مبنی بر اینکه چرا پاایش یکم بازدهی منفی داشته است؟، گفت: این صندوق 
در راســتای سیاست های عرضه باقیمانده سهام دولت در بورس عرضه شده است، اما 
اکنون بــه دلیل جو حاکم بر بازار در این مدت در بازدهی منفی قرار گرفته اســت.

سدیدی با اشــاره به برنامه مدیریت این صندوق برای حفظ حقوق خریداران افزود: 
صندوق پاایش یکم منفی باز نخواهد شد و سیاست گذار تدبیری خواهد کرد که این 

صندوق بازدهی منفی نداشته باشد.

مردم به واسطه تشویق به بازار سرمایه ورود نکردند
بهروز خدارحمی کارشــناس بازار سرمایه هم در این برنامه گفت: افرادی که از اوایل 
فروردین وارد بازار سرمایه شدند در حال حاضر ارزش سرمایه های آنها کاهش زیادی 
داشــته ولی افرادی که پاییز ۹۸ به بازار ســرمایه وارد شدند امروز همچنان در سود 
هســتند.وی افزود: در تمام بازارهای سرمایه دنیا عموماً سرمایه گذاری کوتاه مدت، 
پرریســک است.کارشناس بازار سرمایه با اشــاره به اینکه مردم به واسطه تشویق به 
بازار ســرمایه ورود نکردند، گفت: مصادف شدن ورود مردم به بازار سرمایه با دعوت 

مسئوان، فقط همزمانی بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی:
نرخ سود بين بانکی به ۲۰درصد می رسد

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: نرخ سود بین بانکی در حال حاضر ۲۲ درصد 
است که ظرف ۲ هفته آینده به ۲۰ درصد و روند عادی می رسد. فرهاد حنیفی 
معاون نظارت بانک مرکزی در مورد نرخ سودی که بین بانک ها اعمال می شود، 
گفت: نرخ سود بین بانکی که یک نرخ سود شبانه  روزی است، برای کوتاه مدت 
بین بانک ها اجرا می شــود و در واقع برای تسهیاتی است که بانک ها برای یک 
شب در اختیار همدیگر قرار می دهند.معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در ابتدای 
ســال که منابع بانک ها مصرف نشده بود، نرخ سود بین بانکی حتی به زیر ۱۰ 
درصد رســیده بود، اما اان نرخ سود بین بانکی حدود ۲۲ درصد است.حنیفی 
گفت: طبق مشــاهده ای که از آخرین جداول نرخ سود بین بانکی داشتم، روند 
نزولی نرخ سود بین بانکی شروع شده و به زیر ۲۲ درصد می رسد و به نظر من 
ظرف حداکثر ۲ هفته این نرخ ســود به ۲۰ درصد می رســد که روند عادی و 

منطقی خواهد داشت.

بهای جهانی طا همچنان در مدار افزایشی
 آخرین گزارش ها نشان می دهد افزایش نگرانی در خصوص نحوه توزیع زودهنگام 
واکسن کرونا از یک سو و باارفتن شمار مبتایان و قربانیان این بیماری سبب 
افزایش رونق بازار جهانی طا شــده است.به گزارش رویترز، بهای هر اونس فلز 
زرد در آخرین معامات منتهی به جمعه )۲۳آبان ماه( با ۶۶ صدم درصد رشــد 
وارد کانال قیمتی یک هزار و ۸۸۹ دار و ۲۰ ســنت شد.بر اساس این گزارش، 
عدم موفقیت دولت ها برای مهار بیماری کرونا در جهان سبب افزایش نگرانی ها 
از تبعات اقتصادی این بیماری و باارفتن بهای جهانی طا شــده است.در روز 
پنج شــنبه ) ۲۲ آبان( نیز هر اونس طا در بازارهای جهانی با رشــد ۶۹ صدم 
درصدی روبرو شده بود و یک هزار و ۸۸۶ دار و ۲۰ سنت معامله شد.همچنین 
کاهش ارزش شاخص دار ســبب افزایش بهای جهانی طا شده است.شرکت 
داروسازی »فایزر« آمریکا  به تازگی ادعا کرد که واکسن ویروس کرونا ساخت این 
شرکت را تا پایان نوامبر )آذر ماه( برای دریافت مجوز به نهاد فدرال نظارت دارویی 
این کشور عرضه خواهد کرد، اما برخی از نهادها در خصوص عرضه به هنگام این 
واکسن ابراز تردید کرده اند.به نوشته روزنامه »فایننشال تایمز« لندن، فایزر قصد 
دارد نتایج آزمایش واکســن تازه ای را که به همراه شرکت »بایوان تک« آلمان 
برای مصونیت در برابر همه گیری ویروس کرونا ساخته است، در هفته سوم نوامبر 
برای دریافت مجوز اضطراری در اختیار ســازمان فدرال غذا و داروی آمریکا قرار 
دهد.»آلبــرت بورا« مدیر اجرایی فایزر در بیانیه ای اعام کرد که این واکســن 
تاکنون روی حدود ۳۸ هزار نفر در سراسر جهان آزمایش شده است.فایزر با توجه 
به اینکه تاکنون به هیچ شرکت داروسازی خارج از روسیه و چین، مجوز کاربرد 

واکسن داده نشده است، در این رقابت، پیشتاز به شمار می رود.

تاثير تمدید تسهيات بر ثبات بازار جهانی
رییس بانک فدرال ســنت لوئیس، بوارد می گوید: بازار باید با پایان برنامه های 
وام بانک مرکزی آرام شود.به گزارش بلومبرگ، جیمز بوارد، رییس بانک فدرال 
سنت لوئیس، گفت: اگر تسهیات وام ضروری فدرال رزرو در پایان سال جاری 
تمدید نشــود، زمانی که تمام آنها به پایان می رسد، بازارهای مالی نباید تحت 
تاثیر قرار بگیرند.بوارد با ورود به یک بحث حزبی که باعث تقسیم دموکرات ها 
و جمهوری خواهان در کنگره شــده است، گفت: اینکه ما تسهیات را گسترش 
دهیم یا ندهیم ممکن است در بازارهای مالی مهم نباشد، زیرا در آینده همیشه 
مــی توانیم برنامه های نقدینگی را دوباره شــروع کنیم. وی روز جمعه در یک 
کنفرانس به خبرنگاران گفت: حتی اگر شما گفتید که ما می خواهیم همه آنها 
را تعطیل کنیم و اتفاقی در سال ۲۰۲۱ رخ دهد، ما می توانیم دوباره همه آنها 
را پیگیری کنیم.تقریباً همه برنامه های وام های ضروری فدرال رزرو، به منظور 
تثبیت بازارها و گسترش اعتبار به شرکت های آمریکایی همزمان با وقوع بیماری 
همه گیر Covid-۱۹، که به تاریخ ۳۱ دسامبر ختم می شود، آغاز شده است.اکثر 
آنها در از بین بردن وحشــت بازارهای مسدود شده با ابتا به ویروس به خوبی 
کار کرده اند. آنها به ســرمایه گذاران اطمینــان دادند که بانک فدرال به عنوان 
پشــتوانه در آنجا حضور دارد و در صورت لــزوم به عنوان آخرین وام دهنده به 
بخش وسیعی از اقتصاد عمل خواهد کرد. برخی از جمهوری خواهان در کنگره 
با طرح تمدید مخالفت می کنند و استدال می کنند که این برنامه ها به هدفی 
که در نظر گرفته شــده است، رسیده اند. به گفته سناتور پنسیلوانیا تسهیات 
همیشــه فقط برای بازگرداندن عملکرد به بازار ما اختصاص داشته اند، و هرگز 
قرار نبوده است که ابزاری دائمی در جعبه ابزار بانک فدرال باشند. دموکرات ها، 
با اشاره به افزایش موارد ابتای به ویروس، می گویند که تسهیات باید تا زمانی 
که تهدید ویروس همچنان وجود دارد، نگه داشــته شوند. هفته گذشته چهار 
دموکرات قدرتمند مجلس سنا برای این منظور به جروم پاول، رییس فدرال رزرو 
و اســتیون منوچین، وزیر دارایی، نامه نوشتند.یک مدیر ارشد گفت: اگرچه این 
برنامه ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما آنها سیگنال های فوق العاده ای برای 
بازار و راهنمایی هایی داشته اند که به ترمیم نقدینگی و عمق بازار کمک کرده 
است. ترک آنها ضرری ندارد، احتمااً قبل از اینکه واکسن ها پخش و توزیع شود، 
موارد بیشتری Covid را در زمستان تجربه خواهیم کرد.بیشتر تسهیات عمدتا 
با استفاده اســت. مقامات بانک فدرال با شور و شوق در مورد مزایای استفاده 
از آنها به عنوان پشــتیبان در صورت اثر ویروس به صورت یک ضربه اقتصادی 
دیگر صحبت کرده اند. بوارد گفت: از دیدگاه بازار ایده اصلی این بوده که بانک 
فدرال آمریکا تمایل دارد و می تواند به عنوان پشتوانه بازارهای مختلف عمل کند.

 رییس ســازمان تولید اســکناس و مسکوک بانک 
مرکزی با توضیح درباره علت تولید اســکناس ۱۰ 
هزار تومانی جدید از رونمایی ســه قطعه اسکناس 
دیگر تا پایان ســال خبر داد.به گزارش پژوهشکده 
پولی و بانکی، »امیر شــکری« در زمینه رونمایی از 
اســکناس های ۱۰ هزار تومانــی توضیح داد: تغییر 
واحد پولی کشــوردر مقطع کنونی محتمل است و 
ایحه اصاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در 
مجلس شورای اسامی تصویب و به شورای نگهبان 
ارجاع شده است.وی افزود: شورای نگهبان ابهامی در 
ارتباط با یکی از تبصره ها داشت که درحال برطرف 
شدن است و با تصویب ایحه و تغییر واحد پول ملی 
محتمل به نظر می رســد، این تغییرات برخی اقدام 
هــای ازم را نیاز دارد که در این ارتباط و به منظور 
مدیریت هزینه های تغییر اسکناس و استفاده بهینه 
از زمان و منابع محدود اســکناس های بین نسلی 
طراحی و از آن رونمایی شد.به گفته رییس سازمان 
تولید اسکناس و مســکوک بانک مرکزی، برابر این 
ایحه دوره پنج ساله مشتمل بر دو سال دوره فراهم 
ســازی مقدمات و سه ســال دوره گذار پیش بینی 
شده که در این مدت باید تمامی تغییرات ازم برای 
تغییر واحد پول ملی انجام شود.وی اضافه کرد: بانک 
مرکزی با طراحی سلسله اقدام هایی به شکل فعال 
اقدام به برنامه ریزی کرده و گونه ای از اسکناس ها 
طراحی شد که با تصویب ایحه یاد شده و یا تصویب 

نشدن آن، کارآمدی و منافع خود را داشته باشد.
شــکری ضمن تاکید بر اینکه عمر مفید اسکناس 
بطور متوســط در ایران پنج سال است و در زمینه 
قطعاتی که ارزش اســمی بااتری دارند، عمر مفید 
نیز بیشتر اســت، گفت: تصویب ایحه مزبور، یکی 
از ســناریو های پیش رو این بود که به یکباره تمام 
اســکناس های کشــور جمع آوری و جای خود را 
به اســکناس های جدید بدهند کــه در این ارتباط 
میلیون ها قطعه اسکناس پیش از پایان عمر مفید 
خود به دلیل تغییر واحد پولی می بایســت امحاء و 
باز تولید می شدند.در حالی که با تدبیر انجام شده 

توسط بانک مرکزی گونه ای از اسکناس موسوم به 
»اسکناس های بین نسلی« تولید شد که در صورت 
اجرای پروژه و تغییر واحد پولی از ریال به تومان و یا 
حتی استمرار وضعیت موجود، واجد منافع متعددی 
خواهد بود.وی در ادامه درباره تولید اســکناس های 
بین نســلی افزود: اتفاقی که با تولید این اسکناس 
ها خواهد افتاد این اســت که اسکناس های جدید 
تا پایان عمر خود قابلیت اســتفاده دارند و به دلیل 
ســاختار خاص طراحی شــده برای این اسکناس 
هادیگر نیازی به جمع آوری یکباره آنها وجود ندارد 
و به شکل خودکار این اســکناس ها در پایان عمر 
مفیــد از چرخه خارج خواهند شد.شــکری گفت: 
اجرای پروژه مزبور سبب می شود که اسکناس های 
یاد شده می توانند تا پایان عمر مفید خود در چرخه 
پرداخت باقی بمانند تا هزینه جدیدی از حیث جمع 
آوری و بازتوزیع »اسکناس تومان« به کشور تحمیل 
نشود.رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک 
مرکزی تاکید کرد: پــروژه ۱۰ هزار تومانی و ۱۰۰ 
هزار تومانی جدید نیز در قالب بین نســلی طراحی 
شــده که چهارصفر روی این اسکناس ها کمرنگ 
شــده که در صورت اجرا نشدن ایحه اصاح ماده 
یک قانون پولــی و بانکی و ابقا واحد پول فعلی نیز 
دارای امتیازاتی است. شکری ضمن تاکید بر اینکه 
اتفاق مثبت تولید این اسکناس ها، افزایش ویژگی 
های امنیتی اســکناس های فعلی است درباره این 
ویژگی ها توضیح داد: یکــی از ویژگی های امنیتی 
اجرایی شــده در اســکناس های بین نســلی، نخ 
امنیتی متغیر رنگی اســت که این ویژگی در حال 
حاضر در اســکناس های مطرح دنیا در حال اعمال 
است و ویژگی های امنیتی بســیار باایی دارد.وی 
درباره زمان عرضه این اســکناس ها نیز توضیح داد: 
امیدوار هستیم تا پایان سال جاری تعداد مناسبی از 
این اسکناس ها عرضه شــود. در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی تولید شــده است و فرآیند انتشار این 
اسکناس ها تابع ضوابط قانون پولی و بانکی و تحت 
مدیریــت بانک مرکزی و نظــارت هیات نظارت بر 

اندوخته اسکناس از حیث انطباق با پشتوانه است؛ اما 
برنامه ریزی انجام شده به گونه ای است که انشااه 
این اسکناس ها در سال جاری به دست مردم خواهد 
رسید.رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک 
مرکزی با اشاره به اینکه طرح مابقی اسکناس ها نیز 
با توجه به مجوز اخذ شــده تغییــر خواهد کرد، در 
ادامه توضیح داد: در حال حاضر طرح اسکناس های 
۵ هزار تومانی، دوهزار تومانی و یک هزار تومانی به 
تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی و وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارایی رسیده و تا پایان سال جاری 
نیز شاهد رونمایی اسکناس های جدید خواهیم بود.

به گفته وی، همچنین اســکناس های ۱۰ و ۱۰۰ 
هزار تومانی تا پایان امســال به دست مردم خواهد 
رسید. همچنین ازم به ذکر است، اسکناس های۵۰ 
هزار تومانی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز رونمایی 
شد در چارچوب طرح اسکناس های بین نسلی بود.

شــکری در پایان تاکید کرد: پروژه تغییر واحد پول 
ملی مشــخصه های متعددی دارد کــه با تصویب 
نهایی ایحــه مزبور، ضرورت دارد عــاوه بر بانک 
مرکزی ســایر دستگاه ها و ســازمان ها ذیربط نیز 
به شــکل هماهنگ ایفای نقش نماینــد و با برنامه 
ریزی دقیق نســبت به اجرای قانون اقدام نمایند.به 
گزارش ایرنا، حــذف چهار صفر از پول ملی یکی از 
موضوعات مهمی است که از سال ها قبل در اقتصاد 
ایران مطرح بوده و ســرانجام با تصویب کلیات آن 
در مجلس به مرحله اجرا نزدیک شد.چندی پیش، 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانــک مرکزی درباره 
حذف چهار صفر از پول ملی گفته است: حذف چهار 
صفر در مجلس جدید نیز در حال پیگیری اســت، 
اما بانک مرکزی در اسکناس های جدیدی که چاپ 
می کند صفرها را به شــکل کمرنگ چاپ می کند تا 
به نوعی نشــانه دوران گذار باشد.همان طور که در 
ظاهر ایران چک های جدید ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی 
پیداســت، بانک مرکزی چهار صفر را کمرنگ کرده 
و با برجســته کردن ۵۰ و ۱۰۰ »تومان« را در این 

اسکناس ها زنده کرده است.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی خبر داد:
رونمایی از 3 قطعه اسکناس جدید تا پایان امسال

عضو هیات مدیره بورس تهران:
همه در وضعیت فعلی بورس مسئولیم
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نگـــاه

گزیده خبر

 نخست وزیر انگلیس مشاور ارشدش
 را اخراج کرد

بر اساس گزارش گاردین، بوریس جانسون دستور به اخراج فوری دومینیک 
کامینگز، دستیارش از دولت بعد از آنکه او به گزارش دادن علیه این نخست 
وزیر انگلیس متهم شد، داده است؛ پایانی دراماتیک برای یک دوره پرتاظم 
که ســبب ایجاد خاء در قلب دولت شده است.به گزارش روزنامه گاردین، 
کامینگز و همپیمانش لی کین – هر دو از حامیان سر سخت بریگزیت – از 
سوی قانونگذاران پارلمان متهم به فرهنگ مردساارانه و چند سری بحران 
مربوط به ارتباطات شده اند. بر اساس این گزارش با وجود آنکه قبا برکناری 
آنها قرار بود کریســمس اجرایی شــود  اما روز جمعه از آنها تقاضا شده که 
فورا از سمتشان کنار بروند.همچنین به صورت فوری از نخست وزیر انگلیس 
خواسته شد تا یک قانونگذار پارلمان را به عنوان رئیس دفتر دائمی خود با 
هدف کمک به التیام شــکافها با نمایندگان پارلمان در ضمن هشدارها در 
مورد اینکه فراکسیون پارلمانی حزبش غیر قابل مدیریت می شود، منصوب 
کند.بر اســاس اعام دولت، ادوارد لیستر، مشاور استراتژیک ارشد جانسون 
تا زمانی که یک انتصاب دائمی صورت بگیرد موقتا رئیس دفتر می شــود.

کامینگز و کین به کار کردن برای دولت تا اواسط دسامبر ادامه خواهند داد 
و یک منبع گفت کامینگز »برای مدت شش هفته از خانه کار خواهد کرد«.

روز جمعه تایید شد کامینگز در حال برنامه ریزی برای کناره گیری تا پایان 
ســال جاری میادی بعد از باا گرفتن اختافی شدید میان او و همپیمان 
نزدیکش کین است. کری ســیموندز، نامزد جانسون جلوی ارتقای کین از 
رئیس ارتباطات به رئیس دفتری و همچنین ارتقا چند کارمند دیگر را گرفت 
که این منجر به اســتعفای او شد.اما بافاصله بعد از ساعت پنج عصر منابع 
دولتی گفتند کامینگز بعد از بحث با نخست وزیر فورا پستش را ترک کرده 

است. از او به هنگام ترک مقر دولت فیلمبرداری شده است.

ترامپ:
 هویت دولت بعدی آمریکا مشخص نیست

رئیس جمهور آمریکا در اولین نشســت خبری خود پس انتخابات ریاست 
جمهوری به واکسن کرونا اختصاص داد و گفت که این واکسن به زودی در 
اختیار میلیون ها نفر در ایاات متحده قرار خواهد گرفت.به گزارش العربیه، 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا  عصر جمعه به وقت واشــنگتن در 
نشست خبری کاخ سفید گفت که واکسن کرونا تا ماه آوریل برای استفاده 
تمام مردم ارائه خواهد شــد، به جز در نیویورک که فرماندار آن به »دایل 
سیاسی« و »عدم اعتماد« به تهیه کنندگان واکسن تصمیم گرفته فعا صبر 
کند.وی با بیان اینکه واکسن کرونا پیش از همه به کادر درمانی، سالمندان 
و گروه های پرخطر، ارائه می شــود، تصریح کرد: دولت در تاش است تا به 
زودی مجوز استفاده اضطراری از واکسن کرونای ساخت شرکت فایزر ارائه 
شــود و پس از آن دولت اقدام به توزیع گســترده این واکسن خواهد کرد.

ترامپ افزود: آنچه که شــرکت داروســازی فایرز درباره واکسن کرونا اعام 
کرده اســت، فراتر از حد انتظار بود و بابت این دستآورد از سران جهان پیام 
تبریک دریافت کرده ام.رئیس جمهور آمریکا گفت: دولت من هماهنگی ازم 
برای توزیع واکســن کرونا را انجام خواهد داد و امیدواریم که هر چه زودتر 
با موافقت همراه شــود.ترامپ عملکرد دولتش در مقابله با ویروس کرونا را 
خوب توصیف کرد و افزود: میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا نسبت 
به ســایر کشورها کمتر است و این دولت من بود که نقش مهی در کاهش 
تلفات گسترده ایفا کرده اســت.رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که دولت 
هزینه زیادی برای تامین لوزام پزشکی و دستگاه های تنفس مصنوعی کرده 
و 20 هزار تخت برای مراقبت از افراد مبتا به کرونا فراهم کرده اســت، اما 
با در دسترس قرار گرفتن واکسن کرونا، تعداد مبتایان به طر چشمگیری 
کاهــش خواهد یافت.رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه هویت دولت بعدی 
آمریکا مشخص نیست و با گذشت زمان معلوم می شود که چه دولتی بر سر 
کار خواهد آمد، اظهار داشــت که کشور در دولت کنونی قرنطینه و تعطیل 

نخواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق:
بغداد نتایج تحقیقات جنایت آمریکا در حق 

سردار سلیمانی را ارائه دهد
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از دولت این کشور خواست هر 
چه سریعتر نتایج تحقیقات در خصوص جنایت آمریکا در حق سردار شهید 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را ارائه دهد.به گزارش المعلومه، »ایناس 
المکصوصی« عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمــان عراق از »مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر این کشور خواست تا نتایج تحقیقات در خصوص 
جنایت آمریکا در به شــهادت رساندن سردار قاســم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس در فرودگاه بغداد را به کمیســیون های پارلمانی ارسال کند.وی 
افزود: نتایج این تحقیقات به همراه دیگر تحقیقات باید هرچه ســریعتر به 
دست کمیسیون های پارلمانی برسد.المکصوصی بیان کرد: بر اساس قوانین 
داخلــی پارلمان عــراق، تمام وزارت خانه ها و نهادهــای دولتی باید نتایج 
تحقیقات خود را بدون مکاتبات رسمی ارسال کنند.وی گفت: دولت عراق با 
وجود وعده های داده شده مبنی بر بررسی جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد 
و اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور و دیگر مسائل، تاکنون هیچ اقدامی 

در این زمینه انجام نداده است.

عربستان همچنان بر مدار صفر درجه
هفته گذشــته بعد از سفر الیوت آبرامز نماینده ترامپ در امور ایران به منطقه 
و ماقات با مقامات ســعودی، ملک سلمان دوباره لحن تهاجمی گرفت و علیه 
ایران حرف زد.حرف های پادشاه سعودی در ارتباط با ایران، اگر چه حاوی چیز 
جدیدی نبود، اما نشــان داد که ریاض همچنان به ابقای ترامپ در کاخ سفید 
امیدوار اســت و پادشاه قرار نیست در سیاست های آسیب زای سال های اخیر 
تجدید نظری کند.این اظهارات درحالی در رسانه های منطقه انعکاس یافت که 
چند روز قبل از آن و با مشخص شدن شکست ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران، باردیگر دســت همکاری به سوی دولت 
های منطقه دراز کرد.او بعد از اعام رسانه ای پیروزی ترامپ در هفته گذشته، 
دو توئیت خطاب به کشورهای همسایه زد که در اولی به صراحت گفت »دست 
های خود را برای همکاری جهت تحقق منافع مشــترک مردم و کشورهایمان 
دراز مــی کنیــم« و در دومی ، در »پیامی صادقانه« نوشــت »ترامپ رفت؛ ما 
همسایگان ماندیم«.پیام ها کاما مشخص است؛ زیادخواهی ها، منطقه را ویران 
کرده و ملت ها را خسته و دخالت قدرت های خارج از منطقه هم عامل اصلی 
همه این بدبختی هاست.آنها که به ترامپ و حمایت هایش چشم دوخته بودند، 
حاا شاهدند که آن مرد، همان دوشنده کشورهای منطقه بخصوص عربستان 
دارد کاخ سفید را ترک می کند. آن مرد در هزاران کیلومتر آن سو تر می رود 
و ما می مانیم تا در فاصله اندکی از همدیگر زندگی کنیم.اکنون بایدن می آید 
و او هم ۴ سال دیگر خواهد رفت و باز ما می مانیم در آینده ای که نسل های 
بعدی در منطقه سوال می کنند: »این همه هزینه به چه بهایی؟«پیام های دکتر 
ظریف خیلی واضح و روشــن بود؛ فرصتی دیگری دست داده است؛ آن مرد که 
بی خجالت می گفت، »می دوشد«، رفتنی است و قطعا فضا دیگر فضای ۴ سال 
پیــش و حتی یک ماه پیش هم نخواهد بود و رفت و آمدهای آدم های ترامپ 
هــم کاری از پیش نخواهد برد.دیروز ، منطقه خســته از نفرت پراکنی و کینه 
ورزی است که بذر آن را همین آمریکایی هایی کاشته اند که رئیس جمهوریش 
با وقاحت می گوید »عربستان گاوی شیرده« است.سرمایه ملت های منطقه و 
فرصت های توســعه، هر روز به دلیل کینه ورزی های پایان ناپذیر برباد رفته، 
شهرها در عراق، سوریه، یمن ویران و اقتصادها درهم کوبیده شده و هیچکس 
از این فرصت ســوزی ها در امان نمانده اســت و ادامه ایــن روند، حتی دامن 
کشورهای ثروتمند خلیج فارس بخصوص عربستان را هم خواهد گرفت.براساس 
آمار موسســه جهانی متخصص هزینه های نظامی، عربستان از سال 20۱۶ تا 
2020 میادی، حدود 2۷۳ میلیارد دار یعنی 20.۹ درصد بودجه های دولت 
را خرج ساح و هزینه های نظامی کرده و آن را بر خانه و کاشانه مردم یمن آوار 
کرده است و این خساراتی است که متوجه خود این کشور شده و خسارات وارده 
به یمن به این راحتی ها قابل برآورد نیســت.اما در عین حال می توان براحتی 
برآورد کرد که چه کشــورهای از این جنگ ظالمانه تحمیل شده به ملت یمن 
سود برده اند؟ ؛ فروشندگان ساح و در راس آنها دونالد ترامپ که حاا رهبران 
سعودی از رفتنش آشفته شده اند.انتخابات این دوره آمریکا پیامی خیلی واضح 
داشت، اینکه دلخوش داشتن به آن سوی آتانتیک، نتیجه اش می شود سوخت 
میلیاردها دار سرمایه و از دست رفتن فرصت های همکاری برای بهبود زندگی 
مردمان منطقه! با این همه فعا که برای ملک ســلمان و پسرش گویا »در بر 
همان پاشنه می چرخد« و قرار نیست فضای عقانیت بر این کشور حاکم شود.

وزارت خارجه ادعای ترور یک مقام گروه 
تروریستی القاعده در ایران را قویاً رد کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزارش  روزنامــه نیویورک تایمز مبنی بر 
ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در تهران توسط عوامل اسرائیلی، 
به رســانه های آمریکایی توصیه کرد که در دام ســناریوپردازی های هالیوودی 
مقام های آمریکا و رژیم صهیونیســتی نیفتند. ســعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص برخی گزارش های 
منتشرشده از سوی منابع اسرائیلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز مبنی 
بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریســتی القاعده در ایران، قویاً هرگونه حضور 
اعضای این گروه در ایران را تکذیب و به رســانه های آمریکایی توصیه کرد در 
دام سناریوپردازی های هالیوودی مقام های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیفتند.

خطیب زاده با یادآوری اینکه گروه تروریســتی القاعده زاده سیاست های غلط 
ایاات متحده و متحدانش در منطقه بوده است، تأکید کرد: واشنگتن و تل آویو 
هر از چند گاهی برای شــانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایت بار این 
گروه و دیگر گروه های تروریســتی در منطقه، تاش می کنند با دروغ پردازی و 
درز اطاعات ساختگی به رسانه ها، ایران را مرتبط با چنین گروه هایی به تصویر 
بکشند.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: هرچند آمریکا در 
گذشته نیز از طرح هیچ اتهام کذبی علیه جمهوری اسامی ایران فروگذار نکرده 
است، اما این رویکرد در دولت فعلی آمریکا تبدیل به یک روند دائمی شده و کاخ 
سفید تاش کرده است با تکرار چنین اتهاماتی در اجرای طرح ایران هراسی خود 
بیش از پیش گام بردارد.خطیب زاده افزود: بدون تردید این دست اتهام زنی ها در 
چارچــوب جنگ همه جانبه اقتصادی، اطاعاتی و روانی علیه مردم ایران انجام 
می شود و رسانه ها نباید تریبونی برای نشر دروغ های هدفمند کاخ سفید علیه 
ایران باشند.روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده است که 
عوامل »موساد« اواسط مرداد، »ابومحمد المصری«  یکی از اعضای ارشد گروه 

تروریستی القاعده را در تهران ترور کرده اند.

 پوتین از توقف کامل درگیری ها 
در قره باغ خبر داد

 وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه گفت که درگیری ها در منطقه قره 
باغ کامًا متوقف شــده اســت و دلیل آن را بیانیه ۹ نوامبر) ۱۹ آبان( ســران 
روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان عنوان کرد.خبرگزاری  تاس تاس دیروز 
شنبه به نقل از پوتین نوشت: تصویب بیانیه سه جانبه توسط رئیس جمهوری 
آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور روسیه امکان »جلوگیری از 
خونریزی و تثبیت اوضاع« در منطقه را فراهم کرده است.پوتین افزود: بیش از 
چهار هزار نفر در درگیری ها در قره باغ کشته و بیش از ۸ هزار نفر زخمی شدند 
و تعداد پناهندگان۱0 هزار نفر ارزیابی می شــود.پیش از این، ســران روسیه، 
ارمنستان و آذربایجان بیانیه مشــترکی را درباره آتش بس در قره باغ قره باغ 
از ۱0 نوامبــر تصویب کردند. ارتش روســیه با مأموریت حفظ صلح به منطقه 
اعزام شــد.مطابق این توافقنامه، منطقه آغدام تا تاریخ 20 نوامبر ) 20 آبان( به 
جمهوری آذربایجان بازگردانده خواهد شد. تا ۱۵ نوامبر )2۵ آبان(، ارمنستان 
منطقه کلبجر و تا اول دســامبر - منطقــه اچین را تخلیه می کند.جمهوری 
آذربایجان در این مناقشــه با تکیه بر اصل حفظ تمامیت ارضی خواستار پایان 
اشــغالگری ارمنستان شده و از سوی دیگر طرف ارمنی با استناد به اصل »حق 
تعیین سرنوشــت« خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق ارامنه در منطقه 

قره باغ شده است.

افزایش بی سابقه مبتایان و تلفات کرونا در جهان
سازمان جهانی بهداشت گزارش کرده طی 2۴ ساعت گذشته 
به طرز بی ســابقه ای بیش از ۶2۸ هزار نفر در جهان به کرونا 
مبتا شــده و بیش از ۹ هــزار و ۶00 نفر نیز جان خود را از 
دست داده اند.، سازمان جهانی بهداشت در بولتن روزانه خود 
گزارش کرده که طی 2۴ ساعت گذشته بیش از ۶2۸ هزار نفر 
در جهان به کرونا مبتا شــده اند و بیش از ۹ هزار و ۶00 نفر 

نیز جان خود را از دست داده اند.
ه نوشته خبر گزاری تاس، این میزان ابتا در جهان نسبت به 
یک هفته گذشــته بی  سابقه بوده که آمار کلی مبتایان را به 

رقم بیش از ۵2 میلیون و ۴۸0 هزار نفر رسانده است.
تاکنون بیشــترین میزان ابتا در بازه زمانی 2۴ ساعت، ۶۱۳ 
هزار و ۹۷۷ نفر گزارش شده است.از سوی دیگر با ثبت بیش 
از ۹ هزار و ۶2۳ مرگ و میر ناشــی از کرونا طی 2۴ ســاعت 
گذشــته، میزان تلفات نیز به رقم بیش از یک میلیون و 2۹0 
نفر رســیده است.این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام 

وبگاه »ورلداُمترز«، شمار مبتایان بیش از ۵۳ میلیون و ۷00 
نفر گزارش شــده و تعداد تلفات نیز بیش یک میلیون و ۳0۹ 
هزار نفر ثبت شده است.۴۶ درصد از میزان مبتایان به کرونا 
در جهان را اروپا تشکیل می دهد. فرانسه حدود 2۴ هزار مبتا 
و ۹۳2 فوتی جدید و ایتالیا بیش از ۴0 هزار مورد ابتا و ۵۵0 
فوتی را در شبانه روز گذشــته ثبت کردند.آمریکا نیز با ثبت 
بیشترین میزان ابتا و فوتی در صدر کشور های درگیر با این 
ویروس کشنده قرار دارد.طبق جدیدترین آمار دانشگاه »جانز 
هاپکنیز«، در 2۴ ســاعت گذشــته با مرگ دست کم یکهزار 
و۴۶۶ مورد جدید، شــمار قربانیان کروناویــروس در ایاات 
متحده به ۳۳2 هزار و ۶۱۹ نفر افزایش یافت.این آمار و ارقام 
همچنین نشــان می دهد که در 2۴ ساعت گذشته با ابتای 
دســت کم ۱۸۵ هزار و ۱۸۶ مورد جدید، مجموع مبتایان به 
کروناویــروس در ایاات متحده آمریکا به ۱0 میلیون و ۷۳۷ 

هزار و ۳۳۵ نفر رسید.

پاشینیان:
 بعد از سقوط شوشا، به این نتیجه رسیدیم که 

مقاومت بی فایده است
نخســت وزیر ارمنســتان با دفاع از توافق صلح بین این کشــور و جمهوری 
آذربایجان، گفت که با این توافق جان ده ها هزارنظامی را نجات داده اســت.، 
»نیکول پاشینیان«، نخســت وزیر ارمنستان گفت که در جنگ اخیر قره باغ 
کوهستانی نیروهای این کشــور چاره ای جز متارکه جنگ نداشتند.او جمعه 
در گفت وگو با رسانه های ارمنستان گفت: »یک لحظه بود که فهمیدیم ادامه 
جنگ بی فایده اســت، ما خواستیم مسیر جنگ را تغییر دهیم ولی با سقوط 
شهر شوشا فهمیدیم که این امر ممکن نیست«.نخست وزیر ارمنستان بار دیگر 
در مورد تبعات ادامه جنگ گفت: »اگر سند توافق آتش بس را امضا نمی کردم 
شهر استپاناکرت )خان  کندی( سقوط می کرد و 20 الی ۳0 هزار سرباز ما در 
آنجا محاصره می شدند«.پاشینیان که این روز ها بعد از امضای توافق آتش بس 
با آذربایجان مورد انتقاد احزاب و افکار عمومی ارمنستان قرار گرفته، گفت که 
برای تصمیم گیری برای ادامه جنگ زمان کمی داشــته اســت.او گفت: »من 
باید طی چند ســاعت تصمیم می گرفتم؛ برای همین این مسئله را با پارلمان 
در جریان نگذاشتم«نخســت وزیر ارمنستان در دفاع از اقدام خود که متهم به 
خیانت شــده است، گفت: »این ســند درباره واگذاری اراضی ]به آذربایجان[ 
نیست بلکه سندی است برای حفظ آن مقدار که می توان آن را حفظ کرد«.او 
با بیان اینکه مناقشه قره باغ هنوز به شکل نهایی تمام نشده است، از ضرورت 
بازگشــت ساکنان قره باغ کوهســتانی به خانه هایشان سخن گفت.جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان و روسیه بامداد سه شنبه  این هفته از توافق آتش بس 
در منطقه قره باغ کوهستانی خبر دادند. براساس این توافق، ارمنستان موظف 
است اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان را در آغ دام، کلبجر و اچین را تا یک 
دســامبر تخلیه کرده و کریدوری زمینی از نخجوان به آذربایجان ایجاد کند.

در مقابل جمهوری آذربایجان نیز متعهد شــده است ضمن توقف عملیات ها، 
کریدور اچین را برای اتصال قره باغ به خاک ارمنستان تضمین کند. 

نخست وزیر پاکستان: 
برای به رسمیت شناختن اسراییل تحت 

فشار هستم
نخست وزیر پاکستان گفت تحت فشار است تا رژیم صهیونیستی را به رسمیت 
بشناســد اما اســام آباد تا زمانی که حل و فصل عادانه مسئله فلسطین که 

دهه ها به طول انجامیده انجام نشود، این رژیم را به رسمیت نمی شناسد.
به گزارش خبرگــزاری آناتولی، با این وجود »عمــران  خان« در مصاحبه با 
یک شــبکه محلی از نام بردن کشورهایی که برای به رسمیت شناختن رژیم 
صهیونیستی او را تحت فشار گذاشته اند، امتناع کرد.طی این مصاحبه مجری 
به منظور دریافت پاســخی روشن، پرسید: کشورهایی که شما را تحت فشار 
گذاشته اند، کشورهای مسلمان یا غیرمسلمان هستند؟خان در پاسخ گفت: این 
سؤال را رها کنید. چیزهایی هستند که ما نمی توانیم بگوییم. ما روابط خوبی 
با این کشورها داریم.امارات متحده عربی و بحرین اخیراً روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی با تل آویو ایجاد کرده اند. برخی دیگر کشورهای خلیج فارس هم در 
حال سنجیدن گزینه ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.

خان در حالی که به وابســتگی اقتصادی دیرینه اسام آباد به کشورهای غنی 
از نفت خلیج فارس، به ویژه عربســتان سعودی و امارات متحده عربی اشاره 
می کرد، گفت: اجازه دهید از لحاظ اقتصادی روی پای خودمان بایستیم، بعد 
این سؤال ها را بپرسید.با این حال وی این را روشن ساخت که در موضع خود 
نسبت به، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، تردیدی ندارد.نخست وزیر 
پاکســتان ادامه داد: من در موضع خود نسبت به این مسئله تردیدی ندارم، 
مگر اینکه راه حل عادانه ای وجود داشته باشد که رضایت فلسطینی ها را جلب 
کند.خان با اشاره به »محمد علی جناح«، پدر مؤسس پاکستان که مکرراً از به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی امتناع کرده بود، گفت که اسام آباد در 
مقابل فلسطین، دنباله روی جناح است.وی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی نفوذ 
عمیقی در آمریکا دارد و ایاات متحده هم از دیگر کشورهایی است که ما را 

برای به رسمیت شناختن این رژیم تحت فشار گذاشته است.

وزرای امــور خارجه کشــورهای عضو 
گــروه ۷۷ و وزیر امور خارجه چین در 
نشســت مجازی خود که به بررســی 
تحوات اخیــر جهــان و چالش های 
پیش روی کشــورهای در حال توسعه 
جهان اختصاص داشت، بر ضرورت رفع 
فوری تحریم های یکجانبه و غیرانسانی 
آمریــکا علیه ایــران تأکیــد کردند.، 
وزرای امور خارجه کشــورهای موسوم 
به گــروه ۷۷ و وزیر امور خارجه چین 
طی یک نشست مجازی که با موضوع 
شرایط اقتصادی دیروز جهان، تأثیرات 
همه گیری کرونا، تحوات اخیر جهان 
و چالش هــای اقتصادی-اجتماعــی و 
زیســت محیطی کشــورهای در حال 

توسعه جهان برگزار شد، تأکید کردند 
که تحریم های یکجانبــه آمریکا علیه 
ایران باید هرچه زودتر برداشــته شود.

در بخشــی از بیانیه ای کــه دبیرخانه 
گروه ۷۷ جمعه شــب به وقت تهران 
یعنی یــک روز پس از برگــزاری این 
نشســت مجازی منتشــر کرده، اعام 
شــده اســت: وزرای حاضر در نشست 
بار دیگر تحریم های اقتصادی یکجانبه 
]آمریکا[ علیه جمهوری اسامی ایران 
را که تأثیرات منفی بر توســعه و رفاه 
شــهروندان جمهوری اســامی ایران 
دارد، رد کردنــد و در همیــن راســتا 
خواستار لغو فوری این تحریم ها شدند.

در بخش دیگــری از بیانیه نیز تأکید 

شــده اســت: وزرای حاضر در نشست 
بار دیگر بر اهمیــت حمایت و تقویت 
چندجانبه گرایــی تأکیــد کردند و در 
همین راستا برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( که یک توافق میان جمهوری 
اسامی ایران و طرف های دیگر بود را 
چندجانبه گرایی  از  قابل توجهی  نمونه 
موفق بــرای حل وفصل مســائل مهم 
چهانی خوانده و خاطرنشان کردند که 
برجام یک الگوی واقعی برای شــتاب 
بخشیدن به روند توسعه پایدار از طریق 
است. بین المللی  تقویت همکاری های 

طی ماه های اخیر مقامات کشــورها و 
ســازمان های بین المللــی متعددی از 
دولت آمریکا خواســته اند که دست کم 

ایران،  بخشــی تحریم های خود علیه 
ونزوئــا و دیگر کشــورها  را بردارد تا 
بخش بهداشــت و درمان این کشورها 
بهتر بتواند با روند شیوع ویروس کرونا 
مقابله کند.اما مقامات آمریکایی ــ که 
به نظر می رســد شیوع ویروس کرونا را 
فرصــت خوبی برای افزایش فشــار بر 
کشــورهای مخالف سیاست های خود 
قلمداد می کنند ــ نه تنها تاکنون هیچ 
واکنــش مثبتی به این درخواســت ها 
نشان نداده اند، بلکه تحریم های تازه ای 
را طــی ماه های گذشــته علیه این دو 
کشور و افراد و شرکت هایی که به زعم 
نهادهــای آمریکایی با این کشــورها 

همکاری داشته اند، وضع کرده اند

 تأکید گروه ۷۷ بر ضرورت رفع تحریم های آمریکا علیه ایران

هشدار پکن به آمریکا درباره تایوان
پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد تایوان بخشی از چین 
نیست، وزارت خارجه چین نسبت به »اقداماتی که تضعیف کننده 
منافع اصلی« این کشــور و »مداخله در امور داخلی« خود اســت، 
هشدار داد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آمریکا در ماه های اخیر 
به تایوان نزدیکتر شــده و مقام های ارشد آمریکایی متعهد شده اند 
تا روابط نظامی و اقتصادی خود را با تایوان تعمیق بخشند و از آن 
حمایت کنند.وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر 
تاکید کرد که اســتان تایوان یک بخش جدایی ناپذیر چین است و 
هشدار داد، اظهارات مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا باعث تضعیف 
و متشــنج شدن روابط چین و آمریکاست.وی بدون اشاره به اینکه 
چین چطور پاســخ می دهد، ادامه داد: ما قاطعانه به پامپئو و دولت 
آمریکا می گوییم، هرگونه رفتاری که باعث تضعیف منافع اصلی و 
مهم چین شــود و مداخله در امور داخلی کشور به شمار بیاید، با 
اقدامات متقابل و قاطع چین روبرو می شود.پامپئو در یک مصاحبه 

رادیویی روز پنجشنبه گفته بود، تایوان بخشی از چین نیست.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شــده بود که هم حزب دموکرات و هم 
جمهوری خواه این کشــور 2۵ سال است که تایوان را جدا از چین 
می دانند و توافق کرده اند تا از تایوان حمایت کنند.سخنگوی وزارت 
خارجه تایوان نیز از پامپئو بابت این صحبت ها قدردانی کرد و گفت: 
تایوان، یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت است و بخشی از 
چین نیست.مقام های تایوانی قرار است در روزهای آتی به واشنگتن 
بروند و در یکســری گفتگوهای اقتصادی حضور داشته باشند که 

باعث خشم چین می شود.

عبداه:
اگر مذاکرات شکست بخورد آماده دفاع از 

افغانستان هستیم
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه آزادی زندانیان طالبان نتیجه 
مطلوبی در کاهش خشونت نداشــته، تاکید کرد عبداه: اگر مذاکرات شکست بخورد 
آماده دفاع از افغانســتان هســتیم.»عبداه عبداه«، رییس شورای عالی مصالحه ملی 
افغانســتان گفت که آزادی زندانیان طالبان به امید »توقف جنگ و کاهش خشونت« 
هم زمان با آغاز گفت وگوهای صلح انجام شــد، اما نتیجه مطلوب به دســت نیامد.وی 
دیروز شــنبه، بیست وچهارم آبان، در نشست با شــماری از فعاان حقوق زن در هرات 
گفت: جنگ افغانســتان باید پایان می یافت و آزادی زندانیان طالبان بخشی از تاش ها 
برای پایان جنگ در کشــور بود، اما متأسفانه نتیجه نداد.عبداه در واکنش به پیشبرد 
مذاکرات از »موضع ضعیف« توسط تیم مذاکره کننده افغانستان، افزود: صلح باید »باعزت 
و پایدار« باشد و صلحی که در آن »عزت و پایداری« نباشد قابل پذیرش مردم نخواهد 
بود.رییس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان خطاب به شهروندان این کشور گفت: 
مطمئن باشــید که در مذاکرات صلح با عزم و اراده جدی هیات دولت تاش می کند و 
در هر صورت اجازه نمی دهیم تا با سرنوشت مردم معامله ای صورت گیرد.وی در ادامه 
تاکید کرد: در صورتی که مذاکرات صلح افغانستان به بن بست برسد و امکان صلح میان 
دولت و طالبان نباشد، آنگاه افغان ها همانگونه که در دوران جهاد و مقاومت با دشمنان و 
متجاوزین برخورد کردند آماده دفاع از افغانستان خواهند بود.پیش از این، منابع معتبر به 
نقل از زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه ایاات متحده آمریکا در افغانستان، گفته بودند که او 
»توقف یا کاهش خشونت ها« هم زمان با آغاز گفت وگوهای صلح را تضمین کرده است.

پس از آغاز گفت وگوهای بین اافغانی در دوحه قطر خشــونت در افغانستان به شدت 
افزایش یافته و طالبان در سرتاسر این کشور حماتی را علیه مواضع نیروهای امنیتی و 

مردم غیرنظامی انجام داده است.
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اطاعات کمی در مورد اینکه چگونه طعم شیرین منجر به احساس 
سیری می شود، ارائه شده است. اطعم شیرین شکر در سراسر جهان 
بســیار محبوب اســت. در اتریش و آلمان، میزان دریافت غذایی 
ساانه به ازای هر نفر به ترتیب حدود ۳۳ و ۳۴ کیلوگرم محاسبه 
می شود؛ بنابراین قند به ویژه با توجه به وزن بدن، به طور فزاینده ای 
در تغذیه و ســامت مردم نقــش دارد. بااین حال، اطاعات کمی 
در مورد مکانیســم های مولکولی )طعم( قنــد که بر مصرف رژیم 
غذایــی تاثیر می گذارد، جــدا از میزان کالری آن شناخته شــده 
است. دو ساعت پس از نوشــیدن هر یک از محلول های آزمایش 
به شرکت کنندگان اجازه داده شد به اندازه موردنظر خود صبحانه 

میل کنند

نخســتین داوطلبانی که واکسن کرونای شرکت "فایزر" را دریافت 
کرده اند اکنون در حال بیان بازخوردهای خود در مورد این واکسن 
هستند. شرکت در آزمایش بالینی کور یک واکسن می تواند لحظات 
ناخوشایندی را به همراه داشته باشد، خصوصاً اگر    عوارض جانبی 
آن)صرف نظر از اینکه از دارو یا اثر دارونما ایجاد شده باشد( شدید 
باشــد. آنها عوارض جانبی دریافت این واکســن را همراه با سردرد، 
تب و درد عضانی بســیار شبیه به از بعد از مصرف مشروبات الکلی 
توصیــف می کنند. با این حال برخــی از داوطلبان معتقدند که به 
آنها داروی واقعی داده شــده است که برخی از عوارض جانبی مانند 
ســردرد و بدن درد و تب را احساس کرده اند. ازم به ذکر است که 

این آزمایش یک آزمایش دوسو کور بوده است. 

مهندس سابق شرکت آمازون یک برنامه به نام "MeowTalk" ساخته 
است که صدای گربه ها را ترجمه می کند. درک و فهمیدن گربه ها، سگ ها و 
نوزادان می تواند یک چالش باشد، اما مطمئناً وقتی آنها چیزی را بخواهند یا 
به آن احتیاج داشته باشند، آن را هر طوری شده به ما اعام می کنند، حتی 
اگر ما متوجه آن نشویم. این تیم براساس این احساسات و پیامهای اساسی 
گربه ها، برنامه "MeowTalk" را برای سیستم های عامل iOS و اندروید 
ساخت. کاربران با این برنامه می توانند طیف وسیعی از احساسات گربه ها 
را از "من گرسنه ام" تا "من خوشحالم" ترجمه کنند. این برنامه به کاربران 
امکان می دهد صدای "میو" گربه خود را ضبط و آن را ترجمه کنند. عاوه 
بر این، کاربران می توانند با تنظیم دقیق واکنش های گربه ها به این برنامه 

کمک کرده و دقت آن را بهبود ببخشند.

 چرا طعم شیرین باعث
 سیری می شود؟

حس و حال پس از تزریق واکسن 
کووید-19 "فایزر" چیست؟

 برنامه ای که صدای گربه ها 
را ترجمه می کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نذر سیب؛ جهادی از جنس مهربانی  برای رساندن آب سیب به بیماران 
کرونایی بیمارستان های یزد 

 GL6 معرفی نسخهٔ جدید مینی ون لوکس بیوک
بیوک مینی ون GL6 را برای مدل ۲۰۲۱ مورد به روزرسانی قرار داده و به زودی رسماً آن را در بازار چین عرضه خواهد کرد. این مینی ون لوکس 
که هنوز هم فقط در بازار چین عرضه می شود، به یک قوای محرکۀ هیبریدی خفیف جدید مجهز شده که از یک موتور ۱.۳ لیتری توربوشارژ، 
یک موتور الکتریکی ۴۸ ولت، باطری لیتیوم یونی، واحد کنترل هیبریدی، ماژول مدیریت باطری و یک گیربکس شش سرعته تشکیل شده 
است. ویژگی های کلیدی این سیستم شامل نیروی کمکی الکتریکی، شارژ هوشمند، بازیابی انرژی و سیستم توقف-حرکت می شود. به گفتهٔ 
سازندهٔ آمریکایی، GL6 مدل ۲۰۲۱ با این قوای محرکهٔ جدید با مصرف 6.۱ لیتر بنزین در هر صد کیلومتر، ۷.6 درصد کم مصرف تر از قبل 
شده است. عاوه بر این، سیستم هیبریدی خفیف برای اطمینان از قابلیت اطمینان، بیش از ۵۰۰ هزار ساعت آزمایش شده است. این مینی ون 
آمریکایی همچنین به سیســتم اطاعاتی-ســرگرمی eConnect ۳.۰ هم مجهز شده که از طریق یک نمایشگر یکپارچه با صفحه آمپر 
دیجیتالی ۱۰.۲۵ اینچی ارائه می شود. این سیستم از قابلیت به روزرسانی از راه دور، تشخیص صدا و ادغام گوشی های هوشمند برخوردار بوده و 
بسیار قابل تنظیم است. ازجملهٔ دیگر قسمت های بروز شدهٔ GL6 نیز می توان به سیستم تهویه با تصفیهٔ هوا، سیستم صوتی فراگیر بیوک ایو، 

سانروف پانورامیک استاندارد، پنجره های دودی عقب و غربیلک فرمان سه پرهٔ جدید اشاره کرد. 

صدا و سیما حق ورزش را می دهد؟
علی رغم گذشت هشت ماه از سال جاری، سرنوشت درآمد ۵۰ میلیارد تومانی تبلیغات ناشی از مسابقات ورزشی که بر اساس 
ایحه بودجه ســال ۹۹ باید به نســبت مساوی بین وزارت ورزش و صدا و سیما تقسیم شود، در هاله ای از ابهام قرار دارد. در 
ارتباط با حوزه ورزش و جوانان در بودجه ســال ۹۹، ســه تبصره وجود دارد که در این رابطه تبصره ۹ به مســئله درآمدهای 
تبلیغاتی ناشــی از پخش مسابقات ورزشی می پردازد و بر اساس ایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از 
پخش مســابقات ورزشی ۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و 
ســیما تقسیم شود. به اســتناد بند »پ« ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا 
و ســیمای جمهوری اســامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 
۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشــور واریز کنند. وجوه واریزی به نســبت مساوی از محل ردیف ۴۹ - ۵۳۰۰۰۰ مندرج در 
جدول شماره ۹ این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک به فدراسیون های مربوطه( و سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسامی ایران قرار می گیرد. 

می شد چو ه ر سنبله ر مرکبی چون اژدادلبند من با مشعله با صد خروش و مشغله
همچون نهنگ و شیر ر یابی ورا ر بحر و رٌش آید از وهم ملک ش آید از سّر قضازیبا کُمیتی  کز سَمَک یک گام دارد ا فلک

آید ز باا چون قَدَر ّرد ز پستی چون دعا ند آشناکردم ز دیده رگهر روی بیابان سر ه سرآن باد پای سنگ پی تنها همی  کردی چرااندر بیابانی ه دی از سهم او آورد خوی گفتم ه ریاا مگر اسبش ندا
گفتی ه موسی اگهان ر آب ریا زد عصاچون راند مرکب ر میان راهی پدید آمد چنان

پیشنهاد

چهره روز

زندگینامه فرهنگی هاکوپ کاراپنتس
رمان »کتاب آدام« نوشــته هاکــوپ کاراپنتس 
با ترجمه آندرانیک خچومیان توســط نشر خزه 
منتشــر و راهی بازار نشــر شــد. رمان »کتاب 
آدام« نوشــته هاکــوپ کاراپنتــس به تازگی با 
ترجمه آندرانیک خچومیان توســط نشــر خزه 
منتشــر و راهی بازار نشر شــده است. هاکوپ 
کاراپنتس داســتان نویس، روزنامه نگار و شــاعر 
ارمنی در »کتاب آدام« مشهورترین رمان خود، 
داســتان روزنامه نگاری ارمنی را بازگو کرده که 
به آمریکا مهاجرت کــرده و در آن جا دچار غم 
غربت شــده اســت. البته غم غربت، تنها مسأله  
قهرمــان این رمان نیســت و او از این رهگذر، به 
جســتجوی هویت و پیشــینه  قوم خود می پردازد. شخصیت اصلی »کتاب آدام«، درگیر 
همان قصه  همیشــگی انسان ها یعنی عشق اســت. عاوه بر آن، نویسنده در این رمان، 
نیم نگاهی هم به منازعات تاریخی ارامنه و ترک ها داشــته است. کاراپنتس سال ۱۹۲۵ 
در تبریز به دنیا آمد و سال ۱۹۹۴ در آمریکا درگذشت. او که سالیانی از عمر خود را در 
ایران ســپری کرده بود، برای ادامه  تحصیات راهی آمریکا شد و در آنجا روزنامه نگاری 
خواند و مقیم شــد. در واقع، »کتاب آدام« را می تــوان به نوعی زندگینامه  فرهنگی خود 
او دانســت. این رمان که اولین اثر مستقل منتشرشده از این نویسنده در ایران است که 
به مناســبت نود و پنجمین زادروز او چاپ شــده است. این کتاب با ۲۷۲ صفحه و قیمت 

۴۳ هزار تومان منتشر شده است.

هاکوپ کاراپنتس
هاکوپ کاراپنتس به سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در 
تبریز متولد شــد. پس از اتمام تحصیات مقدماتی 
در زادگاهــش وارد مدارس مموریال و ســن لوئی 
شــد و تحصیات متوســطه را به پایان رســاند و 
سپس در ســال ۱۳۳6 هجری شمسی راهی ایاات 
متحده آمریکا شــد و از دانشــگاههای میســوری 
کانزاس و کلمبیای نیویورک در رشته خبرنگاری و 
روانشناسی فارغ التحصیل گردید. هاکوپ کارپنتس 
فعالیت ادبی خود را با ســرودن شــعر آغازکرد اما 
خیلــی زود به نثر روی آورد، چیزی که جایگاه او را 
در ادبیات ارمنی ایران ممتاز کرد چرا که در ادبیات 
ایران اکثریت پیوسته با شاعران بوده است. وی نثر 
نویســی توانا بود که ادبیاتش دورنمایی سرشــار از حاات و زمینه های روانی انسانی داشت و 
نوعی ســیمای حزن آلود خاص شخصیت های خلق شده توسط آنتوان چخوف در آن به چشم 
می خورد. کاراپنتس با خلق آثارش به شــیوه امروزی خدمتی بزرگ در راه غنا بخشــیدن به 
زبان ارمنی در حوزه ادبیات روانشــناختی انجام داد و از ســال ۱۳۴۳ هجری شمسی به مدت 
۲۵ ســال مدیریت بخش ارمنی صدای آمریکا را برعهده گرفت. از آثار این نویســنده توانمند 
می توان کتاب های زیر را برشــمرد: میانپرده، یادداشــت های روزانه ناتمام مادرم، اتاق شماره 
۸۴۲ ، رقص دایره های آمریکایی، امروز مردی در باغ کشــته شــد، روزی از روزهای آرمیک، 
سایه های نیاکان ما، کتاب آدم، بذرافکن های قدیمی دنیای جدید، یک انسان و یک سرزمین، 
و میانجی. کاراپنتس به سال ۱۳۷۳ هجری شمسی در شهر بوستون ایالت متحده آمریکا چشم 

از جهان فروبست.

بخوانید در اینستاگرام


