
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت با بیان اینکه ساح 
استفاده شده در ترور شــهید فخری زاده ساح مورد 
اســتفاده ناتو بوده است، گفت: سرلشکر باقری گفت 
پیشرفت های خوبی در پیگیری عوامل ترور انجام شده 
است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشســت خبری که عصر دیروز )چهارشنبه( 

در ســاختمان مرکزی مجمع برگزار شــد با تسلیت 
درگذشــت آیت اه یزدی اظهار داشت: آیت اه یزدی 
در انقــاب و دفاع مقدس و بعد از آن نقش موثری در 
دفاع از انقاب اســامی ایران داشت.رضایی ادامه داد:  
جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با گزارش 
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره 
امنیت کشــور شروع شــد. وی درباره شهادت شهید 
فخری زاده گفــت که ســرویس های اطاعاتی رژیم 
صهیونیستی در ده سال اخیر بارها به دنبال ترور این 
شهید بودند اما موفق نمی شــدند اما در اقدام اخیر با 
استفاده از یک روش جدید و با بررسی دقیقی این کار را 
انجام دادند. سرلشکر باقری گفت که این ترور با استفاده 
از ساح صدا خفه کن انجام شده است.وی با بیان اینکه 

بنابر اعام سرلشکر باقری ساح استفاده شده در ترور 
شهید فخری زاده ساح مورد استفاده ناتو است، گفت: 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت پیشرفت های 
خوبی در پیگیری عوامل این تــرور انجام و اطاعات 
خوبی در اختیار ما قرار گرفته شده است.دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام وضعیت تامین اجتماعی و 
بررسی مســائل بازنشستگان را از دیگر مسائل مطرح 
شده در جلسه دیروز مجمع تشحیص دانست و گفت: 
قانون و سیاست های خوبی در تامین اجتماعی پیش 
بینی شده که اگر این سیاست ها و قوانین اجرایی شود 
بخش اعظمی از مشــکات مردم حل خواهد شد. ما 
باید ماشین تولید فقر را متوقف کنیم مانند اقداماتی 
که در حوزه غربالگری ژنتیک که امســال انجام شــد 

و از معلولیت تعداد زیــادی از نوزادان جلوگیری کرد.
رضایی گفت: از همه کارشناســان و اساتید دانشگاه 
می خواهیم که نظرات خود را در سیاســت های کلی 
تامین اجتماعی، کاهش فقر و افزایش رفاه ارائه کنند تا 
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد برسی 
قرار گرفته تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

وی درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
اجرایی شدن مصوبات مجمع، گفت: در دور جدید دو 
تغییر مهم درسیاستگذاری ایجاد شده که یکی از آنها 
تشکیل شورای عالی سیاستگذاری است. از سوی دیگر 
بنابر فرمــان مقام معظم رهبری، بعد از تصویب طرح 
در مجمع، دولت و مجلس ظرف ۶ ماه باید زمینه های 

اجرایی شدن آن را فراهم کنند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه ساح های انفرادی جزء ۲ کشور برتر دنیا هستیم، گفت: همچنین در حوزه موشک های ضدزره جزء سه کشور و 
در حوزه موشکی جزء چهار کشور دنیا قرار داریم.، سردار سرتیپ پاسدار »قاسم تقی زاده« جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گرامیداشت 
روز دانشجو که با حضور خانواده شهید فخری زاده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهدیدات تکنولوژیک 
 دشــمنان نظام مقدس جمهوری اســامی اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهایی را که به نیابت علیه کشــور اقدام می کنند را مورد بررسی قرار 

می دهد و متناسب با نیاز نیروهای مسلح ساح ها و سامانه های بازدارنده را پیش بینی می کند.....
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عدم تدبیر، اتهاِم دولت تدبیر
اینکه چرا دولت با شــعر تدبیر و امید وارد کارزار انتخاباتی شــد و بنا 
داشــت نرخ تورم را تک رقمی کرده و از صادرات میعانات خام نفتی 
پرهیز کند و در عین حال به بخش خصوصی بهای ویژه داده و شــعار 
بی ارزش شدن میزان یارانه ها در مقابل رونق اقتصادی و افزایش درآمدر 
مردم را هدف گرفت اما و صد اما به هیچ کدام هم نپرداخت و هم در 
مقابل مردم در خصوص اعمال تدبیر و ایجاد امید کاما شرمنده شد 
فی الواقع ابهام بسیار عجیبی است که جز با کنار گذاشتن تصمیمات 
مختلف دولت کنار یکدیگر امکان رســیدن به یک تحلیل واقع بینانه 
نیست. اخیرا نماینده مجلس یازدهم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمسیون اقتصادی مجلس موضوع ارز و شیوه توزیع و نحوه نرخ گذاری 
آن را پیش کشیده و آن را کاما غیر کارشناسی دانسته و به تاثیر ابعاد 
خســارت بار آن پرداخته است. ایشان میگوید: » تصمیم نرخ گذاری 
ارز با ۴۲۰۰  تومان منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی 
کشور گردید آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی 
همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید اباغی طرح 
کمیسیون اقتصادی در خصوص ســــاماندهی بازار ارز بود«. ایشان 
در پاســخ به این سؤال که »در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی 
خودش استفاده نمیکند؟ یادآور شد: » ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق 
و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی است، در همان دوره قبل که این 
اتفاقات افتاد مجموعه ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین بار 
در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را فرســتادیم. اما این ابزارهای 
نظارتی ســختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسسات غیرمجاز یا 
اتفاقاتی که در این بخش ها افتاد با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در 
همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح 
ســــؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.در این 
خصوص یک مانده ای حسابی از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نیم میلیارد 
دار از منابع ارزی اســت که تخصیص پیــدا کرده اما تصفیه کاایی 
انجام نشــده است، عمدتا صحبتهای ما با دولت سر همین موضوعات 
اســت، اخیرا گزارشــی که بانک مرکزی در خصوص تصفیه تعهدات 
ارزی و موضوعات مربوط به تخصیص ارز ارائه کرده را در دســتور کار 
قــرار دادیم، در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ که هیچ در خصوص ارز 
معمولی هم مشکل داریم، چون تخصیص ارز را گرفتند و هنوز کاایی 
وارد کشــور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده 
که این هم رقم قابل توجهی اســت و چندین هــزار برابر ارز ۴۲۰۰ 
اســت، این هم دســتگاه نظارتی که متعلق به خود دولت است رسما 
در کمیســیون اقتصادی مطرح کردند«. این نماینده مجلس یازدهم 
در برنامه »بدون توقف« اظهار کرده است که: » دولت در فاز بعد وارد 
واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من 
وقتی دیدم این اتفاق میافتد به همکاران خودم در کمیســیون گفتم 
فکر میکنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه اش اینهاست که 
بیشــتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان 
ســال ۹۶ برای ســاماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با 
مشــورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبا رئیس 
کل بانک مرکزی بودند جمعبندی شد، اولین هفته کاری سال ۹۷ را 
اختصاص دادیم به ایــن طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، 
رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلســه حاضر 
شدند، بعد از چند ساعت جمعبندی هر دو در جلسه گفتند که ما با 
طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی 
هم باید اصاح شــود، از جلســه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و 
شبکه های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است، همان شب 
بنده در منزل بودم از شــبکه خبر دیدم معاون رئیس جمهور آمدند 
گفتند جلسه چند ساعته ای داشتیم و جمع بندی کردیـم از این لحظه 
نرخ ارز را در کشــور ۴۲۰۰ اعا م میکنیم، هر کســی به هر میزان 
برای هر نــوع کاا ارز میخواهد مــا ارز را در اختیارش قرار میدهیم 
که من همان شــب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای 
کشور فاجعه است. پس ما تصمیممان کاما مغایر بود، ما اساسا طرح 
مصوب داشــتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما 
در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیــــم«. محمدرضا 
پورابراهیمی در این مصاحبه به موضوع توزیع سکه هم پرداخته است  
کــه حقیر در آن موضوع وارد نمیشــوم. اینجا این ابهام خیلی خیلی 
غلیظ مطرح میشــود که اوا مگر دولت نباید تابع تصمیماتی که در 
مجلس اعم از قانون و یا توافق مشــرک گرفته میشود، باشد؟ و ثانیا 
بحث بسیار مهمی در اداره منابع ارزی و پولی در دوران تحریم مطرح 
بوده است که دولت بدانها بی توجه و یا حتی متهم است که مغرضانه 
منابــع ملی را هدر داده. خــوب این یعنی چه؟؟ آیا نباید محلی برای 
استنطاق از دولت بوجود بیاید و دولت رفتار خود را برای رفع ابهام از 
احتمال تعمد توجیه کند؟ این ســئواات شاید باید بعد از اتمام دوره 
ریاســت جمهوری دوازدهم به صراحت مطرح تا زمینه امید به مردم 

عودت یابد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 رئیسی: 
اقدامات مرحوم یزدی موجب قوام ساختار قوه قضائیه شد

رئیس قوه قضائیه گفت: این عالــِم عامل، به عنوان اولین رئیس قوه قضائیه بعد از 
بازنگری قانون اساســی، در مدت ده سال تاش و خدمت مستمر به دستگاه قضا 
خدماتی ارزشمند و ماندگار بر جای گذاشت که نتیجه آن شکل گیری و قوام ساختار 
قوه قضائیه بود. آیت اه رئیسی، رئیس قوه قضائیه طی پیامی رحلت آیت اه یزدی 

را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

ّ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن« »إِنَّا ِهَ
َها َشْیٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَاِم ثُلَْمٌة َایَُسُدّ

رحلــت عالم جلیل القدر حضرت آیت اه یزدی رضوان اه تعالی علیه، مصیبت بزرگی برای حوزه های 
علمیه، خصوصاً حوزه مقدسه قم بود.آن عالم بزرگوار با وجود بهره گیری از جوهره فقاهت از اولین روزهای 
شــکل گیری نهضت امام راحل، خود را وقف حرکت دینی و انقابی مردم ایران کرد و از هیچ کوششــی 
برای یاری رساندن به حضرت امام و پس از آن رهبر معظم انقاب کوتاهی نکرد.مرحوم یزدی که رسالت 
فقیه را عاوه بر درس و بحث، حضور فعال در مناسبات و مسائل مهم روز می دانست، با وجود ریاست بر 
تشکل ریشه دار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه کشور، یکی از چهره های 
تأثیرگذار در عرصه های سیاســی کشــور و یکی از استوانه های استوار و قابل اتکا در دفاع از رکن وایت 
فقیه و مقام وایت بوده و از بذل هیچ هزینه ای برای دفاع از انقاب اسامی دریغ نکرد تا جایی که آماج 
حمله های بدخواهان انقاب قرار گرفت.این عالِم عامل، به عنوان اولین رئیس قوه قضائیه بعد از بازنگری 
قانون اساســی، در مدت ده سال تاش و خدمت مستمر به دستگاه قضا خدماتی ارزشمند و ماندگار بر 
جای گذاشــت که نتیجه آن شکل گیری و قوام ساختار قوه قضائیه بود.آیت اه یزدی در مقام نمایندگی 
و نایب رئیسی مجلس شورای اسامی، نمایندگی و ریاست مجلس خبرگان رهبری و سال ها عضویت در 
شورای نگهبان قانون اساسی نیز بزرگترین تکیه گاه دوستداران انقاب اسامی به شمار می رفت.اینجانب 
فقدان این فقیه بزرگوار و عالم ربانی و انقابی را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء، رهبر معظم 
انقاب اسامی، حوزه علمیه قم، جامعه مدرسین، اعضای محترم شورای نگهبان، فرزندان بزرگوار ایشان 
و همچنین دوستداران انقاب اسامی تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.ان شاءاه آن مرحوم ذیل رحمت 
بی کران الهی به امام و مرادش، خمینی کبیر و خیل شــهدای انقاب اســامی ملحق شــده و بر سفره 

حضرات معصومین علیهم الّسام متنعم باشد.

قالیباف:
  »آیت اه یزدی« از شخصیت های مورد اعتماد

 امام)ره( و رهبری بود
رئیس مجلس شورای اسامی درگذشت آیت اه شیخ محمد یزدی را تسلیت 
گفت.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی در پیامی درگذشت 

حضرت آیت اه حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفت.
متن  این پیام به شرح ذیل است؛

بسم اه الرحمن الرحیم
َها َشْیٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة.  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَاِم ثُلَْمٌة َا یَُسُدّ

ارتحــال روحانی جلیل القدر و عالم مهذب حضرت آیت اه حاج شــیخ محمد یزدی یار و یاور دیرین 
انقاب و نظام و رهبری موجب تأسف و تألم شد.آیت اه یزدی  از شخصیت های مورد اعتماد و وثوق 
حضرت امام)ره( و مقام معظم  رهبری بودند و در مسئولیت های متعدد و خطیر با اخاص و دلسوزی به 
انجام امور اهتمام داشتند که کارنامه درخشان ایشان در سمت های متعدد از جمله ریاست شورای عالی 
جامعه مدرســین، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ریاست و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری 
و مجلس شــورای اسامی، ریاســت قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان بیانگر شایستگی ایشان  
در خدمتگزاری به نظام جمهوری اسامی و ملت شریف ایران است.اینجانب ضمن عرض تسلیت این 
ضایعه به مقام معظم رهبری، روحانیت معزز و حوزه های محترم علمیه،  مردم بزرگوار ایران، شاگردان 
و ارادتمندان و بیت مکرم ایشان، برای این فقیه گرانمایه رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

وزیر بهداشــت گفت: با دستور صریح رئیس جمهور بحث تامین واکســن از خارج کشور علی رغم تحریم ها با جدیت دنبال و گره های واردات آن گشوده 
می شود و بزودی واکسن های وارداتی برای گروه های آسیب پذیر وارد خواهد شد. سعید نمکی وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت غربالگری و پایش 
بیماران کرونا در کشور توضیح داد: از عزیزانی که در استقرار طرح محله محور به عنوان یک طرح مهم کشوری بر مبنای هر خانه یک پایگاه سامت ما 
را همراهی می کنند تشکر می کنم و خوشبختانه در این طرح دستاوردهای بسیار مهمی از این طرف داشتیم و توصیه می کنم مردم و مسووان میزان 
مشارکت و همدلی را بااتر ببرند تا در طرح هر خانه یک پایگاه سامت تعداد سفیران واقعی سامت را تکمیل کنیم.وی با بیان اینکه در گذشته شاهد 
مرگ های پانصد نفر در روز بودیم اظهار داشت: برای ما مرگ یک شهروند در هر کجای دنیا، جای مال غصه و اندوه دارد چه برسد به اینکه هم وطنانی 

را از دست بدهیم و متاسفانه دیروز بیش از ۲۹۰ خانواده را داغدار می بینیم.

دستاوردهای طرح شهید سلیمانی
نمکی ادامه داد: اولین دستاورد طرح شهید سلیمانی کاهش ورودی به بیمارستان هاست و به طور متوسط ۳۰ درصد از تخت های مشغول ما برای خدمت 
به بیماران کرونا کمتر از قبل اشغال می شوند و همین موضوع باعث شد مدافعان سامت وقتی برای تنفس داشته باشند.نمکی با بیان اینکه امروز تعداد 
تســت های ما به ۷۰ هزار در روز رســیده است ابراز امیدواری کرد: طی روزهای آینده با تست های سریع این رقم به ۱۰۰ هزار تست برسد و با این اقدام 
باعث می شود بیماران کمتری روانه بیمارستان شوند و علیرغم برآوردهای سازمان های بین المللی که می گفتند در این روزها ما باید مرگ باای ۱۱۰۰ 
نفر را تجربه کنیم شاهدیم که این رقم به ۳۰۰ رسیده که با همت عزیزان این رقم نیز کاهش خواهد یافت.وزیر بهداشت با بیان اینکه در روز اول آذرماه 
۱۶۰ شهر در وضعیت قرمز قرار داشتند و ۲۰۸ شهر نارنجی و ۸۰ شهرستان نیز در شرایط زرد بودند گفت: در یازدهم آذرماه ۶۴ شهر در وضعیت قرمز 
۲۷۹ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۰۵ شهر در وضعیت زرد قرار داشتند و در روز دهم آذرماه خوشبختانه با همدلی و وفاق مردم و ایجاد محدودیت 

ها شهرستان های قرمز ما به رغم ۳۴ رسیده و ۲۶۰ شهر ما در وضعیت نارنجی قرار دارد.

اعمال هوشمند محدودیت ها
وزیر بهداشت با بیان اینکه همکاران ما از دانشگاه های علوم پزشکی به کمک ما آمدند اظهار داشت: سامانه ای طراحی شده است که از آن طریق می توانیم 
استان ها و وضعیت آنها را به صورت بروز مشاهده کنیم. به طور مثال در استان کرمان شهر راور به عنوان یکی از شهرستان های قرمز پر خطر به شمار 
می رود و این رصد هوشمند این امکان را به ما می دهد که برای اعمال محدودیت ها شهر هدف را انتخاب کنیم و برای سایر شهرها محدودیت لحاظ نکنیم 

تا کسب و کارهای آنها با مشکل مواجه نشود.

بزرگترین اضطراب کادر بهداشت و درمان
وی افزود: بزرگترین اضطراب ما و همکاران ما بحث عادی انگاری است و هرچه نقشه به سمت رنگ زرد و به سمت رنگ سفید پیش برودنگرانیم با افزایش 

روحیه عادی انگاری مواجه شویم، برای تسلط به این بیماری و رهایی از چنگال آن باید فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل ها مد نظر قرار بگیرد.
نمکی تصریح کرد: متاســفانه روســتاهای پاک ما در استان های شمالی متاثر از بیماری شــدند و این نگرانی در گذشته برای ما وجود داشت، در گیان 
شاهد گرفتاری های تازه هستیم و زنجیره سرسبز شمالی با ویروس کرونا مه آلود شده است. برخی استان های دیگر متأثر از استان های شمالی هستند 
رفت و آمدها به استان های شمالی باعث  شروع بیماری در سایر شهرها می شود، همکاران استان های جنوبی ما باید دو مقوله را رعایت کنند اول اینکه 
با فرونشســت آب ممکن اســت شاهد بروز بیماری های روده ای باشیم و تردید ندارم که امسال این موضوع نیز مدیریت می شود و پس از آن نیز در این 

شرایطی که مردم به دلیل سرمای هوا در منازل هستند باید مدریت کرونا مد نظر قرار گیرد.

واردات واکسن کرونا؛ به زودی
وی در پایان گفت: خوشــبختانه با دســتور صریح رئیس جمهور بحث تامین واکسن از خارج از کشور علی رغم تحریم ها و مشکات نقل و انتقال پول با 
جدیت دنبال می شود و گره های آن گشوده خواهد شد. به زودی واکسن های وارداتی برای تزریق گروه های آسیب پذیر وارد خواهد شد. همچنین در آینده 

بسیار نزدیک واکسن داخلی به عنوان افتخار ملی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

میزان فروش نفت و اوراق در ایحه بودجه باید اصاح شود
قبوض آب و گاز از اول دی ماه 

تغییر می کند
پس از اجرای طرح برق امید این بار نوبت به آب و گاز رسید و آنطور که رییس جمهور اعام کرده مشترکانی 
که در مصرف برق مراعات کنند تا پایان سال جاری و سال آینده ۳۰درصد پول برق پرداخت نمی کنند و در 

گاز و آب نیز از محاسبه اول دی، مشترکین کم مصرف طبق چارچوب اعامی، مبلغی پرداخت نمی کنند.
ا، طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و تشویق مشترکان به کاهش مصرف وارد مرحله اجرا شد و آنطور 
که وزیر نیرو نیز روز گذشــته اعام کرد با اجرای این طرح ۱۲ درصد از تعداد مشــترکان پر مصرف کاهش 
یافته است. همین مساله موجب شد تا دولت به فکر اجرای این طرح در بخش گاز و آب نیز باشد و به نظر 
می رسد که کلید اجرای آب و گاز مجانی نیز زده شده است.در این راستا دیروز حجت ااسام و المسلمین 
حسن روحانی - رئیس جمهوری اظهار کرد: در گزارش دیروز وزیر نیرو به دولت اعام شد که مصرف برق در 
آبان امسال نسبت به آبان پارسال کاهش یافته و شمار خانوارهای کم مصرف ۳.۵ درصد افزوده شده است و 

آنهایی که پرمصرف بودند میزان مصرف خود...

 آیت اه محمد یزدی درگذشت
آیت اه »محمد یزدی« رئیس شورای عالی جامعه مدرسین دار فانی را 
وداع گفت.حضرت آیت اه یزدی رئیس شــورای عالی جامعه مدرسین 
درگذشت.مرحوم آیت اه یزدی متولد سال ۱۳۱۰ از شاگردان قدیمی 
حضرت امام )ره( که در دوران نهضت اسامی بارها طعم تبعید و زندان علیه رژیم طاقوت را تحمل 

کرد و بعد پیروزی انقاب اسامی مسئولیت های مختلفی از جمله :
امامت جمعه تهران -  عضویت در فقهای شورای نگهبان - ریاست قوه قضاییه

و همچنین پنج دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و همچنین ریاست این مجلس را بر عهده 
داشت.خبرگزاری تسنیم رحلت این عالم گرانقدر را خدمت رهبر معطم انقاب و ملت شریف ایران 

همچنین خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید .

وزیر بهداشت 

واکسن کرونا بزودی وارد کشور می شود
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محسن رضایی در نشست خبری:
شهید فخری زاده را با 
ساح مورد استفاده ناتو 
ترور کردند
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روحانی در هیئت دولت مطرح کرد؛گزیده خبر

خطمشیدولترامنتعیینمیکنم
رئیس جمهور با بیان اینکه کســی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند، گفت: 
خط مشــی را فقط رئیس جمهور تعیین می کند، کســی نمی تواند برنامه برای دولت 
تعیین کند.حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در 
جلســه هیئت دولت با بیان اینکه خدا را شکرگزارم که بودجه امسال را قبل از موعد 
مقرر به مجلس تقدیم کردیم، گفت: بودجه امسال، بودجه ای راهبردی است و با همه 
بودجه های هفت ســال قبل تا حدی متفاوت اســت.وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ 
پیام های مهمی دارد، افزود اولین پیام آن این است که ما یک چشم انداز بسیار روشن 
و امیدبخشــی برای سال ۱۴۰۰ داریم. این نه بر مبنای آن است که ما می خواهیم با 
کسی مذاکره کنیم. در این شرایط جنگ اقتصادی شرایط ما در کشاورزی، صنعت هم 
در ۶ ماهه اول نســبت به ۶ ماهه سال گذشته و هم ۳ ماهه دوم تابستان نسبت به ۳ 

ماهه دوم سال گذشته کامًا امیدوار کننده است.

اساس بودجه 1400 اعام شرایط مناسب تر اقتصادی برای سال آینده است
رئیس جمهور با بیان اینکه اساس این بودجه، اعام شرایط مناسب تر اقتصادی برای 
ســال ۱۴۰۰ است، گفت: در ســال آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم 
فروخت، در ســال آینده هم قدرت تولید داریم که می توانیم دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش، یعنی تولید می کنیم و خواهیم فروخت و 
این پیام را دنیا به خوبی دریافت کند که جمهوری اسامی ایران شرایط تولید و فروش 
نفتش در سال آینده با دو سال قبل کامًا متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی است.

روحانی تصریح کرد: ممکن است کاسبان تحریم و یأس آفرینان خیلی از این عامت 
خوشحال نشــوند اما به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال 

آینده است.

پیام بودجه سال 1400 »عدم اتکا به نفت« است
وی تصریح کرد: تاش این دولت همواره بر این بوده که به معیشــت و درآمد اقشــار 
کم درآمد توجه ویژه ای داشته باشد. از سوی دیگر، پیام بودجه سال ۱۴۰۰ »عدم اتکا 
به نفت« اســت؛ نه اینکه ما نفت نفروشــیم، بلکه ما نفت را استخراج و می فروشیم و 
از این فرصت اســتفاده می کنیم.رئیس جمهور گفت: ما نباید جلوی درآمدها و منابع 
درآمدی مردم را بگیریم؛ مهم این است که بودجه جاری کشور متکی به نفت نباشد 
اما برای توسعه کشــور حتماً از فروش نفت استفاده خواهیم کرد که این می تواند به 
صورت مستقیم از بودجه یا صندوق توسعه ملی استخراج شود.روحانی افزود: ما باید در 
سطح جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ صادر کننده باشیم. بدانید عدم توجه به این 
موضوع تضعیف قدرت ملی است.وی تصریح کرد: من به سیاست های دهه های گذشته 
کار ندارم اما اگر ایران می توانست در سال ۹۰ و ۹۱، ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر کند، 
نمی توانستند ما را تحریم کنند.رئیس جمهور اظهار داشت: زمانی که صادرات نفت دو 
میلیون بشکه باشــد، به راحتی می توانند شما را تحریم کنند؛ اگر صادرات نفت ۱۰ 
میلیون بشکه در روز بود، آنها قدرت تحریم نداشتند. اگر صادرات پتروشیمی کشور دو 
برابر میزانی باشد که امروز است، آنها دیگر قدرت تحریم ندارند.روحانی گفت: همچنین 
بازار غذایی کشور دو برابر میزان امروز باشد و صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی 
کشــور دو برابر میزان امروز باشــد، آنها دیگر توان تحریم کشور ما را ندارند زیرا بازار 
جهان در دســت آنهاست و ما در جهان حضور داریم.وی با بیان اینکه ما اگر در بازار 
جهانی حضور گسترده داشته باشیم آنها نمی توانند ما را از این بازار حذف کنند، افزود: 
امــا زمانی که میزان صادرات ما کاهش پیدا کند، آنها به راحتی می توانند ما را اذیت 
کنند.رئیس جمهور بیان کرد: باید کاری کنیم که قدرت های بزرگ در آینده نتوانند ما 
را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمی شود. این توان و بازدارندگی تنها با 

قدرت، علم، اقتصاد پویا و تولید و جهش تولید ایجاد می شود.

مجلس سونامی طرح راه انداخته است!
وی خاطرنشــان کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی خواهش می کنم 
توجه داشته باشــند این بودجه اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم 

است. متأســفانه در این چند ماه نتوانسته ایم کار مشترک انجام دهیم چون مجلس 
محترم لوایح ما را به یک اتاق بایگانی برده اســت و ســونامی طرح ها را شروع کرده 
است و هر روز طرحی را ارائه می دهد. البته این نیز مشکلی ندارد و خودشان می دانند.

رئیس جمهور افزود: این موضوع برخاف اهداف بلند توسعه کشور است. با همکاری 
بهتــر می توانیم پیش برویــم. البته اگر نمایندگان محتــرم می خواهند طرح بدهند 
خودشان می دانند اما همکاری در ایحه ما را سریع تر پیش می برد تا اینکه آنها طرح 

ارائه دهند. به هر حال ما قبل از اینکه دولتی باشیم مجلسی هستیم.

قبل از اینکه دولتی باشیم، مجلسی هستیم
روحانی خاطرنشــان کرد: اگر من هفت سال است که در دولتم، ۲۰ سال در مجلس 
بودم. ما بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستیم و به نفع مجلس صحبت می کنیم. 
راه حل، توجه لوایح است. مخصوصاً اینکه ما لوایحی داریم که در ۵ دقیقه می توان به 
آن رســیدگی کرد.وی اظهار کرد: به عنوان مثال یک ایحه دولت در مجلس تصویب 
شــده، به شورای نگهبان هم رفته و شورا ایرادی به آن گرفته و با یک کلمه این ایراد 
رفع می شود. ما از اول مجلس یازدهم منتظر بودیم که حداقل لوایحی که با ۵ دقیقه 
و با یک جمله تغییر، نظر شــورای نگهبان تأمین می شود انجام بگیرد.رئیس جمهور 
گفت: حاا من کاری به گذشته ها ندارم اما از مجلس شورای اسامی خواهش می کنم 
که در بررسی ایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان مجلس 
کاری کند که با همکاری هم بتوانیم آن را پیش ببریم، بررسی، تصویب و اباغ کنیم تا 
در سال آخر این دولت و آغاز سال دولت سیزدهم، کشور بتواند با یک بودجه مطمئن 
کار خــود را انجام دهد.روحانی اظهار داشــت: فضای فرصــت نه تنها برای صنعت و 
کشاورزی بلکه برای دیپلماسی و حرکت های وزارت امور خارجه بهتر از گذشته است. 
فضایی است که ما بهتر می توانیم با دنیا، منطقه، همسایگان و غرب و شرق کار کنیم 
و همچنین بهتر می توانیم برای منافع ملی خود تحرک پیدا کنیم. یک مقدار این جاده 
پر فراز و نشــیب و پر چاله هموارتر شده اســت و دیپلمات های ما سریع تر می توانند 

گام های خود را بردارند.

مجلس تابع دولت نباشد
وی تاکید کرد: ما اگر بخواهیم در دیپلماســی پیشرفت کنیم و به نتیجه برسیم نیاز 
داریم که از کشور صدای واحد شنیده شود. نمی خواهم بگویم سلیقه ها را یکی کنیم 
و مجلس تابع دولت باشــد، مجلس نظر خودش را دارد اما دولت هم نظر خودش را 
دارد و نمی خواهیــم بگوئیم دولت نظر خودش را کنار بگذارد، بااخره رئیس جمهور و 
دولت اختیاراتی دارند.رئیس جمهور با بیان اینکه خط مشی در دولت جزو اختیارات 
خاص رئیس جمهور اســت، تصریح کرد: برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی 
جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است، این اختیارات قانون اساسی است. هیچکس 
نمی خواهد قانون ســتیزی کند. وقتی می گوئیم قانون، اول قانون خداست بعد قانون 
اساسی و بعد قانون مصوب مجلس شورای اسامی است. ما باید قانون های باادستی 

خود یعنی اسام بعد قانون اساسی را مبنا قرار دهیم.

خط مشی دولت را فقط »من« تعیین می کنم
روحانی تاکید کرد: کســی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را 
فقط رئیس جمهور تعیین می کند، کسی نمی تواند برنامه برای دولت تعیین کند، برنامه 
را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. به همین دلیل مردم پای صندوق های آرا می آیند 
و به شخص رئیس جمهور و برنامه او رأی می دهند. خوشبختانه در دفعات اخیر صدا و 
سیما خیلی خوب تبلیغ و ترویج کرد که ای مردم! شما که پای صندوق رأی می آیید 
به فرد رأی ندهید، به برنامه رأی دهید. مردم هم همین کار را کردند و به برنامه ها رأی 
دادند.وی گفت: برنامه ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رأی دادند که نمی توان کم و زیاد 
کرد. باید تمام ۴ ســال به آن عمل کرد، مردم یک روز رأی می دهند و ۴ ســال عمل 
می خواهند. تمام ۴ سال باید دنبال نظر مردم و اجرای آن بدویم.رئیس جمهور افزود: 
بنابراین باید صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد و رفتار ما پخته تر، سنجیده تر و با 

دوراندیشی بیشتر باشد و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد و منافع جناحی را 
کنار بگذاریم. ملت و ایران برای ما اصل باشد نه انتخابات ۱۴۰۰، بگذارید ملت شادمان 
و پرنشاط باشد و انتخابات هم خودش درست می شود و مردم پای صندوق آرا می آیند 

و رأی می دهند و هرکسی را خواستند انتخاب می کنند.

همان هایی هم که در برجام ماندند، به تعهدات، درست عمل نکردند
روحانی گفت: ایران بر مبنای آنچه در ســال ۹۸ اعام کرد و به دنیا با صراحت گفت، 
کاهش تعهدات هســته ای بود. یعنی به دنیا گفتیم کاهش تعهدات در مقابل کاهش 
تعهدات. آنها تعهدات خودشان را کاهش دادند و تقریباً تعهداتشان را کنار گذاشتند، نه 
فقط آمریکا، او که خارج شد، اما همان هایی که در برجام ماندند به تعهدات خودشان 
درست عمل نکردند و بسیار اندک عمل کردند. ما یک مدتی هم صبر کردیم و به آنها 
زمان دادیم ولی بعداً رسماً اعام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات و 
در سال ۹۸ در ۵ مرحله، دو ماه دوماه کاهش تعهدات خود را اعام کردیم.وی تصریح 
کرد: آنچه اعام شده که در نطنز اجرا بشود و آن نصب سانتریفیوژهای مدرن و جدید 
IR۲M اســت، اتفاق جدیدی نیست که یک عده از اروپایی ها نوحه و عزا به پا کردند 
و ســینه زنی می کنند، اینکه جای سینه زنی ندارد. ما قبًا اعام کردیم و گفتیم که 
کاهش تعهدات می دهیم. آن کاری که امروز در نطنز انجام می دهیم دقیقاً بر مبنای 

اعام رسمی شخص من و دولت بوده است.

دستور خرید واکسن کرونا را دیشب صادر کردم
رئیس جمهور تصریح کرد: من همیشــه از وزیر بهداشت در مورد واکسن کرونا سوال 
می کردم. دیروز در جلسه روسای کمیته های ستاد کرونا از وزیر بهداشت درباره واکسن 
یکی از کشــورها که یک مقدار قابل قبول است، سوال کردم. من دیشب دستور دادم 
که واکسن از این کشور خریداری و وارد شود و ما برای افراد پرریسک واکسیناسیون 
را شروع کنیم. البته در داخل هم شرکت های دناش بنیان تاش می کنند که واکسن 
کرونا را تولید کنند، ما هم کمک می کنیم.روحانی ادامه داد: مرجع ما وزارت بهداشت 
و درمان اســت و هرگاه گفتند فان واکسن مورد تایید است، ما خریداری می کنیم. 

البته ما به جاهای دیگر سفارش دادیم. بانک مرکزی هم در این زمینه فعال است.  

برای حمل و نقل درون شهری تصمیمات مهمی گرفتیم
روحانــی با بیان اینکه ما دیروز برای کرونا تصمیم مهمی گرفتم که این تصمیم باید 
روز شــنبه در ســتاد ملی کرونا بحث شــود. این تصمیم در مورد حمل و نقل درون 
شهری است. ایرادی که در این روزها به ما می گیرند این است که شهرداری ها از اینکه 
مسافرت درون شهری را به خوبی انجام دهند ناتوان هستند. واگن، قطار و اتوبوس کم 
اســت یا برنامه ریزی ضعیف است.وی ادامه داد: قطعاً یکی از چیزهایی که نیاز است 
اینکــه تولید واگن و اتوبــوس و خرید آنها و تامین قطعات باید انجام بگیرد. ما دیروز 
تصمیم خوبی گرفتیم، بین وزارت نفت و وزارت کشور این تصمیم اتخاذ شد. منابع آن 
هم برای قطعات و هم برای خرید اتوبوس تامین می شــود. برای سه ماهه امسال یک 

مصوبه ای را در ستاد کرونا می گذرانیم.

راه آهن خواف-هرات با حضور روســای جمهور ایران و افغانستان افتتاح 
می شود

رئیس جمهور با اشاره به بهربرداری از راه آهن خواف- هرات، گفت: فردا یک روز بسیار 
خوبی در زمینه حمل و نقل ریلی برای کشور ماست. در بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژه ای 
به ریل شــده است. من فکر می کنم شاید ۴ یا ۵ بار از اول دولت یازدهم تا امروز که 
خدمت مقام معظم رهبری می رسم، ایشان همیشه روی ریل تاکید دارند و می گویند 
دولت که یک ســرمایه گذاری ویژه روی ریل انجام دهد. مردم بدانند که ما در دولت 
یازدهم و در دولت دوازدهم کاری کردیم که در ریل خودکفا شــدیم.روحانی افزود: ما 
وقتی می خواستیم ریل نصب کنیم باید از خارج می آوردیم و می خریدیم زیرا در داخل 
نمی توانستیم تولید کنیم. زیرا امکانات و دانش فنی آن نبود. امروز ریل تولید می شود.

امیرعبداللهیان در همایش حقوق بشر در غرب آسیا:
ایران آماده تعامل بامنطقه است

مدیرکل امور بین الملل مجلس گفت: ایران آمادگی دارد که در مسیر گفتگو، 
صلح و تعامل سازنده به همه طرف های منطقه ای کمک کند تا منطقه ای شکوفا 
و توسعه یافته داشــته باشیم.حسین امیرعبداللهیان، مدیرکل امور بین الملل 
مجلس شــورای اسامی در مراســم افتتاحیه وبینار آینده صلح و حقوق بشر 
در غرب آســیا اظهار داشت: ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که سه تحول 
بزرگ در آن در حال رخ دادن اســت. تحول اول در حوزه کنشگران و بازیگران 
اســت. تحول دوم در حوزه نوع بازی و نوع کنش اســت و تحول سوم در حوزه 
محیط بازی یا محیط کنش است.وی ادامه داد: در حوزه بازیگران، اگر بخواهیم 
مقایسه ای کنیم و به دوران جنگ سرد، فلش بک بزنیم و آن دوران را با وضعیت 
فعلی جهان مقایسه کنیم؛ در آن دوران دو کنشگر اصلی به نام اتحاد جماهیر 
شوروی و ایاات متحده آ مریکا وجود داشتند. قاعده ی بازی بین این دو کنشگر 
به شــدت وحشتناک و از سویی نیز بســیار ساده بود، وحشتناک بود به خاطر 
اینکه قاعده بازی مبتنی بر جنگ اتمی و کاربرد ساح اتمی بود.مدیرکل امور 
بین الملل مجلس گفت: در ادبیات سیاسی دوران جنگ سرد این گونه مرسوم 
بود که طرفین در مسکو و واشنگتن، دستانشان روی ماشه ساح های هسته ای 
است و هرکس زودتر شلیک کند، طرف مقابل را نابود کرده است؛ یا این ایده که 
هر یک که شلیک کند، طرف مقابل هم شلیک خواهد کرد و هر دو، همدیگر را 
منهدم و معدوم خواهند کرد. از سویی دیگر مکانیزم آن ساده بود، به دلیل اینکه 
یک رداین و خط قرمز تلفن بین رؤســای کاخ سفید در واشنگتن و کرملین 
در مســکو برقرار بود. وقتی در نقطه ای از جهان بحرانی به نقطه جوش نزدیک 
می شد، با یک تماس تلفنی سران این دو ابر قدرت، این بحران مدیریت و کنترل 
می شــد؛ اما امروز ما در جهانی به سر می بریم و زندگی می کنیم که کنشگران 
متکثر و متعدد هســتند.امیرعبداللهیان با اشاره به ساختار امروز کنشگرانم در 
جهان بیان کرد: امروز پنج عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل کنشگر و 
بازیگرند. اتحادیه اروپا بازیگر است و حتی تک، تک واحدهای سیاسی کوچک 

بازیگرند و در تحوات غرب آسیا و در تحوات جهان نقش آفرینی می کنند.
وی ادامــه داد: ما با بحران هایی در پیرامون خود و در غرب آســیا در بیش از 
یک دهه گذشته روبه رو هستیم، در افغانستان از زمان اشغال افغانستان توسط 
نظامیان آمریکا و چه در عراق از سال ۲۰۰۳ میادی از زمان اشغال نظامی این 
کشور توسط ایاات متحده آمریکا، اما هر کدام از این بحران ها در منطقه غرب 
آسیا، به شدت بین المللی شده اند؛ به دلیل اینکه تعداد کنشگران متنوع متکثر 
و متعدد هســتند.مدیرکل امور بین الملل مجلس به کنشگران و بازیگران غیر 
دولتی و تاثیر آنها در معادات جهان اشــاره کرد و گفت: فراتر از کنشــگران و 
بازیگران دولتی، ما شــاهد وجود بازیگران غیر دولتی در این بحران ها هستیم. 
امروز در منطقه، ما در پرونده فلســطین، در پرونده ســوریه و در پرونده عراق 
شاهد هستیم که کنشگران و غیردولتی هم وجود دارد. حماس و جهاد اسامی 
در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیســتی، امروز یــک بازیگر فعال و تاثیرگذار 
هســتند..امیرعبداللهیان حزب اه لبنان را یک کنشــگر غیردولتی دانست و 
خاطرنشان کرد: حزب اه در سال های اخیر در هیات دولت، پارلمان لبنان و در 
پروسه ی سیاســی در لبنان حضور دارند؛ ولی حزب اه دولت نیست. حزب اه 
یک جریان مقاومت و یک کنشگر غیردولتی است. این ها از نظر ما کنشگرانی 
هستند که برای آزادی سرزمین شان، برای دفاع از تمامیت ارضی کشورشان و 
برای مقابله با تهدیدات تروریســتی اقدام می کنند؛ اما از آن طرف، کنشگران 
منفی و بازیگران منفی غیر دولتی هم وجود دارد.وی ادامه داد: در ســال های 
اخیر، داعش به عنوان یک جریان تروریســتی، زیرســاخت های دو کشور مهم 
عراق و سوریه را ویران کرد. داعش یک کنشگر بد و یک کنشگر نامطلوب برای 
غرب آســیا بود، اما به هرحال یک کنشگر بود و در تحوات تاثیرگذار )در بعد 
منفی( بود. پس در حوزه کنشگری و در حوزه بازیگری، بازیگران در مقایسه با 
جنگ سرد )به ویژه در منطقه غرب آسیا و حتی در دیگر مناطق بحرانی جهان( 
متنوع، متکثر و متعدد شدند.مدیرکل امور بین الملل مجلس گفت: موضوع دوم 
و تفاوت و تحول دومی که در حوزه سیاست بین الملل و روابط بین الملل پیش 
آمده، نوع کنش ها و نوع بازی هاست. با توجه به اینکه موضوع ما بر حقوق بشر 
و آینده صلح در غرب آســیا تمرکز دارد، از این منظر که نوع بازی در دو دهه 
گذشته در منطقه غرب آسیا )با نگاه به پرونده مردم مظلوم فلسطین در بیش از 
هفت دهه گذشته( به شدت نظامی و امنیتی است. اگر بخواهیم یک فلش بک 
بزنیم و با دوران جنگ ســرد مقایسه کنیم، در دوران جنگ سرد نوع کنش و 
نوع بازی به شدت سیاسی و سپس امنیتی بود، اما در دوران کنونی و در مقطع 
کنونی نوع بازی و نوع کنش به شدت نظامی و سپس امنیتی و در درجه آخر 
سیاســی است؛ حتی به دلیل سرعت باا و شیب تند و گستره تحول در حوزه 
نظامی و خشــونت باا و نقض سیستماتیک حقوق بشر در منطقه غرب آسیا، 
ما شــاهد این هستیم که نوع کنش ها، خسارت های فراوانی را به مردم منطقه 
زده اســت.امیرعبداللهیان در ادامه به نقض حقوق بشر در مناقشات منطقه ای 
اشــاره کرد و گفت: در مناقشات اخیر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر 
در ارتباط با اقدامــات قهری یکجانبه و اتخاذ رویکرد تحریمی آمریکا در قبال 
برخی از کشورها و تروریسم اقتصادی وجود دارد. نادیده گرفتن حقوق زنان و 
کودکان در جنگ های مختلفی که در این سال ها در منطقه تحمیل شده است، 
به دلیل کنش های به شدت نظامی و امنیتی و همچنین جنگ و منازعه از نوع 
جدید و با مفهوم جدید خود است.وی افزود: ما در یک دهه گذشته در منطقه 
غرب آســیا به مفهومی فراتر از جنگ و منازعه برخورد کرده ایم و این مفهوم، 
جنگ تروریستی اســت. ببینید در چه دنیایی زندگی می کنیم؛ در دنیایی که 
در سال ۲۰۱۳ میادی، وقتی که در مورد پرونده سوریه بیش از هشتاد کشور 
در تونس جلســه ای را برگزار می کنند، خانم هیاری کلینتون وقتی از جلسه 
بیرون می آید، می گوید: »ســوریه راه حل سیاســی ندارد و ما باید از مخالفین 
نظام سیاســی سوریه حمایت تســلیحاتی کنیم.« او در آنجا به صراحت اعام 
کرد: »ما باید معارضه ی ســوریه را مســلح کنیم.«؛ اما واقعاً مفهومش این بود 
که تروریست ها باید به سوریه بیایند و نظام سیاسی سوریه را تغییر دهند؛ لذا 
ما شــاهدیم که در همان کنفرانس پس از خانم هیاری کلینتون، آقای سعود 
فیصل وزیر وقت عربستان سعودی بیرون می آید و می گوید: »این بحث کردن ها 
در مسائل سیاسی در سوریه ثمری ندارد. ما باید مخالفین سوریه و نظام سیاسی 
سوریه را مسلح بکنیم.«مدیرکل امور بین الملل مجلس به ابعاد جهانی مناقشات 
در منطقه اشــاره کرد و گفت: جهان شاهد یک جنگ پرهزینه و نقض حقوق 
بشر در جنگ مسلحانه تروریستی به مدت بیش از هشت تا نه سال در سوریه 
است با زیرساخت هایی که در سوریه از بین رفت افراد زیادی که کشته شدند.

امیرعبداللهیان تغییر نوع کنش و نوع بازی را دومین ویژگی و دومین تحول در 
مفاهیم روابط بین الملل و سیاســت بین الملل، دانست و بیان کرد: این بازی به 
شــدت نظامی و به شدت امنیتی است. خروجی این بازی این گونه شده است 
که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۸ میادی بیش از یک میلیون و صدو پنجاه هزار 
عراقی در خاک این کشــور کشته یا شهید شدند. این جمله ای است که من از 
یکی از مقامات عالی رتبه عراق در جریان یکی از سفرهایم شنیده ام(؛ در حالی 
که آمریکایی ها مدعی بودند که با بیش از صد و هفتاد هزار نیروی نظامی آمدند 
کــه مردم عراق را از حکومت دیکتاتوری و جنایتکار صدام بعثی نجات بدهند. 

این ارمغان آمریکا و آورده ضد حقوق بشری آمریکا برای مردم عراق است.

 سرلشکر سامی:
 وجودمان را برای دفاع از مردم فدا می کنیم

فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت: ما شرمنده مردممان هستیم و تمام وجودمان را 
می دهیم تا مشکات مردم حل شده و دیگر مشکلی هم برای مردم پیش نیاید.سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران  انقاب اسامی برای بررسی 
وضعیت مناطق دچار آبگرفتگی در بندر امام خمینی خوزستان حاضر شد.فرمانده کل 
ســپاه پاسداران در بازدید میدانی از مناطق آبگرفته با بیان اینکه بندر امام خمینی 
مشکات اساسی و جدی و نیاز به رسیدگی دارد، گفت: از مسئوان محلی و استانی 
می خواهم به طور ویژه برای حل مشکات اساسی این شهر برنامه ریزی کنند. سرلشکر 
 سامی تصریح کرد: سپاه نیز مثل همیشه کنار مردم است و برای کمک به مردم این 
شهر آمادگی کامل داریم. براساس طرح برنامه ریزی شده امروز در ۴ نقطه این شهر 
لوله گذاری صورت می گیرد تا در صورت بارش، آب به بیرون هدایت شــود و شــهر 
مجدداً دچار آبگرفتگی نشــود.وی تصریح کرد: سپاه برای حمایت و کمک به مردم 
آســیب دیده از آبگرفتگی نیز برنامه ریزی کرده است  و برای تعمیر و تجهیز منازل 
آسیب دیده در خدمت مردم هستیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی افزود: 
ســپاه از طرفی پیگیری می کند که مسئوان کشوری برای کمک به مردم تحرک 
بیشتری پیدا کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.وی با اشاره به شکیبایی مردم و صبر 
آنان گفت: ما شرمنده مردممان هستیم و تمام وجودمان را می دهیم تا مشکات مردم 

حل شود و دیگر مشکلی هم برای مردم پیش نیاید.

شمخانی در دیدار با وزیر خارجه آذربایجان؛
کشورهای منطقه از ایجاد کانون های ناامن ساز 

جلوگیری کنند
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: کشورهای منطقه باید با حسن هم جواری 
و اشــتراک مساعی از ایجاد کانون های جدید ناامن ساز و نگران کننده جلوگیری 
کنند.، »جیحون بایرام اف« وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که به تهران ســفر 
کرده است بعد از ظهر دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسایل دو جانبه و آخرین تحوات 
منطقه ای و بین المللی با او گفتگو کرد.در این دیدار شــمخانی، از برقراری صلح 
بین دو کشــور آذربایجان و ارمنستان و بازگشت بخش های اشغالی به سرزمین 
اصلی، آذربایجان ابراز خرســندی و برای دولت و ملت آذربایجان در مسیر رشد 
و توسعه آرزوی موفقیت کرد.وی با بیان اینکه روابط تهران باکو باید به بااترین 
ســطح ممکن ارتقاء داده شــود، تصریح کرد: اتمام پروژه های مشترک و اجرای 
توافقات فیمابین و شروع همکاری های جدید در حوزه های گوناگون نیازمند اهتمام 
جدی تر است.دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین عاقه مندی کشورمان برای 
مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده و آسیب دیده از جنگ را با توجه به تجارب 

و توانمندی های فنی و مهندسی اعام کرد.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه ساح های 
انفــرادی جزء ۲ کشــور برتر دنیا هســتیم، گفت: 
همچنین در حوزه موشــک های ضدزره جزء ســه 
کشــور و در حوزه موشــکی جزء چهار کشور دنیا 
قرار داریم.، سردار سرتیپ پاسدار »قاسم تقی زاده« 
جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
در گرامیداشــت روز دانشــجو که با حضور خانواده 
شــهید فخری زاده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
برگزار شــد، اظهار داشت: دانشــگاه صنعتی مالک 
اشــتر تهدیدات تکنولوژیک دشمنان نظام مقدس 
جمهوری اسامی اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و کشــورهایی را که به نیابت علیه کشور اقدام می 
کنند را مورد بررسی قرار می دهد و متناسب با نیاز 
نیروهای مسلح ســاح ها و سامانه های بازدارنده را 
پیش بینی می کند.وی افزود: خوشــبختانه دانشگاه 
مالک اشتر یک رســالت مشخصی در کنار سازمان 
هــای صنعتــی دارد که در قالب طــرح »صنایع و 
دانشــگاه« انجام شده اســت که این تعامل سازنده 
باعث می شود تا دانشــجوهای ما آینده خود را در 
ســازمانهای صنعتی نظامی و دفاعی ترسیم کنند.

ســردار تقی زاده گفت: به طور طبیعی بســیاری از 
تکنولوژی هایی پیشــرفته که در این دانشگاه دنبال 
می شود در رشته های همین دانشگاه موجود است 
و با بهره گیری از ســایر دانشگاه ها نیازمندی های 
علمی خود را تامین می کنیم.وی افزود: هم اکنون با 
حدود ۱۰۰ دانشگاه ارتباط تنگاتنگ داریم و جهت 
توســعه فناوری های مورد نیاز و مقابله با تهدیدات 
نو پدید دشمن تاش های ارزشمندی را در دستور 
کار داریم.جانشین وزیر دفاع ادامه داد: مقام معظم 
رهبری در خصوص همکاری با دانشــگاه ها و مراکز 
علمی همواره تاکید داشتند و در خصوص دانشگاه 
صنعتی مالک اشــتر فرمودند: من به این دانشــگاه 
چشــم امید دارم.وی با بیان اینکه در گذشته تعداد 
پروژه های بســیار زیادی در دســتور کار داشتیم و 
تاش کردیم افق روشــنی برای استفاده از فناوری 

های مقابله ای در دستور کار  قرار دهیم ، افزود: هم 
اکنون پروژه های تحقیقاتی موجود در دانشگاه کامًا 
مطابق با نیازهای عملیاتی نیروهای مســلح است و 
مورد سفارش سازمانهای صنعت دفاعی ما می باشد.

ســردار تقی زاده با اشاره به ماموریت های دانشگاه 
صنعتی مالک اشــتر گفت: ماموریت این دانشــگاه 
توســعه و ارتقاء ســطح دانش فنی و پژوهشی در 
زمینــه علوم و فناوری های نوین و مورد نیاز صنایع 
دفاعی و نیروهای مسلح است؛ همچنین ارتقاء سطح 
دانش و شایســتگی تخصصی نیروی انسانی وزارت 
دفاع از طریق تربیت آموزش و توانمندســازی افراد، 
از دیگر مأموریت های دانشــگاه صنعتی مالک اشتر 
اســت که این دو ماموریت دانشگاه مالک اشتر را از 
دیگر دانشــگاهها متمایز می کند.وی با بیان اینکه 
رشته های مختلفی چون برق، الکترونیک، مخابرات، 
متالوژی، مدیریت و دیگر رشــته ها در این دانشگاه 
تدریس می شــود، افزود:  امروز خوشبختانه عاوه 
بر تحقیقات بــر روی علوم پایه، تحقیقات در حوزه 
توسعه صنعتی و علوم بدیع در این دانشگاه به طور 
گســترده صورت می گیرد.ســردار تقی زاده گفت: 
وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر را در فرآیند 
چرخه اندیشــه، ایده تا محصول بــه عنوان مکمل 
صنعت در نظر گرفته اســت و به گونه ای سیاست 
گذاری کرده تا دانشــگاه صنعتی مالک اشتر کامًا 
بّین جهان علم اطاعات و تکنولوژی مراکز علمی و 
تحقیقاتی از طریق مجتمع های دانشگاهی قرار گیرد 
و اقدامات ازم را انجام می دهد.وی افزود: به واسطه 
تمهیدات مســئوان وزارت دفاع امروز یک ارتباط 
سازمان یافته بین صنعت و دانشگاه در حوزه فناوری 
های مورد نیاز و در ارتباط با فرآیندها و محصوات 
و در کنار آن آموزش کادر فنی و علمی و تخصصی 
شایسته  شکل گرفته است.ســردار تقی زاده افزود: 
در تنظیم ره نگاشــت های صنعتی دفاعی کارهای 
مطلوبی انجام شده اســت و در سال های آینده این 
توســعه پیدا خواهد کرد.وی ادامه داد:  وزارت دفاع 

تاکنون رتبه اول همکاری با ســایر دانشگاه ها را در 
کل دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح احراز کرده 
است و ما برنامه داریم تا بخش اعظمی از نیازمندی 
های اســتخدامی صنعت دفاعی را از طریق دانشگاه 
مالک اشتر جذب کنیم.جانشــین وزیر دفاع گفت: 
یکــی از اولویت هــای اصلی وزارت دفــاع ، ارتقاء 
دانشــگاه و زیرساخت های آن و توجه به حوزه های 
پژوهشی تحقیقاتی است و ما از دانشجویان نیز می 
خواهیم همچون دانشمند شهید دکتر فخری زاده به 
رشد علمی و تخصصی خود توجه داشته باشند و در 

این رابطه بسیار کوشا باشند.
وی خطاب به دانشــجویان دانشگاه صنعتی مالک 
اشــتر گفت: یکی از دانشــگاه های برتــری که در 
سطح بین المللی امروز شناخته شده است دانشگاه 
صنعتی مالک اشــتر است که به همین دلیل است 
دشمنان تحریم هایی را علیه دانشگاه صورت دادند. 
لــذا محققان و دانشــمندان نباید خــود را درگیر 
سیاســت زدگی کنند.وی با اشاره به پیشرفت های 
بدســت امده در حوزه دفاعی گفت: امروز در حوزه 
موشــک های ضد زره جزو سه کشور برتر دنیا و در 
حوزه ســاح های انفرادی جزو دو کشور برتر دنیا و 
همچنین در حوزه موشکی جزو چهار کشور برتر دنیا 
قرار داریم اگر قوی باشــیم صلح را همیشه خواهیم 
داشت.ســردار تقی زاده تصریح کرد: امروز در حوزه 
فضایی، موشکی، جنگ الکترونیک، پدافند و دریایی 
و   ... بســیاری از مسائل دیگر به پیشرفت های خوبی 
دســت یافته ایم.وی با بیان اینکــه خون به ناحق 
ریخته شده دانشــمندان و فرمانده بزرگ مقاومت 
سردار حاج قاســم سلیمانی بی جواب نخواهد ماند 
تصریح کرد رژیم اشــغالگر قدس تاوان این جنایت 
بــزرگ را خواهد داد، افزود: ما در حوزه انتقام خون 
دانشمندان کشــورمان از روی حکمت و خرد عمل 
خواهیم کرد و تصمیم داریم تا به موقع و ســر وقت 
بر اساس حکمت و خرد انتقام سخت را از دشمنان 

نظام و انقاب بگیریم.

سردار تقی زاده:
 یکی از 2 کشور برتر دنیا در حوزه ساح انفرادی هستیم
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گزیده خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

میزان فروش نفت و اوراق در ایحه بودجه باید اصاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ اصاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی 
انجام شــود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس درباره جهت 
گیری های ایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: 
بودجه عمومی دولت در سال آتی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ در بخش 
درآمدهای بودجه، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی های سرمایه ای که فروش 
نفت از جمله آن است )فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است( ، ۳۱۸ هزار 
میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق نیز نزدیک 
به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است. فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان 
دیده شده است.اعداد پیش بینی شده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی 
بوده و بیش برآورد صورت گرفته است که باید بازنگری شود؛ اساساً باید نفت را از بودجه 
عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در 

سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید
وی ادامه داد: در طرف مصارف نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری دولت، حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز 

بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است.

بیش برآورد فروش نفت /   اعداد غیرواقعی است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اعداد پیش بینی شده در ایحه بودجه 
۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی بوده و متناســب با عملکرد دولت در سال ۹۹ نیست 
و عمــًا باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته اســت. نســبت به فروش نفت باید 
بازنگری صورت گیرد و به دلیل اینکه اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به 
درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه 

قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید.

فقط 35 درصد منابع بودجه 1400 پایدار است
وی درباره کســری عملیاتی بودجــه ۱۴۰۰، گفت: تراز عملیاتــی بودجه ۱۴۰۰ حدود 
۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی اســت یعنی حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از مصارف بودجه با 
درآمدهای پایدار تســویه می شود و بقیه با سایر روش ها است مانند فروش اوراق بهادار و 
فروش نفت انجام می شود.پورابراهیمی اظهار داشت: بخش درآمدهای عمومی در بودجه 
۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و تا اان نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان محقق شــده اســت این رقم در ایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان 
دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۰ درصد و نسبت به پیش بینی 
عملکرد حدود ۲۶ درصد افزایش را شاهد هستیم.وی ادامه داد: بخش واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای که فروش نفت عمده درآمدهای این قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ 
هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال 
۱۴۰۰ بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش و نسبت به عملکرد 
رشــدی ۸ برابری را داشته است.این نماینده مجلس افزود: این مقایسه نشان می دهد که 

این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شــرایط اقتصادی کشــور است و اساساً درآمدهای 
نفتی باید از بودجه خارج شود و در صورتی که به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم 
جایگاهمان را در اوپک تقویت کنیم طبیعتاً درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه 

باید در صندوق توسعه ملی بیاید.

میزان فروش نفت و اوراق باید در ایحه دولت اصاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تاکید ویژه ای بر فروش نفت کرده و 
به نظر ما نیاز به بازنگری جدی است، عنوان کرد: فروش اوراق در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود که در بودجه سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان 
انتشار اوراق پیش بینی شده اســت در ایحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت 
انتشار اوراق دیده شده است.وی ادامه داد: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در 

بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت های ما است.

رکورد تاریخی در رشد هزینه های جاری
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره بخش هزینه های پیش بینی شده در ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در بخش هزینه های جاری، ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بااترین 
رشد را در میان لوایح بودجه ساانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی 
نظیر است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هزینه های جاری قانون ۹۹، ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می شــود تا پایان سال به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان 
هم برسد اما در بودجه ۱۴۰۰، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مجموع تعهدات بخش هزینه ای 
دیده شــده که رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ و ۵۳ درصد نسبت به 
عملکرد را نشان می دهد یعنی هزینه های جاری کشور به یکباره حدود ۶۰ درصد افزایش 

یافته است. که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.

بودجه عمرانی با توجه به تورم باید افزایش بیشتری می داشت
پورابراهیمی درباره رشــد اندک هزینه های عمرانی کشور گفت: بودجه عمرانی کشور در 
قانون بودجه ۹۹، ۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــد تا پایان ســال پیش بینی 
می شــود حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند یعنی برعکس هزینه ها که حدود 
۱۶ هزار میلیارد تومان بیشــتر از بودجه هزینه شــده، در بودجه عمرانی حدود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان کمتر هزینه خواهد شد.در ایحه ۱۴۰۰ بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد 
تومان دیده شــده که نسبت به بودجه امســال ۲۶ درصد افزایش دارد؛ این فزایش نصف 
افزایش هزینه های جاری است و عامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی 
که آثار تورمی را بر اســاس تحریم در پروژه های عمرانــی داریم بهتر بود دولت افزایش 
بودجه پروژه های عمرانی را بیشتر از هزینه های جاری می دید که بتوانیم اثر آن را در رونق 
اقتصــادی ببینیموی ادامه داد: بخش عمرانی در بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان 
دیده شــده است که نسبت به بودجه امســال ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد که این 
فزایش نصف افزایش هزینه های جاری است! که عامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست 
چون در شــرایطی که آثار تورمی را بر اساس تحریم در پروژه های عمرانی داریم بهتر بود 

دولت افزایش بودجه پروژه های عمرانی را بیشتر از هزینه های جاری می دید که بتوانیم اثر 
آن را در رونق اقتصادی ببینیم.

190 هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق های بازنشستگی
نماینده مردم کرمان گفت: بودجه صندوق ها با توجه به همســان سازی حقوق و افزایش 
پرداختی به دلیل افزایش بازنشسته ها برای اولین بار عدد باایی دارد به نحوی که مجموع 
پرداختی دولت به این صندوق ها ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اســت که از اعداد مهم بودجه 
است در کنار آن، دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیز وظیفه دارد که برای کارکنان فعلی 
و جاری اســت هزینه کند.پورابراهیمی درباره واگذاری سهام دولت در بودجه ۹۹، عنوان 
کرد: در بودجه امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان برای فروش سهام دیده شده بود که ۴۵ هزار 

میلیارد تومان آن تا کنون انجام شده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ دوبرابر افزایش می یابد.

اوراق سلف، دولت بعدی را بدهکار و فروش نفت را غیر واقعی می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به میزان پیش بینی اوراق سلف نفتی در بودجه 
۱۴۰۰ نیز گفت: دولت در ایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان ارواق ســلف نفتی را قرار 
داده اســت. اگر این پیش فروش منجر به فروش واقعی شــود می تواند در دل ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیســت؛ چون منجر به فروش واقعی می شود 
یعنی اگر دولت از طریق تســویه کاایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و 

فیزیک کاا را تحویل دهد موضوع فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده تر می شود.
وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب زاست چرا که هم 
تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می کند و هم فروش عددی که در حدود ۲۰۰ هزار 
میلیــارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی تر می کند. ما حتمــاً این را مورد توجه قرار 
می دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف ادامه داد: دولت در ایحه 
۱۴۰۰ این را آورده است که اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت 
دیده شــود و تحقق پیدا کند در سالهای بعد این تعهدات هزینه های شدیدی را متوجه 
دولت بعدی می کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است 

که مجلس در این زمینه ورود پیدا می کند.

کاهش بی سابقه سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه
وی ادامه داد: ســهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین ســهم ممکن 
رســیده است این در حالی است که ما در سال هایی مانند سال ۹۴، سهم ۴۰ درصدی را 
داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ سهم این درآمدها کمتر از ۳۰ درصد است. این نسبت کمترین 
اســت و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصاح شود.پورابراهیمی 
درباره بازپرداخت تعهدات صندوق ها بیان داشــت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از 
سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق های بیمه ای را از روش های 
مربوط به واگذاری دارایی ها دولت، حق اامتیاز و … دیده است که باید اصاحات اساسی 

در آن دیده شود.

  نرخ واقعی بیکاری در تابستان ۹۹ 
به ۱۸.۵ درصد رسید

بررســی ها نشــان می دهد ۲۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت 
شاغل تابستان ۱۳۹۸، در تابستان ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند 
و در صورتــی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ شــوند، نرخ بیکاری 
به ۱۸.۵ درصــد افزایش می یافت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
به تحلیل شــاخص های بازار کار در تابستان ۹۹پرداخت.با توجه به تحوات 
شــتابان و مهم بازار کار کشــور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه  
مدت این بازار می تواند حاوی اطاعات ارزشــمند و حتی رفع  کننده ابهام  ها 
و برخی ســؤاات موجود درخصوص این تحوات باشد. درخواست های مکرر 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسامی درخصوص تحوات بازار کار تهیه 
این گزارش ها را ضروری نموده اســت و انتظار می رود این گزارش ها بتواند 
از طریق ارائه به روزترین تحلیل ها و اطاعات بازار کار برای ســطوح مختلف 
قانونگذاری و سیاستگذاری مفید باشد.براساس بررسی های این مطالعه مهم 
ترین تحوات بازار کار کشور در تابستان ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا به 
شرح ذیل است:• در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تابستان 
۱۳۹۸(، جمعیت فعال ۱۶۲۶ هزار نفر کاهش داشته است که بخش مهمی از 
آن را زنان تشــکیل می دهند. این موضوع سبب شده نرخ مشارکت با کاهش 
۳.۱ درصدی به رقم ۴۱.۸ درصد برسد.• در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان 
۱۳۹۸، تعداد ۱۲۰۹ هزار نفر از جمعیت شاغان کشور کاهش یافته که حدود 
۸۱۷ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. عمده این کاهش اشتغال 
در مشــاغل خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است. نرخ اشتغال 
ناقص در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، ۰.۵ درصد افزایش را نشان 
می دهد. این موضوع به خصوص از منظر تأمین معیشــت خانوارهای کشــور 
بســیار بااهمیت است.• در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، جمعیت 
بیــکار ۴۱۷ هزار نفر کاهش داشــته که موجب کاهش نــرخ بیکاری به ۹.۵ 
درصد شــده است. با این حال این رقم تا حدی گمراه کننده است. بررسی ها 
نشان می دهد ۲۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان 
۱۳۹۸، در تابستان ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و در صورتی که 
این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می شدند، نرخ بیکاری به ۱۸.۵ درصد 

افزایش می یافت.

۴ میلیون تن کاای اساسی در بنادر داریم
 عده ای دوست ندارند کااهایشان 

را از بنادر خارج کنند
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که بیش از ۴ میلیون تن کاای اساسی در 
بنادر موجود اســت گفت: یک عده دوست ندارند کااهایشان را از بنادر خارج 
کنند که این کاهلی در تخلیه کاا از بنادر عادی نیست.محمد اسامی با اشاره 
به اتمام کار اجرایی راه آهن خواف- هرات گفت: این پروژه یکی از کریدور های 
مهم ترانزیتی برای منطقه خواهد بود.وزیر راه و شهرســازی افزود: این پروژه 
می تواند تحرک خوبی در توســعه زیرساخت ها در افغانستان ایجاد کنند برای 
این که این طرح امکان بهره برداری از معادن این کشور را برای ملت افغانستان 
مهیا می کند که می تواند موجب شــکوفایی اقتصادشان شود.او با بیان این که 
این طرح به تمامی با بودجه دولت ساخته شده است، با اشاره به تاریخچه طرح 
گفت: از ۲ ســال پیش ما این طرح را به صورت بسیار جدی و قاطع پیگیری 
کردیم و امروز تمام ایســتگاه ها و خط  های آن آماده شــده و پس امروز )روز 
پنج شنبه( با حضور روسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان افتتاح خواهد 
شد.اســامی با برشــمردن مزیت های اقتصادی طرح برای کشور های منطقه 
گفت: طرح حدود ۱۴۰ کیلومتر اســت و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
هزینه داشته است.وزیر راه با اشاره به برگزاری جشن خودکفایی ساخت واگن 
در داخل کشور گفت: با بکارگیری همه ظرفیت های شرکت های دانش بنیان 
امروز می توانیم همه محصوات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت ریلی را در 
داخل تولید کنیم.محمد اسامی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از لحاظ تامین زمین و تعریف پروژه و 
سازنده، همه اقدامات برای ۴۰۰ هزار واحد صورت گرفته است که از این تعداد 
۱۴۰ هزار واحد را خود مردم می سازند و زمینش را گرفته اند و پیشرفت خوبی 
هم داشته اند.او گفت: ۲۳۰ هزار واحد دیگر از طریق مجتمع سازی و ۳۰ هزار 
واحد هم به صورت مشــارکتی ساخته می شــود که مراحل اجرای این ها هم 
مسیر خودش را دارد طی می کند.وزیر راه تاکید کرد: هرچه مردم زودتر پول و 
آورده اولیه را به حساب بریزند کار زودتر پیش می رود.اسامی در ادامه درباره 
موجودی کاا ها در بنادر هم گفت: در بنادر بیش از ۴ میلیون تن کاای اساسی 
وجــود دارد که حدود ۵۰۰ هــزار تن آن روغن خوراکی و ۳.۵ میلیون تن آن 
هم کاا هایی مثل دانه های روغنی و نهاده های دام و طیور است.وزیر راه گفت: 
درباره رســوب کاا در بنادر یک بحثی هست آن هم این که یک عده دوست 
ندارند کااهایشــان را از بندر خارج کنند شاید به دلیل مزیت های اقتصادی، 
اما این کاهلی در تخلیه بار، به ویژه کاا های اساســی از بندر عادی نیست و با 
این همه دستورات و پیگیری ها هنوز هم روند خروج کاا افزایش چشمگیری 
نداشته است.او گفت: اکنون حدود ۱۴ میلیون تن کاا در بنادر موجودی داریم 
یعنی به اندازه عملکرد یکماهه بار در بنادر است که حدود ۳۰ درصد و از حد 
متعارف بیشتر است و حل این به قابلیت مدیریت دستگاه متولی برمی گردد 

که بتواند کاا ها را به موقع ترخیص کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج
 طرح تفصیلی در برخی مناطق کرج ناکار

آمد است
دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شهری شورای اسامی شهر کرج 
گفت: طرح تفصیلی در برخی مناطق کرج ناکارآمد اســت و نیازمند بازنگری 
است.مهدی حاجی قاسمی روز گذشته به همراه تعدادی از اعضا شورای شهر 
با حضور در منطقه ۵  شــهرداری کرج و بازدید از ســطح منطقه، اظهار کرد: 
خوشــبختانه همدلی و همراهی در تیم مدیریتی منطقه پنج شهرداری وجود 
دارد، این منطقه با توجه به وســعت و حجم باای جمعیت قابلیت یک شهر 
مستقل را دارد.وی گفت: با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت کرج به خصوص 
در این منطقه می توان مشــکات به وجود آمده در طرح تفصیلی گذشــته را 
مشــاهده کرد و به نظر می رسد طرح تفصیلی گذشــته ناکارآمد است و باید 
مطالبات شــهروندان در طرح تفصیلی بررسی شود.رئیس کمیسیون عمران و 
ترافیک شهری شورای اسامی شهر کرج دو نقشه ای بودن منطقه ۵ شهرداری 
کرج را از مشــکات این منطقه عنوان کرد و افزود: دو نقشه ای بودن یکی از 
دســتاوردهای دوره پنجم شورای شهر در راستای طرح تفصیلی است و باعث 

پیچیدگی زیادی در رسیدگی به امور شهر و شهروندان شده است.

استانها

 پرداخت غیرحضوری مقرری بیمه بیکاری و غرامت 
دستمزد ایام کرونا

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در آینده نزدیک برقراری مقرری بیمه بیکاری و 
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مربوط به کرونا به صورت کاما غیرحضوری و از طریق 
تبادل اطاعات بین دستگاه های ذیربط انجام می شود. مصطفی سااری،مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه های 
جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار داشت: بیمه 
شدگان تأمین اجتماعی که تست کرونا آنان مثبت باشد، اطاعات آنان از طریق ستاد ملی 
مقابله با کرونا به سازمان تأمین اجتماعی اعام می شود و سازمان تأمین اجتماعی غرامت 
دســتمزد ایام بیماری آنان را برای مدت دو هفته به حساب آنان واریز می کند بدون اینکه 
نیازی به ثبت درخواســت از ســوی این افراد باشد.سااری از امکان پرداخت غیرحضوری 
غرامت دســتمزد ایام بیماری به بیمه شــدگان تأمین اجتماعی درباره تمامی بیماری ها 
خبــرداد و گفت: این خدمت درصورتی به صورت غیرحضوری قابل ارائه اســت که تجویز 
استراحت پزشکی از طریق ســامانه نسخه الکترونیک انجام شود.وی با بیان اینکه سامانه 
نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی در اختیار پزشکان، داروخانه ها و تمامی درمانگران قرار 
دارد، گفت: استفاده از این سامانه مزایای بسیار زیادی برای کشور و بیمه شدگان دارد که 
یکی از آنها تسهیل قابل توجه در ارائه برخی خدمات از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری 
است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حذف بسیاری از مراجعات به شعب و کارگزاری ها 
برای تمدید اعتبار و صدور دفترچه را از دیگر مزایای اســتفاده از سامانه نسخه الکترونیک 
برشمرد و گفت: در صورتی که پاسخ استعام افراد درباره امکان استفاده از خدمات درمانی 
تأمین اجتماعی منفی باشد، کسب اطاع از دلیل منفی بودن پاسخ استعام از طریق سامانه 
تلفنی ۱۴۲۰قابل انجام است و در این مورد نیز نیازی به مراجعه حضوری افراد به شعب و 
یا کارگزاری ها نخواهد بود.سااری همچنین در این جلسه از اقدامات گسترده صورت گرفته 
برای توسعه و تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور به منظور افزایش خدمت 
رســانی به بیماران مبتا به کرونا تشــکر کرد و گفت: خرید تجهیزات و اجرای برنامه های 
توسعه ای مراکز درمانی به گونه ای انجام می شود که بعد از اتمام اپیدمی کرونا نیز تجهیزات 
و امکانات ایجاد شــده برای ارائه خدمات درمانی مورد استفاده قرار گیرد.سااری گفت: در 
آینده نزدیک برقراری مقرری بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مربوط به 
کرونا به صورت کاما غیرحضوری و از طریق تبادل اطاعات بین دستگاه های ذیربط انجام 
می شود و برای غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا حتی نیازی به ثبت درخواست در سامانه 

خدمات غیرحضوری نیز نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد؛
ورود به تخلفات ارز ۴۲۰۰تومانی

نصراه پژمانفر گفت: اســامی متخلفان در اختیار دستگاه های امنیتی قرار می گیرد.حجت 
ااســام نصراه پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسامی از ورود این 
کمیسیون متبوع خود به بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلفاتی که در این حوزه رخ 
داده اســت خبر داد و گفت: سال گذشته دیوان محاسبات گزارشی درباره تخلفات در این 
حوزه به نمایندگان ارائه کرده بود که بر اساس آن گزارش در حال بررسی موضوع هستیم.

وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند  اما به ازای آن کاا وارد نکرده 
اند، که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.پژمانفر تاکید کرد: طبق گزارشاتی که به دست 
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است، یک سوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاا های 
اساسی اختصاص داده شده اما ما به ازای آن کاا وارد کشور نشده است، بنابراین گزارشی از 
روند ارز های تخصیص داده شده در حال تدوین است که پس از تهیه در صحن کمیسیون 
و ســپس در صحن مجلس قرائت خواهد شد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان 
اینکه پس از احصاء نام افرادی که ارز دریافت کرده اند و ما به ازای آن کاا وارد نکرده 
اند، در اختیار دستگاه های امنیتی و اطاعاتی قرار خواهیم داد گفت: یک موضوعی که 
در این میان وجود دارد تکرار اســامی برخی افراد خاص برای دریافت ارز های دولتی 

است که باید این موضوعات قطعاً در روند تهیه گزارش تعیین تکلیف شود.
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قبوض آب و گاز از اول دی ماه تغییر می کنداستانها
پس از اجرای طرح برق امید این بار نوبت به آب و گاز رسید و آنطور که رییس جمهور 
اعام کرده مشــترکانی که در مصرف برق مراعات کنند تا پایان سال جاری و سال 
آینده ۳۰درصد پول برق پرداخت نمی کنند و در گاز و آب نیز از محاسبه اول دی، 

مشترکین کم مصرف طبق چارچوب اعامی، مبلغی پرداخت نمی کنند.
ا، طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و تشویق مشترکان به کاهش مصرف وارد 
مرحله اجرا شــد و آنطور که وزیر نیرو نیز روز گذشته اعام کرد با اجرای این طرح 
۱۲ درصد از تعداد مشترکان پر مصرف کاهش یافته است. همین مساله موجب شد 
تا دولت به فکر اجرای این طرح در بخش گاز و آب نیز باشــد و به نظر می رسد که 
کلید اجرای آب و گاز مجانی نیز زده شــده است.در این راستا دیروز حجت ااسام و 
المسلمین حسن روحانی - رئیس جمهوری اظهار کرد: در گزارش دیروز وزیر نیرو به 
دولت اعام شد که مصرف برق در آبان امسال نسبت به آبان پارسال کاهش یافته و 
شمار خانوارهای کم مصرف ۳.۵ درصد افزوده شده است و آنهایی که پرمصرف بودند 
میزان مصرف خود را حدود ۱۳ درصد کاهش داده اند و این یک مسیر ترویج فرهنگ 
درست خوب مصرفی برای خدمات مهمی است که با قیمت گزاف و گران برای دولت 
درمی آید تا در اختیار مردم قرار بدهد.رئیس جمهور با اعام اینکه مشترکانی که در 
مصرف برق مراعات کنند تا پایان سال جاری و سال آینده ۳۰درصد پول برق پرداخت 
نمی کنند، افزود: در گاز و آب نیز از محاســبه اول دی، مشترکین کم مصرف طبق 
چارچوب اعامی، مبلغی پرداخت نمی کنند و این به عنوان یکی از افتخارات بزرگ 
دولت دوازدهم است که از یک طرف آب، برق و گاز برای اقشار کم درآمد مجانی شده 
است و از طرف دیگر مردم کاما مطمئن باشند که در رشد و توسعه خودکفا هستیم.

وی  خاطرنشان کرد: قبل از اینکه گاز را برای اقشار تحت فشار مجانی کنیم، در گاز 
خودکفا شدیم یعنی تولید گاز را آنچنان باا بردیم که حتی در فصل زمستان بتوانیم 

پاسخگو باشیم و در عین حال بتوانیم صادرات گاز نیز داشته باشیم.

بررسی مشترکان گاز آغاز شد
در این باره محمد عسگری - سخنگوی شرکت ملی گاز - با اشاره به اهمیت مدیریت 
مصرف و توجه به این موضوع به ایسنا گفت: یکی از روش های شرکت ملی گاز برای 
کاهش مصرف استفاده از ابزارهای تشویقی است که اجرای آن نیازمند به کارگیری 
سازوکارهایی است.وی با تاکید بر اینکه باید برای اجرای این طرح ابتدا بررسی های 

ازم برای دسته بندی مشترکان صورت گیرد، تصریح کرد: پس از تصویب این  طرح 
اطاع رسانی کامل در این حوزه انجام می شد.

این طرح در تاریح مقرر اجرایی می شود
قاسم تقی زاده خامسی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - نیز ضمن مهم شمردن 
اهمیت مدیریت مصرف و توجه به این مســاله به ایســنا گفت: مقدمات اجرای این 
طرح در وزارت نیرو انجام شده است و آماده اجرای این طرح در تاریخ مقرر هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تجربه وزارت نیرو در برق نشان داد که می توان نتایج مثبتی را از 
ابزارهای تشویقی اخذ کرد: تصریح کرد: باتوجه به شرایط ایران و وضعیت منابع آبی از 

انجام طرح هایی که موجب کاهش مصرف می شود استقبال می کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه برای اجرای این طرح نیازمند برنامه 
ریزی و ارائه دستورالعمل هایی هستیم که اکنون در حال تدوین هستند، گفت: پس 
از مشــخص شــدن نحوه اجرا و پروتکل های آن این طرح استارت خواهد خورد و 

امیدواریم نتایج خوبی را بدست آوریم.
 

جزییات اجرای این طرح چیست؟
هیات دولت به منظور فرهنگ سازی، اطاع رسانی و آموزش با هدف کاهش مصرف 
مشترکان مصرف کننده بیش از الگو و اعمال سیاست تشویق مشترکان خانگی کم 
مصرف )با اعمال تخفیف صددرصدی(، با پیشــنهاد وزارت نیرو درخصوص »اصاح 
الگوی مصرف و تشــویق مشترکان کم مصرف آب« موافقت کرد.ترغیب مشترکان 
پرمصرف بــه تغییر رفتار و کاهش مصارف غیر ضــرور، ایجاد زمینه تحقق اهداف 
مشــترک با سایر مصوبات از جمله برق امید به منظور اصاح مصرف منابع کمیاب 
آب و انرژی و به دنبال آن بهبود شرایط زیست محیطی، از دیگر اهداف این مصوبه 
اســت.به موجب این مصوبه جلسه دیروز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست رئیس 
جمهور، مشــترکان خانگی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور متناسب با میزان 
مصرف به ســه گروه: )خوش مصرف(، )پر مصرف( و )بد مصرف( طبقه بندی شده 
و برای هر دســته از این مشترکان به تناسب، سیاست های حمایتی، تشویقی و یا 
بازدارنده اجرا می شــود.بر این اســاس، وزارت نیرو مجاز اســت صورتحساب آب و 

فاضاب مشــترکان با مصرف تا یک سوم الگوی تعیین شده را با تخفیف صددرصد 
محاسبه نماید. این تخفیف صرفاٌ شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری 
شــهری و روستایی می شــود و واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه های غیردایم 
نظیر باغ ویاها و خانه باغ ها مشمول این تخفیف نیستند. آب بهای سایر مشترکان 
تا الگوی تعیین شــده تغییر نخواهد کرد.درباره مشترکان با مصرف ماهانه بیش از 
الگوی مصرف، متعاقبا تصمیم دولت اعام خواهد شــد. دولت همچنین وزارت نیرو 
)شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور( را موظف کرد ضمن اطاع رسانی، آموزش و 
فرهنگ سازی، مشترکان پر مصرف را نسبت به استفاده از وسایل کاهنده مصرف با 
هدف اصاح رفتار و کاهش مصارف غیرضرور ترغیب نماید.دولت همچنین با هدف 
بهینه سازی مصرف گاز و تشویق مشترکان کم مصرف، تصمیماتی را اتخاذ کرد.به 
موجب این تصمیم، وزارت نفت مکلف شد گاز بهای مشترکین خانگی کم مصرف با 
الگوی مصرف تعیین شده را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ رایگان منظور نماید. این حکم 
شامل گاز بها و کلیه هزینه های مرتبط با آن )مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض 
گازرسانی( بوده و صرفاٌ سکونتگاه های دائمی در حال بهره برداری شهری و روستایی 
و همچنین سکونتگاه های عشــایری مشمول آن هستند و سکونتگاه های خالی از 
ســکنه و غیر دائم نظیر باغ ویاها، مشــمول این حکم نمی باشــند.گاز بها و کلیه 
هزینه های مرتبط با آن )شــامل مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی( 
برای مشترکان خانگی پر مصرف متعاقبا اعام خواهد شد. نرخ گاز مشترکان خانگی 
که میزان مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی تعیین شــده برای مشترکان کم مصرف 
و کمتر از الگوی تعیین شــده برای مشترکان پرمصرف باشد، بدون تغییر باقی می 
ماند.همچنین به مشترکان خانگی پر مصرف )با میزان مصرف بیش از الگوی تعیین 
شــده برای آنها( فرصت داده می شود از طریق روش هایی نسبت به اصاح مصرف 
خود اقدام کنند که می توان به  اجرای اقدامات بهینه ســازی مصرف که به صورت 
رایگان توســط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می شود و مشارکت در طرح های 
بهینه سازی مصرف گاز اعم از اصاح سامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های 
فرسوده اشاره کرد.به نظر می رسد که اجرای چنین طرح هایی می تواند ابزاری برای 
کاهش مصرف و به نوعی فرهنگسازی در جامعه باشد، از طرفی باتوجه به اینکه ایران 
کشوری پر مصرف در حوزه انرژی و آب است کارشناسان بر این باورند که ابزارهای 

تشویقی می تواند راهگشا باشد.

بهره برداری از جایگاه جدید عرضه مواد نفتی 
در آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی همچنین 
در مراســمی دیگر گفت: در شــرایط ســخت کرونا ویروس، با بهره برداری از 
سیصد و چهل و چهارمین جایگاه عرضه موادنفتی در این منطقه، ارائه خدمات 
ســوخت رســانی بی وقفه ادامه دارد. علی روح اللهی با اشاره به اهمیت توسعه 
جایگاههای عرضه ســوخت در تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب 
سوخت رســانی افزود: مدیریت و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی در شرایط 
سخت کرونا ویروس با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی در راستای تحقق 
اهداف ســازمانی انجــام وظیفه کرده و با انجام هماهنگی های ازم ســیصد و 
چهل و چهارمین جایگاه عرضه مواد نفتی اســتان با نام آذرپترول در کانشهر 
تبریز مورد بهره برداری و در مدار سوخت رسانی قرار گرفت. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این جایگاه 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی با سرمایه ای بالغ بر هفتاد میلیارد ریال در 
زمینی به مساحت ۱6۰۹ مترمربع احداث گردیده است. روح اللهی اضافه کرد: 
با احداث این جایگاه عاوه بر ارائه خدمات ســوخت رسانی برای ۱۲ نفر نیز به 
طور مســتقیم اشتغال زایی گردیده است. علی روح اللهی افزود: در این جایگاه  
سوخت مایع در چهار سکو و با ۱6 نازل بنزین معمولی و چهار نازل بنزین سوپر 
عرضه می گردد و ظرفیت کلی مخازن بنزین معمولی و ســوپر ۱4۵ هزار لیتر 
می باشــد. ازم به ذکر است با احتســاب این جایگاه عاوه بر ۱7۲ باب جایگاه 
عرضه ســوخت مایع، ۱7۲ باب جایگاه عرضه گاز طبیعی نیز در سطح منطقه 
آذربایجان شــرقی به طور شبانه روزی و با ظرفیت کامل آماده ارائه خدمات به 

شهروندان و مسافران است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛
اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای 

صرفه جویی در مصرف منابع آب
آذربایجان شرقی - فاح: معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار آذربایجان شرقی گفت: صرفه جویی در مصرف 
منابع آبی یکی از مهم ترین ضروریت های فعلی استان 
اســت. جواد رحمتی افزود: با وجود شــرایط نامساعد 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه، دستگاه های اجرایی و 
دولت تدبیر و امید در مســیر خدمت رسانی و اجرای طرح های عمرانی از هیچ 
تاشی دریغ نمی کنند.این مقام مسوول استانی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید 
بــا کمترین درآمدهای نفتی و پرداخت هــزاران میلیارد تومان یارانه، در اجرا و 
تکمیل طرح های عمرانی و خدماتی در سراســر کشور به خصوص در روستاها 
عزمی راســخ دارد. رحمتی با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف منابع آبی 
یکی از مهم ترین ضروریت های فعلی استان است، تاکید کرد: همه با هم باید در 
این زمینه تاش کنیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
با تاکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی اقشار مختلف مردم برای صرفه جویی 
در مصرف منابع آب اظهار کرد: اجــرای برنامه های آتی حوزه آب و انرژی باید 
متناســب با ظرفیت استان و منابع مالی موجود انجام شده و از هرگونه اقدامات 

غیرتخصصی و بی توجهی به اسراف در منابع مالی پرهیز شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران عنوان کرد؛
نقش ارزنده دستگاه هاي قضائي و انتظامي 

در پیشگیری از سرقت تجهیزات برق 
در نشست مشترک مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی بــرق غرب مازندران بــا محمد کریمی 
دادستان مرکز استان مازندران راهکارهای جلوگیری از 
سرقت تجهیزات و تاسیسات برق در غرب استان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.در این نشست که به میزبانی 
شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و با حضور فرمانداران شهرستان های 
نوشهر و چالوس،جانشین فرماندهی انتظامی استان مازندران، فرماندهان نیروی 
انتظامی غرب استان و با سایر فرماندهان و مدیران امورهای هشتگانه شرکت به 
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد،مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل این شرکت 
ضمن قدردانی از تعامل بسیار مناسب عوامل و همکاران دستگاه هاي قضائي و 
انتظامي استان،گزارش کاملي از اقدامات شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
، دغدغه ها و مشکات پیش روي تامین برق مطمئن و پایدار را ارائه داد.مهندس 
فرح زاد در این نشست از اجرای طرح"برق من" و ارایه خدمات به مشترکین به 
صورت غیرحضوری هم زمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: در راستای کاهش 
مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمت رسانی به مردم اجرای برنامه موبایلی 

"برق من" در دستور کار همکاران قرار گرفته است .

  چین با قرارداد نفتی چند میلیارد داری عراق 
را از تنگنا نجات می دهد

عراق برای کاهش کســری بودجــه دولت خود یک قرارداد نفتــی چند میلیارد داری 
برای فروش ۵ ســاله 4 میلیون بشــکه نفت با چین می بندد و پول یک سال فروش این 
نفت را پیشــتر دریافت می کند.به گزارش بلومبرگ، عراق در آستانه امضای یک قرارداد 
چندمیلیارد داری با شرکت نفت ژنهوای چین است. طبق این قرارداد، عراق پول فروش 
بلندمدت نفت به چین را به صورت پیش پرداخت دریافت می کند؛ بنابراین راه نجاتی برای 
دولت این کشــور خواهد بود. این جدیدترین مثال از اقدامات چین از طریق شرکت های 
تجارت دولتــی و بانک ها در وام دهی به تولیدکنندگانی مثل آنگــوا، ونزوئا و اکوادور 
اســت که با مشکل مالی مواجه هستند. بازپرداخت این وام ها به جای پول نقد به صورت 
بشــکه های نفت بوده است. ســقوط تقاضا برای نفت و قیمت آن بر بودجه عراق تأثیر 
گذاشــته و دولت این کشور برای پرداخت دستمزد حقوق بگیران خود با مشکل مواجه 
اســت. طبق گفته منابع آگاه، شرکت بازرگانی نفت عراق )سومو( شرکت ژینهوای چین 
را انتخاب کرده است. کابینه عراق هنوز این قرارداد را تأیید نکرده ولی سخنگوی کابینه 
عراق در روز سه شنبه گفت پیشنهادها در حال بررسی است و برای تأیید نهایی به دسته 
نخست وزیر می رســد. طبق نامه ای که سومو در ماه گذشته برای تاجران نفت فرستاده، 
شــرکت برنده 4میلیون بشــکه نفت عراق را که برابر با ۱۳۰هزار بشــکه در روز است، 

خریداری می کند و هزینه یک سال آن را پیشتر می پردازد.

اداره اطاعات انرژی آمریکا:
تولید روزانه نفت آمریکا امسال حدود یک میلیون 

بشکه کاهش دارد
اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد تولید نفت آمریکا امسال ۹۱۰ هزار بشکه در 
روز کاهش یافته و به ۱۱.۳4 میلیون بشــکه در روز می رسد که این کاهش بسیار 
بااتر از پیش بینی قبلی کاهش ۸6۰ هزار بشکه در روز است. این آژانس پیش بینی 
کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲4۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا 
کرده و به ۱۱.۱۰ میلیون بشــکه در روز می رســد که کاهش مذکور کمتر از پیش 
بینی قبلی کاهش تولید به میزان ۲۹۰ هزار بشــکه در روز اســت.تولید نفت شیل 
آمریکا در پی شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا که به سقوط قیمتها منجر شد، کاهش 
پیدا کرده اما امیدواری به عرضه انبوه واکسن کووید ۱۹ باعث شده است تولید نفت 
آمریکا از ســطح ماه مه که پایینترین رکورد دو سال و نیم گذشته بود، بهبود پیدا 
کند.تولیدکنندگان در واکنش به بهبود اخیر قیمتها، در حال افزودن شمار دکلهای 
حفاری نفت هستند و دکلهای بیشتری را فعال کرده اند. با این حال اداره اطاعات 
انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در مارس سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۱۱ 
میلیون بشکه در روز می رسد که به دلیل کاهش تولید در 4۸ ایالت این کشور است 
و نــرخ کاهش تولید در چاههای فعلی از تولید در چاههای جدیدی که در ماههای 

آینده حفاری می شوند، پیشی خواهد گرفت.

مدیر پاایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد
افزایش ۱۳۰ هزار تنی تولید اتان 

نسبت به سال گذشته
مدیر پاایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با انجام برخی 
تغییــرات تولید محصوات در فازهای 4 و ۵ افزایش یافت و شــاهد 
افزایش ۱۳۰ هزار تنی تولید اتان نســبت به ســال گذشته هستیم.

محمد شفیع موذنی  با اشاره به انجام فعالیت های مهم و مؤثر برای 
افزایش تولید در سال جاری اظهار کرد: با تعویض آمین و حل مشکل 
افت فشــار برج های جذب ردیف های گازی از توقف ۳6 روزه ردیف 
های گازی جلوگیری به عمل آمد و ظرفیت تولید محصوات متفاوت 
در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.به گفته وی این اقدام در واقع باعث 
افزایش تولید به میزان ۳6 روز در فازهای 4 و ۵ شده است.مؤذنی با 
بیان اینکه با تعویض غربال مولکولی ردیف های گازی دوم و چهارم 
میزان اتان تولیدی پاایشــگاه سوم نیز ۱۳۰ هزار تن نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته توانســتیم اقدامات خوبــی را در این بخش انجام دهیم.وی با 
تاکیــد بر اینکه این دســتاوردها و افزایش تولید با توان متخصصان 
پاایشگاه سوم انجام شده است، گفت: برای انجام و ادامه چنین طرح 

هایی برنامه های دیگری را نیز در دست اجرا داریم.

 واکسن کرونا مانع ریزش سنگین 
نفت شد

قیمت نفت دیروز چهارشنبه تحت تاثیر جهش غیرمنتظره ذخایر 
آمریکا که نگرانیها نسبت به کندی تقاضا را برانگیخت، کاهش یافت 
اما خوش بینی ســرمایه گذاران تحت تاثیر اخبار مثبت واکســن 
کووید ۱۹ افت قیمتها را محدود کرد. بهای معامات نفت برنت ۱۸ 
ســنت معادل ۰.4 درصد کاهش یافت و به 4۸ دار و 66 سنت در 
هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت ۱۵ سنت 
معــادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به 4۵ دار و 4۵ ســنت در هر 
بشکه رسید. معامات نفت برنت روز سه شنبه با پنج سنت افزایش 
و شاخص نفت آمریکا با ۱6 سنت کاهش بسته شده بودند.گزارش 
موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه نشان داد ذخایر نفت خام، 
بنزین و سوختهای تقطیری آمریکا هفته گذشته رشد چشمگیری 
داشــته اســت. ذخایر نفت ۱.۱4 میلیون بشــکه افزایش یافت در 
حالی که تحلیلگران در نظرســنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان 
۱.4۲ میلیون بشــکه را پیش بینی کرده بودند. آمار رسمی ذخایر 
بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره اطاعات انرژی آمریکا منتشر 
می شود.چی یوکی چن، تحلیلگر ارشد شرکت سانوارد تردینگ در 
این باره گفت: رشــد ذخایر نفت آمریــکا حس احتیاط را در میان 
سرمایه گذاران برانگیخت و باعث شد در آستانه انتشار گزارش اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، به فروش قراردادهایشــان در بازار بپردازند. 
اما اخبار روشــن درباره پیشرفت ساخت واکسن و امیدواری نسبت 
بــه اقدامات محرک مالی جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا 
بازار را در مجموع خوش بین نگه داشته است و نفت برنت و وست 
تگزاس اینترمدیت تا پایان ماه جاری به ســوی مرز ۵۰ دار در هر 
بشکه پیشــروی خواهند کرد.انگلیس واکسیناسیون مردم خود را 
روز ســه شنبه آغاز کرد. شــرکت فایزر روز سه شنبه مانع دیگری 
را از ســرراه خود برداشت. ســازمان غذا و داروی آمریکا اسنادی را 
منتشــر کرد که درباره ایمنی یا تاثیر واکسن ساخت این شرکت با 
همکاری شرکت بایو ان تک آلمان هیچ هشدار جدیدی نداد.اخبار 
واکســن باعث شد نگرانیها از افزایش شــدید موارد ابتا به کووید 
۱۹ در سطح جهانی و تجدید تدابیر قرنطینه در کالیفرنیا، آلمان و 
کره جنوبی تحت الشــعاع قرار گیرد.بر اساس گزارش رویترز، اداره 
اطاعات انرژی آمریکا روز ســه شنبه اعام کرد تولید نفت آمریکا 
ســال آینده به میزان ۲4۰ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و 
به ۱۱.۱۰ میلیون بشــکه در روز می رســد که کاهش کمتری در 
مقایسه با پیش بینی قبلی کاهش تولید این کشور به میزان ۲۹۰ 

هزار بشکه در روز است.

تشــکیل بازار آب که چندین سال است 
منتظر تصمیم گیــری باقی مانده بود در 
مراحــل پایانی خود به ســر می برد و آن 
طور که معاون وزیر نیــرو در در امور آب 
و آبفا اعام کرده کمیته بازار آب تشکیل 
و احکام آن توسط وزیر نیرو صادر و اباغ 
شده است. تا کنون نیز دو جلسه در همین 
راستا برگزار شده اســت و امیدواریم این 
طــرح نیز به زودی بــه نتایج قابل قبولی 
برسد.، سال ۱۳۹۵ طرح تشکیل بازار آب 
به صورت آزمایشی در چهار استان و چهار 
دشت در همان استان ها به اجرا درآمده و 
قرار بود، درنهایت نتیجه آن تا سال ۱۳۹6 
منتشر شود اما در آن سال مسووان وقت 
اعام کردند مقدمات ایجاد بازار آب هنوز 
فراهم نشده لذا ازم است که نظام نامه های 
متعددی در این باره تدوین شــود.این در 
حالی است که با تشکیل بازار آب می توان 
تا حــد زیادی میزان منابــع و مصارف را 

مدیریت کرد؛ به عبارت دیگر از این طریق 
می توان با مدیریت بر عرضه و تقاضای آب، 
بحران منابع آبی از جمله منابع زیرزمینی 
را مهار کرد. فعــال کردن بازار آب به باور 
کارشناســان  یکــی از راهکارهای مقابله 
با بحران آب در کشــور است.قاســم تقی 
زاده خامســی در رابطه بــا اقداماتی که 
برای تشــکیل بازار آب انجام شده است، 
با بیان اینکه هدف اصلی از تشــکیل بازار 
آب افزایــش بهره وری آب اســت که در 
کشور متاسفانه بسیار پایین است، اظهار 
کــرد: تا قیمــت واقعی آب مشــخص و 
الگوی کشت تعیین نشود وضعیت تغییر 
نخواهد کرد. بیش از ۹۰ درصد آب کشور 
در بخش کشــاورزی مصرف می شود و با 
تشکیل بازار آب به تدریج قیمت ذاتی آب 
مشــخص خواهد شد.وی افزود: درواقع به 

دنبال افزایش بهــره وری در صنعت آب 
هســتیم. ایران هم به کشاورزی و هم به 
صنعت نیــاز دارد و در اولویت اول به آب 
شرب نیاز اســت. اگر با روال فعلی پیش 
برویم قطعا در آینده دچار مشکات جدی 
از نظر منابع آبی می شویم.معاون وزیر نیرو 
در در امــور آب و آبفــا  با بیان اینکه باید 
این مســاله را مدنظر داشت که  آب تابع 
یک متغیر به نام بارندگی اســت که اصا 
قابل پیش بینی نیســت، تصریح کرد: به 
عبارت دیگر اکنون کسی نمی تواند بگوید 
سال آینده سالی خشک یا تر است. حتی 
نمی توان دو یا سه ماه آینده را پیش بینی 
قطعی کرد.به گفته تقی زاده خامسی در 
سال ۱۳۹6 تمام بحث روی خشکسالی و 
مقابله با این مساله بود و تمام پیش بینی 
ها این بود که سال های خشکی در انتظار 

اســت، اما همان سال با سیاب های غیر 
قابل پیش بینی مواجه شــدیم. بارندگی 
های امســال نیز پیش بینی نشده بود و 
انتظار پاییزی خشک را داشتیم اما اکنون 
شــاهد بارش باران هستیم؛ بنابر این نمی 
توان روی متغیر باران حســاب کرد و باید 
بــه دنبال آب پایدار بــود. وی با تاکید بر 
اینکه آب پایدار یعنی آب های تجدیدپذیر 
که اکنون حــدود ۱۳۰ میلیار مترمکعب 
در ایــن حوزه کمبــود آب داریم و اگر به 
همین منوال پیــش برویم در افق ۱4۲۰ 
نزدیک ۲۵۰ میلیارد متر مکعب کســری 
مخزن خواهیم داشت، گفت: باید در این 
شرایط بهره وری را افزایش دهیم؛ به ویژه 
در بخش کشــاورزی که بیشترین مصرف 
آب صورت می گیرد نباید آب را به راحتی 
هدر داد و باید فکری برای آب کشور شود. 
راه حل این کار وجود دارد و نیازمند یک 

اراده ملی است.

تشکیل بازار آب به کجا رسید؟

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
 یک مرحله ای با ارزیابی ساده

  تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ســاده » تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر و حریم 
رودخانه های کرج و شاهرود« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در ســامانه مورخ 99/09/18 می باشد. اطاعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 19 مورخ 99/09/23

مهلت ارسال پاسخ : تا ساعت 19 مورخ 99/10/04
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت11 مورخ 99/10/06 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598

تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 99-04
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گزیده خبر معاون وزير صمت اعام كرد:

انتشار ۸ هزار ميليارد تومان اوراق بدهی برای توليد
معاون وزیر صمت گفت: طی سال جاری بیش از ۸ هزار میلیارد 
تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد 
قابل توجهی نســبت به سال گذشته را نشان می دهد اما هنوز 
هم این سهم، پایین است.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی 
در جلسه کارگروه تأمین مالی با بیان اینکه در دنیا بخش مهمی 
از تأمین مالی واحدهای تولیدی از انتشــار اوراق اســت، اظهار 
داشت: در ســال ۹۸ از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهی منتشر شده در بازار ســرمایه، تنها در حدود ۲.۵ درصد 
ســهم بخش صنعت و معدن بوده اســت که سهم قابل قبولی 
نیست. در واقع تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار 
اوراق در بخــش صنعت و معدن داشــتیم.معاون طرح و برنامه 
وزیر صمت تصریح کرد: ارقام اوراق بدهی منتشــر شــده برای 
شــرکتهای تولیدی نشانگر این اســت که کمتر از یک درصد 
منابــع مالی پرداختی به بخش تولید از شــبکه بانکی از محل 
اوراق تأمین شده است که این سهم حتماً باید افزایش یابد.وی 
گفت: اتکا بیش از حد تولید به سیستم بانکی و محدودیت های 
مالی بانک ها برای این بخش، دچار اشــکال است که باید برای 
آن چاره اندیشی عملیاتی شــود.زرندی افزود: با برنامه ریزی و 
پیگیری های زیادی که انجام شد تاکنون و طی سال جاری بیش 
از ۸ هــزار میلیارد تومان انــواع اوراق بدهی برای بخش تولید 
منتشــر شده که رشد قابل توجهی نســبت به سال گذشته را 
نشان می دهد و تا پایان سال این عدد افزایش خواهد داشت که 
با وجود رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته اما هنوز هم این 
ســهم، پایین است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: ضمن اینکه باید مسیر استفاده از این ابزارها 
تسهیل شود اما سیســتم های سنتی مالی در بنگاهها هم باید 

تغییــر کند و به جای اینکه تمــام وقت و تاش بنگاهها صرف 
دریافت تسهیات از نظام بانکی شود باید به طرف بهره مندی 
از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.وی با اشاره به اینکه مساله 
اصلی بنگاه ها در اســتفاده از تأمین مالی در بازار بدهی موضوع 
رکن ضامن اســت، گفت: رتبه بندی اعتباری بنگاه ها که اخیراً 

عملیاتی شده کمک بسزایی به تسریع و تسهیل تأمین مالی در 
بازار سرمایه خواهد نمود که می بایست تقویت شود.

مزيت اوراق گام در تأمين مالی اعتباری بنگاه های توليدی
زرنــدی یکی از اوراقی که بنگاههای تولیــدی می توانند از آن 

اســتفاده کنند را اوراق گام نامید و افزود: با اســتفاده از اوراق 
گام، ضمن عملیاتی شدن تأمین مالی زنجیره تأمین در زنجیره 
مثل قطعات خودرو، نســاجی و پوشاک، تجهیزات صنعتی و… 
ظرفیت مناسبی برای جهش تولید در این صنایع ایجاد خواهد 
شــد که با توجه به تعامات خوب صورت گرفته با شبکه بانکی 
و بانک مرکزی می تواند جایگزین بخشــی از روش های مرسوم 
تأمین سرمایه در گردش باشد.وی گفت: امکان خرید اعتباری 
مواد اولیه مورد نیاز در سررسیدهای یک تا ۹ ماه؛ عدم شمولیت 
سقف های در نظر گرفته شده در آئین نامه تسهیات و تعهدات 
کان؛ منــوط نبودن صدور اوراق گام به اخذ گواهی تبصره یک 
ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مســتقیم؛ عدم ضرورت استعام 
وضعیت بدهی غیر جــاری بنگاه متعهد توســط بانک عامل؛ 
پرداخت کارمزد حدود دو درصدی به جای ســود تسهیات از 
مزایای اوراق گام اســت.زرندی افزود: امکان نقل و انتقال بدون 
کارمزد اوراق در مدت یک ششــم عمر اوراق در سیستم بانکی؛ 
نرخ تنزیل منطقی در بازار سرمایه به دلیل تضمین نقد شوندگی 
اوراق توســط بانک عامل، از دیگر مزایای اســت که بنگاههای 
تولیدی با اســتفاده از اوراق گام از آن بهره مند می شوند.معاون 
طــرح و برنامه وزیر صمت تاکید کــرد: با توجه به اهمیت این 
ابزار در برنامه های وزارتخانه و اهتمام جدی بانک مرکزی برای 
عملیاتی کــردن آن، این موضوع در دســتور کار قرار گرفته و 
دفتر تأمین مالی معاونت طــرح و برنامه با جدیت آن را دنبال 
می کنــد.وی با بیان اینکه اوراق گام می تواند نســبت به تأمین 
مواد اولیه کارخانجات در کشور بدون پرداخت وجه نقد و با ساز 
وکار اعتباری کمک بســزایی کند، این روش را مؤثر در جهش 

تولید دانست.

درنامه معاون گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کاا اعام شد
معامله عجیب سودجویان در مرز!

بعد از اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در مبادی ورودی، 
معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با ســتاد مبــارزه با قاچاق کاا و ارز 
ضمن اعام تبعات ناشی از تجمع در شرایط کرونایی و همچنین سوءاستقاده 
ســودجویان در خرید و فروش حق رجیستری، خواستار شده که اجرای طرح 
رجیستری گوشی به صورت غیر حضوری و پس از انجام استعامات سیستمی 
از واحــد گذرنامه و در مکانی به غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شــود. از 
۱۲ مهر امســال به گمرکات اجرایی اباغ شــد که هرگونه ثبت غیرحضوری 
تلفن همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافرین 
ممنوع است، براین اساس باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل 
مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی 
تشــریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام شود.در مدتی که از اجرایی 
شــدن این بخشنامه گذشت ا،عتراض و انتقادات بسیاری از سوی مسافران به 
دلیل شــکل گیری صف های طوانی و معطلی چند ساعته در مبادی ورودی 
برای رجیســتری گوشی موبایل مطرح بود، آن هم در شرایط کرونایی موجود 
که موجب ایجاد آسیب هایی برای مسافران و البته کارکنان گمرک شده بود، 
ولی به هر صورت الزامی بود که باید انجام می شــد.این تمام ماجرا نبود و در 
این بین سودجویان با سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده دست به خرید و فروش 
حق رجیستری زده اند.اما تازه ترین اعام مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی 
گمرک ایران - به ایسنا، از این حکایت دارد که وی طی گزارشی به ستاد مبارزه 

با قاچاق کاا و ارز، خواستار اصاح روند موجود شده است. 

طرح در جريان است اما امكان رعايت فاصله گذاری اجتماعی نيست
در بخشــی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
اعام شــده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شــده، از ۱۲ مهر سال جاری 
اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافرین صرفا در سالن مسافری گمرکات 
و مبادی ورودی کشــور و بعد از انجام تشــریفات گمرکی انجام شده است و 
در حال حاضر کلیه مســافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند 
رجیســتری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هســتند و گمرک نیز با وجود 
مشــکات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیــرو، امکانات و فضا خود را 
ملزم به اجرای دقیق آن دانســته اســت.ارونقی همچنین اشاره ای به گزارش 
های دریافتی در اجرای طرح رجیســتری حضوری در مبادی ورودی داشــته 
و اعام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مســافرین ورودی در فرودگاه ها و 
مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می دهد که 
فاصله گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید 
بر رعایت الزامات سامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری 
از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سامت 
مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این 

موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.

عدم امكان رجيستری غير حضوری در سامانه
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیســتری گوشــی تلفــن همراه از طریق 
سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات گمرک ایران 
و پیامدهای این موضوع اشــاره و تصریح شده که بر این اساس باید کارشناس 
گمرک از طریق سامانه »مرچنت« و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند 
اقدام کند. اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی 
با کشــورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی 
از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در 
حالی اســت که گزارش گمرکات اجرایی نشان می دهد که خیل عظیمی از 
مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن های مسافری بوده و علیرغم 

تمهیدات ازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.

هشدار نسبت به مشكات اساسی در زمان پيک مسافر
همچنین ارونقی با اشاره به ابتای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و 
محدودیت های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت 
های مرزی و عدم اســتقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در 
کمترین میزان خود اســت، ولی انتظار می رود در ایام خاص و شــرایط پیک 
مســافرت ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه 

افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.

ماجرای تامل برانگيز خريد و فروش حق رجيستری
امــا در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از ســوی معاون فنی 
گمرک ایران اشاره شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای 
سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام 
به ورود و خروج افراد از کشور کرده اند که خود موجب مشکات بسیار از جمله 
تشکیل صف های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز 

و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.

برخی نمی دانند گوشی به اسم آنها رجيستر شده است
این مقام مســئول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیســتری 
گوشــی با ارقام مختلف و حاشــیه سود مناســب موجب ایجاد انگیزه بیشتر 
سودجویان و داان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی 
برخی ســودجویان، اقدام به درج آگهی هــای مختلف در فضای مجازی و در 
ســطح شهر مرزی و استان ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می کنند 
و افراد عادی را در کســوت مسافر از کشور خارج قرار می دهند و پس از درج 
مهر خروج و ورود به کشــور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر 
و در مراحل مختلف ورود  مســافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و 
اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطاع 
فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی 
می کنند. این در حالی اســت که اطاعات دریافتی گمرک نشــان می دهد 
اکثر افرادی که مورد سوءاســتفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به 
نام خود خبر نداشــته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص 

سوءاستفاده کننده را ندارند.

رجيستری را از مبادی ورودی گمرك خارج كنيد
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز خواسته 
تا با توجه به گزارش ارائه شــده و جهت جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا و 
همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام مند کردن فرایند 
رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشــی به صورت غیرحضوری و پس از 
انجام استعامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی 
گمرک انجام شــود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای 
طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا 

جلوگیری شود.

خوانساری تشریح کرد
 چرا نتوانستیم به طور واقعی با فساد

مبارزه کنیم؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مداخله بیش از حد دولت در تصدی گری 
اقتصاد کشور، فراهم نبودن محیط مناسب کسب وکار و امضاهای طایی از 
جمله دایلی اســت که موجب شده نتوانیم با فساد مبارزه کنیم.به گزارش 
اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در ششمین همایش مبارزه با فساد، 
اظهار داشــت: این که چرا نتوانســته ایم در دهه های گذشته به طور مؤثر و 
واقعی با فســاد مبارزه کنیم، دایل مختلف اما وابســته ای به یکدیگر دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت بزرگ، اقتصاد دولتی و مداخله بیش 
از حد دولت در تصدی گری اقتصاد کشــور، فراهم نبودن محیط مناســب 
کســب وکار برای بخش خصوصی و مجوزهای فــراوان و امضاهای طایی 
در نظام اداری و اقتصادی کشــور از جمله این دایل اســت.وی ادامه داد: 
همچنین شفاف نبودن و تفسیرپذیری مصوبات و مقررات که باعث می شود 
هر کسی در مقام اجرا، تفسیر و تعبیر خودش را از قانون داشته باشد نیز از 
دیگر دایل عدم مبارزه مؤثر با فساد است.خوانساری تاکید کرد: مهمترین 
کاری که برای جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از مهاجرت نخبگان می توان 
انجام داد، مبارزه با فســاد است.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین 

باید تاکید شود که رسانه های آزاد نیز مؤثرترین راه مبارزه با فساد است.

یک مقام مسئول:
۲۳۱۹ واحد توسط ۱۸ بانک تملک شده اند

یک مقام مســئول گفت: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ هزار 
و ۳۱۹ واحد توسط ۱۸ بانک تملک شده اند که آمار نهایی مربوط به تمامی 
بانک ها نیز به زودی ارائه و منتشر خواهد شد.به گزارش وزارت صمت، بابک 
دین پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: 
بانک مرکزی در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه واگذاری 
اموال مازاد شبکه بانکی را اباغ کرده که اتفاق بسیار مهمی برای حوزه تولید 
است.قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: این اقدام 
در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور مبنی 
بر بازگشت واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بوده است.وی با اشاره به دیگر 
دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک 
شبکه بانکی بیان کرد: همواره بر موضوع کمترین تملک در شبکه بانکی تاکید 
داشــته ایم و با جمع بندی نظرات کارشناسی، این دستورالعمل با جامعیت 
بیشتری ارائه خواهد شــد.قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
کشــور در خصوص آمار واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، گفت: بر اساس 
آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ هزار و ۳۱۹ واحد توسط ۱۸ بانک تملک 
شــده اند که آمار نهایی مربوط به تمامی بانک ها نیز به زودی ارائه و منتشر 
خواهد شد.دین پرســت در مورد واحدهای مشکل دار و بحرانی نیز تصریح 
کرد: بر اســاس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکات این واحدها 
در دو سطح جدی و عادی تعیین تکلیف می شود و مشکات این واحدها باید 
احصا و به وزارتخانه های مرتبط برای تعیین تکلیف ارســال گردد.وی ادامه 
داد: بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹۶ واحد دارای مشکل 
جدی با اشــتغال ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر و حدود یک هزار و ۱۵۲ واحد دارای 

مشکل عادی با ۱۳۸ هزار نفر اشتغال داریم.

بانک مرکزی:
منبع آمار صادراتی اعامی رییس کل بانک 

مرکزی،سامانه جامع تجارت بود
بانک مرکــزی در واکنش به گمرک ایران در خصوص آمارهای تراز تجاری 
کشــور اعام کرد: منبع آمــار صادراتی اعامی از ســوی رییس کل بانک 
مرکزی، ســامانه جامع تجارت بوده است. بانک مرکزی در واکنش به اعام 
گمرک ایران مبنی بر تراز تجاری منفی بر اساس آمار و اطاعات این دستگاه 
اعام کرد: ماک اعــام آمار صادرات ۲۶.۵ میلیــارد داری و واردات ۲۵ 
میلیارد داری کشور، سامانه جامع تجارت بوده است.در توییت منتشر شده 
از سوی روابط عمومی بانک مرکزی آمده است:آمار اعامی صادرات و واردات 
اعامی از ســوی رئیس کل بانک مرکــزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما مبتنی بر اطاعات سامانه جامع تجارت در تاریخ ۱۶ آذرماه 

بوده است.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل خبر داد:
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک 

شبکه بانکی در دستور کار است
 قائم مقام رییس ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعام کرد: بانک 
مرکزی در جلســه قبلی شــورای پول و اعتبار، دســتورالعمل چگونگی 
واگذاری اموال مازاد شــبکه بانکی را اباغ کرده که اتفاق بســیار مهمی 
برای حوزه تولید اســت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »بابک 
دین پرســت« در حاشــیه جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید افزود: 
این اقدام در راســتای اجرای دســتورات رییس جمهــوری و معاون اول 
رییس جمهوری مبنی بر بازگشــت واحدهای تحت تملک شــبکه بانکی 
بوده است.وی با اشاره به دیگر دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، بیان داشت: همواره بر موضوع 
کمترین تملک در شــبکه بانکی تاکید داشــته ایم و با جمع بندی نظرات 
کارشناسی، این دستورالعمل با جامعیت بیشتری ارائه خواهد شد.قائم مقام 
رییس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور درخصوص آمار واحدهای 
تحت تملک شــبکه بانکی، گفت: بر اســاس آمار وزارت امور اقتصادی و 
دارایی ۲ هزار و ۳۱۹ واحد توســط ۱۸ بانک تملک شده اند که آمار نهایی 
مربوط به تمامی بانک ها نیز به زودی ارائه و منتشــر خواهد شــد.وی در 
مورد واحدهای مشــکل دار و بحرانی نیز گفت: براساس آمار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، مشــکات این واحدها در دو ســطح جدی و عادی 
تعیین تکلیف می شود و مشکات این واحدها باید احصا و به وزارتخانه های 
مرتبط برای تعیین تکلیف ارسال شود.دین پرست ادامه داد: بر اساس آمار 
وزارت تعاون ۱۹۶ واحد دارای مشــکل جدی با اشــتغال ۳۸ هزار و ۵۰۰ 
نفــر و حدود یک هزار و ۱۵۲ واحد دارای مشــکل عادی با ۱۳۸ هزار نفر 
اشتغال وجود دارد.وی همچنین از استانداران و فرمانداران خواست تا همه 
مراقبت های ازم را انجام دهند که تا پایان سال مشکات این واحدها رفع 
شود.این مقام مسوول با یادآوری اینکه در ستاد تسهیل بیشتر سعی داریم 
به امر سیاســت گذاری بپردازیم، گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع 
تولید در استان ها وظیفه رســیدگی و پیگیری به مشکات تولیدی را بر 
عهده دارند و اگر مشــکات واحدی در سطح استان ها رفع نشود، موضوع 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه های 

ملی و استانی بررسی می شود. 

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح کرد
شفافیت و سهولت در فضای کسب وکار، مبنای 

اقدامات وزارت صمت خواهد بود
معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت ضمن تاکید بر ایجاد شفافیت در زنجیره مصرف در فضای 
کسب و کار، به عنوان راهبردی در اقدامات وزارت صمت، اعام کرد که با اجرای دستورالعمل 
ساماندهی وضعیت ورق های  فوادی و همکاری  تشکل های صنعتی و صاحبان صنایع، مواد 
اولیه با سرعت بیشتری در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار خواهد گرفت. مهدی صادقی 
نیارکی در جلسه ای که با سندیکای لوله وپروفیل داشت، ضمن طرح دغدغه های پیش روی 
بخش مولد کشــور، اظهارکرد: با بررسی وضعیت عرضه وتقاضا و حذف واحدهای غیر فعال 
یا غیر شــفاف، بستر را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی فراهم کرده ایم.

معاون امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نکاتی در زمینه اباغیه شیوه نامه 
ساماندهی بازار فواد توسط ستاد اقتصادی دولت، ضمن تاکید بر عدالت در توزیع مواد اولیه 
و بهبود وضعیت تولید در زنجیره تولیدات صنعتی از جمله صنایع فلزی، خاطر نشان کرد: ما 
به دنبال شــفافیت در عملکرد بنگاه ها و کاهش هزینه مبادله تولید هستیم و این سیاست 
در راســتای عرضه عادانه ورق های فوادی با قیمت منطقی  به متقاضیان است. وی اجرای 
این سیاســت را در راستای رفع مشکات واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع 
مولد دانســته و تصریح کرد: ازم است که  بســتر به صورت عادانه برای فعالیت واحدهای 
صنعتی مولد فراهم شــود و امکان حضور واحدهای غیر شفاف در فضای صنعتی به حداقل 
برسد.   عاوه براین، واحدهای صنعتی که مواداولیه ارزان دریافت می کنند، بایستی  محصوات 
تولیدی خود را به قیمت منطقی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.صادقی نیارکی در 
ادامه ضمن اشاره به بازنگری در سهمیه واحدهای صنعتی در حوزه ورق های فوادی، تاکید 
کرد: با شناسایی واحدهای صنعتی فعال، توزیع مواداولیه برای مصرف کننده واقعی با سرعت 
بیشتری انجام خواهد شد و دست واسطه های غیر مولد نیز از این بازار کوتاه خواهد شد.این 
مقام مسئول در پایان اعام کرد: واحدهای صنعتی که نسبت به اصاح سهمیه خود اعتراض 
دارند، می توانند با اعام مستنداتی همچون صورت های مالی حسابرسی از میزان محصوات 
تولید شده، مالیات ارزش افزوده، مصرف حامل های انرژی و سایر مدارک به سازمان های صمت 
استانی مطابق دستورالعمل اباغ شده از سوی کمیته تخصصی عرضه و تقاضای فواد، به جهت 
افزایش سهمیه خود اقدام کنند.طبق اعام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست که با 
حضور نمایندگانی از هیات مدیره سندیکای لوله وپروفیل برگزار شد، اعضا این تشکل تخصصی 
با تشریح مشکات پیش روی تولید، از اجرای این دستورالعمل استقبال کرده و مقررشد تا در 
راستای تحقق شفاف سازی در شناسایی واحدهای صنعت مولد و احصاء ظرفیت های اسمی 

و بالفعل واحدهای زیر مجموعه سندیکای لوله وپروفیل براساس مستندات علمی اقدام کنند.

فراخـوان ارزيـابي كيـفي

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شركت شــهركهاي صنعتي اســتان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي )نظارت بر بهره برداري و 
نگهداري شــبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضاب 15 شهرك و ناحيه صنعتي داراي شبكه و تصفيه خانه( 
به شــماره )2099001281000094( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل 
برگزاری فراخوان ازدريافت و تحويل اســناد فراخوان تا تهيه فهرســت مشاوران دارای صاحيت ، ارسال 
درخواست پيشنهاد)RFP( ،ارائه پيشنهاد مشــاوران و بازگشايی پاكت ها از طريق از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . ازم است پيشنهاد 
دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1399/09/20 مي باشد.
*  مهلت دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي از سامانه ستادتا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/26

* مهلت ارسال پاسخ استعام ارزيابي كيفي تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاريخ 1399/10/11
* رشته و پايه تشخيص صاحيت مشاوران: رتبه 3 يا بااتر در رشته آب و فاضاب

* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 021-41934
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

فراز و فرود شاخص کل بورس در ایستگاه پایانی هفته
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 1224 واحدی معادل 0.08 درصد به یک 
میلیون و 506 هزار و 275 واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد  
205 واحدی به 19 هزار و 431 واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای در پنجمین و 
آخرین روز کاری هفته )چهارشنبه نوزدهم آذرماه 99(، همانند روز قبل، شاهد روند 
نزولی تعدادی از شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشی(، با کاهش 320 واحدی معادل 0.08  درصد به رقم 393 هزار و 908 واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 6610 واحدی معادل 1.49 درصد، عدد 451 
هزار و 3 واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش 4328 
واحدی به رقم 295 هزار و 288 واحد رســید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 
4347 واحد افزایش را رقم زد و به سطح 2 میلیون و 76 هزار واحد رسید.همچنین 
شاخص بازار اول با 3737 واحد افزایش به رقم  یک میلیون و 112 هزار واحد رسید 
و شاخص بازار دوم نیز، با 7625 واحد افزایش همراه بود و عدد 3 میلیون و 9 هزار 
واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، 
نمادهای معاماتی فارس، شســتا، کگل، شپنا، شتران و کچاد، با بیشترین کاهش، 

تاثیر معناداری در روند کاهشــی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معاماتی اخابر، حکشتی، فواد، همراه، ونیکی و خبهمن، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری 
هفته، معامله گران بورس  13 میلیارد و 313 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 
1 میلیون و 990 هزار نوبت معامله و به ارزش 145 هزار و 918 میلیارد ریال داد و 
ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد غبهنوش) بهنوش  
ایران( با 8.99 درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای پتایر، قصفها، واعتبار، ثاباد، 
وملی و سصفها بود. همچنین نماد معاماتی وپست)پست بانک ایران( با 4.45 درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای شکلر، سنیر، شدوص، 

پاسا، شکربن و قزوین بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معاماتی شستا، فملی، 
آبادا، غزر، وتجارت و خودرو، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

همچنین دیروز، بیشــترین بازدهی متعلق به گروه منســوجات و کمترین بازدهی 
متعلق به گروه اطاعات و ارتباطات بود.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی اخابر، وتوکا، های وب، وکار، بموتو، فروس 
و وتوصا با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای پدرخش، انرژی1، 

پاسا، وسخراج، یاقوت، کمند و کبورسبیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شــاخص صنایع مختلف همگی با افزایش همراه 
شــدند. به گونه ای که شــاخص صنعت محصوات چرمی با 5 درصد رشــد صدر 
نشــین بود و پس از آن، شاخص صنایعی همچون وســایل ارتباطی، حمل و نقل، 
اداره بازارهای مالی، کاشــی و سرامیک، محصوات چوبی و اطاعات و ارتباطات با 

افزایش همراه بودند.

بررسی تحوات و وضع بازار سرمایه
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد: در پایان یکصد و نود و نهمین 
جلسه شورای عالی بورس، تحوات و وضع بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و 
نحوه اجرایی شدن مصوبات شورا نیز ارزیابی شد.، حسن قالیباف اصل، سخنگوی 
شــورای عالی بورس در خصوص جزییات این جلســه گفت: سه موضوع مهم و 
اساسی در این جلســه به تصویب رسید. پیشنهاد اصاح موادی از دستورالعمل 
موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار از نظر نگارشی و گزینش کلمات با 
بار معنایی جدید و الحاق بندهای جدیدی به آن در شورا مصوب شد.سخنگوی 
شورای عالی بورس ادامه داد: همچین پیشنهادهای سازمان درباره سیاستگذاری 
در خصوص نحــوه اجرای قانون بازار راجع به موارد عــدم ارائه اطاعات و عدم 
رعایت اســتاندارهای حسابداری ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب 
شــد.قالیباف اصل تصویب دستورالعمل طبقه بندی اطاعات محرمانه و تعیین 
سطح دسترسی اشخاص را سومین موضوع مهم این جلسه دانست و تاکید کرد: 
امشــب تحوات و وضع بازار سرمایه در شــورا مورد بررسی قرار گرفت و نحوه 

اجرایی شدن مصوبات شورا نیز در ارزیابی شد.

طبق قانون جدید
پیگیری قضایی چک های برگشتی آسان شد

بانک مرکزی در راســتای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه 
قضاییه، روند پیگیری قضایی چک های برگشتی را تسهیل کرد.  مطابق ماده )4( 
قانون صدور چک مصوب 13  آبان ماه 1397 مجلس شــورای اسامی، »هرگاه 
وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشــود، بانک 
مکلف است بنا به درخواســت دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در 
ســامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در 
گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر 
شــده باشــد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به 
متقاضی تسلیم کند«.این موضوع طی بخشنامه شماره  98.252809 مورخ 24 
مهر ماه 1398»مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی«، به تمام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اباغ  شده است. در این زمینه به  شرح زیر می توان نسبت به نحوه پیگیری 
قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:شــیوه جدید به این صورت است که دارنده 
چک برگشــتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم 
پرداخت، ثبت آنی اطاعات چک در ســامانه چک های برگشــتی بانک مرکزی 
و درج »کدرهگیــری« روی گواهی نامه مذکور می کند.ســپس به دفاتر خدمات 
الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. پس از ثبت 
شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه 
شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، 
اجراییــه را صادر می کند. از لحظه صدور اجراییــه 10 روز به صادرکننده چک 
برگشــتی مهلت داده می شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر 
این صورت از طریق قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی« با صادرکننده چک 

برگشتی، برخورد می شود.

رییس کل بیمه مرکزی:
بیمه  های تکمیلی مکلف به پرداخت هزینه 

تست کرونا هستند
رییــس کل بیمه مرکزی گفت: تســت کرونا در شــرایطی که متخصص ریه و 
عفونی انجام آن را تشــخیص بدهند و ازم بدانند به عنوان هزینه قابل قبول در 
شرکت های بیمه تلقی می شــود وشرکت ها هزینه آن را باید به تحت پوشش ها 
بپردازند.غامرضا ســلیمانی درباره میزان زیان های ناشی از کرونا که تا کنون از 
سوی شرکت های بیمه ای پرداخت شــده اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در سطح کشور، چند اقدام مشخص را انجام دادیم که اولین اقدام، این بود 
که هزینه بیماری کرونا تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفت و هزینه درمان افراد 
مبتا به کرونا که تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند، توسط شرکت های 
بیمه ای پرداخت می شــود.وی ادامه داد: بنابراین هر فرد مبتا که به بیمارستان، 
واحدهای درمانی و پاراکلینک ها مراجعه می کنند می توانند براساس اسناد، هزینه 
انجام شده را از شــرکت بیمه دریافت کنند.رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به 
پرداخت هایی که تا کنون صورت گرفتــه گفت: تا کنون 2 هزار و 600 میلیارد 
تومان پرداختی به واحدهای بیمارستانی و واحدهای درمانی انجام شده که بخشی 
از آن به هزینه های ناشی از کرونا و بخشی هم به هزینه های بستری برمی گردد که 
عمده این مبلغ مربوط به هزینه های بیماران کرونایی است.سلیمانی در پاسخ به 
این سوال که آیا داروی رمدیسیور و تست کرونا هم شامل بیمه تکمیلی می شوند، 
اظهار داشــت: شرکت های بیمه ای بر اساس فاراماکوپه وزارت بهداشت و شورای 
عالی بیمه سامت نسبت به پوشش هزینه داروها اقدام می کنند و هر دارویی که 
آن را بپذیرند و در لیست فاراماکوپه باشد و تعرفه داشته باشد، شرکت های بیمه ای 

براساس آن هزینه ها را پرداخت می کنند.  

بانک مرکزی بخشــنامه نحوه تامین ارز واردات را اباغ کرد 
که بر مبنای آن واردات بــا ارز نیما، حاصل از صادرات خود، 
حاصــل از صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع 
ارزی دیگران مجاز است.، بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین 
ارز واردات را اباغ کرد. بر این اســاس شــش روش »واردات 
با ارز نیمــا«، »ارز حاصل از صادرات خــود«، »ارز حاصل از 
صادرات غیر«، »تهاتر«، »منابــع ارزی واردکننده« و »منابع 

ارزی دیگران« مجاز است.

متن کامل این بخشنامه را منتشر کرده است:
احتراماً پیرو بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 20/5/1397 
و نامه عمومی شماره 92923/99 مورخ 3/4/99 و با عنایت به 
تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ 6/8/99 ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت اباغی طی نامه شــماره 90829 
مورخ 12/8/99 از ســوی معاونت محتــرم اقتصادی رئیس 
جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل 

جهت اجرا اباغ می گردد:
1- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی 
ثبت آماری معامات ارزی مربوطه از ســوی اداره نظارت ارز 

این بانک خواهد بود.
2- تأمین ارز به منظور گشــایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات 
وصولی اســنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کاایی 

مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می تواند به نرخ رســمی یــا از طریق بازار دوم ارز د 
ر ســامانه نظام یکپارچه معامات ارزی )نیما(، ارز حاصل از 
صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی 

واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.
3- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر 
صورت می پذیرد، آن بانک موظف اســت متعاقب درج شماره 
شبای حســاب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و 
شــماره پروانه صادراتی مربوطه در ســامانه تأمین ارز با اخذ 
دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی 
به میزان مورد معامله به شــماره شبای حساب صادرکننده و 
ثبت اطاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید 
مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز 

الزامی است.
4- در مــواردی کــه تأمین ارز از محل منابــع ارزی دیگران 
صورت می پذیرد، آن بانک مکلف اســت متعاقب درج شماره 
شــبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد 

ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه 
تأمین ارز با اخذ دســتور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به 
انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب 
دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. 
ضمناً تائید مراتب مذکور توســط دارنده ارز در سامانه جامع 

تجارت نیز الزامی است.
5- در صــورت تأمین ارز از محل منابــع ارزی واردکننده در 
خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشــور ازم اســت 
عاوه بر اخذ صورتحســاب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر 
مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از 
جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش ســهام، 
گواهی ســپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به 
فروش دارایی های واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک 
مربوطه در ســوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد ازم 
اســت ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوســت در ســوابق 
درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد 4874832 در فیلد 
بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به 

ثبت اطاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه 
تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه 
با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط 

شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.
6- در روش های حواله ارزی و برات اســنادی ثبت / ویرایش 
اطاعات ابــزار پرداخت و به تبع آن صدور اعامیه تأمین ارز 
بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده 
یــا ارز حاصل از صادرات خود واردکننــده صورت می پذیرد، 
متعاقب و منوط به ثبت اطاعات مربوطه در ســامانه تأمین 
ارز خواهــد بود. همچنین در مــواردی که تأمین ارز از محل 
منابــع ارزی دیگران / ارز حاصــل از صادرات دیگران یا تهاتر 
صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطاعات ابزار پرداخت و به تبع 
آن صــدور اعامیه ارزی تأمیــن ارز متعاقب و منوط به ثبت 
اطاعــات مربوطه و پرداخت معادل ریالــی ارز مورد معامله 
خواهد بود. ضمناضروری است در کلیه موارد فوق اعامیه ارز 
در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری 
تائید شــده / مجموع ارزش پروانه های صادراتی / مجموع ارز 

ش ارز مورد معامله صادر گردد.
مقتضی اســت ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از 
جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشــویی مراتب را به کلیه 
شعب و واحدهای ارزی ذیربط اباغ و بر حسن اجرای آن نیز 

نظارت نمائید.

ایحه »اصاح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب 
پس انداز برای اطفال«

معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، ایحه اصاح تبصره قانون اجازه افتتاح 
حســاب پس انداز برای اطفــال را به هیات دولت ارائه نموده اســت.معاونت امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری با هدف حمایت از نقش و جایگاه مادری و نیز دفاع از منافع 
عالیه کودکان، ایحه اصاح تبصره قانون اجازه افتتاح حســاب پس انداز برای اطفال را 
به منظور ایجاد اختیار قانونی برای مادر در افتتاح حســاب و برداشــت از آن برای فرزند 
کمتر از 18 ســال خود به هیئت دولت ارائه نموده است.با توجه اینکه مادران در افتتاح 
حساب بانکی برای فرزندان کمتر از 18 سال خود و برداشت از این حساب با موانع قانونی 
مواجه بودند، قانون گذار در تاریخ 30 بهمن ماه 1356 قانون »اجازه افتتاح حساب پس 
انداز برای اطفال« را به صورت ماده واحده به تصویب رساند. به موجب تبصره ماده واحده 
مذکور »مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند و حق برداشت از 
این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.«ولی با تصویب قانون 
»عملیات بانکی بدون ربا« در تاریخ 8 شهریور 1362 مادران در افتتاح حساب و برداشت 
از آن برای اطفال خود با مشکل محدودیت قانونی مواجه شدند زیرا ماده )3( این قانون، 
سپرده های بانکی را به دو نوع قرض الحسنه و سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم کرد و با 
این تقسیم بندی، عما اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب و برداشت از آن برای فرزند 
کمتر از 18 سال خود، محدود به سپرده های قرض الحسنه شد.بنابراین نظر به مشکاتی 
که پیش روی مادران به ویژه مادرانی که مســئولیت حضانت و نگهداری فرزندان کمتر 
از 18 ســال خود را عهده دار می باشند، وجود دارد و آنها را در افتتاح انواع سپرده های 
بانکی برای فرزندان خود با تضییقات و محدودیت های قانونی مواجه کرده است و از سوی 
دیگر نظر به ضرورت تسهیل قانونی فرآیند تامین منافع آینده کودکان و بهره مندسازی 
کودکان از حمایت های مالی والدین در بهترین وجه آن و نیز در راســتای بند )2( اصل 
)21( قانون اساسی بر حمایت از مادران به ویژه در دوران حضانت فرزند، معاونت امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری که وظیفه سیاست گذاری ستادی و رصد و پایش در حوزه 
زنان و خانواده را عهده دار اســت، ایحه »اصاح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس 
انــداز برای اطفال« را با هدف کان حمایت از نقش و جایگاه مادری و نیز دفاع از منافع 

عالیه کودکان، تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن ایحه پیشنهادی به شرح زیر است:

»ماده واحده-تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال به شرح زیر اصاح 
می شــود: مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود انواع حساب های بانکی اعم از سپرده 
های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت باز کند و حق برداشت از این 
حساب ها تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام شمسی فقط با مادر است.«گفتنی است،  

پیشنهاد مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند. آگهی فقدان سند مالکیت
خانم پروانه ذوقی وکالتا برابر وکالت نامه شــماره 32500 مورخ 1398/10/25 
دفترخانه 141 کرج از طرف خانم شــهین مهین خاکی ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 3 سمت شرقی به مساحت 208.28 مترمربع 
قطعه 10 تفکیکی به شــماره 42414 فرعــی از 170 اصلی مفروض از 2188 
فرعی از اصلی مذکور ذیل شــماره ثبت 9060 صفحه 21 دفتر جلد 56 اماک 
به شــماره چاپی 796353 که بنام شهین مهین خاکی صادر و تسلیم گردیده 
است مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 99/768/ف

آگهی تغییرات شرکت سفیران اندیشه پایدار شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 26754 و شناسه ملی 14004047432 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شــرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید:اســتان البرز ، شهرســتان کرج ، بخش 
مرکزی ، شهر کرج، محله شاهین ویا ، خیابان قلم ، خیابان بیست و یکم غربی ، پاک 
10 ، ساختمان سینا ، طبقه دوم ، واحد3 کد پستی3193997437تغییر یافت و ماده 

اساسنامه بدین شرح اصاح گردید.
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گزارش

 وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
با ظریف دیدار کرد

»جیحون بایراموف« وزیــر امور خارجه جمهــوری آذربایجان ظهر دیروز 
)چهارشــنبه( با محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه در تهــران دیدار و 
گفت وگو کرد.»جیحون بایراموف« وزیــر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
دیروز )چهارشــنبه( و در اولین ســفرش به جمهوری اسامی ایران پس از 
تصدی این سمت با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف 
دیدار و گفت وگو کرد.وی پیش از این هم با حســن روحانی رئیس جمهور 
دیدار و گفت وگو کرده بود.روحانی در این دیدار با اشــاره به ارائه طرح ایران 
برای پایان درگیری منطقه قره باغ با اعزام نماینده ویژه به کشورهای روسیه، 
آذربایجان و ارمنستان، آمادگی جمهوری اسامی برای ایفای نقش سازنده 
در کمک به اســتحکام آتش بس بین دو کشور و برقراری ثبات در منطقه 
را اعام کرد.رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اســتفاده از مرزهای ایران و 
آذربایجان برای توســعه همکاری های اقتصادی و تجاری، افزود: با توجه به 
پایان دوران ترامپ در آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید در این کشــور 
احساس می کنیم، کشورها شــرایط بهتری برای همکاری خواهند داشت. 
روحانی در ادامه با اعام آمادگی ایران برای مشــارکت در بازسازی مناطق 
آزاده شده آذربایجان، گفت: با توجه به همسایگی دو کشور و امکانات موجود 
در ایران، حضور و مشــارکت ایران در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ 
قره باغ به نفع دو کشــور خواهد بود.ظریف در گفت وگوی ویدئو کنفرانسی 
اخیر خود با همتای آذربایجانی از وی برای ســفر به تهران دعوت کرده بود.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه در 
نشست هفتگی با خبرنگاران از سفر دیروز )چهارشنبه( »جیحون بایراموف« 
وزیر خارجه جمهوری آ ذربایجان به تهران خبر داد و گفت: وی در این سفر 
ضمــن دیدار با محمدجواد ظریف با رئیــس جمهور، رئیس مجلس و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو خواهد کرد.در همین خصوص 
سفارت جمهوری اسامی ایران در باکو هم در اطاعیه ای اعام کرد: توسعه 
و تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه و بررسی مهمترین 
تحوات منطقه ای و بین المللی، به ویژه شرایط پساجنگ قره باغ از مهم ترین 
اهداف و محورهای این ســفر خواهد بود. این ســفر نخستین سفر خارجی 
ایشــان پس از جنگ اخیر و اولین سفر به ایران پس از تصدی پست وزارت 
امور خارجه جمهوری آذربایجان از تیر ماه امســال اســت. آقایان ظریف و 
بایراموف وزرای امور خارجه جمهوری اسامی ایران و جمهوری آذربایجان 
پیش از این چندین دور گفت وگوی تلفنی و ویدئو کنفرانسی برگزار کردند.

افزایش شمار کشته های اعتراضات در 
سلیمانیه عراق

به دنبال افزایش شمار کشته های اعتراضات اخیر در اقلیم کردستان عراق، 
منابع از منع آمد و شد در سلیمانیه و چند شهر دیگر این اقلیم خبر دادند.

به گزارش الجزیره، منابع پزشکی و رسمی روز سه شنبه گزارش دادند تعداد 
قربانیان اعتراضات در منطقه کردســتان عراق به ۶ کشــته و ده ها زخمی 
رســیده است.این اعتراضات از هفته گذشته علیه دولت منطقه ای و احزاب 
اصلی آن در شهرهای استان سلیمانیه )شمال شرقی عراق( و در محکومیت 
تأخیر پرداخت حقوق کارکنان آغاز شد.به گفته یک منبع پزشکی ، نیروهای 
امنیتی که از مقرهای حزب در شهر چمچمال محافظت می کردند دوشنبه 
به ســمت معترضان تیراندازی کردند که در جریان آن یک جوان ۲۶ ساله 
کشــته و شماری زخمی شدند.در پی آن در سلیمانیه، حلبچه و چند شهر 
دیگر اقلیم کردستان ممنوعیت آمد و شد ۲۴ ساعته اعام شد.در این راستا 
یک منبع آگاه سه شنبه به بغداد الیوم گفت: کمیته امنیتی تصمیم گرفته 
ممنوعیت حرکت خودروها بین سلیمانیه، حلبچه، رابرین و گرمیان وهمه 

شهرها و نواحی را از ساعت ۱۲ امشب به مدت ۲۴ ساعت اعمال کند.

ثروت عظیم طالبان از کجا می آید؟
»شــبه نظامیان طالبان از زمان سرنگونی رژیمشــان به دست آمریکا در ۲۰۰۱ 
قوی تر و ثروتمندتر شــده اند اما این ثروت کان از کجاست و صرف چه کارهایی 
می شود؟«خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد: به گفته ما یعقوب، پسر ما 
محمد عمر، رهبر دینی ســابق طالبان، این گروه شــبه نظامی در سال مالی که 
مارس ۲۰۲۰ تمام شد،  ۱.۶ میلیارد دار درآمد داشت.در حالیکه دولت افغانستان 
در همین مدت مشــابه فقط ۵.۵۵ میلیارد دار درآمد کسب کرده است. دولت 
اکنون با طالبان در حال انجام مذاکرات صلح اســت تا به جنگ ۱۹ ساله در این 
کشور پایان دهد.حنیف صوفیزاده، هماهنگ کننده برنامه آموزش و اطاع رسانی 
در دانشــگاه نبراسکا، اوماها می گوید: من منابع درآمدی طالبان را به عنوان یک 
تحلیلگر سیاســتگذاری اقتصادی در مرکز مطالعات افغانستان مورد بررسی قرار 

دادم و اینجا به این درآمدها و محلی که آنها صرف می شوند،  می پردازم:

1.مواد مخدر-41۶ میلیون دار
بر اساس اعام گزارش ۲۰۲۰ مواد مخدر جهانی سازمان ملل، افغانستان مسئول 
تقریبی تولید ۸۴ درصد از تریاک جهان در پنج ســال گذشــته بوده است.اکثر 
مزایــای این مواد مخدر غیرقانونی به طالبان می رســد که مدیریت تریاک را در 
مناطق تحت کنترل خود دارد. بر اساس گزارش ۲۰۰۸ از واحد تحقیق و ارزیابی 
افغانستان، سازمان مســتقل تحقیقات در کابل، این گروه بر هر شخص و گروه 
مرتبط با زنجیره تولید مواد مخدر ۱۰ درصد مالیات وضع کرده است. این مالیات 
کشاورزان تولید کننده خشخاش، ابراتورهایی که آن را تبدیل می کنند و داان 

مواد مخدر که تولیدات نهایی را به خارج از کشور می برند، شامل می شود.

2.استخراج معدن-400 تا 4۶4 میلیون دار
استخراج سنگ آهن،  مرمر، مس، طا، روی و سایر مواد معدنی در کوهستان های 
افغانســتان یکی از تجارت های پر سود برای طالبان است. هم عملیات استخراج 
معدن در مقیاس کوچک و هم کمپانی های بزرگ اســتخراجی در افغانستان به 
شــبه نظامیان طالبان پول می دهند تا اجازه فعالیت داشــته باشند. آنهایی که 
پول نمی پردازند، با تهدید به مرگ روبرو شــده اند.بر اساس کمیسیون معادن و 
سنگ های معدنی افغانســتان،  این گروه در سال برای کار استخراج معدن مبلغ 
۴۰۰ میلیون دار به طالبان می پردازد. ناتو تخمین می زند که این آمار بااتر یعنی 
۴۶۴ میلیون دار است درحالیکه در سال ۲۰۱۶، این مبلغ ۳۵ میلیون دار بود.

3.اخاذی و مالیات-1۶0 میلیون دار
طالبان هم ماننــد دولت کابل از مردم و صنایع در مناطق تحت کنترل خودش 
مالیات می گیرد. آنها حتی اوراق رســمی پرداخت مالیــات هم صادر می کنند.

صنایعی که باید مالیات بدهند شامل عملیات استخراج معدن، رسانه ها،  ارتباطات 
رادیویی و پروژه های عمرانی تحت پوشــش مالی کمک های بین المللی هستند. 
رانندگان هم کــه از جاده های مناطق تحت کنترل طالبان اســتفاده می کنند 
مشــمول پرداخت مالیات هســتند و مغازه دارها هم باید بابت حق کار،  به این 
گروه مالیات بپردازند.شــکل مالیاتی که این گروه از مردم می گیرد، »عشر« نام 
دارد که ۱۰ درصد مربوط به برداشــت کشــاورزی و زکات ۲.۵ درصدی مالیات 
بر ثروت اســت.به گفته ما یعقوب، درآمدهای حاصل از مالیات که ممکن است 
اخاذی هم نام گرفته شــود، در ســال ۱۶۰ میلیون دار است.از آنجا که برخی 
از کســانی که مشمول مالیات می شوند، تولیدکننده خشخاش هستند، بنابراین 
ممکن است برخی از هم پوشانی های مالی بین درآمد مالیات و درآمد مواد مخدر 

وجود داشته باشد.

4.کمک های خیرخواهانه-240 میلیون دار
طالبان کمک های مالی پنهانی از اهدا کنندگان خصوصی و نهادهای بین المللی 
در سراسر جهان دریافت می کند. بسیاری از اهدا کنندگان به طالبان از خیریه ها 
و صندوق های مالی خصوصی مســتقر در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند؛ 
منطقه ای که از قدیم اایام با شبه نظامی گری مذهبی این گروه همراه بوده است. 
بر اساس اعام مرکز تحقیق و مطالعات سیاسگذاری افغانستان،  کمک های اهدایی 
در سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دار است. این خیریه ها در لیست گروه های تامین 
مالی تروریســم خزانه داری آمریکا هستند.بر اســاس اعام آژانس های مقابله با 
تروریسم آمریکا،  شهروندانی خصوصی از عربستان، پاکستان و برخی از کشورهای 
حوزه های خلیج فارس به طالبان کمک مالی کرده و هر ســال ۶۰ میلیون دار 

دیگر به شبکه حقانی کمک می کنند.

5.صادرات-240 میلیون دار
به گفته شــورای امنیت سازمان ملل، طالبان برای پولشویی از صادرات و واردات 
کااهای مختلف مصرفی استفاده می کند و مشاغل وابسته که این اقدام را برای 
این گروه شــبه نظامی انجام می دهند شامل گروه چند ملیتی »برادران نورزای« 
هستند که قطعات خودرو را وارد می کنند و خودروهای مونتاژی و قطعات یدکی 
خودرو می فروشند.درآمد خالص طالبان از صادرات در سال حدود  ۲۴۰ میلیون 
دار است. این آمار شامل صادرات تریاک و مواد معدنی غارت شده است و البته 
در این مورد هم ممکن است همپوشانی مالی با درآمد مواد مخدر و درآمد معدن 

وجود داشته باشد.

۶.اماک و مستغات-80 میلیون دار
به گفته ما یعقوب و کانال تلویزیونی پاکستانی SAMAA، طالبان اماک و مستغات 
شــخصی در افغانستان، پاکستان و شاید هم در سایر کشورها دارد. یعقوب به ناتو 

گفته که درآمد ساانه طالبان از این بخش حدود ۸۰ میلیون دار است.

7.کشورهای خاص
بر اســاس گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، یک گزارش محرمانه سیا در ۲۰۰۸ 
تخمین زده که طالبان از منابع خارجی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس مبلع 
۱۰۶ میلیــون دار دریافت کرده بود.به گفته منابع آمریکایی و بین المللی، امروز 
هم گمان می رود دولت هایی برای طالبان پول می فرستند. کارشناسان می گویند 
این منابع مالی را می توان ۵۰۰ میلیون دار در سال دانست اما آمار دقیق درآمدی 

برای طالبان از این طریق مشکل است.

ایجاد یک بودجه در زمان صلح
برای قریب به ۲۰ ســال، ثروت عظیم طالبــان موجبات تخریب، مرگ و خرابی 
گسترده در افغانستان شده است. برای مقابله با شبه نظامی گری این گروه، دولت 
کابل نیز هزینه های زیادی را صرف جنگ کرده که اغلب به ضرر ســرویس های 
پایه عمومی و توسعه اقتصادی کشور تمام شده است.یک توافق صلح در افغانستان 
می تواند به دولت این کشور اجازه دهد تا کمبود منابع خود را مجدد اعتبار بخشد. 
دولت همچنین ممکن است شاهد درآمد قابل توجهی از بخش های حقوقی چون 
استخراج معادن باشد که اکنون تحت سلطه طالبان قرار دارد.ثبات در این کشور 
به جذب سرمایه های خارجی می انجامد و به دولت کمک می کند تا به وابسنگی 
خود به اهداکنندگانی چون آمریکا و اتحادیه اروپا پایان دهد.دایل زیادی در صلح 

افغانستان وجود دارد که سامت اقتصادی یکی از آنهاست.

واکسن کرونا؛ از چالش حمل و نقل تا توزیع جهانی
توزیع جهانی واکســن های کرونا، بزرگترین چالش تدارکاتی در 

جهان از زمان جنگ جهانی دوم برآورد شده است.
به گزارش ای بی ســی، پس از تائید آزمایش واکسن کووید –۱۹ 
روی اولین داوطلبان انســانی، گام بعدی  نحــوه توزیع صدها 
میلیون ُدز واکسن در سراسر جهان است.این مهم باید در حالی 
انجام شود که شــرایط مناسب برای نگهداری واکسن ها فراهم 
باشد و واکسن ها زیر منفی ۷۰ درچه سانتیگراد نگهداری شود.

در واقــع، هزاران جعبه ویژه که دمــای داخلی قطب جنوب در 
فصل زمستان را حفظ می کند، باید به مکان های منتقل شوند 
که به دلیل گرمای هوا، بســتنی در ســایه آب شــده و میوه و 
سبزیجات خراب می شود.این کار ساده ای نیست، به ویژه وقتی 
این مســاله درنظر گرفته شود که یک چهارم از همه محصوات 
تازه استرالیا که باید در دمای کمی بااتر از صفر درجه سانتیگراد 
نگهداری شود، به دلیل ناکامی در تامین محیط سرد از بین می 
رود.کارشناسان لجستیک این چالش ها را بزرگ و بی سابقه می 
دانند.  »روبرتو پرز فرانکو« عضو مرکز زنجیره تامین و تدارکات 
دانشگاه دیکین اســترالیا توزیع واکسن کووید – ۱۹ در سراسر 
جهان را با بیش از ۷۰ ســال پیش مقایســه کــرد و گفت: این 
بزرگترین اقدام تدارکاتی در جهــان از زمان جنگ جهانی دوم 
است.از میان واکسن های کووید – ۱۹ که احتماا در سال ۲۰۲۱ 
و بعد از آن توزیع می شود، اولین موردی که شاید سخت ترین 
شرایط برای ذخیره و حمل و نقل را داشته باشد، اولین واکسنی 
اســت که برای مصرف انسانی مورد تائید قرار می گیرد.سیستم 
توزیع محصوات در دمای پایین به »زنجیره سرد« معروف است.

یک زنجیره سرد شکسته نشده باید از زمانی که واکسن از خط 
تولید در شرکت فایزر در آمریکا و بلژیک تولید می شود تا وقتی 
که برای واکسناســیون یخ آن آب می شود، حفظ شود. اگر این 
زنجیره شکسته شود، ممکن است واکسن خراب شده و یا حتی 
به باکتری آلوده شود.ســال آینده، اگر واکسن فایزر چراغ سبز 
استرالیا را دریافت کند، اولین محموله ۱۰ میلیون ُدزی در جعبه 
های بســته بندی شده با یخ خشــک به این کشور منتقل می 
شــود. به محض خارج کردن واکسن از این جعبه ها و آب شدن 
یخ آن، باید ظرف چند روز اســتفاده شود.از فرودگاه، این جعبه 
ها به مکان هایی منتقل می شــود که شرکت فایزر آن را مکان 
توزیع دولتی می خواند.دولت استرالیا هنوز اعام نکرده که این 
مکان ها کجاست، اما در انگلیس کشوری که این واکسن هفته 
گذشته برای استفاده اورژانسی مورد تائید قرار گرفت، واکسن از 

بیمارســتان ها توزیع می شود.شرکت فایزر سه راه برای ذخیره 
واکسن پیشنهاد داده اســت: نگهداری ُدزها در جایی که بتوان 
آن را برای ۱۵ روز نگهداشت، انتقال ُدزها به فریزرهایی با دمای 
بســیار پایین که قابلیت حفظ آن برای شــش ماه وجود داشته 
باشــد و ذخیره ُدزها در یخچال های معمولی جایی که تا پنج 
روز دوام آورد.اما ســرد نگهداشتن محصوات سرد در کشوری 
بزرگ و گرم چون استرالیا بسیار سخت و دشوار است.محصولی 
که از طریق زنجیره سرد مسافتی طوانی از شمال به جنوب یا 
شرق به غرب را طی می کند، از یک شرکت حمل و نقل کاا به 
دیگری منتقل می شود.هر زمان که محصول در کامیون جدیدی 
بارگیری می شود یا تغییری در نحوه حفظ آن روی می دهد، از 
یک نقطه کنترل عبور می کند و این همان جایی است که اشتباه 
رخ می دهد. در این نقطه اســت که مشکل دمایی به وجود می 
آید.حمل و نقل واکسن هایی با اهمیت زمانی در استرالیا که در 
دمای نسبتا پایینی نگهداری می شود، حتی زمانی که پای همه 
گیری در میان نیست، امر غیرمعمولی نیست.به گفته »هرمیون 

پارسونز« از دانشگاه دیکین، صنعت حمل و نقل دارویی استرالیا 
تجربه انتقال حجم واکسن مورد نیاز برای همه گیری را ندارد.وی 
تاکید کرد واکسن هایی که در حال حاضر به استرالیا منتقل می 
شوند، ازم نیست زیر منفی ۷۰ درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

در همین حال، در یک دوره ۱۵ روزه برای نگهداری واکسن ها، 
جعبه ها باید دســتکم دو بار با یخ خشک پر شوند که عملیات 
سخت و خطرناک اســت.کار با یخ خشک که دی اکسید کربن 
متراکم شده است، می تواند باعث سرمازدگی شود. این ماده به 
صورت گاز دی اکسید کربن تبخیر می شود که در صورت تجمع 
در فضای کوچک ممکن است سمی باشد.پر کردن دوباره جعبه 
ها همچنین به مهارت نیاز دارد. شرکت فایزر توصیه می کند که 
جعبه ها بیش از دو بار در روز باز نشود و ظرف یک دقیقه بسته 
شــود حتی زمانی که با یخ ســرد دوباره پر می شود.کشورهای 
دیگر عاوه بر استرالیا نیز با چالش های مشابهی در زمینه توزیع 
واکسن فایزر روبه رو هســتند.قرار است در صورت تائید، ۱۰۰ 
میلیون ُدز از این واکسن به آمریکا، ۲۰۰ میلیون به اتحادیه اروپا 

و ۴۰ میلیون به انگلیس فرستاده شود.شرکت فایزر قصد دارد در 
سال جاری، ۵۰ میلیون ُدز واکسن در سطح جهانی توزیع کند و 
۱.۳ میلیارد ُدز نیز برای توزیع در سال آینده در نظر گرفته است.

یک مساله دیگر تامین یخ سرد است. همچنین ذخیره آن بسیار 
سخت است، بدان معنا که نمی توان این ماده را از قبل ساخت.

در این میان، اســترالیا درمورد دسترسی به دیگر واکسن های 
کوویــد –۱۹ که نیازی به ذخیره در دمای پایین ندارند، مذاکره 
کرده اســت.یکی از این شرکت مدرناست که واکسن آن باید در 
دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود )دمای یک فریزر 
خانگی حدود منفی ۱۸ درجه ســانتیگراد است.(واکسن دیگر 
مربوط به آکسفورد و آسترازنکا اســت که در شرایط استاندارد 
منجمد شــده پایدار اســت. البته هیچ کدام هنوز برای استفاده 
ایمن ارزیابی نشده اند.توزیع واکسن فایزر ممکن است از اماکن 
مرکزی در شهرهای بزرگ مناسب باشد که بیمارستان های آن 
فریزرهای بســیار ســرد دارند.جعبه های فایزر حاوی یک هزار 
آمپول اســت که در هر آمپول، پنج ُدز نگهداری می شود. بدین 
ترتیب برای هر جعبه پنج هزار ُدز موجود اســت. اگر جبعه ای 
برای بیش از یک دقیقه باز شود، آمپول ها باید منجمد و سپس 
ظرف پنج روز مصرف شــوند.این مســاله باعث می شود انتقال 
جعبه های به شهرهای کوچک، تجربه ای غیرمحتمل شود، زیرا 
ممکن اســت تعداد کافی برای واکسینه شدن در این شهرها به 
ویژه کادر بهداشتی، افراد سالمند و دیگر گروه های آسیب پذیر 
زندگی نکنند.با این حال، واکسن آکسفورد ممکن است به مناطق 
دوردست و در کامیون سرد استاندارد منتقل شود.در همین حال، 
»اوغور شاهین« و همسرش »اوزلم تورچی« سازندگان واکسن 
بیونتــک در مصاحبه ای که دویچه وله با آنها انجام داد، حمل و 
نقل این واکســن را چالشی بزرگ برشمردند و گفتند که انتقال 
چنین مقادیر زیادی واکسن در دمای منفی ۷۰ درجه سانتیگراد، 
بسیار دشوار اســت.این دو تاکید کردند که واکسن فعلی ما در 
منفی ۷۰ درجه قابل انتقال اســت و ســپس می توان آن را در 
دو تا هشــت درجه به مدت پنج روز ذخیره کرد، بدان معنا که 
تدارکات، کار آسانی نیست اما امکان عملی شدن آن وجود دارد.

سازندگان این واکســن افزودند: اکنون در حال تولید نسل دوم 
واکسن هستیم که بسیار پایدارتر خواهد بود و حتی ممکن است 
در دمای اتاق نیز منتقل شود، با این وجود تا اواسط سال آینده 
در دسترس نخواهد بود، به همین دلیل است که باید تا آن زمان 

محدودیت های خاصی در تدارکات داشته باشیم.

رئیس جمهور روابط با کشــور دوست 
و همســایه آذربایجــان را خــوب و 
برادرانه خواند و گفت: اراده جمهوری 
اسامی ایران توسعه روابط با جمهوری 
آذربایجان است و امیدواریم با استفاده 
از فرصــت ایجاد شــرایط جدید بین 
المللی، روابط دو کشور بیش از پیش 
توسعه یابد. حجت ااسام والمسلمین 
حســن روحانی دیروز چهارشنبه در 
دیدار » جیحــون بایرامف« وزیر امور 
خارجه جمهوری آذربایجان با اشــاره 
به مواضع صریح و روشــن جمهوری 
اسامی ایران در درگیری مورد مناقشه 
قــره باغ و حمایــت از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجــان، از پایان جنگ 
بین دو کشــور و آزاد شــدن مناطق 
اشغالی آذربایجان و برقراری آتش بس 
کرد.روحانی همچنین  ابراز خشنودی 
با اشاره به ارائه طرح ایران برای پایان 
درگیری منطقه قره باغ با اعزام نماینده 
ویژه به کشورهای روسیه، آذربایجان و 
اسامی  آمادگی جمهوری  ارمنستان، 
بــرای ایفای نقش ســازنده در کمک 
به اســتحکام آتش بس بین دو کشور 
و برقــراری ثبات در منطقــه را اعام 

کرد.رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
استفاده از مرزهای ایران و آذربایجان 
برای توسعه همکاری های اقتصادی و 
تجاری، افزود: با توجه به پایان دوران 
ترامــپ در آمریــکا و روی کار آمدن 
دولت جدید در این کشــور احساس 
می کنیم، کشورها شرایط بهتری برای 

همکاری خواهند داشت.
روحانی در ادامه با اعام آمادگی ایران 
برای مشــارکت در بازســازی مناطق 
آزاده شده آذربایجان، گفت: با توجه به 
همسایگی دو کشور و امکانات موجود 
در ایران، حضور و مشــارکت ایران در 
بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ 
قره باغ به نفع دو کشــور خواهد بود.

رئیــس جمهــور همچنین با اشــاره 
به توافقــات قبلی دو کشــور ایران و 

آذربایجــان از جمله پــروژه راه آهن 
رشت – آستارا بر تســریع در اجرایی 
و عملیاتی شــدن توافقات تاکید کرد 
و گفت: شــرایط برای اجــرای پروژه 
های مشــترک همکاری توافق شــده 
بین دو کشــور از جمله سد خداآفرین 
و احــداث نیروگاه فراهم اســت و دو 
کشــور می توانند همکاری های خود 
را در حــوزه های صنعتــی، علمی ، 
داروســازی و دیگر بخش ها بیش از 
پیش توســعه دهند.وزیر امور خارجه 
آذربایجان نیز در این دیدار، از حمایت 
های جمهوری اسامی ایران از تمامیت 
ارضی آذربایجان قدردانی کرد و گفت: 
ایران را کشور دوست و همسایه خوب 
خود می دانیم و اراده رئیس جمهوری 
و مقامات آذربایجان توسعه همه جانبه 

مناســبات با ایران اســت.» جیحون 
بایرامــف« با اشــاره به آزاد ســازی 
مناطق اشــغالی این کشــور و احیای 
۱۳۲ کیلومتر مرز مشــترک با ایران، 
خاطرنشان کرد: مرزهای آذربایجان با 
ایران، مرز دوستی و توسعه است و بر 
این باور هستیم که احیای این مرزها 
می تواند پروژه های همکاری جدیدی 
برای دو کشــور ایجــاد کند.بایرامف 
با تاکید بر توســعه و تعمیق روابط با 
ایران در زمینه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و تجاری، اجــرای پروژه راه 
آهن رشت - آستارا را موجب افزایش 
همکاری های اقتصــادی و تجاری دو 
کشور دانست و ابراز امیدوای کرد که با 
شرایط جدید بین المللی و رفع موانع 
موجود ناشــی از تحریم های آمریکا، 
پروژه های مشترک همکاری دو کشور 
به سرعت اجرایی و عملیاتی شود.وزیر 
امور خارجــه آذربایجان همچنین در 
این دیدار، ترور دانشمند ایران، شهید 
محسن فخری زاده را محکوم و تاکید 
کرد: ترور یک دانشمند علمی به هیچ 
عنوان مورد قبول نیست و این اقدام را 

بشدت محکوم می کنیم.

در دیدار روحانی با وزیر امور خارجه 
آذربایجان عنوان شد؛

آمادگی ایران برای کمک به 
استحکام آتش بس جنگ قره باغ

مرکل: 
 همچنان می توانیم در مذاکرات برگزیت

 توافق کنیم
صدر اعظم آلمان گفته لندن و بروکسل همچنان می توانند در مذاکرات برگزیت 
به توافق دســت یابند اما تضمینی برای پیشرفت این مذاکرات در نشست بعدی 
اتحادیه اروپا وجود ندارد.، »آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان دیروز چهارشــنبه در 
اظهاراتــی ابراز امید واری کرد که انگلیــس و اتحادیه اروپا همچنان می توانند در 
مذاکرات تجاری برگزیت به توافق دست یابند.با این وجود، مرکل در ادامه اظهارات 
دیروز خود گفت نمی تواند پیشرفت این مذاکرات در نشست روز پنجشنبه اتحادیه 
اروپا را تضمین کند.به نوشــته خبر گزاری رویترز، مرکل که در مجلس ســفای 
کشــورش صحبت می کرد با اشــاره به اختافات اخیر میان لندن و بروکسل در 
مذاکرات برگزیت گفت دو طرف باید شرایط را برای موفقیت یکدیگر فراهم آورند 
و حفظ این شرایط برای آینده مهم است.اظهارات مرکل در حالی مطرح شده که 
»بوریس جانسون«، روز گذشته در اظهاراتی گفت مذاکرات برگزیت خیلی دشوار 
شده و کشورش ممکن است مجبور شود این مذاکرات را بدون دستیابی به توافق 
رها کند.نخست وزیر انگلیس نیز پیشتر از شرکت های تجاری، ترابری و مسافری 
کشورش در خواست کرده بود تا برای پیامد های خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا 
آماده شوند.در حالی که تنها سه هفته به اتمام مهلت مذاکرات برگزیت باقی است، 
گفت وگوها درباره روابط »پسابرگزیت« میان لندن و بروکسل از روز دوشنبه از سر 
گرفته شــد. انگلیس ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ )۱۱ بهمن۹۸( رسماً از اتحادیه اروپا خارج 
شــد اما در دوره گذار که قرار است تا پایان امســال )۳۱ دسامبر ۲۰۲۰( باشد، 
همچنــان معیارهای اصلی عضویت در این اتحادیــه را حفظ خواهد کرد. اکنون 
روابط انگلیس و اتحادیه اروپا به مدت یک سال حالت گذار را سپری خواهد کرد 
و دو طرف در این بازه زمانی فرصت دارند درخصوص نحوه روابط پســابرگزیت به 

توافق برسند.

به رغم تهدید ترامپ برای وتو؛
مجلس نمایندگان آمریکا ایحه ۷۴۰ میلیاردی 

بودجه نظامی را تصویب کرد
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا بدون توجه به شــروط ترامپ و با لحاظ 
کردن تحریم هایی علیه ترکیه و روسیه، ایحه بودجه نظامی ۲۰۲۱ را تصویب و 
برای رای گیری به سنا، ارسال کردند.به گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا 
به نســبت ۳۳۵ رای موافق در برابــر ۷۸ رای مخالف، ایحه ۷۴۰ میلیارد داری 
بودجه نظامی این کشــور را تصویب کرد و آن را برای رای گیری به مجلس ســنا 
فرستاد که تحت کنترل جمهوریخواهان است.اقدام مجلس نمایندگان که در آن 
اکثریت دموکرات حاکم اســت، از برخی جهات مهم تلقی می شود. نخست آنکه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، هفته گذشــته تهدید کرده بود چنانچه 
شــروط وی لحاظ نشود؛ ایحه بودجه نظامی را وتو خواهد کرد.اولین شرط وی، 
حذف ماده ای اســت که به تائید هر دو مجلس نمایندگان و سنا رسیده و مطابق 
با آن، نام افراد دخیل در تاریخ برده داری آمریکا از پایگاه های نظامی این کشــور 
حذف می شود.دومین شرط هم حذف بند ۲۳۰ قانون حراست از ارتباطات مبنی 
بر مصونیت شرکت های فناوری نظیر فیس بوک و توئیتر است.این در حالی است 
که دموکرات های مجلس نمایندگان، این شــروط را نادیده گرفته اند.از موارد مهم 
دیگر در نسخه پیشــنهادی آنها، لحاظ کردن تحریم هایی علیه ترکیه در صورت 
عدم انصراف از خرید سامانه اس -۴۰۰ روسی است که به زعم آمریکایی ها موجب 
تضعیف دیوار دفاعی ناتو می شــود.مورد دیگر، تشدید تحریم ها علیه پروژه خط 
انتقال گاز طبیعی از روســیه به اروپا است که با عنوان »نورد استریم ۲« شناخته 
می شود.در ایحه بودجه نظامی آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۱، رقم ۶۳۵.۵ میلیارد 
دار برای رفع نیازهای اصلی پنتاگون، ۲۶.۵ میلیارد دار برای انجام عملیات های 
امنیتــی وزارت انرژی و ۶۹ میلیارد دار هم بــرای عملیات های خارجی در نظر 

گرفته شده است.
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گروهی از پژوهشگران در حال ابداع یک پوست مصنوعی هستند که به 
سربازان امکان می دهد تا کاما با محیط اطراف خود ادغام شوند. گروهی 
از پژوهشــگران کره جنوبی در حال ابداع یک پوست مصنوعی هستند 
که به سربازان امکان می دهد تا کاما با محیط اطراف خود ادغام شوند. 
شاید این پوشش بتواند آنها را نه تنها در برابر دوربین های معمولی، بلکه 
در برابر دوربین های دید در شب مادون قرمز نیز نامرئی کند. این پوست 
مصنوعی به سربازان قدرت نبرد در میدان جنگ می دهد وب اتوجه به 
اینکه نسبت به دمای محیط اطراف می تواند گرم و سرد شود، تشخیص 
ســربازان در دوربین های تصویربرداری حرارتی دشــوار خواهد بود. به 
گفته محققان این پژوهش، تغییر حالت پوست مصنوعی و تطبیق آن با 

شرایط، تنها  ثانیه زمان می برد. 

اولین مرکز شارژ خودروهای تمام الکتریکی که در انگلیس ساخته شده 
امکانات تفریحی و سرگرمی ویژه ای دارد که آن را از تمام ایستگاه های 
مشابه متمایز می کند. این مجموعه تفریحی و سرگرمی شارژ خودروهای 
برقی در شهر اسکس)Essex( انگلیس افتتاح شده است. این مجموعه 
دارای اتاق های مجهزی با نور کم اســت و گیاهان استوایی در بیرون و 
کف پوش هایی از جنس چوب کاج در داخل باعث ویژه بودن این مکان 
می شــود. موارد عجیب دیگری نیز وجود دارد، مانند مراکز اجتماعات 
آکوستیک، بالشتک برای نشستن روی زمین و وجود دوچرخه های ثابت 
ورزشــی رایگان. عاوه بر مراکز فروشگاهی معروف، حتی یک شعبه از 
اداره پست نیز وجود دارد. این فضاها بیشتر شبیه به مرکز یک شرکت 

اینترنتی بزرگ یا یک آژانس تبلیغاتی است .

یکی از مقامات فضایی سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای مدعی شده 
است که موجودات فضایی با آمریکا و اسرائیل، تماس مخفیانه داشته اند. 
یکی مقامات ســابق امنیت فضایی اســرائیل ادعا می کند که زمینی ها با 
موجودات فرازمینی متعلق به یک "فدراسیون کهکشانی" در ارتباط بوده اند. 
"حییم اشد" رئیس سابق بخش فضا در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
گفت که فرازمینی ها از آنها خواسته اند که خبر وجود آنها را منتشر نکنند 
زیرا بشــریت هنوز آماده پذیرش این موضوع نیســت. اشد که یک استاد 
دانشگاه و ژنرال بازنشسته است، گفت که بیگانگان به همان اندازه که در 
مورد بشریت کنجکاوی می کنند، در پی درک تار و پود جهان هستند. وی 
در ادامه مدعی شد، توافقنامه ای مبنی بر همکاری میان دو طرف از جمله 

احداث یک پایگاه زیرزمینی در اعماق مریخ امضا شده است.

 پوست مصنوعی که سربازان
 را نامرئی می کند!

 "پمپ بنزینی"
 که بنزین ندارد!

موجودات فرازمینی با آمریکا و 
اسرائیل تماس داشته اند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

انبار استیک تهران

CarBuzz فینالیست های بهترین آفرودر سال 2020 مجله
اگرچه اکثر مالکان پیکاپ ها و شاسی بلندها به ندرت روانه آفرود می شوند اما این امر باعث توقف تولید برخی خودروهای آفرود 
شاخص توسط خودروسازان نشده اســت. برنده جایزه بهترین آفرودر سال ۲۰۲۰ مجله CarBuzz خودرویی است که بهترین 
عملکرد را در مســیرهای سخت و خشن داشته باشد. البته این عملکرد شامل شکل های مختلفی از آفرود همچون باا رفتن از 
تپه ها، عبور از صخره ها و گل وای می باشد. سال پیش این تویوتا ۴ رانر TRD-Pro ۲۰19 بود که توانست این جایزه را به خانه 
ببرد. امســال رقابت فشرده تر شده است. برخی خودروها نتوانسته اند به فینال راه یابند که عبارت اند از فورد سوپر دیوتی ترمور، 
جی ام سی AT۴ ۲۵۰۰، لکسس GX، لکسس LX و جیپ رانگلر آنلیمیتد. برنده جایزه این بخش ۲1 دسامبر معرفی خواهد شد 
و ما نیز آن را پوشش خواهیم داد. هیچ لیستی از بهترین خودروهای آفرود بدون حضور جیپ کامل نخواهد بود. اگرچه گادیاتور 
محصول جدیدی برای امســال نیســت اما اضافه شدن تریم موهاوی اتفاق مبارکی اســت. این خودرو کمی از توانایی های مدل 
روبیکان را قربانی بهبود هندلینگ در سرعت های باا کرده است. آفرودرهایی که در مناطقی با مسیرهای شنی و نسبتاً مسطح 

زندگی می کنند این خودرو را به روبیکان سنتی ترجیح خواهند داد. از نظر ما موهاوی بهترین تریم گادیاتور است.

افتخار آفرینی ژیمناست های نوجوان ایران در سکوت خبری
ژیمناستیک کاران نوجوانان ایران در سکوت خبری رسانه ها موفق به کسب 1۲ عنوان در رقابت های بین المللی شدند. باتوجه به شیوع 
کرونا مسابقات اکثر رشته های ورزشی لغو و به زمان دیگری موکول شد. ژیمناستیک هم از این قاعده مستثنی نبود و اکثر رقابت های 
ورزشــی لغو و به زمان دیگری موکول شــد. بسیاری از رشته ها تصمیم گرفته اند که رقابتهای خود را به صورت آناین برگزار کنند تا 
اینکه ورزشکاران از فضای رقابت جا نمانده و آمادگی خود را حفظ کنند. بدین منظور مسابقات آزاد و بین المللی ژیمناستیک در فضای 
اینترنت برگزار شد. مسابقات بین المللی ژیمناستیک که از سوی کشور پرتغال اطاع رسانی شده بود با استقبال ۲۲ کشور همراه شد و 
نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار از چهار قاره در این مسابقات حضور پیدا کردند. این مسابقات به صورت آناین برگزار شده و داوران نمرات خود 
را به صورت آناین ثبت می کردند. این مسابقات که در سکوت خبری برگزار شد به مدت 1۸ ساعت به طول انجامید و افتخارات زیادی 
برای ایران به دست آمد. مربیان ایرانی از سراسر کشور بافاصله پس از اطاع از برگزاری این مسابقات شاگردان خود را برای شرکت در 
این رقابت ها آماده کردند. شهرهایی مانند قزوین، سمنان، زرند کرمان، تهران، البرز، یزد و اصفهان در این مسابقات حضور داشتند. این 

مسابقات که به صورت آزاد دنبال می شد با کسب 1۲ مقام برای ایران پایان یافت.

ن شیرینشه ازد ر دل و جانم مسلط  کرد جاان رامن  از جاان دل و دین را ه حیلت چون نگه دارمدل و جان را خطرنبود دل این را باد و جان آن راچو عاشق شد دل و جانم رخ و زلفین جاان را گارینی ه چون ی لب و دندا ن و لب شیرین مسلم نیست دل ردنه شَّکر رورش دادند گویی دُّ و مرجان ران ن راه دندا ه  سرو است  او ه  شرم  است ازقد او سرو بستان راه ماه است او ه رک ست از رخ او ماه گردون راوز او گردون شود ایوان ه او ماهی است ایوان راازو بستان شود موکب ه او سروی است موکب راجز آن یاقوت لب، معشوقِ مروارید دندا

پیشنهاد

چهره روز

سالنامه بهار و پاییز
زوئو جوئن یا ســالنامه بهار و پاییز به قول چینی ها اثری 
صیقلی و تراش خورده است که تاریخ و ادبیات را به طور 
توام با یکدیگر در خود جا داده اســت. دهمین بخش از 
پرونده ادبیات چین، به معرفی یکی از آثار مهمی تاریخی 
ادبی چین اختصاص دارد. زوئو جوئن یا ســالنامه بهار و 
پاییز و مربوط به دوران پیش از میاد مسیح است. این اثر 
تاریخی در یادداشــتی به قلم فاطمه نعمتی دانشجوی 
زبان چینی دانشگاه تهران معرفی شده است. این کتاب 
تاریخی چینی، شــامل ۳۰ فصل در بیان روایت هایی از 
تاریخ سال های ۷۷۰ تا ۴۷۶ قبل از میاد بوده و عمدتاً 
بر مسائل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این دوران از تاریخ 
کشــور چین تمرکز دارد. به باور بسیاری از متخصصین 
امــور تاریخ چین، از ویژگی های این اثر می توان به ســبک واقع گرایانه آن در توصیف وقایعی تاریخی 
چون نبردها، ترورهای ســلطنتی، فریب و دسیسه های درباریان، افراط و تفریط حاکمان، ظلم و ستم 
ســردمداران چینی به مردم و مباحثی چون ظهور ارواح و نشــانه های کیهانی اشاره کرد. این اثر برای 
سال های متمادی به عنوان منبعی جهت درک صحیح و واقع گرایانه از تاریخ چین باستان مورد استفاده 
باستان شناسان، مورخان و چین پژوهان بود و در بسیاری از موارد نقش قابل توجهی در تأیید کاوش های 
باستان شناسی ایفا کرد که از آن جمله می توان رمزگشایی از روش های دفن در دوره های مختلف یا ایام 
جنگ اشــاره کرد که به اکتشافات مهمی در ایام معاصر منجر گشته است. لفظ دوران بهار و پاییز که 
در عناوین این کتاب نیز به آن اشــاره می شــود، در تاریخ کهن چین به سال های ۷۷۰ تا ۴۷۶ پیش از 
میاد حضرت مســیح )ع( اطاق می شود که در واپسین سال های آن حکیم بزرگ چینی کنفوسیوس 

ظهور کرده است. 

ایزاک بابل
ایزاک امانویلوویچ بابل )زاده 1۳ ژوئیه 1۸9۴ 
نویســنده   )19۴۰ ژانویــه   ۲۷ -درگذشــته 
یهودی تبار روس و از بزرگ ترین نویســندگان 
روسیه در قرن بیســتم است. از این نویسنده 
تعداد زیادی داستان کوتاه، بخش هایی ناتمام 
از یک رمــان و چندین فیلمنامــه باقی مانده 
اســت. اولین مجموعــه از آثــار وی به زبان 
انگلیســی در ســال 199۲ توســط دخترش 
ناتالی بابل گردآوری شــد و انتشار یافت. وی 
در می 19۳9 دســتگیر و در ســال 19۴۰ به 
اتهام خیانت به شوروی و جاسوسی اعدام شد. 
وی ســه بار ازدواج کرد و از خود ســه فرزند 
باقی گذاشــت. بابل همیشه از ماکســیم گورکی به عنوان استاد و راهنمای خود نام 
می برد. ایزاک بابل همچون اکثر روشــنفکران و نویسندگان انقاب بلشویکی روسیه 
دلبســته آرمان ها و اهداف کمونیســم بود. اما بعد از آغاز حکومت ترور و وحشــت 
کمونیســت ها، آنچنان سرخورده و مأیوس شد که به مخالفان آن پیوست و سرانجام 
به دســت رژیمی که زمانی حامی اش بود، اعدام شد. سال ها بعد در دورهٔ موسوم به 
اســتالین زدایی از این نویســنده اعاده حیثیت شد. فضای داستان های وی سرشار از 
طنزی درخشــان و گزنده اســت. آدم ها، مکان ها و اتفاقات داستان های وی همچون 
خود انقاب، مملو از بدویت، خون و نزاع و درگیری اند. از درخشــان ترین نوشته های 
وی داســتان کوتاه »گی دو موپاســان« اســت که در واقع ادای دینی به نویسنده 

فرانسوی گی دو مو پاسان است.

بخوانید در اینستاگرام


