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سفر رئیس کل بانک مرکزی به عمان

رئیس کل بانک مرکزی به منظور دیدار با مقامات عمان و گفتوگو پیرامون توسعه
همکاریهای اقتصادی و بانکی وارد مسقط شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سفارت ایران در عمان ،عبدالناصر همتی در این سفر عالوه بر
گفتوگو با مسئوالن بانک مرکزی عمان ،با وزیر خارجه و وزیر صنعت و تجارت و رئیس
طرف عمانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی نیز دیدار خواهد کرد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2310دلی��ل توقیف نفتک��ش ایرانی در
اندونزی چیست؟ ()11/5
 -2305ب��ه فاصله چن��د روز قیمت مرغ 2
هزار تومان مجددا افزایش یافت .یکی به داد
این مردم برسد)11/5( .
 -2231برای مهرداد میناوند و علی انصاریان
 2بازیکن قدیمی پرس��پولیس که مبتال به
کرونا ش��دهاند ،آرزوی س�لامتی میکنیم.
()11/5
 -2231جن��اب وزی��ر آم��وزش و پرورش!
خوشحالیم که خبری از ابتالی دانشآموزان
گزارش نشده اما چند درصد از دانشآموزان
به سر کالس رفتهاند؟ ()11/5
 -2212در کج��ای دنیا درآم��د افراد ثابت
است اما قیمت کاالها چپ و راست افزایش
مییابد؟ ()11/5
 -2201گوشت قرمز با قیمتگذاری دولت
 10درصد گرانتر ش��د .واقعا دس��تمریزاد.
()11/5
 -2152فینال مس��ابقات عصر جدید از چه
زمان از تلویزیون پخش میشود؟ ()11/5
 -2141آن آق��ای کارشناس��ی ک��ه ب��ه
رئیسجمهور در برنام��ه تلویزیونی توهین
کرد چرا عذرخواهی نکرد؟ ()11/5
 -2122چرا قیمت ارز مجددا صعودی شد؟
دلیل این همه نوس��ان قیمتها چیس��ت؟
()11/5
 -2109شاید وزارت صمت نظارت بر بازار را
رها کرده وگرنه وضع قیمتها اینگونه نبود.
()11/5
 -2052آقای فکری مربی اس��تقالل! توقع
نداشتیم در بازی خانگی این بازی بد را ارائه
بدهید 3 ،امتیاز شیرین هم از دست بدهید.
مغرور شده بودید؟ ()11/5
 -2041اگر آمریکاییها  4هزار تروریس��ت
داعشی را وارد عراق کرده باشند یک جنایت
جنگی مرتکب شدهاند)11/5( .
 -2035آقای روحانی! ما همه دوست داریم
بازار ارز به ثبات برس��د منتها برخی آدمها
و داللها دوست ندارند بازار به ثبات برسد.
()11/5
 -2021آقای شریعتمداری مدیر کیهان چرا
نمیخواهد بپذیرد برخی حرفهای ایشان
حاشیهساز و تنشزاست؟ ()11/5
 -2015م��ردم ه��ر چقدر هم ک��ه رعایت
قوانین کرونایی را انجام میدهند اما آمارها
هنوز نگرانکننده است)11/5( .
 -2011آق��ای قالیباف حتی اگر س��اختار
بودجه معیوب باش��د دلی��ل اصلی آن فقط
دولت آقای روحانی نیست .حتما مشکالتی
بر سر راه تدوین بودجه است)11/5( .
 -1941در اخبار خوان��دم پلیس آمریکا با
خودروی شاس��ی بلند از روی مردم رد شد.
چقدر وحشتناک است)11/5( .
 -1931متاس��فانه جلوی فرمانداری صف
عظیم و تجمع زیادی از مردم شکل گرفته
ب��ود که ب��رای گرفت��ن مجوز ت��ردد جمع
ش��ده بودند رعایت فاصلهگذاری در شرایط
کرونایی را هم نکرده بودند)11/5( .
 -1921آقای توکلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت ای��ن را بدانید تصویب  FATFدر
ه��ر صورت بهتر از عدم تصویب آن اس��ت.
()11/5
 -1911خواس��تم س��وال کنم آیا مرزهای
عراق به روی ایرانیان باز ش��ده است؟ امکان
سفر به عراق را داریم؟ ()11/5
 -1909برخی رسانهها از چراغ سبز بایدن به
برجام خبر میدهند .اما ما متوجه نمیشویم
منظورش��ان چیس��ت؟ کدام چراغ س��بز؟
()11/5

 -1830عذرخواه��ی رئیس رس��انه ملی از
رئیسجمهور به خاطر توهین یک کارشناس
ب��ه وی در برنامه تلویزیون��ی جای تقدیر و
تش��کر دارد .کاش بعضیها متوجه بش��وند
رسانه ملی جای توهین نیست)11/5( .
 -1820آیا قرار است یارانهها در سال آینده
دو برابر ش��ود؟ یعنی همسانس��ازی یارانه
صورت میگیرد؟ ()11/5
 -1801اگر مشخص شود آن نمایندهای که
گفته میشود به صورت یک سرباز سیلی زده
دروغ گفته وی باید پاس��خگوی دروغ خود
باشد)11/5( .
 -1745چ��را ب��ا تمام مراقبته��ا و رعایت
پروتکلها طبق گفته سخنگوی ستاد کرونا
میزان همهگیری ویروس کرونا بیشتر شده؟
مردم جز رعایت پروتکلها کاری از دستشان
برنمیآید؟()11/5
 -1731اینک��ه کرونا در رده س��نی جوانان
و نوجوانان بیشتر ش��یوع پیدا کرده خیلی
نگران کننده اس��ت ،اما برخی جوانها را در
خیابانمیبینیمچراماسکنمیزنند؟()11/5
 -1721آقای روحانی! امیدواریم آنگونه که
میگویید مناسبات اقتصادی بهتری درحال
شکلگیری باشد .مردم که سالهاست منتظر
چنین روزهایی هستند)11/5( .
 -1701آی��ا رواب��ط اقتصادی م��ا با برخی
کش��ورها در حال بازگش��ایی است؟ ما که
از این اخبار خوش��حال میش��ویم هرچند
برخیها ناراحت میشوند)11/5( .
 -1637متاس��فانه گروههای تروریس��تی
خطرناکی همچون داع��ش وجود دارند که
اتفاقات تلخی مثل حادثه انفجار در بغداد را
رقم میزنند)11/5( .
 -1620آقای مهندس میرسلیم چرا توجیه
میکنید؟ یک نماینده به یک س��رباز راهور
سیلی زده .چرا میگویید شاید دنبال بدنام
کردن مجلس هستند؟()11/5
 -1607یکی از س��ختیهای دولت این بود
که هم مجبور بود با تحریمها مقابله کند هم
با مخالفان داخلی خود کنار بیاید)11/5( .
 -1530آقای جهانگیری گفتهاند تحریمها
به معنای واقعی بیاثر شدهاند .آیا واقعا چنین
چیزی هست؟ ()11/5
 -1510آیا ب��رای درمان مه��رداد میناوند
فوتبالیس��ت س��ابق پرس��پولیس از آمپول
خاصی استفاده شده؟ ()11/5
 -1420آقای روحانی! شک نکنید برخیها
دوست ندارند شرایط بازار به ثبات و آرامش
برس��د .حتی دنبال این هستند که نرخ ارز
دچار ریزشهای بیشتر نشود)11/5( .
 -1211مسئوالن سری جلوی فرمانداریها
بزنن��د مالحظه کنید چ��ه جمعیتی برای
گرفتن مج��وز تردد تجم��ع میکنند .چه
ازدحام��ی ب��دون رعایت پروتکلها ش��کل
میگیرد)11/6( .
 -1201با توجه به ش��رایط کرونایی برپایی
نمایشگاه مجازی کتاب هم یک عمل نیکو
و پسندیده بود که توسط وزارت ارشاد انجام
گرفت)11/6( .
 -1131نماین��ده مجل��س که ب��ه صورت
یک س��رباز س��یلی زده ادعا ک��رده با باتوم
ب��ه او زدند س��رباز به او توهین ک��رده .این
ادعاها درس��ت اس��ت ی��ا فرافکن��ی آقای
نماینده است؟ ()11/6
 -1125با فش��ارهایی که ب��ه آقای ظریف
آم��ده توهینهای��ی که به او ش��د مس��لم
اس��ت دیگر میل��ی به حض��ور در انتخابات
ندارد)11/6( .
 -1042اگر دول��ت بایدن به برجام برگردد
رفتار و تعاملی در پیش گیرد چه ش��رایطی
پیش میآید؟ ()11/6
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به یک پیام مردمی

س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
در پاس��خ به پیامی مردمی با عنوان «قانع
نش��دن در خصوص پاسخ تاکسیرانی برای
نبود پول خرد نزد تاکسیدارها» جوابیهای
به شرح زیر منتشر کرد:
ضمن تشکر از ش��هروند محترم به آگاهی
میرساند؛ با توجه به نقش نظارتی سازمان
تاکس��یرانی ،رفع چالش «نبود پول خرد»
در دس��تور کار این سازمان قرار دارد و در
خصوص این مورد نیز اطالعرسانی الزم و
هماهنگیهای موردنظر درحال انجام است
تا با اصالح نرخگذاری به ویژه در تاکس��ی
خطی که قیمت کرایه ثابت میباشد ،نیاز
به جابجایی پول خرد نباشد.
البت��ه ب��ا توج��ه ب��ه ماموریت س��ازمان
تاکس��یرانی برای رفع ای��ن معضل ،طرح

استفاده از بارکد دوبعدی و اپلیکیشنهای
پرداختی درحال اجراست و تاکنون تعداد
زی��ادی از تاکس��یها به این اب��زار مجهز
ش��دهاند و همچنان توسعه این طرح ادامه
دارد که البته برای ترویج فرهنگ پرداخت
الکترونی��ک کرای��ه تاکس��یها نیازمن��د
مشارکت شهروندان هستیم.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت؛ ش��هروندان گرامی
میتوانن��د در ص��ورت مش��اهده هرگونه
تخلف در ناوگان تاکسیرانی و موارد خارج
از ضوابط ابالغی ،مراتب را با ذکر ش��ماره
کامل پالک به س��امانه تلفنی  1888و یا
س��امانه ثبت تخلفات در سایت  1888به
آدرس  http://1888.tehran.irمنعکس
و این سازمان را در امر نظارت هرچه بهتر
یاری فرمایند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

زیست شبانه در تهران تصویب شد
رئیس شورای ش��هر تهران با اشاره به تصویب مصوبه
مربوط به زیس��ت ش��بانه یا تهران بیدار در ش��ورای
ش��هر گفت :این مس��ئله ع�لاوه بر اه��داف فرهنگی
شب مردگی را از تهران دور میکند .به گزارش فارس،
محسن هاش��می اظهار داش��ت :صحن امروز شورای
ش��هر جزو جلس��ات پر بار ش��ورای ش��هریها بود چرا که لوایح
ی��ک فوریتی مربوط به عوارض که ش��هرداری به ش��ورا ارس��ال
کرده بود تصویب ش��د .همچنین دو طرح و الیحه یکی مربوط به

تهران بیدار و زیس��ت ش��بانه و دیگ��ری مربوط به
تخفیفهای ویژه شهرس��ازی جهت س��اخت هتل
م��ورد بحث و گفتگو ق��رار گرفت و اعضای ش��ورا
نظراتش��ان را مطرح کردند .وی ادامه داد :تصویب
الیحه تهران بیدار و زیس��ت شبانه به صورتی انجام
گرفت که هم به اهداف مورد نظر فرهنگی دس��ت مییابیم و هم
زندگی مردم با اجرای این طرح و الیحهها دچار آس��یب نخواهد
شد .رئیس شورای شهر تهران گفت :موضوع تهران بیدار و زیست

شبانه سبب میشود که شهروندانی که دیر میخوابند و به موضوع
فرهنگی عالقهمند هس��تند بتواند شب هنگام زمانی را با خانواده
خود به این موضوع اختصاص دهند .هاشمی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه پیش از این هیئت تطبیق فرمانداری قضیه زیست
شبانه را رد کرده و ناجا اعالم کرد این موضوع امکان تأمین امنیت
ندارد ،گفت :در حال حاضر این مس��ئله مربوط به نقاط محدودی
از تهران اس��ت و انشاءاهلل این مشکل با نیروی انتظامی و هیئت
تطبیق برطرف خواهد شد.

بلومبرگ:

صادرات نفت ایران رو به افزایش است
زنگنه :برخی اجازه نمیدهند تولید نفت ایران به باالی  ۴میلیون بشکه برسد

بیژن زنگنه در سخنانی با نام بردن از برخی افراد که اجازه نمیدهند
تولی��د نفت ای��ران به باالی  ۴میلیون بش��که برس��د از هدفگذاری
وزارتخانه نفت برای رس��اندن تولید نفت ایران به  ۶.۵میلیون بشکه
و پس از آن به هشت میلیون بشکه در روز خبر داد.
وزی��ر نفت ب��ا بیان اینکه در نظر داریم تا تولید نف��ت ایران به  ۶.۵و
بعد از آن هش��ت میلیون بشکه در روز برسد ،گفت :عدهای در داخل
کشور اجازه نمیدهند تولید نفت ایران به باالی چهار میلیون بشکه
در روز برسد.
به گزارش ایرنا« ،بیژن زنگنه» در شش��مین کنگره نفت و نیرو ادامه
داد :عدهای در کش��ور  ۴۰س��ال تالش کردند تولید نفت ایران از ۴
میلیون بش��که بیشتر نش��ود و در این راه به مجلس رفتند و به سایر
سازمانها مراجعه کردند و موفق هم بودند.
وی افزود :حتی در این مسیر ،افراد زیادی را از هستی ساقط کردند.
این در حالی است که حرکت تولید انرژی در جهان به سمتی میرود
که تولید نفت محدود ش��ود .من روزگاری را میبینم که تولید نفت
ممنوع ش��ود بنابراین اکنون باید تولید نفت خ��ود را افزایش دهیم
و ث��روت زیر زمینی تجدید ناپذیر را ب��ه ثروت روزمینی تجدیدپذیر
تبدیل کنیم.
زنگنه تاکید کرد :بنابراین باید تولید نفت را انجام دهیم .اگر این پول
ب��ه بودجه برود مریض را مریضتر میکند از همین رو در س��ال ۷۷
پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه را دادیم.
وی با اشاره به اینکه در افزایش ظرفیت تولید ایران نباید شک کرد،
ادامه داد :همچنین نباید با بهانهها از این صندوق برداشت کرد.
وزیر نفت افزود :بیش��تر عمر ما در این دولت به تحریم گذش��ت اما
نگداشتیم توسعه نفت متوقف شود اما به قیمت سنگین این کار انجام
شد.
وی گفت :کسانی بودند و هستند که میگویند شرکتهای اکتشاف
و تولید نفت ایرانی گرگ زاده هستند .به عنوان کارشناس و استاد به
تلویزیون میروند اما مشخص نیست استاد چه هستند .این در حالی
اس��ت که حتی کسی که متخصص نفت است نیز نمیتواند در مورد
قراردادهای نفتی صحبت کند.
زنگنه با اش��اره به اینکه باید ایران تولید نفت خود را باال ببرد ،افزود:

بلومبرگ نوشت :با توجه به اینکه کارزار حداکثری
دولت پیشین آمریکا اکنون رو به پایان بوده ،مشتریان
نفت ایران ممکن است بیش از گذشته در صحنه حضور
پیدا کنند.تحریمها علیه نفت خام ایران همچنان تحت
تحریمهای آمریکاست و صادرات نفت ایران همچنان
تنها بخش کوچکی از س��طح صادرات س��ه سال پیش
اس��ت.اما همزمان با اینکه ج��و بایدن رئیسجمهوری
جدید آمریکا به دنبال بازگش��ت به توافق هس��تهای
غرب با ایران است ،شرکتهایی که بر تولیدات نفتی
ایران نظارت دارند (پترو لجس��تیکس اس ای ،شرکت
کپلر و اس وی بیاینترنشنال ال ال سی) شاهد افزایش
این تولید بودهاند
در این مسیر باید از شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی استفاده کند
و منابع را تامین کرده و با دانشگاهها پیوند بخورند .تاکنون نیز باالی
 ۸۰درص��د ظرفیت میادین نفت��ی ایران برای افزای��ش بازیافت به
دانشگاهها سپرده شده است.
وی درادام��ه تاکید کرد :در  ۳س��ال گذش��ته ظرفیت عظیمی برای
تج��ارت نفت و ف��رآورده ایجاد کردی��م و از این ظرفی��ت در بعد از
تحریمها استفاده میکنیم .همواره یکی از اهداف این بود که ایران در
بازرگانی نفت جهان وارد ش��ود ،با تحریمها ظرفیتهای خوبی ایجاد
کردیم که برای صادرات نفت و فرآورده قابل اس��تفاده است و اکنون

راغفر:

یارانه نقدی ،ریختن سم به کام مردم است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت :از سوی
دیگ��ر توزیع یارانه نقدی بین مردم س��م مهلک
برای اقتصاد است و عم ً
ال دست دولتهای بعدی
را خواهد بس��ت .بنابراین هرکس از این شعارها
بدهد عم ً
ال به کام مردم و اقتصاد سم میریزد .به
گزارش ایلنا ،حس��ین راغفر در مورد افزایش نرخ
دالر در بودجه و پرداخت مابهالتفاوت آن بصورت
یارانه نقدی اظهار داش��ت :قطعاً هر نرخی که در
ی بعدی
بودجه اعالم شود موجب افزایش نرخها 
خواهد ش��د .مجلس نرخ اعالمی دولت را از ۱۱
هزار و  ۵۰۰تومان به  ۱۷۵۰۰تومان افزایش داده
که قطعاً انواع دیگر ن��رخ ارز مانند نرخ بازار آزاد
افزایش مییابد .وی ادامه داد :از سوی دیگر توزیع
یارانه نقدی بین مردم س��م مهلک برای اقتصاد
اس��ت و عم ً
ال دس��ت دولتهای بعدی را خواهد
بست .بنابراین هرکس از این شعارها بدهد عم ً
ال
به کام مردم و اقتصاد سم میریزد.
راغفر تصریح ک��رد :این اقتصاد نامولد مبتنی بر
فعالیتهای سوداگری است و چنین برنامههایی
تنها مش��وق انح��راف منابع از تولید و اش��تغال
به س��مت مص��رف در گروههای مختلف اس��ت.
همچنی��ن تجربه تاریخ��ی نش��ان میدهد که

پرداخت یارانه نقدی به مردم در همه جا شکست
خ��ورده اس��ت ،بنابرای��ن دولت و مجل��س باید
بکوشند یارانهبگیران نقدی را کاهش دهند و اگر
معتقد به تولید هس��تند باید منابع را به س��مت
تولید به پیش ببرند .این اس��تاد اقتصاد دانشگاه
الزه��را با تاکید بر تاثیر منف��ی نرخ ارز بر صنایع
گفت :در چنین ش��رایطی بعضی از صنایع نابود
میشود .همچنین منابع ارزی برای برخی کاالها
مانند دارو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
و اگ��ر ارز دارو را منحرف کنند ،نرخ آن افزایش
مییابد.االن بسیاری از داروها با این شایعات گران
شده و بسیاری از واردکنندگان دارو ،کاالهایی را
که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کرده بودند در انبارها
نگه داش��ته تا افزایش قیمت ص��ورت بگیرد و از
این طریق هزاران میلیارد در جیب مافیای واردات
دارو خواهد رفت .وی خاطرنشان کرد :اخیرأ یکی
از نمایندگان مجل��س در مصاحبهای گفتند که
قرار بر اعالم نرخ در بودجه نیس��ت بلکه این نرخ
محاسباتی و میانگینی از نرخهای مورد استفاده
اس��ت و به دنبال افزایش نرخ به  ۱۷,۵۰۰تومان
نیس��تند .اما همین ابراز مسئله یکی نوع تلقی از
افزایش نرخ را ایجاد میکند.

افتتاحدفترپایگاهمقاومتبسیجشهیدمحبوب
مرکز انتقال نفت سبزوار

دفت��ر جدی��د پایگاه مقاومت بس��یج ش��هید
محبوب مرکز انتقال نفت و تاسیس��ات سبزوار
در ده��ه بصیرت با حض��ور نماین��ده فرمانده
پایگاه مقاومت بسیج انصار منطقه شمالشرق
و جمعی از بس��یجیان این مرکز افتتاح ش��د.
فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج شهید محبوب
در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه بصیرت،
کار در مجموعه بس��یج را عاشقانه عنوان کرد و
اظهارداش��ت :در شرایط کنونی جامعه بیش از
هر زمان دیگر به خدمات بسیج نیازمند هستیم.
فرمان��ده پای��گاه مقاومت بس��یج انصار منطقه
شمالش��رق نیز در این رابطه گفت :بیانیه گام
دوم انقالب تکلیف ما بس��یجیان را مشخصتر
کرده ،لذا باید بصیرتر و فعالتر شویم که یکی از
ملزومات آن فراهم کردم زیرساخت الزم است.
س��یدمصطفی س��یدرضایی افزود :دفتر پایگاه
شهید محبوب مرکز انتقال نفت سبزوار تاکنون

در محیط کوچ��ک کانکس بود که با همکاری
مدیر ،مع��اون فنی و حراس��ت منطقه یکی از
اتاقهای در اختیار حراست و نزدیک نمازخانه
این تاسیسات در اختیار بسیجیان قرار داده شد.
وی خاطرنشان کرد :حاال که مجموعه مدیریت
منطقه شمالشرق ضرورت فراهم کردن مکان
مناس��ب برای این پایگاه را احساس و علیرغم
همه مش��کالت ،همکاری الزم برای اس��تقرار
دفتر پایگاه را داشته ،انتظار داریم پایگاه بسیج
ش��هید محبوب نیز فعالتر ش��ده و با توجه به
فراهم شدن این فضا ،از استعدادهای بسیجیان
مرکز انتقال نفت و تاسیسات سبزوار بیشترین
استفاده صورت بگیرد .وی تصریح کرد :بسیج به
طور قطع میتواند در هر عرصهای امیدآفرینی
و م��ردم را به نظام و انق�لاب امیدوار کند و هر
چه بیش��تر در باز کردن گرهها و مشکالت گام
موثر بردارد.

تامین مالی  ۴۰۰میلیون دالری بانک پارسیان
در پروژه ملی پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
در مراس��م آغ��از بهرهب��رداری از طرح عظیم
پاالیش��گاه گاز بیدبلند ،رئی��س جمهور ،وزیر
نف��ت ،مدیرعام��ل هلدینگ خلی��ج فارس و
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند از تالش
بانکه��ا و بانک پارس��یان در تامین مالی این
پروژه قدردانی و تش��کر کردند .در این پروژه
 ۴/۳میلیارد دالر هزینه ش��ده است که از این
رقم ،مبلغ  ۲/۲میلیارد دالر آن از محل منابع
صندوق توس��عه ملی و با عاملیت س��ندیکای

بانکها تامین شده است و سهم بانک پارسیان
از تامی��ن مال��ی  ۲/۲میلی��ارد دالری صورت
گرفته توس��ط بانکهای عام��ل ۴۰۰میلیون
دالر بوده است تامین مالی که منجر به اجرای
موفق طرح توس��ط پیمانکاران ،مهندس��ان و
مدیران و کارگران ایرانی ش��د و ساالنه ۷۱۰
میلیون دالر به ظرفیت صادراتی ایران خواهد
افزود و میزان فروش آن در داخل کش��ور نیز
 ۵/۱میلیارد دالر برآورد شده است.

ظرفیت بزرگی داریم .اظهارات زنگنه درباره تالش دولت برای افزایش
تولید نفت کشورمان در حالی مطرح میشود که تارنمای خبرگزاری
آمریکایی بلومبرگ نیز در خبری تائید کرد که همزمان با افول کارزار
فشار حداکثری دولت س��ابق آمریکا علیه ایران ،صادرات نفت ایران
افزایش پیدا کرده است.
در بخش��ی از گزارش بلومبرگ آمده اس��ت :با توجه به اینکه کارزار
حداکثری دولت پیشین آمریکا اکنون رو به پایان بوده ،مشتریان نفت
ایران ممکن است بیش از گذشته در صحنه حضور پیدا کنند.
تحریمها علیه نفت خام ایران همچنان تحت تحریمهای آمریکاست
و صادرات نفت ایران همچنان تنها بخش کوچکی از س��طح صادرات
سه سال پیش اس��ت.اما همزمان با اینکه جو بایدن رئیسجمهوری
جدید آمریکا به دنبال بازگشت به توافق هستهای غرب با ایران است،
شرکتهایی که بر تولیدات نفتی ایران نظارت دارند (پترو لجستیکس
اس ای ،ش��رکت کپلر و اس وی بیاینترنش��نال ال ال س��ی) شاهد
افزایش این تولید بودهاند.
س��ارا وخش��وری بنیانگذار و رئیس اس وی بیاینرنشنال ال ال سی
در ای��ن رابطه گف��ت :افزایش میزان صادرات و تولی��د را میتوان به
عنوان نتیجه پیشبینی رویکرد مالیمتر احتمالی بایدن در قبال ایران
دانست.
اما سطح انتقال محمولههای نفتی رو به افزایش بوده است .براساس
اعالم «پترو لجس��تیک» ،صادرات نفت ایران در دس��امبر گذشته به
باالترین میزان از مارس گذشته رسید و انتظار میرود برای اولین بار
از آوریل  ،۲۰۱۹فراتر از  ۶۰۰هزار بشکه در روز طی ماه جاری برود.
دانیل گربر مدیر اجرایی ش��رکت پترولجستیک در ژنو در این زمینه
عنوان کرد :با توجه به فضای سیاس��ی آرامتر از گذش��ته ،خریداران
چینی اطمینان بیشتری پیدا میکنند که میتوانند واردات بیشتری
را از نفت ایران در دستورکار قرار دهند.
بلومبرگ نوش��ت :مس��ئله افزایش تولی��د و صادرات نف��ت ایران به
پیش��رفت و موفقیت در روابط میان تهران -واشنگتن بستگی دارد و
این در حالی است که آنتونی بلینکن فرد مورد نظر بایدن برای سمت
وزی��ر خارجه آتی آمریکا در این زمینه گفته اس��ت که همچنان راه
طوالنیای در پیش است.

روحانی:

تغییرشاکلهبودجهرانمیپذیریم

رئی��س جمهور گف��ت :دولت با ه��ر تغییری که
موجب گران��ی کاالی مورد نیاز م��ردم و نگرانی
اف��کار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب س��وء
در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش
ارزش پول ملی ش��ود ،مخالف اس��ت.به گزارش
پایگاه اطالعرس��انی ریاست جمهوری ،در جلسه
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت ،رئیس سازمان
برنام��ه و بودجه گزارش کارشناس��ی از تغییرات
انجام ش��ده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰و آثار افزایش
ارقام بودجه بر معیش��ت مردم و آثار تورمی آن بر
کاالهای ضروری ارائه کرد.
بنا به این گزارش ،بودجه برخی مراکز و نهادها در
ذیل ج��دول  ۱۷از محل منابع حاصله از افزایش
نرخ ارز کاالهای اساسی ،افزایش قابل توجهی یافته
است.رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش ،گفت:
دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور
با برنامه ریزی جهت زمینهس��ازی ثبات در حوزه
توسعهای و معیشت مردم در سال جاری ،تبعات
جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریمها
را با حداکثر توان خنثی کرده است .حسن روحانی
تصریح ک��رد :دول��ت در بودج��ه ۱۴۰۰مراقبت

کرده اس��ت که از پول فقرا به نفع دس��تگاههای
خاص هزینه نش��ود.رئیس جمهور افزود :دولت با
توج��ه به افق امید بخش پیش رو ،ریلگذاری در
بخشهای خرد و کالن اقتصاد کشور با هدف تاثیر
مثبت در معیش��ت و زندگی مردم ،بودجه سال
آین��ده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد .روحانی
خاطرنشان کرد :بیتردید دولت با هر تغییری که
موجب گرانی کاالی مورد نیاز مردم و نگرانی افکار
عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی
و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول
ملی شود ،مخالف است.رئیس جمهور تاکید کرد:
سخنانی که عالمت افزایش قیمت در سال آینده
را ب��ه ب��ازار بدهد ،بالفاصله و به طور مس��تقیم،
فشار بر اقش��ار کم درآمد را افزایش میدهد و در
شرایطی که همه عوامل ،روند کاهش تورم را نشان
میدهد ،نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده
شود .روحانی اظهار داشت :دولت در عین حال که
آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس
اعالم کرده اس��ت ،وظیفه خود میداند براساس
ش��ناخت عملیاتی و عین��ی از نیازها و اقتضائات
اقتص��اد جامعه و همچنین الزامات معیش��تی و
توسعهای کشور ،تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

تعمیر پمپ مرکز انتقال نفت امام تقی
با استفاده از نیروی متخصص داخلی

پمپ ش��ماره س��ه مرکز انتقال نفت امام تقی
(منطقه شمالش��رق) پ��س از تعمیر ،نصب و
راهاندازی ش��د .کارشناس ارشد واحد مکانیک
این منطقه با اعالم خب��ر باال گفت :این پمپ
بعلت لرزش و نش��ت س��ر خارجی آن توسط
نیروی ج��وان و متخصص داخل��ی در کارگاه
مرک��ز منطق��ه تعمی��ر و بازس��ازی گردی��د.
محمدرض��ا تاجپور در ادامه با تش��ریح مراحل
مختل��ف نص��ب و راهاندازی این پم��پ ادامه
داد :دس��تور کار پروژه تعمیر این پمپ در دو
بخش "تعمیر" و "تجهیز محل نصب" پیگیری
گردید .وی اضافه کرد :همکاران واحد مکانیک،
جوشکاری و رفع لرزش پمپ را انجام داده و در
بخش دوم به همت واحد مهندسی ساختمان
فندانسیونی استاندارد اجرا تا پمپ بر روی آن
مه��ار گردد .تاجپور ادام��ه داد :این پمپ پس
از باز کردن ،ب��ه کارگاه مکانیک مرکز منطقه

انتقال یافته ،قطعات معیوب تعویض و مراحل
جوش��کاری ،برسکاری و سمبادهزنی آن انجام
ش��د .کارش��ناس ارش��د نگهداری و تعمیرات
مکانیک منطقه شمالش��رق خاطرنشان کرد:
همچنی��ن میزان انحراف مرکزیت نس��بت به
پوسته پمپ بررس��ی و مقدار آن اندازهگیری
شد تا تستهای استاندارد را با موفقیت پشت
سر گذارد .به گفته وی؛ این پمپ پس از تست
و اخ��ذ مجوزهای اس��تاندارد در محل نصب و
به مدار بهرهبرداری برگشت .شایان ذکر است:
مرکز انتقال نفت امام تقی در ارتفاع یک هزار
و  416مت��ری از س��طح دری��ا و در مجاورت
روس��تای  200س��اله ام��ام تقی ،با انش��عاب
از خ��ط  20اینچ ش��اهرود –مش��هد ،وظیفه
ذخیرهس��ازی و انتق��ال فرآوردههای نفتی به
س��مت تربت حیدری��ه (خراس��ان جنوبی) را
بر عهده دارد.

فرآیندهایجدیدچک
در سامانه صیاد

بانک مرکزی در یک اطالعیه ش��رایط کارسازی
چک در ش��رایط جدید را تش��ریح کرد .در این
گ��زارش فرآیندهای مرتبط با چک در س��امانه
صیاد تشریح شده است .به گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن ،صادرکنندگان و دریافتکنندگان
چ��ک از  ۲۰دی  ۱۳۹۹میتوانن��د فرآیند ثبت،
تائید و انتقال چک در س��امانه صیاد را به صورت
اختیاری انجام دهن��د .در حال حاضر این امکان
از طریق برنامکهای موبایلی که فهرست آنها در

تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت
(شاپرک) منتشر میشود ،فراهم است .با توجه به
اختیاری بودن این امر تا اطالع ثانوی ،تمام چکها
کمافیسابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در
شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.
بانک مرکزی تاکید میکند با توجه به اختیاری
بودن فرآیند ثبت چک در سامانه یادشده ،انتقال
چک کمافی س��ابق از طریق ظهرنویسی با ذکر
هویت گیرنده جدید معتبر خواهد بود.

