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وزارت اقتصاد: فروش ۲ هزار 
و ۴۰۸ هزار میلیارد تومان 

اوراق بدهی در هفته گذشته 
وزارت اقتصــاد اعــام کرد کــه در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ 
بهمن ماه ۹۹ پس از اخذ ســفارش های خرید اوراق از 
متقاضیان، مجموعا ۲ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد تومان 

اوراق فروخته شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، در ادامه اقدامات وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشــور 
بــا هــدف کاهش تبعات تورمــی، خزانه داری کل کشــور 
طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار 
دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار 
اســناد خزانه اســامی و برگزاری ســی و ششمین هفته 
عرضــه اوراق بدهــی میــان بانک ها، مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی و نهادهــای مالــی فعــال در بــازار ســرمایه )از 
قبیــل صندوق هــای ســرمایه گذاری و شــرکت های تأمین 
مالی( و ده مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری 
بانــک مرکــزی و سیســتم مظنــه یابــی شــرکت مدیریــت 

فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش حســب تصمیمــات اتخــاذ 
شــده در راســتای تأمیــن مالــی بهینــه در هفتــه جــاری 
ســی و ششــمین هفتــه عرضــه اوراق بدهــی، متعهــد 
مالــی  اوراق  روزانــه  عرضــه  همچنیــن  و  پذیره نویســی 
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ الــی   ۱۳۹۹ /۱۱/۱۱ درتاریخ هــای  اســامی 
برگــزار شــد کــه پــس از اخــذ ســفارش های خریــد اوراق 
از متقاضیــان یادشــده در ســامانه های بــازار بین بانکــی 
کارگــزاری بانــک مرکــزی و مظنه یابــی شــرکت مدیریــت 
فنــاوری بــورس تهــران، مجموعــاً مبلــغ ۲,۴۰۸ میلیــارد 

تومان اوراق به شرح جدول ذیل به فروش رسید.
این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در 
جــدول فوق، تاکنــون مجموعــاً ۱۰۳.۶۳۸ میلیارد تومان 
از طریق انتشــار اوراق نقدی، حدود ۵۴ درصد از طریق 
بــازار پــول و ۴۶ درصــد از طریــق بــازار ســرمایه تأمیــن 
مالــی شــده اســت. ایــن گــزارش خاطــر نشــان می کنــد، 
بــا انتشــار اســناد خزانــه اســامی و طی برگزاری ســی و 
پنجمیــن هفتــه عرضــه اوراق بدهــی دولت و نــه مرحله 
پذیره نویســی اوراق تــا تاریــخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸، در مجمــوع 
 ۵۴.۷۰۰ شــامل  تومــان  میلیــارد   ۱۵۵.۹۳۰ معــادل 
میلیارد تومان اســناد خزانه اسامی و ۱۰۱.۲۳۰ میلیارد 

تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

سرنوشت طرح ملی مسکن 
در دولت بعد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت که قرار نیســت دولت برای مردم مسکن بسازد؛ 
بلکــه فقــط زمیــن در اختیــار متقاضیان ســاخت و ســاز 

قرار می دهد.
دربــاره  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  محمــودزاده  محمــود 
فعالیت ها و برنامه های معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی در یک ســال گذشــته و چند ماه پیش رو 
تــا پایــان دولــت دوازدهــم اظهار داشــت: بخش مســکن از 
آنجایــی که یکی از اصلی ترین دغدغه های خانوارهاســت، 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــه گونــه ای که شــروع 
خانواده و زندگی مشترک و همچنین فرزندآوری و افزایش 

جمعیت به حوزه مسکن مرتبط است.
وی افــزود: بــه همیــن لحــاظ در ایــن یــک و ۲ مــاه 
کــه معاون مســکن وزارت راه بودم، پروژه های متعددی 
تعریف شد که در حال حاضر شاهد آغاز اجرایی شدن 
این پروژه ها در سطح کشور هستیم. بیشتر پروژه های 
اقــدام ملــی مســکن از زمیــن بــاال آمده انــد و پیشــرفت 

فیزیکی این پروژه های مسکونی مشهود است.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادامه داد: خیلی ها وقتی این طرح آغاز شــد، خوشــبین 
نبودنــد و می گفتنــد امــکان ندارد اجرا شــود به خصوص 
که شــرایط اقتصادی دولــت ایجاب نمی کرد تا کمک های 
یارانه ای به این طرح کند؛ طرح اقدام ملی مسکن، هیچ 
کمک یارانه ای ندارد؛ همه دستگاه های مربوطه در حال 
کمــک بــه ایــن طــرح هســتند آن هــم در شــرایط ســخت 
بودجــه ای کــه وجــود دارد. محمــودزاده گفــت: فــارغ از 
اینکه در ماه های پایانی دولت قرار داریم، مرتباً در حال 
طراحی و شروع پروژه های مسکونی جدید هم هستیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا طــرح اقدام 
ملــی مســکن ممکــن اســت به سرنوشــت طرح مســکن 
مهر دچار شــده و عاوه بر اینکه به دوش دولت بعدی 
بیفتــد، مشــمول مــرور زمــان و فرسایشــی شــدن هــم 
بشــود؟، تصریــح کرد: همــواره از ابتدای اجرای مســکن 
ملی مطرح شده که با قیمت تمام شده عرضه می شود 
و هیــچ گاه نــرخ ثابتــی بــرای آن اعــام نکرده ایــم؛ ایــن 
واقعیــت وجــود دارد کــه مــا فقــط زمیــن آن را تأمیــن 
می کنیم و با اعطای تسهیات، بخشی از هزینه ساخت 
را پوشــش می دهیــم؛ بنابراین هیــچ متقاضی نمی تواند 
بگوید که از اول به من گفته اند n میلیون تومان هزینه 

ساخت واحد مسکونی مورد نظر خواهد شد.

مرکز آمار: تورم تولیدکننده 
صنعت برق به ۲۹.۳ درصد 

رسید
مرکــز آمار اعام کرد کــه درصد تغییرات میانگین 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده کل بخــش بــرق در چهــار 
فصــل منتهــی بــه فصــل پاییــز ١٣٩٩ نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال قبل )متوســط تورم ســاالنه( به ۲۹.۳ 

درصد رسید.
مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
بــرق در فصــل پاییــز ١٣٩٩ را اعام کرد. بر اســاس این 
گــزارش درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل 
بخــش بــرق نســبت بــه فصل مشــابه ســال قبــل )تورم 
نقطــه بــه نقطه( در فصــل پاییز ١٣٩٩ بــه ۴۵.۵ درصد 
رســید. بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی توســط 
نیروگاه هــای بــرق بــه ازای فــروش محصــول خــود بــه 
شرکت های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به 

فصل پاییز ١٣٩٨، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی
درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده کل 
بخــش بــرق نســبت بــه فصــل قبــل )تــورم فصلــی( در 
فصــل پاییــز ١٣٩٩ به ۷.۳ درصد رســید که در مقایســه 
بــا همیــن اطــاع در فصــل تابســتان، ٣.٧ واحــد درصد 
کاهــش دارد. در فصــل مــورد بررســی، درصــد تغییــرات 
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل 
قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به 

ترتیب ٥.٤، ١٣.٠ و ٠.٩- بوده است.

تورم نقطه به نقطه
درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده کل 
بخــش بــرق نســبت بــه فصل مشــابه ســال قبــل )تورم 
نقطــه بــه نقطه( در فصــل پاییز ١٣٩٩ بــه ۴۵.۵ درصد 
رســید. بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی توســط 
نیروگاه هــای بــرق بــه ازای فــروش محصــول خــود بــه 
شرکت های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به 
فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٥.٥ درصد افزایش داشــته اســت. 
تــورم نقطــه بــه نقطه کل بخش برق در فصل تابســتان 
ســال جــاری ٤٣.٠ درصــد بــوده اســت. درصــد تغییرات 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخش بــرق در فصل مورد 
بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات 
مختلــف اوج بــار، میان بــار و کم بــار، بــه ترتیــب ٣٩.٧، 

٤٦.٩ و ٤٦.٩ بوده است.

تورم ساالنه
قیمــت  شــاخص  میانگیــن  تغییــرات  درصــد 
تولیدکننــده کل بخــش بــرق در چهــار فصــل منتهــی به 
فصل پاییز ١٣٩٩ نســبت به مدت مشــابه در سال قبل 
)متوسط تورم ساالنه( به ۲۹.۳ درصد رسید که نسبت 
به همین اطاع در فصل قبل ١٠.٧ واحد درصد افزایش 
میانگیــن  تغییــرات  درصــد  نشــان می دهــد. همچنیــن 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخش بــرق در چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز نســبت به مدت مشــابه در ســال 
قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به 

ترتیب ٢٦.١، ٢٩.١ و ٣١.٨ بوده است.

تولید۸۶ هزار مگاوات برق 
در کشور

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
بــرق حرارتی کشــور گفت کــه ۸۶ هزار مگاوات برق در 

کشور تولید می شود.

محسن طرزطلب در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هم اکنون ۸۶ هزار مگاوات برق در کشور تولید می شود 

که سهم نیروگاه های حرارتی ۶۸ هزار مگاوات است.
وی تصریــح کــرد: ۱۹ نیــروگاه حرارتــی در کشــور 
فعال هســتند به طور متوســط در هشــت ســال گذشــته 
۲۵۰۰ مــگاوات ظرفیــت جدید در این حوزه ایجاد شــده 
اســت. مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی 
بــرق حرارتــی کشــور با بیان اینکــه از برنامه پنجم عقب 
هستیم باید سرعت خود را افزایش دهیم، خاطرنشان 
کــرد: هرجایــی کــه نیــاز بــه برق داشــته بــاش وظیفه ما 
است که آنجا برق را تأمین کنیم چون زیرساختی است 

که باید برای توسعه کشور ایجاد شود.
طرزطلــب اضافــه کرد: ســاالنه ۵۰۰۰ مــگاوات برق 
بایــد بــه ظرفیــت کشــور اضافه شــود اگر بــه همین نحو 
مصــرف کنیــم حجــم ســرمایه گذاری بــاال اســت باید یک 

جای متوقف بشویم و مصرف را کنترل کنیم.
وی بیــان کــرد: هم بحث ســوخت بــرای نیروگاه ها 
نیاز است هم اینکه هزینه سرمایه گذاری باال است ولی 
چون کشور در حال رشد و توسعه است حداقل ساالنه 

۳۰۰۰ مگاوات الزم دارد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتــی کشــور ادامــه داد: یکســری نیروگاه های قدیمی 
هــم وجــود دارد کــه آن هــا را بایــد از مــدار تولیــد خــارج 
کنیم باید به ســمتی برویم در مصرف ســوخت و انرژی 

صرفه جویی مناسبی اتفاق بیفتد.
طرزطلــب اظهــار کــرد: اگر ایــن هزینه هــا در اینجا 
هزینه نشود در جای دیگر برای رفاه حال مردم در جای 

دیگر هزینه خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

جــو بایــدن، رئیس جمهــوری آمریــکا بــا 
لغو دســتوری کــه ترامپ در آخرین روز خود 
در کاخ ســفید صــادر کــرده بــود و تعرفه های 
واردات آلومینیــوم از امــارات را حــذف کــرده 

بود، دوباره این تعرفه ها را برقرار کرد.
بــه گــزارش مهــر به نقــل از رویتــرز، جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا با لغو دســتوری 
کاخ  در  خــود  روز  آخریــن  در  ترامــپ  کــه 
ســفید صــادر کــرده بــود و تعرفه هــای واردات 
آلومینیوم از امارات را حذف کرده بود، دوباره 

این تعرفه ها را برقرار کرد.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری جمهوری خواه 
سابق، در ۲۰ ژانویه اعام کرده بود که امارات 
متحــده عربــی را از تعرفــه واردات آلومینیــوم 
معاف کرده است. او گفت دو کشور در مورد 
ســهمیه واردات به توافقی رســیده اند که این 

واردات را محدود خواهد کرد.
قــرار بود این معافیت از روز چهارشــنبه 
اجرایی شــود.ترامپ این معافیت را بافاصله 
بعــد از ایــن صــادر کــرد که بــا معرفــی امارات 
متحــده عربــی بــه عنوان یــک شــریک امنیتی 
مهم قرارداد فروش ۵۰ جت جنگنده اف ۳۵ 

را با این کشور به امضا رساند.
حــاال بایــدن اعــام کرده اســت کــه برای 
بررســی بیشــتر این توافق فعاً آن را متوقف 
کــرده اســت. او همچنیــن اعــام کــرد معتقــد 
اســت ســهمیه بندی واردات برای حفظ منافع 
شــرکت های آمریکایــی و امنیــت ملــی آمریکا 
کافــی نبــوده و بایــد تعرفه هــا را در ســرجای 

خود نگاه دارد.
همچنیــن بــه گــزارش فــارس رئیس جمهــوری 
آمریــکا در نخســتین ســخنرانی برای تشــریح 
مخالــف  آزادی  خواســتار  خارجــی  سیاســت 

غربگرای روسیه شد.
گفــت:  آمریــکا  جدیــد  رئیس جمهــوری 
احیــای  بــرای  مــن  گذشــته  هفتــه  دو  »طــی 
عــادت همــکاری و تقویــت بازوهــای ائتــاف 
دموکراتیــک کــه طــی چهــار ســال گذشــته بــه 
دلیــل غفلــت آســیب دیــده بودنــد بــا ســران 
بسیاری از دوستان نزدیکانمان شامل کانادا، 
ناتــو،  فرانســه،  آلمــان،  انگلیــس،  مکزیــک، 
ژاپن، کره جنوبی و استرالیا صحبت کردم.«

تشــریح سیاســت های  بــه  ادامــه  در  او 
دولتــش درباره کشــورهای مختلــف پرداخت. 
رئیس جمهــوری آمریکا اشــاره ای به سیاســت 
خــود در برخــی موضوعــات سیاســت خارجــی 
یــا  برجــام  هســته ای  توافــق  و  ایــران  ماننــد 

افغانستان نکرد.

یمن
رئیس جمهوری آمریکا در این ســخنرانی 
گفت که قصد دارد به جنگ یمن پایان دهد. 
او با وجود این گفت که آمریکا به عربســتان 
»تمامیــت  از  کــرد  خواهــد  کمــک  ســعودی 
ارضــی« خــودش دفــاع کنــد. او مدعــی شــد 
جانــب  از  حماتــی  بــا  ســعودی  عربســتان 

نیروهای تحت حمایت ایران مواجه است. 
»فاجعــه  عنــوان  بــه  یمــن  جنــگ  از  او 
راهبــردی« یــاد کرد و گفت: »ایــن جنگ باید 
بایــدن گفــت: »حمایــت  پایــان برســد.«  بــه 
آمریــکا از عملیات هــای تهاجمــی در یمــن از 
جملــه از فــروش تســلیحات خاتمــه خواهــد  

یافت.«
ادعــای جــو بایــدن درباره جنــگ یمن در 
حالــی مطــرح شــده کــه حمایت هــای دولــت 
رهبــری  تحــت  ائتــاف  حمــات  از  آمریــکا 
فقیــر  کشــور  ایــن  در  ســعودی  عربســتان 
عربــی از ســال ۲۰۱۴  و زمانــی کــه او معــاون 

رئیس جمهور بود آغاز شد.
ائتاف تحت رهبری عربســتان ســعودی 
فقیــر  کشــور   ۱۳۹۴ ســال  فروردین مــاه  از 
یمــن را بــرای بازگردانــدن قدرت بــه »عبد ربه 

مســتعفی  رئیس جمهــوری  منصور هــادی«، 
یمــن هدف حمات ســنگین هوایــی، زمینی و 

دریایی قرار داده است.
ایــن حمــات به نابــودی زیرســاخت های 
یمــن و گســترش فقــر، بیــکاری و گســترش 
فقیــر  کشــور  ایــن  در  واگیــردار  بیماری هــای 

عربی منجر شده است.
را  یمــن  ملــل،  ســازمان  کارشناســان 
جهــان  در  بشــری  بحــران  بزرگتریــن  صحنــه 
توصیف می کنند. بیش از ۷۰ درصد جمعیت 
یمــن نیازمنــد نوعــی کمک رســانی و حمایــت 
بشردوســتانه هستند. از این میان میلیون ها 
نفر نمی دانند وعده غذایی بعدی شان از کجا 

تأمین خواهد شد.

روسیه
دربــاره روســیه، جــو بایــدن مدعــی شــد 
دوران »تســامح آمریکا در برابر سیاست های 
در  دخالــت  از  اعــم  روســیه«  تجاوزکارانــه 
انتخابات آمریکا، حمات ســایبری و مســموم 

کردن شهروندانش به پایان رسیده است.
بایــدن گفــت آمریکا بــرای افزایش دادن 
هزینه ها علیه روسیه و دفاع از منافع حیاتی 
مســکو  از  وی  کــرد.  نخواهــد  تردیــد  آمریــکا 

خواســت بدون قید و شرط و فوری، »الکسی 
ناوالنــی«، مخالــف غربگــرای دولــت والدیمیر 

پوتین را آزاد کند.

چین
بــه  چیــن  از  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
عنــوان »جدی تریــن رقیــب« یــاد کــرد و وعده 
داد واشــنگتن در عرصه هــای مختلــف اعــم از 
حقوق بشــر، مالکیت معنوی و سیاســت های 
اقتصــادی پکــن را بــه چالــش خواهــد کشــید. 
از  دیگــری  بخــش  در  ایــن  وجــود  بــا  بایــدن 
ســخنانش گفت واشــنگتن مایــل به همکاری 

با این کشور است.
او گفــت: »ما با تخلفات اقتصادی چین 
مقابله خواهیم کرد و حمات چین به حقوق 
بشــر، مالکیــت معنــوی و حاکمیــت جهانــی را 

پس خواهیم زد.«
تنش ها میان چین و آمریکا به خصوص 
در دوران ریاســت جمهوری »دونالــد ترامــپ« 
به شــدت تشدید شــد. جنگ تجاری، اختاف 
بــر ســر فعالیت رســانه ها، دســتگیری یکی از 
مدیران هوواوی و شیوع ویروس کرونا برخی 
از مهم ترین حوزه های تنش میان دو طرف در 

این دوران بود.

دولتــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
هندوســتان پترولیوم )HPCL( اعام کرد که 
اگــر آمریــکا تحریم هــا علیــه ایران را تســهیل 
نفــت  واردات  هنــدی  پاالیشــگاه های  کنــد، 

ایران را ازسرخواهند گرفت.
بــه گــزارش ایســنا، ام کی ســورانا، رئیس 
هیــات مدیره شــرکت هندوســتان پترولیوم در 
یــک کنفرانــس مطبوعاتــی اظهــار کــرد: نفــت 
ایــران در ســبد واردات پاالیشــگاههای هنــدی 
بوده و ما خوشــحال خواهیم شــد که این نفت 
را زمانی که شرایط فراهم شد، خریداری کنیم.
ســورانا گفــت: ایــران پیش از این شــرایط 
مطلوبــی بــرای پرداخــت و تخفیــف حمــل بــار 
عرضــه مــی کرد که خرید نفت ایران را نســبت 
ممتــازی گزینــه  دیگــر  نفتــی  گریدهــای   بــه 

می کرد.
او گفــت: پــس از تحریم هــا، گزینه هــای 
جدیــد اضافــه شــدند و نفــت آمریــکا بــه هند 

وارد شد.
بر اســاس گزارش رویترز، سورانا گفت: 
پاالیشــگاهها، گزینه هــای موجــود در بــازار و 
ارزشــی کــه در درآمــد حداکثــری آنهــا دارند را 
ارزیابــی مــی کنند اما اگر نفت ایــران در بازار 
موجــود باشــد، قطعــا به عنــوان گزینــه خرید 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ایــن بیــن، دارمنــدرا پرادهــان، وزیــر 

نفــت هنــد هشــدار داد کــه افزایــش قیمــت 
نفــت می توانــد بــه بهبــود اقتصــاد جهــان در 
دوران پــس از کرونــا آســیب بزنــد. همه گیری 
ویروس کرونا باعث شده اقتصاد جهان سال 
گذشــته بــه شــدت کاهــش یابــد و افزایــش 
قیمت وضعیت بهبود این اقتصاد را در ســال 

جاری با خطر مواجه می کند.
در  هنــد  نفــت  وزیــر  پرادمــا  دارمندهــا 
نشســت آســیای جنوبــی اعــام کــرد: تاشــهای 
مصنوعــی برای انحراف از قیمتهای واقعی نفت 
بــر بهبــود اقتصــاد شــکننده جهــان تأثیــر منفی 
خواهد داشت. همچنین ماه گذشته وزیر نفت 
هنــد کشــورهای اوپــک پــاس را بــرای افزایــش 

قیمت در بازارهای جهانی متهم کرده بود. 
وی گفت: در حالی که ما از قیمت پایین 
نفــت بهــره ای نمی بریــم امــا از قیمــت بــاالی 
نفت هم حمایتی نمی کنیم چرا که دسترسی 
میلیونهــا نفــر از مــردم هنــد را بــه ایــن انرژی 
محــروم می کند.هنــد ۸۵ درصد نیــاز به نفت 
و نیمــی از نیــاز بــه گاز  را از طریــق واردات 

تامین می کند.
وزیــر نفــت هنــد گفتــه اســت اگــر دنیــا 
بــه دنبــال رشــد فراگیر اســت بایــد حمایتهای 
دوجانبــه از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
داشــته باشد این به نفع تولیدکنندگان است 
کــه اقتصادهــای وابســته بــه نفــت بــه رشــد 

پایداری برسند.
وی بــا بیــان اینکه کشــورها ظرفیت زیاد 
بــرای تقویــت روابطشــان بــا آمریــکا بــه ویــژه 
را  کشــور  ایــن  از  مایــع  طبیعــی  گاز  واردات 
دارنــد، گفــت: هنــد منابع انرژی خــود را برای 
کاهش وابستگی به تولیدکنندگان خاورمیانه 

کاهش داده است. 
کشــور   ۱۰ از  یکــی  آمریــکا  گفــت:  وی 

تأمین کننده انرژی هند محسوب می شود. 
وزیــر نفــت هنــد همچنیــن گفــت: هنــد 
بــرای تأمین نیاز به انرژی روزافزون خود ۱۴۰ 
میلیــارد دالر بــرای و نیــز تأمین زیرســاختهای 
بــا افزایــش ۸۰  نفــت و گاز هزینــه کــرده و 
درصــدی ظرفیتهــای پاالیشــگاهی آن را بــه ۹ 

میلیون بشکه در روز رسانده است. 
پرادهــام همچنیــن گفــت: کشــور هنــد 
بــا منابــع انرژی هــای پــاک نیــز بــرای توســعه 

اقتصادی خود به خوبی کنار آمده است. 
هنــد ســابقا بزرگ تریــن مشــتری نفــت 
ایــران پــس از چیــن بــود امــا در مــاه مه ســال 
۲۰۱۹ خرید نفت ایران را متوقف کرد و خرید 
نفــت ونزوئــا را در پــی تشــدید تحریم هــای 
واشــنگتن علیه این کشور آمریکای جنوبی در 
ماه هــای اخیــر بــه میــزان چشــمگیری کاهش 

داده است.
کــرده  اعــام  اخیــرا  هنــد  نفــت  وزیــر 

کشــورش خواهان متنوع کــردن واردات نفت 
خــود از جملــه ازســرگیری واردات از ایــران و 
ونزوئــا پــس از روی کار آمــدن جــو بایــدن، 
رئیس جمهور منتخب آمریکاســت. هند پیش 
از وضــع تحریم هــای یکجانبــه توســط دونالــد 
ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا علیــه صادرات 
نفــت ایــران و ونزوئــا، مشــتری نفــت این دو 

کشور عضو اوپک بود.
دارمنــدرا پرادهــان، وزیر نفــت هند در 
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره تمایل کشــورش 
برای تســهیل تحریم های دولت آمریکا علیه 
خریــدار  به عنــوان  گفــت:  ونزوئــا  و  ایــران 
مایلم مکان های خرید بیشتری داشته باشم 
و بــرای خریــد نفت بــه مقصدهای بیشــتری 

مراجعه کنم.. 
براســاس ایــن گــزارش قیمــت نفت خام 
طی هفته جاری به بیشترین میزان یک سال 
گذشته رسید. سیاست کشورهای عضو اوپک 
بــرای کاهــش تولیــد نفــت و همچنیــن ادامــه 
ایــن سیاســت ها بــه باال رفتن قیمــت نفت در 
بازارهــای جهانــی ســبب شــده اســت. در ایــن 
میان کشورهای غیراوپک مانند روسیه هم در 
ادامه سیاســت های اوپک رفتــار می کنند. این 
سیاستها همچنین قیمت بنزین را در سومین 
کشــور مصرف کننده و واردکننده جهان یعنی 

هند به رکورد بی سابقه ای رساند.

رئیــس قــوه قضائیــه یادآور شــد کــه حیات 
شــوراهای حــل اختاف باید با قــدرت ادامه پیدا 

کند.
بــه گــزارش ایســنا، شــورای قضایــی اســتان 
گیــان بــا حضور آیت هللا ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیــس قــوه قضائیــه، اســتاندار گیــان و نماینده 
اعضــای  از  و جمعــی  اســتان  ایــن  در  ولی فقیــه 
شــورای عالــی قــوه قضاییــه و همچنیــن شــورای 

قضایی گیان برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در این نشســت بر لزوم 
تأمیــن امکانــات مورد نیاز شــوراهای حل اختاف 

تاکید کرد. 
همچنیــن آیــت هللا رئیســی در واکنــش بــه 
در  گیــان  اســتان  زندان هــای  مدیــرکل  گــزارش 

خصــوص برخــی مشــکات زندانهای این اســتان، 
ضمــن صــدور دســتور پیگیــری بــرای حــل و فصل 
هرچه ســریعتر برخی مشکات زندان های گیان 
گفــت: ایــن عیــب نیســت کــه ادارات و واحدهای 
قضایی در ســاختمان های اســتیجاری قرار داشته 
باشند و در این ساختمان ها به مراجعه کنندگان 
خدمات ارائه دهند بلکه عیب و نقص این است 
کــه در زندانهــا امکانــات مناســب وجــود نداشــته 
باشــد. رئیــس دســتگاه قضــا افــزود: زندانی فقط 
بایــد در زنــدان محکومیــت خــود را تحمــل کنــد 
نــه اینکــه خــدای نکرده بــه خاطر مناســب نبودن 

بعضی امکانات تنبیه مضاعف متحمل شود.
رئیســی همچنیــن بر کمک بــه خانواده های 
زندانیان تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شــرایطی 

نباید خانواده های زندانیانی که به لحاظ مالی در 
گرفتــاری هســتند را فرامــوش کرد و بــه هر بهانه 

ای باید به آنها کمک کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین ضمن تشکر از 
گزارش هــای کارشناســی هیئت ۳۰ نفــره اعزامی 
به گیان گفت: کار این هیات باعث شد نیازهای 
واقعــی قضایی و حقوقی اســتان گیان برجســته 

شود.
رئیسی با بیان اینکه مصوبه ها و پروژه های 
قضایی گیان باید متناســب با اقلیم این اســتان 
اجــرا شــوند، بــر جــدی تــر گرفتــه شــدن موضــوع 
کاداســتر در اســتان های شمالی کشور تاکید کرد 
و گفــت: موضــوع کاداســتر در اســتان گیــان از 
ضروریاتی اســت که بیشتر باید بر روی آن دقت 

کــرد. رئیــس قــوه قضائیــه همچنین ضمــن تاکید 
بــر لــزوم تکریــم مراجعــه کننــدگان بــه واحدهای 
قضائــی گفــت: هیچ فــردی نباید پــس از مراجعه 
به واحدهای قضایی خاطره برخورد نامناسبی در 

ذهنش بماند.
رئیســی بــا یــادآوری ضــرورت بــه ســرانجام 
رساندن همه پرونده های معوقه در کشور گفت: 

برای هیچ پرونده ای بن بست وجود ندارد.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن بر رســیدگی 
در  کــه  مردمــی  نامه هــای  تــک  تــک  پیگیــری  و 
ســفر بــه گیــان واصل شــده تاکید کــرد و گفت: 
داد مــردم نبایــد بــرای یک قاضی یــا کارمند واحد 
قضایی عادی شود بلکه این داد باید برای قاضی 
 و کارمنــد امــری غیرعــادی بــه حســاب بیایــد و او

در صدد ستاندن داد مردم برآید.
رئیسی سازمان بازرسی کل کشور را مامور 
نظارت بر اجرای مصوبات ســفر به اســتان گیان 
بــه خصــوص در زمینــه احیــای کارخانجــات ایــن 
اســتان کرد و خطاب به رئیس ســازمان بازرســی 
کل کشــور کــه در جلســه حاضر بــود گفت که در 
انجــام نظارت هــای ســفر بــه گیــان یــک روز هم 

تاخیر ایجاد نشود.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن از اســتاندار 
گیان خواســت که در یک ماه و نیم باقی مانده 
از ســال هــر انــدازه کــه مــی توانــد بــرای اجــرای 
بــه خصــوص در  ایــن ســفر  پروژه هــای مصــوب 
حوزه های پزشکی قانونی و زندان ها که مستقیماً 

با مردم در ارتباط هستند، تامین اعتبار کند.

تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه برفعالیت شوراهای حل اختاف

هند نفت می خواهد 
دولت هند با ابراز نگرانی از افزایش قیمت نفت جهانی تمایل خود را برای واردات دوباره نفت ایران اعالم کرد

بایدن با لغو دستور ترامپ، تعرفه های 
واردات امارات را نگه داشت


