
آخرین آمار کرونا در ایران
 فوت ۱۰۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۲ نفر بر 
اثر ابتال به بیماری کرونا جان باختند. سیما سادات الری اظهار کرد:تا 
دیروز ۱5 دی ۱399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 596۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که ۴97 نفر 
از آنها بستری شــدند و مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به یک 
میلیون و ۲۴3 هزار و ۴3۴ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۲ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان این بیماری به 55 هزار و 5۴۰ نفر رسید البته 
خوشــبختانه تاکنون یک میلیون و ۱3 هــزار و ۱8 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.الری گفت: ۴953 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
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وزیر دفاع با بیان اینکه عامالن ترور سردار سلیمانی باید بدانند انتقام این شهید گرفته خواهد شد، گفت: قدرت های فرامنطقه ای به دنبال ضعیف کردن ایران هستند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ »امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم گرامیداشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی که 
در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد، با اشاره به اینکه شما جوانان حزب اللهی در این دانشگاه جمع شده اید تا کار آزموده شوید و بتوانید 
مقدرات کشور را در دست بگیرید، اظهار داشت: شهید سلیمانی ابعاد متعددی دارد که در این روزها درباره آنها سخن های متعددی عنوان شده البته علی رغم همه 

این سخن ها باز هم کم است؛ اما یکی از ابعاد شهید سلیمانی که کمتر درباره آن مطلبی بیان شده،....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر حاتمی:

انتقام شهید سلیمانی گرفته خواهد شد
info@sobh-eqtesad.ir

سلیمانی مطمئنا زنده است
سالگرد ترور سپهبد شهید سردار سرافراز ایران و اسالم حاج قاسم 
ســلیمانی در همه جهان به داغی دامن زد که هرگز در طول این 
یکسال که از شهادت او و ابومهدی المهندس و یاران ایشان گذشته 
به ســردی نگراییده بود. داغی که با همان نگاه اول بغض انتقام را 
در انسان میترکاند. اشک انسان را را جاری میکند. مصاحبه هایی 
کــه در فضای مجازی با زبانهای عربی، ترکی، چینی، انگلیســی، 
اســپانیولی و حتی فرانسوی دست بدست میشوند و امکان اینکه 
حتی 5 درصد آنها به فارسی ترجمه شوند موید این مطلب است 
که سلیمانی و یارانش در دل مردم جهان از نوجوانان تا کهنساالن 
حرارتی ایجاد کرده که بی شباهت به حرارت عشق حسین ابن علی 
امام سوم شیعیان علیه السالم نیست. خدای کریم در سور مختلفی 
از قرآن مجید از شــهید نام میبرد. در ســوره بقره که سوره دوم 
قرآن مجید اســت در آیه ۱5۴ میفرماید: » َواَل تَُقولُوا لَِمْن یُْقَتُل 
فِي َســِبیِل الَلّ أَْمَواٌت ۚ بَْل أَْحَیاٌء َوَلِٰکْن اَل تَْشُعُروَن«. در جنگ بدر 
اولین جنگ کفار علیه رسول گرامی اسالم، چهارده نفر از مسلمانان 
به شهادت رسیدند که شــش نفر آنها از مهاجران و هشت نفر از 
انصار بودند. برخی از مردم می گفتند: فالنی ُمرد. این آیه نازل شد 
و آنان را از این تفّکر نهی کرد. که میفرماید: » هرگز مگویید آنان 
که در راه خدا کشــته میشوند، مرده اند! البته که ایشان زنده اند و 
شــما درک نوع زنده بودنشان را ندارید«. شهدا، نه تنها نامشان یا 
آثار کارهایشان زنده و باقی است، بلکه یک زندگی واقعی برزخی 
دارند. زندگی ای که در آن رزق و شادی و بشارت است، زندگی در 
جوار رحمت خدا کــه در آن حزن و ترس وجود ندارد. در همین 
رابطه خدای متعال در سوره آل عمران که سوره سوم قرآن مجید 
اســت میفرماید: »َواَل تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا فِي َسِبیِل الَلّ أَْمَواتًا ۚ بَْل 
أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن«. ابوسفیان در پایان جنگ احد با صدای 
بلند فریاد می زد: این هفتاد کشــته ی مسلمانان در احد، به عوض 
هفتاد کشــته ی ما در جنگ بدر. ولی رسول خدا صلی الل علیه و 
آله فرمود: کشته های ما در بهشت جای دارند، ولی کشتگان شما 
در دوزخند. لذا خدای متعال پاســخ کفار را در این سوره نیز داده 
اســت که به عبارت دیگری  میفرماید پیش خود حســاب نکنید 
که آنان که در راه خدا کشــته میشوند می میرند، بلکه ایشان نزد 
خدایند و زندگی میکنند و حتی روزی میخورند. در روایات آمده 
است که شهید، هفت ویژگی اعطایی از جانب خداوند دارد: اّولین 
قطره  ی خونش، موجب آمرزش گناهانش می گردد. سر در دامن 
حورالعین می  نهد. به لباس های بهشتی آراسته می گردد. معّطر به 
خوش بوترین عطرها می شــود. جایگاه خود را در بهشت مشاهده 
می کند. اجازه  ی سیر و گردش در تمام بهشت به او داده می شود. 
پرده ها کنار رفته و به وجه خدا نظاره می کند. »»ســبحان الل از 
این عظمت که برای شــهید گفته میشود««. سلیمانی و ابومهدی 
و شهدای مقاومت و شهدا همه در طول تاریخ همه و همه زنده اند 
و ما با آنها ســخن میگوییم. از همین شــهدای دفاع مقدس چه 
شــهیدانی وجود دارند که مردم به مرقدشــان توســل میکنند و 
حاجت میگیرند. ما انسانها پوشیده در حجاب های متنوع هستیم. 
گناه این حالت را دارد انســان را در پرده اداره میکند. بسیاری از 
انســانها در بی گناهی چشم برزخی می یابند. دورترها را میبینند. 
ائمــه ما اینگونه بوده اند و امام عصر کــه جان عالم به فدای او باد 
همین گونه اند که هر چه را اراده کنند میدانند و می بینند. شهدا 
همه با اهدای اولین قطره خون که گناهانشان بخشیده میشود این 
گونه میشــوند. سیر در آفاق میکنند. حاجت میدهند و رستگاران 
عالم خلقتند. و سلیمانی مطمئنا از ایشان است. صدای ملت امضای 
این کالم است که صدایی نرم افزاری است از جنس وحی از جنس 
الهــام از جنس فهــم از جنس درک و از جنس شــان و منزلت. 
مادیون همین را نمیفهمند. زندگی مادی زمنین گیرشان میکند 
ناتوان از فهم روح بخش ندای آسمانی اند. تاثیری که ترور شهدای 
مقاومت در جهان گذاشته نرم افزاری است. رهبر انقالب در دیدار با 
اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی و خانواده او، نکته 
بسیار مهمی از همین دست را اشاره فرموده و گفتند که: » سیلی 
سخت  تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که 
نیازمند همت جوانان انقالبی و نخبگان مؤمن ما است«. قدر متیقن 
این نیســت که ما از انتقام خون حاج قاسم سلیمانی بدلیل تاثیر 
جهانی این شــهادت کوتاه خواهیم آمد!! امروز لیستی از متهمین 
این جنایت بزرگ اعم از مزدوران داخلی و مباشــرین در این ترور 
بدست ماست و در فرصت هایی بدون شک بدانها خواهیم پرداخت 
اما این اهمیت که شهیدانی همچون حاج قاسم زنده و بیدار و حی 
و حاضر هدایت گر ملتهای آزاده برای ادامه راهشان اند نیز فراموش 

نخواهد شد. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

یادداشت رهبر انقالب بر کتاب خاطرات حاج قاسم

 هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را 
برجسته کند، چشم نواز و دلنواز است

یادداشــت حضرت آیت الل خامنه ای بر کتاب خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی 
منتشــر شد.یادداشــت حضرت آیت الل خامنه ای رهبــر معّظم انقالب، بــر کتاب خاطرات 
خودنوشت سردار شهید سپهبد قاسم ســلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی منتشر شد.
متن کامل یادداشت حضرت آیت الل خامنه ای بدین شرح است:

بسمه تعالی
هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را برجسته کند، چشم نواز و دلنواز است.

یاد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدین گونه پاداش دنیائی اخالص و عمل 
صالح او را بدو هدیه کرد ولی ما هم هرکدام وظیفه ئی داریم.

کتاب حاضر را هنوز نخوانده ام اما ظاهراً می تواند گامی در این راه باشد.
رزقناالل ما رزقه من فضله

سّیدعلی خامنه ای 99/۱۰/7
بنابر این گزارش، متن کتاب زندگی نامه خودنوشت شهید قاسم سلیمانی با عنوان »از چیزی 
نمی ترسیدم« که مزین به یادداشت رهبر انقالب اسالمی است، دیروز رونمایی شد. این کتاب 
شامل دست نوشته های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستای قنات 

ملک کرمان تا میانه ی مبارزات انقالبی در سال 57 است.

بیش از 2 برابر شد

افزایش ۱۲۸ درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت
رییس اتاق ایران و کره جنوبی:

آغاز مذاکره با کره جنوبی برای تهاتر 
پول های بلوکه شده با واکسن کرونا

زنگنه:

 مایل به مصرف مازوت نیستیم اما مجبوریم

رییس اتاق ایران و کره جنوبی از مذاکره با کره ای ها برای تهاتر 8.5 میلیارد دالر پول بلوکه شده کشورمان 
با انواع کاال خبر داد که بخشی از این کاالها، واکسن کرونا است.حسین تنهایی درباره جزییات جلسه اعضای 
اتاق با معاون اول رییس جمهور درباره تعیین تکلیف پول های بلوکه شــده در کره جنوبی اظهار داشــت: 
روز گذشــته جلســه ای با آقای جهانگیری درباره پول های بولکه شده کشورمان در کره جنوبی داشتیم و 
پیشنهاداتی برای ارایه به کره در رابطه با نحوه تهاتر دالر های ایران در این کشور با انواع کاال فهرست شد.وی 
ادامه داد:  کره ای ها هنوز اقدام اجرایی برای تهاتر یا آزادسازی پول های بلوکه شده انجام نداده اند و در جلسه 
روز گذشــته راهکارهای مورد نظر برای تهاتر را به معاون اول ارایه کردیم.رییس اتاق ایران و کره جنوبی با 

اشاره به برگزاری جلسه هیات ایرانی....

یک اقتصاددان مطرح کرد؛

 بازنشستگی پیش از موعد؛ خطری جدی 
برای بازار کار

جزئیات 3سناریوی بودجه ای تلفیق با دالر 1۷500

  گرانی های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس می افتد؟
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امیر حاتمی:گزیده خبر

انتقام شهید سلیمانی گرفته خواهد شد
وزیر دفاع با بیان اینکه عامالن ترور سردار سلیمانی باید بدانند انتقام 
این شهید گرفته خواهد شد، گفت: قدرت های فرامنطقه ای به دنبال 
ضعیف کردن ایران هســتند.به گزارش روابــط عمومی وزارت دفاع؛ 
امیر ســرتیپ »امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در مراســم گرامیداشت سالگرد شهید حاج قاســم سلیمانی که در 
دانشگاه افسری و تربیت پاســداری امام حسین برگزار شد، با اشاره 
به اینکه شــما جوانان حزب اللهی در این دانشــگاه جمع شده اید تا 
کار آزموده شــوید و بتوانید مقدرات کشور را در دست بگیرید، اظهار 
داشت: شهید ســلیمانی ابعاد متعددی دارد که در این روزها درباره 
آنها سخن های متعددی عنوان شده البته علی رغم همه این سخن ها 
باز هم کم اســت؛ اما یکی از ابعاد شهید ســلیمانی که کمتر درباره 
آن مطلبی بیان شــده، مدیریت راهبردی این شــهید سرافراز است.

وی افزود: امروز بدون تردید موقعیت کشــورمان در طول چند دهه 
گذشته بی سابقه است؛ موقعیتی که در دوران انقالب اسالمی ایجاد 
شده بی نظیر و ممتاز است؛ بخشی از این موقعیت جغرافیایی است، 
موقعیتی که دشمنان دنبال آن هستند تا فرسایش ژئوپلتیکی را برای 
ایران بوجود آوردند اما باید بدانند این توطئه میســر نمی شــود.وزیر 
دفاع با اشــاره به موقعیت راهبردی ایران ادامه داد: اینکه از ســوی 
دشــمنان عنوان می شود جمهوری اسالمی ایران باید حضورش را در 
منطقه کم کند بواســطه تضاد در منافعی اســت که دیگران در این 

منطقه دنبال آن هســتند؛ امروز در منطقه شاهدیم که کشورهایی 
منافع خود را در تبعیت از قدرت های فرامنطقه ای دنبال می کنند.وی 
با بیان اینکه هزینه استقالل ایران، تحریم، شهادت، اسارت و جانبازی 
است، اضافه کرد: قدرت های فرامنطقه ای دنبال این هستند تا ایران 
اســالمی ضعیف و وابســته باقی بماند اما ما طی این سال ها نه تنها 
استقالل خود را حفظ کردیم بلکه قدرت خود را نیز افزایش دادیم.امیر 
حاتمی تصریح کرد: دشمنان گروه های تروریستی را در منطقه غرب 
آسیا بوجود آوردند تا به خواسته های خود برسند اما حضور راهبردی 
ایران مانع تحقق خواســته های آنها شــد.وی در همین زمینه افزود: 
نظام سلطه همه توانمندی های علمی، تسلیحاتی و مالی خود را برای 
حمایت از تروریست ها پای کار آوردند تا این منطقه یکپارچگی را از 
دست بدهد و امنیت رژیم صهیونسیتی تأمین شود اما علی رغم همه 
این تالش ها ســالح های راهبردی ایران که توسط نیروهای مقاومت 
مورد اســتفاده قرار گرفت، مانع تحقق اهداف آنها شد.وزیر دفاع در 
ادامه عنوان کرد: سر فصل خاصی برای دنبال کردن ایده های شهید 
سلیمانی در مبارزه با تکفیری ها در وزارت دفاع ایجاد کردیم و در حال 
دنبال کردن آن هستیم.وی تاکید کرد: عامالن ترور سردار سلیمانی 
باید بدانند انتقام این شهید گرفته خواهد شد البته انتقام بزرگ خروج 
آمریکایی ها از منطقه اســت با این وجود عامالن و آمران به شهادت 

رساندن سردار سلیمانی هم مجازات خواهند شد.

ربیعی:
نباید بگذاریم محتوای شهید قاسم سلیمانی 

فراموش شود
سخنگوی دولت با بیان اینکه شهید سلیمانی واقعا یک استراتژیست بود، گفت: 
رسالت ما این اســت که نگذاریم محتوای شهید قاسم سلیمانی فراموش شود. 
علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز )یکشنبه( همزمان با گرامیداشت سالگرد 
شهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و در آیین رونمایی از کتاب »چهل 
روز پس از حاج قاســم؛ روایت سرداری که سرباز شد« به نویسندگی اسماعیل 
رمضانی اظهار داشت: موضوع کتاب بیش از آنچه که امروز در رسانه های غربی 
صحبت می شود، نیاز جامعه ایران است و برش دیگری از شخصیت شهید قاسم 
ســلیمانی باید برای امروز و فردای جامعه ایران باز شــود.وی عنوان کرد: خود 
کتاب و روزنامه نگاری تحلیلی و تاریخی موضوع قابل توجهی است. روز جمعه 
می خواستم یادداشتی در مورد شهید قاسم سلیمانی بنویسم که چند ساعتی با 
خود در مورد شخصیت ایشان فکر کردم. نمی دانم چه اتفاقی می افتاد که برخی 
آدم ها خودشان گفتمان می شوند و یک فرد به مثابه نهاد مرجع قرار می گیرد.

ســخنگوی دولت تصریح کرد: این اتفاق بر اثر کدام ویژگی ها اســت که یک 
فرد ســنجه و نمونه شود؟ و فردی را نشان دهیم و بگوییم این شخص آرمان و 
آرزوی ما اســت. بعضی آدم ها گویی پنج قرن زندگی کرده اند و این مفهوم را 
می توان در شخصیت برخی افراد فهمید. شاید بتوان گفت در نسل ما درخشان 
ترین فرد بین نسلی قاسم سلیمانی است.ربیعی بیان کرد: این اتفاقات در برخی 
جوامع باید ۵۰۰ ســال طول بکشــد تا اتفاق بیافتد. بعضی آدم ها زیستی ۳۰ 
ســال و ۵۰ سال تقویمی دارند. بعضی آدم ها انقدر در زندگی خود تأثیرگذاری 
دارند که هر کدام از اتفاقات زندگی شان اندازه ۱۰ سال و ۲۰ سال است. زمانی 
فکر می کردم آیا می شود نسل بدون قهرمان زندگی، زندگی کند؟ نسل هایی 
کــه قهرمان زندگی شــان تغییر می کند جای تحلیــل دارد که چه اندازه می 
تواند دســتخوش تغییر ناگهانی قرار گیرد.وی افزود: افرادی را می شناختم که 
از نظر ظاهر، افراد را تحلیل می کنند، دیدم چه اندازه قاســم سلیمانی برایشان 
دارای ارزش ذهنی است. خوانش رفتار اجتماعی فرد بسیار اهمیت دارد. شهید 
ســلیمانی در موضوع ارزش های کاری واقعا یک استراتژیست بود.  سخنگوی 
دولت با اشاره به سفری با سردار سلیمانی و نظر آن شهید در مورد شهید حسن 
باقری گفت: شهید سلیمانی هیچ تالشــی نکرد که خودش را در جایی ببرد و 
دکتری بگیرد. هیچ تالشــی نکرد برای کارهایی که ارزش او را باال ببرد. ارزش 
های داخلی او دشمن را برانگیخته بود. چقدر اسرائیل و ترامپ خوشحال بودند. 
ترور شــهید ســلیمانی ترور نمادین نبود و به تعبیر خودشان ضربه به جنبش 
های اجتماعی کشورهای منطقه بود. او مانند متخصص علوم سیاسی منطقه به 
جنبش های اجتماعی منطقه آگاهی داشت.ربیعی تصریح کرد: سردار سلیمانی 
در جنبش های اجتماعی منطقه پیچ خورده و از آن افراد بی نظیری ســاخته 
بود. بُعد دوم شــهید سلیمانی شــخصیت درونی شده خودش بود که شجاعت 
داشت. به عقیده من کسی که پس از شهادت خود سربازی را به جای سرداری 
انتخاب می کند، سردار سلیمانی بود. گاهی رفتار ایشان مانند آیاتی بود که می 
خواندیم مانند اینکه راحتی برای خود داشــته باشیم و عداوت را برای دشمنان 
بگذاریم.ســخنگوی دولت اضافه کرد: شــهید سلیمانی در جبهه های جنوب و 
شمال غرب بود و مثل یک دلسوز فرماندهی کرد. مثل داوطلب هالل احمر در 
سیل خوزستان ایســتادگی کرد و همه از بودن او در آنجا حس خوب داشتند. 
نمی خواهم حضور ایشان را با آنهایی که در قضیه سیل خوزستان بودند و حضور 
داشــتند مقایسه کنم. چند وقت پیش ایشــان تعبیری در مورد دختران وطن 
کرده بود.  ربیعی خاطرنشــان کرد: سلیمانی می تواند یک قهرمان ذهنی برای 
نسل های ما باشد. نمادسازی را رد نمی کنم اما  می ترسم در به یادآوری آدم ها 
در مناســک گیر کنیم. رسالت ما این اســت که نگذاریم محتوای شهید قاسم 
سلیمانی فراموش شــود. نمونه های زیادی مانند شهید قاسم در نسل ها گفته 
می شــود. در آثار هالیوود فیلم های مختلفی همراه با خشونت ساخته می شود 
و ناجی های دروغین درســت می کنند که ما خودمان آنها را در واقعیت داریم. 
نمادهای استراتژیک وجود دارد که نسل ها با آنها می توانند آرامش خاطر پیدا 
کنند.وی اضافه کرد: هر کتاب و نوشــته بخشی از نوع دوم ماندگاری قهرمانان 
جامعه ما اســت. ما حتما باید منش هــا را  به جامعه معرفی کنیم و این کار با 
کتاب بهتر ماندگار می شــوند. فیلم ها دیده می شوند اما از یادها می روند اما 
کتاب ها در کتابخانه ها می مانند. قبول ندارم که جامعه ایران کتابخوان نیست.

ســخنگوی دولت اشــاره کرد: این کار وقایع نگاری پس از واقعه است و جامعه 
فرامــوش نمی کند. در آن چهل روز پس از واقعه حرف های ناب، بکر و اولیه ای 
زده می شود که بدون تفاسیر ثانویه است. ما بیش از این نیاز داریم در این زمینه 
کتاب بنویســیم. این کتاب بدون پیش داوری مطالب را تحلیل کرده است . این 
روزنامه نگاری تحلیلی و تاریخی کار ارزشمندی است و من فکر می کنم نباید در 
این نقطه بمانیم.ربیعی با بیان اینکه جامعه بیش از هر دوره ای یار و رفیق و غم 
خوارگی ملی می خواهد، گفت: ما در دوره تاریخی خاصی به سر می بریم و هیچ 
دوره ای مثل دوره امروز، هجوم وقایع منفی روی امور تاثیرگذار نبود. هیچ دوره 
ای مثل امروز روح و روان و تمامیت ذهنی جامعه تحت تاثیر نبود و حرف های 
ناامید کننده ای در داخل تولید نمی شــد. ما نیازمندیم از روح بلند حاج قاسم 

بیشتر نوشته شود. این نیاز نسل امروز و فردای ما است.

مقاومت مجدد دولتی ها در برابر تعطیلی پایتخت
 وزیرکشور: باید با کمترین هزینه شرایط 

را کنترل کنیم
در حالی که تهــران این بار نه به دلیل کرونا، بلکه به خاطر آلودگی هوا در 
وضعیت قرمز قرار گرفته، اما دولت بازهم در برابر تعطیلی پایتخت مقاومت 
می کند.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در پاسخ به سوالی درخصوص 
احتمالی تعطیلی شهر تهران به دلیل آلودگی هوا گفت: تهران االن هم تقریبا 
تعطیل هست، مدارس تعطیل اســت، کارکنان با یک سوم توان در ادارات 
حضور دارند. هیچ تصمیمی برای تعطیلی  گرفته نشــده اســت.وی افزود:  
معلوم نیســت واقعا این آلودگی را تا کی خواهیم داشت،   باید با کمترین 
هزینه شــرایط را مدیریت کنیم. تصمیــم در این خصوص بر عده کارگروه 
هوای پاک است و باید پیشنهاد استانداری در مراکز مربوطه به خودش انجام 
شود. کیفیت هوای تهران برای ششمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای 
همه گروه های جامعه قرار گرفته است. روز گذشته کمیته اضطرار آلودگی 
هوای تهران بر اســاس پیش بینی های سازمان هواشناسی )مبنی بر ادامه 
روند پایداری های جوی در پایتخــت( آخرین تصمیم درباره کنترل موقت 
این شــرایط با تعطیلی ادارات را گرفت اما بعد از گذشــت ۲4 ساعت هنوز 
هیئت دولت تصمیم رســمی برای ارائه پاسخ به ضرب االجل این کمیته را 
اعالم نکرده است.شهمچنین بندپی استاندار تهران روز گذشته از پیشنهاد 
اســتانداری برای تعطیلی دو روزه تهــران به هیئت دولت خبر داده و اعالم 
کرده بود تا ســاعتی دیگر نتیجه آن اعالم می شود. اما با گذشت ۱6 ساعت 
از این اظهارنظر دولت هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته و اظهارات دیروز 

وزیر کشور نشان می دهد دولت تمایلی برای تعطیلی پایتخت ندارد.

شمخانی:
لغو تحریم  تنها گزینه 

واشنگتن برای بازگشت 
 ازراهبرد شکست

 خورده است
دبیر شــورای عالی امنیت ملی نوشــت: لغو کامل 
و قطعی کلیه تحریم ها تنها گزینه واشــنگتن برای 
بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا است. دریابان 
علی شــمخانی در حســاب کاربری خود در توئیتر، 
نوشــت: جنگ ادراکــی آمریکا بــرای بزرگ نمایی 
موضوعی بی ارزش چون بازگشت این کشور به برجام، 
فرجامی نخواهد داشــت.وی تاکید کرد: لغو کامل و 
قطعی کلیــه تحریم ها تنها گزینه واشــنگتن برای 
بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

کدخدایی خبر داد
رایزنی شورای نگهبان با 

وزارت کشور برای افزایش 
تعداد صندوق های رأی در 

انتخابات ۱۴۰۰
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان 
در تالش اســت ســالمت انتخابات و سالمت مردم 
را مدنظــر قرار بدهد و با وزارت کشــور مشــغول 
رایزنی هایی هســتیم تا تدابیــری از جمله افزایش 
صندوق هــای رأی و افزایش صندوق های ســیار را 
داشته باشــیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای 
نگهبان، صبح دیروز کدخدایی ســخنگوی شورای 
نگهبــان در بدو ورود به اســتان ایالم جهت معرفی 
و تودیع رئیــس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات 
ایــن اســتان طی ســخنانی در جمــع خبرنگاران 
گفت: خوشــحالم که دیروز در خدمت مردم غیور و 
والیتمدار ایالم هســتم و این شهر شهیدپروری که 
سابقه درخشانی در همه صحنه های انقالب از جمله 
جنگ تحمیلی داشته است.سخنگوی شورای نگهبان 
افزود: انتخابات آینده به دلیل بحث ویروس منحوسی 
که شیوع پیدا کرده نگرانی هایی را ایجاد کرده است 
و شــورای نگهبان در تالش است سالمت انتخابات 
و سالمت مردم را مدنظر قرار بدهد.کدخدایی ادامه 
داد: با وزارت کشور مشغول رایزنی هایی هستیم که 
امیدواریم تدابیری از جمله افزایش صندوق های رأی 
و افزایش صندوق های ســیار را داشته باشیم.رئیس 
پژوهشــکده با بیان اینکه چنانچه دوســتان وزارت 
کشور پیشــنهاداتی داشته باشــند و اگر الزم باشد 
اقداماتــی دیگری هم صورت خواهد پذیرفت، گفت: 
ممکن اســت از لحاظ قانونی، مواردی نیاز به اصالح 
قانون داشته باشد که در این فرصت، این اصالحات 
باید انجام شــود تا ما بتوانیم در یک شــرایط کاماًل 
بهداشتی و با رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات 
آینده را برگزار کنیم و شــاهد حضور پر شور مردم 
در انتخابات باشیم.وی با توجه به بحث الکترونیکی 
شدن انتخابات خاطرنشان کرد: بسیاری از بخش های 
انتخابات، الکترونیکی شده است که فقط بخش أخذ 
رأی به دلیل اینکه زیرســاخت ها هنوز آماده نشده   
باقی مانده اســت و ما به عنوان شورای نگهبان باید 
از انتخابات و رأی مردم پاســداری کنیم.کدخدایی 
بــا بیان اینکه امنیت انتخابات برای ما بســیار مهم 
اســت، تأکید کرد: آراء مردم بایــد همانگونه که در 
صندوق هــای رأی ریخته می شــود، قرائت شــود.

ســخنگوی شــورای نگهبان در پایان خاطرنشــان 
کرد: در صورت رفع مشــکالت امنیتی و آماده شدن 
زیرساخت ها، شورای نگهبان مانعی برای الکترونیکی 

شدن کامل انتخابات نمی بیند.

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: تالش دستگاه دیپلماسی 
برای پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی تا زمان سپردن آمرین، 
معاونین و مباشــرین این جنایت به دست عدالت تداوم خواهد 
داشت. ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه به 
مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی  با پایگاه العهد و رادیو 

نور لبنان گفت وگو کرد.

متن کامل این گفت وگو بدین شرح است:
خبرنگار العهد و رادیو نور: امام خامنه ای بعد از شهادت 
حاج قاسم، هدف را اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه 
غرب آســیا اعالم کردند، یک سال پس از شهادت حاج 

قاسم امروز نفوذ آمریکا در منطقه را چگونه می بینید؟
ســخنگوی وزارت امور خارجه: واقعیت منطقه از افغانســتان تا 
خلیج فارس و سوریه نشان می دهد که روند اخراج هر روز بیش 
از پیش ســرعت گرفته است. آمریکائی ها تصور می کردند با به 
شهادت رساندن سپهبد سلیمانی، مقاومت از بین خواهد رفت، 
اساســاً جبهه آمریکائی تصور می کنند با از بین بردن افراد می 
تواننــد جلو افکار عمومی و مبارزه علیه ظلم را بگیرند. در طول 
تاریخ معاصر شاهد بوده ایم این سیاست بی نتیجه بوده است. در 
لبنان دیدیم که سید عباس موسوی را به شهادت رساندند اما از 
دل همان مقاومت، سید حسن به وجود آمد و با جدیت و قدرت 
راه او را ادامه داد. در فلسطین تالش کردند سران مبارزه از جمله 
شیخ مجاهد، احمد یاســین را از میان بردارند حال آنکه دیدیم 
پس از شهادت او اتفاقا استقبال مردم به گروه های جهادی بیشتر 
شد. در افغانستان، عراق و سایر کشورها نیز این اتفاق افتاده است. 
ضرب المثل عربی می گوید »الغریق یتشبث بکل حشیش« حال 
و روز آمریکائی ها حال و روز آن کســی اســت که در حال غرق 
شدن است و به هر چیزی متوسل می شود. روزی ترور می کند، 
روزی اشغال می کند، روزی تحریم می کند و روز دیگر هر کاری 
که از دستش بر بیاید. هیچگاه وضع آمریکائی ها نزد ملل منطقه 
و جهان تا این حد ناگوار نبوده اســت. هزینه ای که بی نتیجه از 
جیب مالیات دهندگان آمریکائی خرج می شود فزاینده بوده است 
و تبدیل به باتالقی برای آنها شــده است. آمریکائی ها دست به 
حماقتی زدند که بازنده اصلی آن خود آنها هستند. وضعشان در 
سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان و سراسر منطقه وضعیت 

پریشانی است.
به گونه ای است که حتی از آرامش منطقه نیز در هراس هستند 
یعنــی هر آن احتمال یک حادثه علیه خــود را می دهند مثل 
آرامش پیش از طوفان. آمریکائی ها اگر می دانستند به شهادت 
رساندن حاج قاســم و شهید ابومهدی مهندس اینگونه به ضرر 
خــود آنها در مــی آید هیچگاه چنین نمی کردند. تصورشــان 
احتماال همان برداشــت و توهماتی بود که متحدین منطقه ای 
اشــان می گفتند ولی در عمل دیدند چه نفرتی را در میان مردم 

منطقه و ملل آزاده ایجاد کردند.

خبرنگار العهد و رادیو نور: نقش شهید سلیمانی در مبارزه 
با تروریسم و حمایت و تثبیت محور مقاومت چگونه بود؟

سخنگوی وزارت امور خارجه: شهید سلیمانی همواره در مبارزه با 
تروریسم چهار عنصر را مد نظر قرار می داد؛ اول ارتباط با مردم 
و مردمی کردن مقاومت، آن شــهید بزرگوار معتقد بود تا مردم 
چیزی را نخواهند صحنه تغییر نخواهد کرد، دوم عدم نگاه طائفه 
ای و یا مذهبی، او در مبارزه با تروریسم هرگز نگاه نمی کرد که 
فالن شــهری که مورد هجوم قرار گرفته ترک نشین است، کرد 
نشین است، مسیحی است، سنی است. او انسانیت برایش ارزش 
ویژه ای داشــت. شاید وجه لطافت و مهربانی حاج قاسم را مردم 
کمتر شنیده باشند اما او اما حقیقتا یک نگاه استعالیی داشت و 

سعادت انسان برایش اهمیت ویژه ای داشت.

نکته سوم احترام به دولت ها بود حاج قاسم خصوصا در عراق و 
سوریه احترام حاکمیت کشورها را حفظ می کرد، یعنی همواره 
تالش داشت روابط ویژه ای با رهبران و حاکمیت کشورها داشته 
باشد. نکته چهارم صداقت و شفافیت شهید سلیمانی بود یعنی 

این شــهید بزرگوار رفتارش با مردم و در منطقه بسیار برادرانه و 
اخــالق محورانه بود، برخالف غربی ها که در پشــت درب های 
بســته، حرفی را می زدند و در پشت میکروفن ها چیز دیگری 
را مــی گفتند و در میدان عمل رفتار متعارضی داشــتند، حاج 
قاســم به آنچه در جلسات و در رســانه ها می گفت بدون هیچ 
رفتار پنهان کارانه ای هر چه را که متعهد شده بود و بیان داشته 

بود می گفت.

خبرنگار العهــد و رادیو نور: ارتباط شــهید بزرگوار با 
حوزه دیپلماسی بســیار بارز بود به خصوص در تحوالت 

سوریه،این را چگونه توصیف می کنید؟
ســخنگوی وزارت امور خارجــه: فعالیت ها و حضــور میدانی 
و دیپلماســی همواره دو بال حرکــت ایران و موفقیت های بعد 
از انقــالب جبهه مقاومت بوده اســت. از زمان جنگ تحمیلی و 
مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ تا بوسنی و مقاومت در افغانستان و لبنان 
و تــا همین امروز آن وقتی موفق بوده ایم که این دو بال با هم و 
همراه هم بوده اند. حاج قاسم سلیمانی این را به خوبی و در عمل 
می دانست. همین بود که بهترین روابط را با دستگاه دیپلماسی و 
دیپلمات ها و به ویژه آقای دکتر ظریف داشت. سردار سلیمانی را 
عمدتا به عنوان یک ژنرال نظامی می شناسند حال آنکه این تنها 
یک وجهه از وجود او بود. وجه دیگر و بسیار مهم شهید سلیمانی 
رویکــرد و اعتقاد او به چارچوب های دیپلماتیک بود. طرف ها و 
شخصیت های متعدد نظامی در سوریه و منطقه حضور دارند که 
ای بســا ظاهرا تجهیزات و پشتوانه نظامی بیشتری هم دارند اما 
این از خصوصیات ویژه حاج قاسم بود که وی را در جایگاه متوازن 
کننده بسیاری از جریانات و نیروها قرار داده بود. یعنی بدون آنکه 
در حوزه دیپلماتیک فعالیت کرده باشد، معادالت سخت را که نیاز 
به هنر دیپلماسی داشت با همراهی و هماهنگی دیپلماتیک حل 
میکرد. راه حل گرا بود. موارد زیادی هست که موید این واقعیت 
است که او در آخرین مرحله و پس از امتحان تمامی راه حل های 
سیاسی و دیپلماتیک، از نبوغ و هنر نظامی گری خود استفاده می 
کرد و در اکثر مواقع در برهه های بسیار حساس از اقناع اطراف 

های درگیری استفاده می کرد.

خبرنگار العهد و رادیو نور: برنامه ســپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی مقابله با شیطنت و توطئه های امریکا و 
صهیونیسم بود،ایشان چگونه توانست این موفقیت را در 

مقابله با خوی استکباری آمریکا محقق کند؟
ســخنگوی وزارت امــور خارجه: انقالب ایــران یک وجه غالب 
ضدسلطه، استکبار ستیزی و مبارزه و مقاومت در مقابل استفاده 
از زور در عرصه بین الملل داشــته اســت. حاج قاسم فرزند این 
مکتب اســت. ماهیت آمریکا و صهیونیسم همین سلطه جویی 
و زورگویی اســت. تجســم »دروغ و زور« در عرصه بین الملل 
یعنی آمریکائی ها. هر اقدامی که در سالهای اخیر کرده اند ابتدا 
دروغ گفته اند و شایعه ســازی و تصویر سازی رسانه ای، کرده 
اند و ســپس با زور وارد شده اند. دقیقا همان کاری که در عراق، 
سوریه، افغانستان و سایر جاها کردند. البته بیش از آنکه در واقع 
قدرقدرت باشــند همواره سعی کرده اند این برداشت را در ذهن 
ملل منطقه ایجاد کنند تا کارهای خودشــان را جلو ببرند. پیام 
انقالب ایران بود که اینها قدرقدرت نیســتند  حاج قاسم این را 
می دانست و در مواجهه با آمریکا و اسرائیل هیچگاه فریب ظاهر 
و قدرت آنها را نمی خورد. شــاید بتوان گفت راز موفقیت حاج 
قاسم شــناخت ماهیت و قدرت آنها و باور به قدرت خودی بود. 
روی دیگر این شناخت نزدیکی با ملل منطقه و تالش برای فرار 
از دوگانه های دست ساخته همین جبهه زور و تزویر آمریکایی- 
صهیونیستی بود: دوگانه های تفرفه افکنانه ای مثل فارس و عرب، 

سنی و شیعه و یا مسلمان و مسیحی.

خبرنگار العهد و رادیو نور: در اولین سالگرد فرمانده شهید 
حاج قاسم ســلیمانی تا کنون چه اقدمات دیپلماتیکی 
جهت پیگرد بین المللی جنایتکاران و پیگیری این موضوع 

در سطح بین الملل صوت گرفته است؟

ســخنگوی وزارت امور خارجه: دســتگاه دیپلماسی در راستای 
منویات و دســتورات مقام معظم رهبــری و همچنین مصوبات 
و تصمیمات شــورایعالی امنیت ملــی از روز وقوع این جنایت 
تروریستی و در خالل یک سال گذشته با عضویت و نقش فعال 
و مســتمر در هیئت قضایی و مستشاری با حضور دستگاه های 
مختلف و با محوریت قوه قضاییه جمهوری اســالمی ایران همه 
ظرفیــت خود در عرصه های سیاســی، حقوقــی، بین المللی، 
دیپلماســی عمومی و رسانه ای برای انجام مسئولیت های ذاتی 
و ماموریت های محوله در راستای محکومیت جهانی و پیگیری 
سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی – بین المللی پرونده ترور شهید 

سلیمانی بکار گرفته است.
آشکارســازی ماهیت این جنایت در چارچوب تروریسم دولتی 
ایاالت متحده آمریکا و وقوع این جنایت به دستور باالترین مقام 
سیاسی دولت آمریکا، روشن گری در عرصه جهانی در مورد نقش 
و جانفشانی های سپهبد شهید قاسم سلیمانی در عرصه مبارزه 
با تروریســم و افراط گرایی در منطقه که همه دولت ها و ملت 
های جهان به خصوص از منطقه غرب آسیا تا اروپا و آمریکا باید 

قدردان این فداکاری شجاعانه باشند.
یکی از مهمترین عرصه های ایفای نقش دیپلماسی به خصوص 
در عرصه عمومی و رســانه ای مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی 
جبهه استکبار جهانی و رژیم تروریستی صهیونیستی برای جابجا 
کــردن جایگاه قربانی و جنایتکار و ظالم و مظلوم و تروریســم 
دولتی رژیم ایاالت متحده با فرمانده و قهرمان مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی بود که تالش هایی دستگاه دیپلماسی در چارچوب 

محورهای ذیل صورت گرفت:
- محکومیت جنایت تروریســم دولتی آمریکا توســط دولتها و 
ملتهای آزاده جهان و تبیین مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در 

ارتکاب به ترورهای هدفمند و پهپادی
- روشــن گری درباره مســئولیت کیفری آمریــن، معاونین و 
مباشرین این جنایت و درخواست و پیگیری سپردن جنایتکاران 

به دست عدالت سازماندهی و دائمی
- حضور فعال دســتگاه دیپلماســی در دهها نشست مشترک 
تخصصی با نهادهای قضایی و غیر قضایی داخلی کشــور برای 
پیشبرد فعالیت های خارجی دیپلماسی در هماهنگی و امتداد 

با حوزه داخلی
- نقش موثــر دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در این راستا در عرصه سیاسی و عمومی –رسانه ای 
بــا اتخاذ مواضع و اختصاص بخش مهمی از مذاکرات، دیدارها و 
گفتگوهای تلفنی ایشان با همتایان خود و روسای سازمانهای بین 

المللی به موضوع ترور شهید حاج قاسم
- اقدامات سیاســی و حقوقی با ارسال و ثبت ۵ فقره یادداشت 
سیاســی و حقوقی نزد شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر 

کل آن سازمان ثبت بعنوان سند سازمان ملل
- بیش از ۱۰۰ مذاکره نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران نزد 
ســازمان ملل متحد و ســازمانهای منطقه ای در نیویورک، ژنو، 
وین، پکن )شانگهای( با مسئولین و روسای این سازمانها و ارائه 
اطالعات مستند به نماینده ویژه سازمان ملل که این تالش های 
دیپلماتیک موجب شد در گزارشی مستقل و بیطرفانه ترور او را 

غیر قانونی و عملی خالف حقوق بشر اعالم نماید.
تالش های دیپلماتیک نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشــور بــا ۷۵۰ بار مالقات و رایزنی با مقامات 

کشورهای خارجی:
- انجام ۱۰ مالقات در ســطح روســای کشورهای مربوطه ، 4۰ 
مالقات در سطح وزرا و قائم مقام وزرا ، ۳۰ مورد مالقات و رایزنی 
در ســطح معاون وزیــر ، ۵۵۰ مالقات و رایزنــی نیز با مقامات 

کشوری، لشگری و پارلمانی و حزبی
- نیمه افراشته کردن پرچم در ۱4۰ نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور به نشانه عزا و گشایش دفتر یادبود شهید 
حاج قاســم سلیمانی و ایجاد فرصت همدردی و تسلیت مردم و 

نخبگان در کشورهای مختلف با دولت و ملت ایران
- برگزاری ۲۰۰ مراســم یادبود با شــرکت مردم و مســئولین 

کشورهای خارجی علیرغم شیوع ویروس کرونا

خطیب زاده: 

 آمریکا با ترور سردار سلیمانی دست به حماقتی زد که 
بازنده اصلی خود آنها هستند
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گزیده خبر جزئیات 3سناریوی بودجه ای تلفیق با دالر 1۷500

گرانیهایسال۱۴۰۰بهگردنمجلسمیافتد؟
از تلفیق خبر می رســد با تصویب دالر ۱۷۵۰۰تومانی ســه 
سناریو برای تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، تغییراتی 
که به نظر می رســد بیش از آنکه اصالح ساختار بودجه طبق 
منویات رهبری باشــد، تله ای اســت که پهن شــده است تا 
گرانی های ســال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد. نیمه آذر ماه 
بود که الیحه بودجه 8۴۱ هــزار میلیارد تومانی دولت برای 
سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. این الیحه از 
همان روز اول با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری گمان 
می کردند با توجه به رویکردهای اصالحی در مجلس یازدهم، 
کلیات الیحه دولت در کمیســیون تلفیق رد خواهد شد اما 
ایــن آغاز ماجرا بود و بعد از انتشــار تأکیدات بودجه ای رهبر 
انقالب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه 
ملی و کاهش برداشــت از این صندوق، رئیس جمهور نامه ای 
به رئیس مجلس ارســال کرد و ضمن این نامه مشخص شد 
اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصالحات کلید خورد 
و با اصالحات مربوط به بند ه تبصره ۴ الیحه ســقف بودجه 
به 89۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.دقیقاً در همان روز 
از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات الیحه دولت 
تأیید شده است، بعد از این خبر موج جدید انتقادها از برخی 
اعضای کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد اما 
در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز شد و اعمال تغییرات 
در الیحه دولت با اظهارنظر الیاس نادران رئیس کمیســیون 

تلفیق در خصوص تهیه یک بودجه دوسقفی ادامه یافت.
در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰، با اشــاره بــه مصوبات اخیر این 
کمیســیون گفت: علی رغــم اینکه دولــت در الیحه بودجه 
ســال آینده میزان فروش روزانه نفت را 2.3 میلیون بشــکه 
پیش بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث 
و بررسی با فروش مقدار ۱میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در 
روز موافقت کردنــد.وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در ســال آینده 
تک نرخی می شــود و بر اساس مصوبه این کمیسیون نرخ ارز 
در بودجه سال آینده که در زمان حاضر براساس سامانه نیما 
حدود 26 هزار تومان اســت به ۱۷ هزار و پانصد هزار تومان 

کاهش می یابد.

جزئیات 3 سناریوی تلفیق برای بودجه 1400 بر اساس 
دالر 1۷500تومانی

،  ماجــرای نرخ دالر ۱۷۵۰۰تومانی از چند روز قبل در برخی 
محافل مشــورتی مطرح شــده بود اما این پیشنهاد به قدری 
دور از ذهــن بود که بعید به نظر می رســید بــه این زودی ها 
در کمیســیون تلفیق جدی شــود.بر اســاس اخباری که از 
کمیسیون تلفیق به گوش می رســد، سه سناریو و پیشنهاد 
اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح اســت که احتماالً یکی از 

همین سناریوها در تلفیق تصویب شود.
فصل مشــترک این 3 ســناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی 
بودجه بــه ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک نرخی شــدن ارز و 
احتماالً حــذف ارز ۴2۰۰تومانی، افزایــش درآمدهای نفتی 
بودجه از 2۰۰هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود 
28۰هزار میلیارد تومان، دوســقفی شــدن بودجه بر اساس 
نیمه اول و دوم ســال، افزایش درآمد مالیاتــی از 6۰هزار تا 
2۵۰هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت 
به بــاالی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اســت.نکته مهمی که 
باید به آن توجه داشــته  باشــیم این که در صورت تثبیت و 
تصویب نهایی نرخ محاسباتی دالر ۱۷۵۰۰تومانی )در مجلس 
و شــورای نگهبان( عماًل شاهد افزایش 3۰۰درصدی نرخ ارز 
دولتی که هم اکنون ۴2۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز 
محاسباتی ۱۱۵۰۰تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 

۵2درصدی مواجه می شود.

 چرا دالر 1۷500تومانی تورم را تشدید می کند؟
هرچند با وجود برخی مشکالت،  جوسازیهای جدی در یکی 
دو ســال اخیر حول وحوش ارز ترجیحی ایجاد شده است، اما 
این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقالمی مثل ذرت و کنجاله 
به عنوان خوراک دام  و طیور، جدای از آثار تورمی به طور حتم 
تبعات جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار مردم 

ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز به ۱۷۵۰۰ 
تومــان از آن جهت که »بانک مرکــزی دالرهای نفتی را در 
دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل 
آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث 
افزایش پایه پولی می شود«، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی 
و نقدینگی و تورم بیشــتر خواهد شد.ضمن اینکه با مبنا قرار 
گرفتــن عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز در بودجه، نه تنها میزان 
درآمد نفتی در بودجه کاهش نمی یابد بلکه شاهد رشد حداقل 
8۰هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در بودجه خواهیم بود که 
به نظر می رسد با بحث اصالح ساختار بودجه خیلی همخوانی 
ندارد.حســینعلی حاجی دلیگانی،  در خصوص مخاطرات این 
تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این 
است که رانتهای موجود در مســیر واردات کاالهای اساسی 
حذف و یارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.وی در پاسخ 
به این مطلب که »خود شما از منتقدان نحوه توزیع و پرداخت 
یارانه ها )نقدی، معیشتی  و...( بودید و در بازدید میدانی رئیس 
مجلس از بخشــهای جنوبی تهران هم مشخص شد وضعیت 
پرداخت یارانه ها )به خصوص یارانه جدید و یارانه بنزینی( به 
اقشار محروم بسیار فاجعه آمیز است«، گفت: به هرحال بانکهای 
اطالعاتــی در وزارت رفاه وجود دارد و این چالشــها از عدم 
کارکرد صحیح دولت نشئت گرفته است.همان طور که اشاره 
شد شــواهد نشان می دهد سرمنشأ این پیشنهادها به جلسه 
اخیر کمیســیون بازنمی گردد و از چنــد روز قبل در محافل 
کارشناســی کلیات پیشــنهادات مذکور از جمله تک نرخی 
شــدن ارز در نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، مطرح شده بود.با توجه به 
جدی شــدن موضوع افزایش نرخ ارز )هنوز مرحله تأیید در 
صحن علنی مجلس و شــورای نگهبان باقی مانده است( در 
ادامه سایر مفاد مجموعه پیشنهادهای بودجه ای اخیر که در 
همان محافل کارشناسی مطرح شده است و احتمال دارد در 

کمیسیون تلفیق نیز طرح گردد، مرور خواهیم کرد.

 ســناریوی اول/ افزایش منابع نفتی و مالیاتی بدون 
کاهش هزینه های جاری

۱ ـ به عنوان یکی از سناریوهای تصویب بودجه در کمیسیون 
تلفیق تأکید شــده اســت، بدون کاهــش هزینه های جاری، 
درآمدهــای مالیاتی با ۱۰۰ درصد رشــد،  حــدود 2۵۰هزار 
میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان، 

تغییر کند.
2 ـ در سناریوهای دوسقفی، درآمد نفت نیز مجموعاً 8۰هزار 
میلیارد تومان نســبت به رقم پیشــنهادی 2۰۰هزار میلیارد 
تومانی دولت افزایش می یابد، در قسمت واگذاری دارایی های 
مالی یک کاهش جزئی لحاظ می شود و در مجموع سقف منابع 

بودجه به بیش از ۱۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این در حالی است که سقف بودجه پیشنهادی در الیحه دولت 

89۴هزار میلیارد تومان بوده است.
3 ـ در قسمت مصارف نیز ۱6۰هزار میلیارد تومان در قسمت 
اصالحات صندوق توسعه ملی لحاظ و به صورت مشخص بیش 
از ۱۵۰هزار میلیارد تومان نیــز بودجه عمرانی جدید تعریف 

خواهد شد.
نکتــه جالب توجه اینکه در ســناریوی اول به هیچ عنوان به 
مسئله انتشــار اوراق و فروش 9۵هزار میلیارد تومان سهام با 
توجه به وضعیت نامطلوب و بی ثبات بازار سرمایه توجه نشده 
اســت، در واقع وقتی عرضه های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت 
نفت در بازار سهام بدون مشتری مانده تا جایی که سهام دولت 
به صورت رد دیون به بانکها واگذار شــده است، چطور می توان 
انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در سال آتی 

نیز )حتی به صورت حداقلی( پیاده شود؟
پیگیری هــا از برخی نمایندگان عضو کمیســیون تلفیق نیز 
تأیید می کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و ســهام 
وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و 

درآمدهای مالیاتی است.

سناریوی دوم/ کاهش 100هزارمیلیاردتومانی هزینه ها
در ســناریوی دوم نیز تأکید شده اســت که بودجه دوسقفی 
خواهد بود، نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان لحاظ شــود اما در نهایت 
۱۰۰هزار میلیارد تومان از هزینه های ســناریوی اول کاهش 

یابد.
۱ ـ بر این اساس، درآمدهای مالیاتی ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
رشــد خواهد کرد و به 32۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

درآمدهای گمرکی ناشــی از تغییر نرخ محاسباتی از 23هزار 
میلیارد تومان )با ۴۰هــزار میلیارد تومان افزایش( به 63هزار 

میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
2 ـ در حوزه درآمدهای نفتی واگذاری دارایی های سرمایه ای 
افزایش منابع ۱۰3هزار میلیاردی پیش بینی شــده است و در 
نتیجه جمع منابع عمومی بیــش از 2۰۰هزار میلیارد تومان 
افزایش خواهد یافت و بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد 

شد.
3 ـ در ســمت مصارف نیز هزینه ها به صورت سرجمع حدود 
6۰هــزار میلیارد تومان رشــد خواهد کرد )امــا در مجموع 
ســرفصلهای جبران خدمات کارکنان دولت و رفاه اجتماعی و 
خرید کاال و خدمات حــدود ۱۰۰ هزار میلیارد کاهش یافته 
اســت( هرچند اصالحات تبصره ۴ و مصارف جدید معیشت و 

مصارف جدید سالمت اعمال خواهد شد.
۴ـ  در نهایت با افزایش ۱۵۰هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی 
سرجمع مصارف به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

 سناریوی سوم/ کاستن از شدت افزایش مالیات و ادامه 
اوراق فروشی!

البتــه در ســناریوی نهایی نیز افزایــش مالیاتها محدود به 
6۰هزار میلیــارد تومان خواهد بود اما بــا افزایش ۴۰هزار 
میلیــارد تومانی درآمدهای گمرکی و درآمدهای ناشــی از 
مالکیت دولت در نهایت، سرفصل درآمدها ۱2۰هزار میلیارد 
تومان رشد خواهد کرد.در این سناریو نیز با افزایش 2۰هزار 
میلیارد تومان فروش اوراق، در نهایت سقف منابع همان عدد 
سناریوی قبل یعنی حدود ۱۰۵۰هزار میلیارد تومان خواهد 

بود.
گفتنی است، بن و پایه اصلی پیشنهادات اصالحی مطرح شده 
در کمیســیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت اســت، 
چراکه در این نگاه ریشــه اصلی مشــکالت اقتصادی بحث 
وابستگی به نفت و رانت خواری است، بر همین مبنا بر حذف 
ارز دولتی تأکید و به ســمت تک نرخی شدن ارز در قیمتی 
مثل ۱۷۵۰۰ حرکت شده است ولی به هرحال به نظر می رسد 
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در 
فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا 
و آماده شدن فعاالن اقتصادی برای مواجهه با نرخهای باالتر 
ارز شود.گفتنی است، همین فرمول در خصوص خودرو نیز 
اخیراً پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیرمنتظره قیمت 
خودروهای داخلی بعد از رشــد چشم گیر چند ماه پیش و 
توقف چند هفته اخیر بود.به هرحــال با توجه به اینکه نرخ 
محاسباتی ارز ذکرشــده در بسته پیشنهادی )نرخ ۱۷۵۰۰ 
تومان( و درآمــد ۴۰هزار میلیاردی از محــل افزایش نرخ 
محاســباتی حقوق و عوارض گمرکی در کمیسیون تلفیق 
تأیید و تصویب شده است، هیچ بعید نیست که در روزهای 
آتی سایر نکات مطرح شده در این گزارش از جمله سه سناریو 
برای مالیاتها و مصارف بودجه نیز در کمیسیون تلفیق یک 
به یک پیاده شود.در خصوص سناریوهای افزایش درآمدهای 
مالیاتی، با مطرح شــدن اعدادی مثل رشــد 6۰، ۱۰۰ و در 
نهایت 2۵۰هزار میلیارد تومانی به نظر می رسد تأکید اصلی 
برای تحقق این اعداد جدیــد روی بحث حذف معافیتهای 
مالیاتــی و تعریف پایه های جدید باشــد.باید دقت کرد که 
این مسئله موانع و چالشهای خاص خود را به همراه دارد. بر 
اساس بودجه سال جاری قرار بود مالیات مشخصی از امالک 
و خودروهای لوکس وصول شود اما هنوز آیین نامه های آنها 
نیز تدوین نشده است و احتماالً چنین درآمدی اصاًل وصول 
نشــود. اما در خصوص پیشــنهادهایی در خصوص حذف 
معافیت ها یا افزایش مالیات ارزش افزوده و... مشخص نیست 
در این ســناریوها پیوستهای مشــخص فرهنگی، امنیتی،  

اجتماعی و... لحاظ شده است یا خیر.

یک اقتصاددان مطرح کرد؛
 بازنشستگی پیش از موعد؛ خطری جدی 

برای بازار کار
کارکنان دولت که »مشمول بازنشستگی پیش از موعد« شوند، خطری جدی برای 
بازار کار است؛ چرا آنها به انبوه جویندگان کار می پیوندند و رقیب بیکاران فعلی 
وتهدیدی برای شــاغالن در بخش غیردولتی خواهند شد.، این بخشی از هشدار 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره پیامدهای نهایی شدن طرح »بازنشستگی پیش 
از موعد« اســت که 39 نماینده مجلس اواخر ماه گذشــته، تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس کردند و اکنون، در نوبت دستورکار بهارستان است. بر اساس بخشی از این 
طرح، شــرط سنی از بازنشستگی حذف و مردان با 2۵ و زنان با 2۰ سال سابقه 
کار می توانند بازنشســته شوند و حقوق 3۰ روزه دریافت کنند.بغزیان با اشاره به 
تبعات خطرناک تصویب این طرح بر اقتصاد و بازار کار کشور تأکید کرد: این طرح 
و طرح های مشــابه، راه حل مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان نیست و چه بسا، 
ممکن اســت در شرایط بد اقتصادی، شاهد وقوع بحران اقتصاد جدیدی باشیم. 
زیرا بخش زیادی از کســانی که زودتر از موعد بازنشسته می شوند، برای کسب 
درآمد بیشتر در یک مجموعه جدید مشغول به کار می شوند و جای یک شاغل را 
می گیرند و این مسئله به بیکاری در جامعه، دامن خواهد زد.این اقتصاددان افزود: 
با توجه به چالش های بزرگ اقتصاد ایران، نرخ باالی تورم و چشــم انداز ناروشن 
تحوالت اقتصادی، کمتر کسی به از دست دادن شغل دولتی خود رضایت می دهد 
زیــرا ترجیح می دهد خود را از »آب باریکه« حقوق دولتی، به عالوه، دریافتی های 
ناشــی از اضافه کاری، حق مأموریت و … محروم نکند.وی همچنین با تأکید بر 
اینکه اجرای این طرح، ممکن اســت، بار مالــی زیادی را به دولت تحمیل کند، 
یادآور شد: هم اکنون، صندوق های بازنشستگی با کمبود منابع پایدار دست وپنجه 
نرم می کنند و ادامه فعالیت، مرهون حمایت های دولت، اســت؛ تصویب و اجرای 
»بازنشستگی پیش از موعد«، به مصلحت نیست، زیرا صندوق های بازنشستگی 
در وضعیتی قرار خواهند گرفت که دولت حتی اگر مایل باشد، به دلیل بار مالی 
ســنگین ایجادشــده، قادر به حمایت از آن ها نخواهد بود و صندوق ها با بحران 
بقا مواجه می شوند.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای »بازنشستگی 
پیش از موعد«، تهدید جدی حتی برای شــاغالن اســت، هشدار داد: شاغالن با 
رقبای تازه نفســی روبرو می شــوند که از مزیت عدم نیاز به بیمه کردن از سوی 
کارفرمــا برخوردارند و برخی به دریافتی کمتری هم رضایت می دهند تا مکمل 
حقوق بازنشستگی شــان شود و به این ترتیب، دور از انتظار نیست، جای شاغالن 
را در بــازار کار غیردولتی، تنگ کنند.این اقتصاددان، با یادآوری ضرورت تعریف 
منابع پایدار تأمین مالی برای این اجــرای طرح، گفت: در حال حاضر، وضعیت 
نقدینگی صندوق های بازنشستگی، در حدی نیست که بتوانند پاسخگوی انبوهی 
از بیمه شدگان باشند که به یک باره، به جمع دریافت کنندگان حقوق و مستمری 
بپیوندند و مطالبات خدماتی هم دارند.وی با تأکید بر اینکه تصویب و اجرای این 
طرح به ضرر دولت خواهد بود، ادامه داد: طرح »بازنشستگی پیش از موعد«، فقط 
ظاهر زیبایی دارد، اما تصویب و اجرای آن، مانند از چاله به چاه انداختن جامعه 
است و پیامدهای خطرناکی نظیر تشــدید بیکاری، تهدید شاغالن در بازار کار، 
فشردن گلوی صندوق های از نفس افتاده بازنشستگی و … را در پی دارد.بغزیان، 
به نمایندگان مجلس توصیه کرد اگر قصد دارند، بررسی طرح بازنشستگی پیش 
از موعد، را کلید بزنند، حتماً قبل از رأی دادن، تمامی جوانب آن را در نظر بگیرند 
و پیامدهای بعد مالی و اقتصادی اجرای آن را مدنظر قرار دهند، تا مبادا تصویب 
و اجرای چنین طرحی، ناخواســته، اقتصاد کشــور، صندوق های بازنشستگی و 
بازنشستگان قبلی و جدید را با چالش های جدی تری و بازگشت ناپذیر مواجه کند.

پرسش از یک فعال کارگری؛
بیشترین هزینه زندگی کارگران چیست؟

یک فعال کارگری معتقد اســت اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا 
و متناســب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش 
قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.  رحمت اله پورموسی، 
اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین مالک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و 
گفت: از گذشته تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار تنها مبنا و مالک تعیین دستمزد 
کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به 
ســمت واقعی شدن برود.وی تاکید کرد: عالوه بر اجرای ماده ۴۱ الزم است نرخ 
تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر 
بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده 
است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان 
می شــود که کمیته دســتمزد با توجه به اقالم خوراکی و غیرخوراکی کارگران 
هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند.این فعال کارگری 
با اســتقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با 
این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی  هزینه سبد 
معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در 

طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛
بودجه ۱۴۰۰ با تکیه بر تجارب جنگ اقتصادی 

تنظیم شد
رییــس جمهور گفت: دولت امیدوار اســت بــا اقدامات انجام گرفتــه، در کنار 
پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکســن، در هفته  های آینده با خرید واکسن 
از شــرکت های مختلف و انتقال آن به داخل کشــور، واکسیناســیون بر اساس 
اولویت بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی 
و سالمندان آغاز شود.در جلسه دیروز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و بانک مرکزی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در 
تامین منابع و خرید واکســن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور، 
گزارش هایــی ارائه کردند.رییس جمهور با تاکید بر لزوم تســریع در اقدامات و 
فعالیت هــای انجام گرفته در این زمینه تصریح کــرد: بانک مرکزی، وزارت امور 
خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت بهداشت که مسئول دقت های 
الزم کارشناسی است، به گونه ای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به 
کشور سریع تر به سرانجام برسد.رییس جمهور در بخش دیگری از این جلسه با 
اشاره به تجارب به دست آمده از خالل سه سال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی 
گفت: دولت با تکیه بر تجارب به دســت آمده از ایســتادگی در برابر این جنگ 
تمام عیار و خنثی ســازی تحریم های غیرانســانی، بودجه سال آینده کشور را با 
هدف توســعه اقتصادی و نیز حمایت موثر معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.

روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می کند که با لحاظ 
تمامی الزامات، نیازها و داشته های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش زا در توسعه 
اقتصادی و معیشت و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند. 
به همین دلیل باید از هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به 

معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.

عالالدین ازوجی گفت: در بهار ســال جاری نسبت به بهار سال 
گذشته حدود 8۱۴ هزار نفر از اشتغال مردان کاسته شده است 
ولی با برگشت به کار بخشی از مردان طی فصل بهار تا تابستان 
سال جاری، حدود 699 هزار نفر به اشتغال مردان افزوده شده 
است. مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار، درباره وضعیت اشتغال 
زنان گفت: به طور کلی در ســال های اخیر موضوع اشــتغال 
چــه از بعد ایجاد فرصت های شــغلی و چــه از بعد صیانت از 
اشتغال موجود، یکی از دغدغه های سیاست گذاری در اقتصاد 
ایران شــده است. از یک ســو. اقتصاد ایران با گروه عظیمی از 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی که زنان بخش قابل توجهی از آن 
را در اختیار دارند)به عنــوان ورودی های بالقوه جدید به بازار 
کار( مواجه می باشــد که ایجاد فرصت های شغلی برای آن ها 
از سویی مهم و از ســوی دیگر، برای اقتصاد کشور پرهزینه و 
همچنین دارای منافع زیاد است. نرخ بیکاری زنان به رغم نرخ 
مشارکت پایین آنها نسبت به مردان به مراتب باالتر است و در 
دوران رکود اقتصادی با ریزش اشتغال بیشتری نسبت به مردان 
مواجه هستند.  از سال 9۷ همزمان با افزایش تحریم های بین 
المللی. رشــد اقتصادی ایران منفی بوده و اشتغال زنان آسیب 
بیشتری دیده است. وی ادامه داد: از اسفند ماه سال گذشته تا 
کنون، با شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی برخی از فعالیت 
های اقتصادی و کاهش حجم برخی دیگر از فعالیت ها، به ویژه 
فعالیت های خدماتی، اشتغال زنان با کاهش زیادی مواجه بوده 
است. در فصل بهار امسال نسبت به بهار سال قبل حدود ۷۴9 
هزار نفر از اشتغال زنان کاسته شده و طی فصل بهار امسال تا 
تابستان ســال جاری نیز حدود ۱2۰ هزار نفر دیگر از اشتغال 
زنان کاسته شده و نشانگر تاثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کرونا 
بر اشــتغال زنان است. ازوجی گفت:  گفتنی است در بهار سال 
جاری نسبت به بهار سال گذشته حدود 8۱۴ هزار نفر از اشتغال 
مردان کاسته شده است ولی با برگشت به کار بخشی از مردان 
طی فصل بهار تا تابســتان سال جاری، حدود 699 هزار نفر به 

اشتغال مردان افزوده شده است.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت 
کار  اظهار داشت: وزارت کار برای تحرک بخشی در بازار کار و 
به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوان فارغ 
التحصیل دانشگاهی و زنان، برنامه ها و راه کارهای معطوف به 
اشــتغال را با همکاری دســتگاه های اجرایی ملی تهیه نموده 
است. این برنامه ها و راه کارها در قالب برنامه های اشتغالزایی 
شــامل« اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری« و » برنامه 
سیاســت های فعال بازار کار« با رویکرد بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی، تهیه و عملیاتی شده 
و در ســطوح ملی و اســتانی در مرحله اجرا است. وی اظهار 
داشــت:  با توجه به بررســی های صورت گرفته، از سال 96 تا 
شش ماهه نخست 99، حدود ۱62۱ هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد شــده که سهم زنان حدود 38 درصد)معادل حدود 6۱۵ 
هزار فرصت شغلی( بوده است. گفتنی است در شش ماهه اول 
سال جاری که مصادف با شیوع بیماری کرونا است، حدود ۱۷۱ 
هزار فرصت شــغلی جدید ایجاد شده است که حدود 62 هزار 
فرصت شــغلی آن به زنان تعلق گرفته است. با توجه به ریزش 
اشتغال زنان، ایجاد 62 هزار فرصت شغلی برای زنان ناچیز است 
و برای جبران آن به اجرای برنامه های اشتغال ویژه برای زنان، 
به ویژه زنان سرپرســت خانوار و زنان متعلق به خانوارهای کم 
درآمد است. در این برنامه ویژه می بایست هم به تثبیت اشتغال 
و هم ایجاد فرصت های شــغلی جدید توجه شود.وی در بیان 
سیاست های دولت برای اشتغالزایی بیان کرد: وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی با مشــارکت همه ذی نفعان به منظور تحرک 
بخشی در بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای 

جوانان وفارغ التحصیالن دانشــگاهی، برنامه ها و راهکارهای 
معطوف به اشتغال را در قالب« برنامه اشتغال فراگیر« مصوب 
3۰فرودین ماه 96 تدوین نموده است.  این برنامه با تقسیم کار 
دستگاهی در سال 96 و با رویکرد موثر و هدفمد در هدو طرف 
عرضه و تقاضای بازار کار از طریق شناسایی و تعیین رسته های 
منتختب اشتغال زا به تفکیک بخش های اقتصادی و 3۱استان 
کشــور، انجام مداخالت سیاستی در بازار کار و توسعه نهادی و 
ظرفیت ســازی تهیه و تصویب شده به اجرا درامده و همچنان 
ادامه دارد. ازوجی افزود:  بعد از آن دستورالعمل یاد شده، شامل 
شــیوه نامه های مربوط به طرح های ذیل برنامه به ویژه شیوه 
برنامه های« اعطای تسهیالت اشتغالزا« به طرح های مربوط به 
رسته فعالیت های اقتصادی منتخب و نحوه تعیین و تشخیص 
و پرداخت یارانه تســهیالت طرح های مشمول برنامه اشتغال 
فراگیر تهیه و ابالغ شد. وی ادامه داد: همزمان با تصویب و ابالغ 
برنامه و ضمایم آن. فعال ســازی کلیه واحدهای همکار و ذی 
ربط در استان های کشور شامل کارگروه های تخصصی اشتغال، 
سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استانداری ها و 
کلیه دســتگاه های اجرایی اســتان برای پیاده سازی و اجرای 
برنامه اشــتغال فراگیر صورت گرفته اســت. گفتنی است، این 
برنامه از ابتدای سال 9۷ وارد مرحله پرداخت تسهیالت بانکی 
به متقاضیان گردید و تا اواخر تابستان همین سال ادامه یافت و 
پس از ابالغ آیین نامه اجرایی بند«الف« تبصره۱8قانون بودجه 
۱98 با محدودیت پرداخت تســهیالت بــه متقاضیان مواجه 
شد.  درنتیجه اجرای طرح فوق مجموعاً حدود 8۷ هزارفرصت 
شــغلی جدید ایجاد شده که سهم زنان در کسب فرصت های 

شغلی حدود۱2.۴درصد)معادل حدود ۱۱هزار فرصت شغلی( 
می باشــد. مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار  بیان کرد: نتایج 
حاصل از اجرای برنامه اشتغال فراگیر)تکاپو( درسال98 بیانگر 
آن اســت که حدود3۵.3هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده 
اســت که عمدتاً ناشــی از عملیاتی نمودن روش تأمین مالی 
مبتنی بر قرارداد در رسته فعالیت های اولویت دار است. کاهش 
تعداد فرصت های شغلی جدید ایجاد شده در سال98نسبت به 
ســال 9۷ عمدتاٌ به دلیل عدم اختصاص منابع مالی تسهیالت 
بانکی بواســطه تغییرآیین نامه اجرایی تبصره ۱8قانون بودجه 
98 بوده اســت. ازوجی بیان کرد: حمایت از ایجاد و توســعه 
طرح های پراشتغال دررسته فعالیت های منتخب که بر اساس 
بررسی کارشناسی دســتگاه های اجرایی و وزارت تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی نهایی شــده اســت. در قالب کمک های فنی و 
اعتباری،پرداخت تســهیالت و یارانه سود تسهیالت بانکی در 
بخش های منتخب اقتصادی در 3۱ اســتان کشور از سال9۷ 
شروع شــده و با عاملیت برخی موسسات شبکه بانکی کشور 
برای توســعه سرمایه گذاری طرح های اشــتغال زا در بخش 
های خصوصی و تعاونی در حال اجراء است. هدف از این طرح، 
توســعه رســته های پر ارزش و پر اشتغال و حفظ و صیانت از 
اشتغال موجود در بخش های اقتصای منتخب است. در راستای 
عملیاتی شــدن این برنامه ها. تفاهم نامه های دو یا سه جانبه 
بین سازمان برنامه وبودجه کشور. دستگاه های اجرایی و وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی به امضاء رســیده و ابالغ شده است. 
ســازمان برنامه و بودجه کشور با ۷دستگاه اجرایی تفاهم نامه 
امضاءکرده که وارد عملیاتی و ایجاد اشــتغال شــده است. وی 
افزود:  در نتیجه اجرایی طرح مذکور از اواخر سال 9۷ تا انتهای 
شهریور سال جاری. حدود 2۴۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد 
گردیده که برآورد می شود سهم زنان در کسب زنان در کسب 
فرصت های شــغلی حدود ۱2.۴ درصد)معادل حدود 3۱ هزار 

نفر(بوده است. 

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار تشریح کرد؛

جزییات اشتغال مردان و زنان در دوران کرونا
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فروش نفت ایران چقدر خواهد بود؟استانها
براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، فروش روزانه نفت در 
سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه نفت پیش بینی شد موضوعی که 
نه تنها دور از ذهن نیســت بلکه طبق اعالم سخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی این عدد قطعا محقق می شود 

و باید نسبت به وضعیت بازار نفت ایران امیدوار بود.
 آنچه کــه دولت در الیحه بودجه برای فروش روزانه نفت پیش 
بینی کرده بود حدود ۲.۳ میلیون بشــکه با قیمت ۴۰ دالر بود. 
آنچه که در کمیســیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
این بود که ســقف فروش ۲.۳میلیون بشــکه غیر واقعی بوده و 
قابل تحقق نیست. در خوشبینانه ترین حالت اعضای کمیسیون 
به این جمع بندی رســیدند که دولت به صادرات ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز دســت یابد که برای آن نیز باید دقیقا حکم مقام 
معظــم رهبری اجرایی شــود.منابع حاصل از صــادارات تا یک 
میلیون بشــکه در روز، ۲۰ درصد آن به صندوق توســعه ملی 
تخصیص می یابد و اگر به صادرات ۵۰۰ هزار بشــکه دیگر نیز 
در روز دولت دســت یافت، ۳۸ درصد از منابع آن سهم صندوق 
توســعه ملی اســت و هرچقدر هم بماند باید صرف بازپرداخت 
بدهی های دولت به صندوق توســعه ملی شود. مالک شریعتی 
نیاســر - رئیس کمیته انرژی کمیســیون تلفیق بودجه در این 
رابطه به ایســنا گفت: در نهایت جمع بندی کمیســیون بر این 
شــد که دولت روی منابع حاصل از فروش باالتر از یک میلیون 
بشکه نفت در روز نمی تواند حساب باز کند چرا که بیش از آن 
یا ســهم صندوق توسعه ملی است یا ســهم باز پرداخت بدهی 
های دولت به صندوق توســعه ملی است که در سال ۱۴۰۰ سر 
رسید آن فرا می رسد.به گفته وی عمال دولت می تواند در سال 
۱۴۰۰ روی منابع حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت در 
روز حساب باز کند. کمیسیون تلفیق راه دولت را برای صادرات 

نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز را باز گذاشته است 
که دولت تالش خود را کند در ســال آینده که ۵ ماه آن دولت 
دوازدهم برقرار است و ۷ ماه آن را دولت سیزدهم بر سرکار می 
آید به طور میانگین بتواند ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر 
کند و مجلس به عنوان مانع صادرات بیشتر دولت تلقی و معرفی 
نشــود.رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه  اظهار کرد: 
کمیسیون تلفیق در بررسی چارچوب های کلی بودجه ۱۴۰۰، با 
تصویب کاهش سقف فروش نفت از ۲.۳ میلیون به ۱.۵ میلیون، 
۸۰۰ هزار بشکه در روز وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد و 
پس از آن هم به دولت در تبصره یک حکم کرد تا منابع حاصل 
از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را به صندوق توسعه 

ملی واریز نماید و اجازه برداشت نداشته باشد.

آینده بازار نفت ایران امیدوارکننده است
در این راســتا ســید حمید حســینی - ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی به ایســنا گفت: بخشی از این 
مســاله که آیا بازار کشــش دارد و یا خیر بستگی زیادی به این 
دارد که ویروس کرونا تا چه میزان به اقتصاد جهانی آسیب وارد 
کند و اگر از واکســن استقبال شــود و بتواند دنیا را ایمن کند، 
آمار و ارقام نشــان می دهد که اواسط سال آینده پنج میلیون و 
۹۰۰ هزار بشــکه به نیاز مصرف دنیا افزوده می شود.وی با بیان 
اینکه حتما فرصتی ایجاد می شود که ایران بتواند میزان صادرات 

فعلی خود را که به اعتقاد بســیاری از شرکت های بین المللی 
اکنون حدود یک میلیون بشــکه است افزایش دهد و بتواند یک 
میلیون بشکه دیگر نیز به میزان صادرات خود اضافه کند، اظهار 
کرد: بخش دیگر این مســاله نیز ارتباط به این دارد که بایدن به 
برجام بازگردد البته حتی اگــر آمریکا به توافقات نیز بازنگردد، 
بازهم این فرصت برای ایران فراهم خواهد شد.سخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی افــزود: نبود ترامپ باعث می 
شــود ترس و دلهره ای که از ســمت ترامپ وجود داشــته و یا 
پیگیری هایی که از سمت ترامپ صورت میگرفت وجود نداشته 
باشــد، با این وجود مجلس احتیاط کرده امــا  باید دید که آیا 
مجلس اجازه انتشــار ۷۰۰ هزار بشــکه اوراق سلف نفتی را می 
دهد چراکه اگر این مجوز صادر شــود اتفاق خاصی برای کشور 
نمی افتد.به گفته حســینی با کاهش فروش نفت مشکالت حل 
نمی شــود و باید به طور ساختاری به دنبال حل مشکالت بود، 
اینکه تنها وارد بحث درآمدها شدند نمی تواند راهگشا باشد نقطه 
چالشی بخش هزینه ها است و باید دید مجلس برای این بخش 
چه تدابیری را لحاظ کرده اســت.وی با اشاره به آینده بازار نفت 
ایران گفت: با حضور بایدن ممکن است چالش ها کمتر  شود و 
در کوتاه مدت اتفاقات مثبتی برای قیمت ارز بیافتد، بحث فروش 
نفت و روابط بین الملل بهبود می یابد و چالش های منطقه کم 
می شــود، حتی پیش بینی می شود که جنگ یمن نیز خاتمه 
یابد.به گفته وی رشد اقتصادی کشور وضعیت چندان بدی ندارد 
و در حوزه های کشــاورزی و صنعتی اوضاع چندان بد نیست و 
بخش خدمات نیز زیر سایه واکسن کرونا می تواند خود را بازیابی 
کند تا اقتصاد کشور رشد مثبتی داشته باشد که می تواند از بی 
ثباتی جلوگیری کند و بازارهایی همچون بورس، کاال، طال و ارز 

ثبات پیدا کنند و نگرانی های مردم کاهش یابد.

رییس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛
 گسترش زنجیره تولید محصوالت گوگردی 

آغاز بکار کرد
همزمان با ســال جهش تولید و ضرورت تعامل بخش دانشگاهی و شرکت های 
دانــش بنیان با صنعت در انجام فعالیت های پژوهشــی هدفمند و ایجاد ارزش 
افزوده گوگرد و به پاس قدردانی از تمام پژوهشــگران، پژوهشکده توسعه گوگرد 
خانگیران با حضور رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران به یاد مرحوم 
دکتــر علی اصغر محجوبی نامگذاری و آغاز بــکار کرد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، رییس واحد پژوهش این شرکت در این 
خصوص گفت: پاالیشــگاه خانگیران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گوگرد در ایران استراتژی هدفمند توسعه محصوالت گوگردی را به عنوان یکی 
از محورهای اصلی فعالیت های پژوهشی دنبال می نماید.سعید ضرابی افزود: با 
توسعه شــهرک گوگردی گنبدلی ) یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ( 
تامین نیازهای نوآورانه، فناورانه و مهندسی در اولویت خواهد بود تا فرصت های 
الزم بــرای انجام تحقیقات در حوزه محصوالت با ارزش افزوده ایجاد شــود.وی 
تصریح کرد: به همین منظور با راه اندازی پژوهشکده توسعه گوگرد، زمینه فعالیت 
شــرکتهای دانش بنیان، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، صنعتگران و 
شــرکتهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری اســتان فراهم شده تا در این 
راه قدم برداشــته و نیازهای فناورانه شرکت های سرمایه گذار را تامین نمایند.

این مقام مســئول یادآور شد: به منظور ارج نهادن به تالش های پژوهشگر برتر 
وزارت نفت، پژوهشکده مذکور با عنوان یادمان شادروان دکتر علی اصغر محجوبی 
نامگذاری گردید.ضرابی با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد درآمد شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشــمی نژاد از طریق گوگرد تامین می شود تصریح کرد: شرکت های 
خصوصی خواســتار فعالیت در بخش پایین دستی محصول گوگرد هستند و در 
حال حاضر جهت ارزش آفرینی محصوالت تولیدی گوگرد، چهار شرکت خصوصی 

در منطقه عملیاتی خانگیران سرمایه گذاری و در حال فعالیت هستند.

در گردهمایي مدیران شرکت آب وفاضالب استان مرکزي
 تقدير از مديران برتر امور آب و فاضالب 

شهرهاي استان
در گردهمایي مدیران شرکت آب و فاضالب استان مرکزي که به صورت  ویدئو 
کنفرانس با مدیران شهرستانها برگزار گردید از مدیران برتر در ارزیابي عملکرد 
ســال ۹۸ تقدیر شــد.به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي،  این گردهمایي با حضور مهندس یوسف عرفاني نسب  مدیرعامل این 
شرکت ، مشــاورین، معاونین ،  مدیران مستقل ســتادي و مدیران امور آب و 
فاضالب برتر در ارزیابي عملکرد ســال ۹۸ در روز یکشــنبه ۷ دیماه در ستاد 
اســتان برگزار گردید و مدیران امور آب و فاضالب ســایر شهرستان ها به علت 
رعایت پروتکل هاي بهداشــتي به صورت ویدئو کنفرانس دراین جلسه حضور 
داشتند.دراین گردهمایي مهندس یوسف عرفاني نسب ، توضیحاتي در راستاي 
عملکرد شرکت در سال جاري وسیاست هاي وبرنامه هاي آینده را ارائه نمود و 
بر پیگیري و تحقق اهداف عملیاتي شــرکت که توسط شرکت مهندسي آبفاي 
کشــور تهیه و ابالغ شده است، تاکید کرد.در ادمه این جلسه ، برخي از مدیران 
امور آب و فاضالب شهرهاي اســتان به نمایندگي از سوي سایر مدیران امور و 
روساي ادارات آبفا شــهرها ضمن ارائه گزارشي کوتاهي از عملکرد حوزه کاري 
خود، مســایل و مشکالت موجود و پیش رو را مطرح و مورد بررسي قرار دادند.

در پایان این گردهمایي از امور آب و فاضالب شهرستان اراک براي کسب رتبه 
اول در دو بخش آب و فاضالب  ، اداره آب و فاضالب مهاجران براي کسب رتبه 
دوم  در بخش آب و شرکت آب و فاضالب ساوه براي کسب رتبه سوم  در بخش 

آب ، قدرداني به عمل آمد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
 نشت يابی 182 هزار انشعاب گاز طبیعی

 در استان اردبیل 
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از نشت یابی 
۱۸۲ هزار علمک گاز طبیعی در ســطح استان در طی 
سالجاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
با بیان اینکه این تعداد از انشــعابات بیش از ۷۵ درصد 
از کل انشعابات شــرکت گاز استان را شامل می شود، افزود: فرآیند نشت یابی 
با هدف کاهش هدر رفت گاز ، کاهش آلودگی های زیســت محیطی ، افزایش 
کیفیت ارایه خدمات و همچنین افزایش ضریب ایمنی شــبکه ها و تاسیسات 
گازرســانی با استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای دقیق نشت یابی و بر مبنای 
برنامه ریزی مدون انجام می گردد که با توجه به وجود بیش از ۲۴۱۰۰۰ انشعاب 
گاز طبیعی در ســطح استان و نظر به گستردگی شبکه های گازرسانی در شهر 
ها و روستاهای استان طی سالجاری تا بحال بیش از ۷۵ درصد از اهداف تعیین 
شده در بخش نشت یابی انشعابات محقق شده است.وی همچنین به  نشت یابی 
۸ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز این شرکت در طی نه 

ماهه نخست سال ۹۹ اشاره نمود .

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران: 
 در عصر اطالعات رسانه حرف نخست

 را می زند
 آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت 
انتقــال گاز ایران، روابط عمومي را پیشــاني و ویترین 
ســازمان عنوان کــرد و گفت: بکوشــیم با خالقیت و 
خوش فکری، اقدامات و فعالیت های ارزشمند شرکت 
انتقال گاز را در درون و برون ســازمان هدفمند نشان 
دهیم.مهدی جمشیدب دانا در نخستین جلسه هم اندیشی روابط عمومی های 
مناطــق دهگانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، اظهار کرد: عملکرد 
هدفمند روابط عمومي، نشــان دهنده پویایی سازمان است که نقش و اهمیت 
روابط عمومی را دوچندان می کند لذا ضرورت دارد در طول سال، فعالیت های 
سازمان را به شکلی اصولی و تاثیرگذار و متناسب با نیاز مخاطب عام و خاص و 
پذیرش جامعه انعکاس دهیم.  جمشیدی دانا به وجود نیروهای توانمند، با تجربه 
و با دانش در روابط عمومی ها اشاره کرد و افزود: انتظار می رود فعاالن این عرصه 
با ابتکار و تسلط بر تکنولوژی های نوین و ابزارهای ارتباطی بتوانند ارتباط پایدار 
و دوسویه با ذینفعان سازمان برقرار نمایند. وی با بیان اینکه در عصر اطالعات، 
رســانه حرف نخســت را می زند، تاکید کرد: در عرصه اطالع رسانی، ضرورت 
دارد جمالت و کلمات با دقت و حساسیت باالیی نگارش شده و از طریق کانال 

ارتباطی مناسب و شبکه های مخاطب پسند، منتشر شود.

وزیر نفت گفت: ما به هیچ وجه مایل نیســتیم 
مازوت مصرف شــود، اما در نقاطی مجبور به 
این کار هســتند و چاره ای نداریم، گازوئیل به 
باالترین حد ممکن تحویل می شــود و امکان 
تحویل بیش از آن وجود نــدارد.، بیژن زنگنه 
وزیر نفت دیــروز )یکشــنبه، ۱۴ دی ماه( در 
نشســت مدیریت مصرف ســوخت زمستانی 

کشــور به میزبانی وزارت کشــور با اشاره به 
افزایش مصرف گاز خانگــی اظهار کرد: یکی 
از دالیل این افزایش باز کردن پنجره ها با این 
تصور است که کرونا خارج می شود، در صورتی 
کــه باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از 
اتالف انرژی خودداری کنند.وی پس از شنیدن 
به صورت تصویری  اســتانداران که  ســخنان 
نشســت را دنبال می کردند، گفــت: البته ما 
مشــکالتی داریم و نمی توانیم همه استان ها را 

در بحث مصرف مازوت مستثنا کنیم، در بحث 
ســیمان قرار بر این بود که زمســتان مصرف 
مازوت داشته باشند و در هیئت دولت مصوب 
می کنیم قیمــت نفت کوره معادل گاز مصرفی  
آنها باشــد.وزیر نفت با بیان اینکه نگرانی بابت 
نفتکش های جاده پیما حل شده است و تالش 
کردیم در بحث حمل بار به نیروگاه ها مشکلی 
نداشته باشیم، تصریح کرد: اگر مصرف برق کم 
شــود، مصرف مازوت هم کاهش می یابد، همه 

تجربه ها در بحث صرفه جویــی مصرف گاز با 
اولویت برق هــم اجرا شــود.زنگنه بر رعایت 
هر چه بیشــتر مصرف بهینه انرژی در اداره ها 
تأکید کرد و افزود: ما به هیچ وجه مایل نیستیم 
مازوت مصرف شود، اما در نقاطی مجبور به این 
کار هســتند و چاره ای نداریم، گازوئیل هم در 
حداکثر ممکن تحویل می شود و امکان تحویل 
بیش از آن وجود ندارد، بحث صادرات گازوئیل 
هم مطرح نیست و مازاد این فرآورده را تحویل 
می دهیم، نیروگاه ها باید بخشی از این فرآورده 
را از مخازن دریافت کنند.  وی در ادامه با اشاره 
به سخنان استاندار تهران مبنی بر اینکه مصرف 
خانگــی گاز در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته 
که ۲ درصد آن مربوط به اشــتراک های جدید 
است، تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی مصرف 

غیرطبیعی اســت و هیچ دستگاهی نمی تواند 
هیچ برنامه ریزی برای افزایش مصرف ســاالنه 
داشته باشد.وزیر نفت مصرف کنونی گاز کشور 
را روزانه بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب عنوان 
کرد و ادامه داد: از این مقدار ۵۵6 میلیون متر 
مکعب مصرف خانگی، عمومی و صنایع کوچک 
است، البته این مقدار نسبت به پارسال عددی 
بزرگ و  نســبت به پارسال بیش از 6 میلیون 
مترمکعب افزایش یافته اســت.زنگنه میانگین 
مصرف گاز کشــور را حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه معادل نفت خام عنوان کرد و گفت: 
مــا باید راه حلی برای این مقــدار مصرف پیدا 
کنیم، اما در شــرایط کنونــی باید با همکاری 
سازمان ها، اعمال محدودیت ها و دعوت مردم 

به صرفه جویی، مصرف را مدیریت کنیم.

با يخ زدگی کنتور آب چه کنیم؟
مدیــر  دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شــرکت گفت: یخ 
زدگی کنتور آب به دلیل قرار گرفتن کنتور در عمق نامناسب، عدم پوشش 
مناسب حوضچه کنتور و انتقال یخ زدگی از تاسیسات به داخل کنتور است.

 پیرامون یخ زدگی کنتورهای آب مشــترکان، اظهار کرد: یکی از دالیل یخ 
زدگی قرار گرفتن کنتور در عمق غیرمتعارف و نامناسب است. این مشکل 
با کاهش دمای هوا اتفاق می افتد و باعث غافلگیری مشترکان می شود.وی 
افزود: در مناطق سردســیر، با توجه به آمادگی مردم با مواجهه با ســرما و 
اینکه کنتور آب در عمق پایین تری نصب می شــود، کنتورهای موجود در 
مناطق سردسیر کمتر دچار مشکل یخ زدگی می شوند.مدیر دفتر مدیریت 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد اضافه کرد: مشکل یخ زدگی کنتور بیشتر 
در مناطقی اتفاق می افتد که کمتر با ســرمای هوا و دمای زیر صفر مواجه 
می شــود. به عنوان نمونه برخی مواقع مشاهده می شود که به طور ناگهانی 
، کاهش شــدید دما اتفاق می افتد و مشترکان غافلگیر می شوند.وی ادامه 
داد: با توجه به آیین نامه داخلی و اجرایی شــرکت آب و فاضالب، حفاظت 
از انشــعاب برعهده مشترک اســت و باید کنتور خود را در برابر خسارات 
محافظت کند اگرچه کنتور متعلق به مشترک نیست و مشترک با امضای 
قرارداد خرید انشــعاب متعهد به این موضوع می شود.وی خاطرنشان کرد: 
کنتور باید از انواع خسارت ها مانند ضربه، سرقت، دخل و تصرف و هر نوع 
آسیب دیگری توسط مشترکان محافظت شود.مدیر دفتر مدیریت مصرف 
و کاهش آب بدون درآمد ، عمق نصب کنتور در مناطق با اقلیم معمولی را 
۳۰ تا ۵۰ سانتی متر ذکر کرد و گفت: در مناطق سردسیر ممکن است عمق 
نصب کنتور تا ۷۰ سانتیمتر نیز افزایش پیدا کند که متاثر از عمق موثر یخ 
زدگی خاک اســت.وی با بیان اینکه زمانی که کنتور آب یخ می زند، قاعدتا 
جریان آب نیز متوقف می شود، تصریح کرد: باز ماندن درب حوضچه محل 
قرارگیری کنتور آب یکی دیگر از عوامل یخ زدگی کنتور آب است، اما بستن 
درب حوضچه نیز در برخی مواقع برای عدم یخ زدگی کنتور کافی نیست. 
مشترکان در مواقع سرما باید یک پوشش حرارتی مانند پارچه ضخیم، پشم 
شیشــه، خاک اره و یا گونی درون حوضچه کنتور نیز قرار دهند.وی، عامل 
دیگر یخ زدگی کنتور را انتقال یخ زدگی از شــبکه آب به کنتور دانست و 
اضافه کرد: به عنوان نمونه شیر آبی که در فاصله نزدیک کنتور قرار گرفته، 
ممکن اســت دچار یخ زدگی شده و این یخ زدگی از طریق لوله، به کنتور 
منتقل شود. مشترکان با پوشــاندن تجهیزات تاسیسات شبکه نزدیک به 
کنتور می توانند باعث جلوگیری از یخ زدگی کنتور شوند.مدیر دفتر مدیریت 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت به اقداماتی که باید مشترک پس از 
یخ زدگی کنتور انجام دهد اشاره و اظهار کرد: زمانی که کنتور آب مشترک 
قطع می شــود، مشترک باید مطمئن شود که قطعی کنتور او ناشی از یخ 
زدگی اســت یا خیر. برای اطمینان از این موضوع مشــترک باید وضعیت 
جریان آب را با همســایه ها چک کند.وی ادامه داد: مشــترکان در صورت 
قطعی آب نباید هیچ گونه اقدامی را انجام دهند. برخی مواقع مشاهده شده 
که مشترک با ریختن آب جوش بر روی کنتور و روشن کردن آتش در کنار 
کنتور، قصد داشته کنتور را از شرایط یخ زدگی خارج کند در حالی که این 
اقدامات به کنتور آسیب می زند و به طور کلی ممنوع است.وی اضافه کرد: 
در صورت یخ زدگی کنتور آب، مشترک باید بالفاصله با شماره ۱۲۲ تماس 
بگیــرد و یخ زدگی را گزارش دهد. با حضور ماموران آب و فاضالب و انجام 

اقدامات فنی این مشکل حل خواهد شد.

1۷۳۶2 مشترك گلستان از تخفیف 1۰۰ درصدي 
برق امید بهره مند شدند

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت: ۱۷ هزار و ۳6۲ مشترک خانگي این استان در 
دوره قرائت یک ماه آبان ماه سالجاري از تخفیف ۱۰۰ درصدي بهاي برق بهره مند شدند.علی اکبر 
نصیری گفت : ۸ هزار و ۳۲۴ مشــترک روســتایي و ۹ هزار و ۳۸ مشترک شهري از تخفیف ۱۰۰ 
درصدي صورتحساب برق برخوردار شدند و تا زماني که در گروه کم مصرف باقي بمانند شامل این 
تخفیف خواهند بود.وي ادامه داد: صورتحســاب این مشترکان چون گذشته از طریق پیامک ارسال 
مي شود، اما مبلغي در صورتحساب درج نشده و هزینه پرداختي صفر است.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان بیان کرد: طرح »برق امید« فرصت مناسبي براي همه مشترکان ایجاد مي کند 
که مصرفشان را کم کرده و از تخفیف ۱۰۰ درصدي بهاي برق برخوردار شوند.وي تصریح کرد: تغییر 
نگرش مصرف کنندگان برق خانگي به اســتفاده صحیح از منابع انرژي با استفاده از ساز و کارهاي 
تشــویقي و بازدارنده از اهداف اصلي طرح »برق امید« محسوب مي شود.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق گلستان به نرم افزار خدمات غیر حضوري >>برق من <<اشاره کرد و افزود: مشترکان 
برق خانگي با مراجعه به این نرم افزار مي توانند براحتي از وضعیت دسته بندي مصرفیشان در طرح 
»برق امید« آگاه شوند.نصیری اظهارداشت: مشترکان گلستانی مي توانند براي بهره مندي از خدمات 
اپلیکیشن خدمات غیرحضوري »برق من« به سایت شرکت توزیع نیروی برق گلستان مراجعه و نرم 

افزار مربوطه را دانلود کنند.

سرپرست شرکت گاز مازندران :
مشترکین کم مصرف گاز، مشمول 

بسته های تشويقی می شوند
سرپرست شــرکت گاز مازندران از اختصاص مشوق های ویژه 
برای مشترکان خوش مصرف و کم مصرف استان خبر داد.حمزه 
امیرتیموری، سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: مشوق های 
ویژه برای مشترکان خوش مصرف و کم  مصرف گاز خانگی در 
ماه های دی، بهمن و اسفند اختصاص  یافته است.وی افزود: بر 
اساس مصوب وزارت نفت مشــترکانی که مصرف گاز خانگی 
خود را در ماه  های دی، بهمن و اسفند، ۲۰۰ مترمکعب کاهش 
دهند، قبض گاز برای این دسته از مشترکان رایگان محسوب 
می شود.سرپرســت شرکت گاز مازندران گفت: مشترکینی که 
مصرف گاز آنان در مقایســه با مدت مشابه سال های ۹6 و ۹۷ 
حــدود ۱۰ درصد کاهش یابد از تخفیــف ۱۵ درصدی بهای 
گاز بهره مند می شوند.امیر تیموری تأکید کرد مشترکینی که 
افزایش مصرف گاز داشته باشند، بهای مصرفی آنان ۱۵ درصد 

افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت توانیر:
نقطه قوت صنعت برق وجود نیروهای 

متخصص و توانمند است
بزرگ ترین نقطه قوت صنعت برق وجود نیروهای متخصص و توانمند  است که 
در شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازنــدران این توان و تخصصص به خوبی در 
ارایه خدمات صنعت برق به کار گیری شده است.مهندس متولی زاده مدیرعامل 
شرکت توانیر پس از بازدید از کارگاه تعمیرات تجهیزات برق شرکت توزیع نیروی 
برق غرب مازندران در شهرســتان نور اظهار داشــت: کارهای انجام شده کارهای 
ارزشــمندی اســت که برای الگوبرداری و یا اســتفاده از خدمات قابل ارایه برای 
سایر شرکت ها نیز باید در دستورکار قرار بگیرد.مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه 
در خصوص همکاری مشــترکین در کاهش مصرف سوخت برای تامین سوخت 
نیروگاه ها اشــاره کرد و گفت: به این منظور، صنعت برق براي تشــویق مردم به 
کاهش مصرف برق که تاثیر آن در کاهش مصرف ســوخت نیروگاه ها نمایان مي 
شود، مشوق هایي را که در تابستان براي مشترکان خانگي اختصاص مي داد، در 
زمستان نیز اجرایي مي کند. براین اساس، مشترکان خانگي در صورتي که مصرف 
برق خود را کاهش دهند، از مشــوق هاي صنعت برق برخوردارخواهند شــد.وی 
ادامه داد: هموطنان با اقداماتي ســاده مانند  خاموش کردن المپ هاي اضافي در 
منازل و ادارات  و  کاهش جزیي شعله بخاري و یا کاستن یک درجه  دماي محیط، 
مي توانند تا ۱۰ درصد مصرف گاز کشــور را کاهش دهند که این رقم معادل ۷۰ 
میلیون مترمکعب گاز در ســال است و با چنین اقدامات ساده و همکاري مردم، 
مشکلي در تامین گاز و برق در کشور در روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.

وی اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر در اتوبان ها و بزرگراهها را یک اقدام نمادین 
صنعت برق در ضرورت کاهش مصرف مشترکین اعالم کرد و گفت: اقدام صورت 
گرفته در زمینه اصالح روشــنایي معابر باعــث صرفه جویي یک میلیون لیتر در 

مصرف سوخت نیروگاه ها شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان
رايگان شدن گاز بهای مشترکین خانگی کم 

مصرف در سطح استان 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی با 
بیان این مطلب، گفت:  از ابتدای دی ماه ســالجاری، مشــترکین خانگی گاز 
طبیعی، که میزان مصرف آن ها کم تر از الگوی تعیین شــده باشــد، شــامل 
تخفیف ۱۰۰ درصدی روی صورتحســاب گاز خود می شوند.وی، با اشاره به 
اینکه اگر مشــترکین خانگی از ابتدای فصل پایانی ســال  تا ۱۵ فروردین، 
مصرف ماهانه کمتر از ۲۰۰ متر مکعب داشته باشند، گاز بهای آنها با تخفیف 
۱۰۰درصدی صفر خواهد شــد گفت: این طرح تشویقی از سوی دولت و بر 
اساس اقلیم بندی و شرایط آب و هوایی مناطق جغرافیایی تعیین شده است.

مهندس علوی، درخصوص ســایر مشــترکینی که مصرف گاز آنها بیشتر از 
۲۰۰متر مکعب اســت، افزود: اگر مصرف این مشــترکین به نسبت متوسط 
ســال های ۹6 و ۹۷ ده درصد کمتر باشد، باقی محاسبات آنها با ۱۵ درصد 
کاهش اعمال خواهد شد.وی، تصریح کرد: در خصوص جریمه پرمصرفی نیز 
مقرر گردیده، چنانچه مشــترکین نسبت به سال های ۹6 و ۹۷ پانزده درصد 
بیشتر گاز مصرف نمایند قبوضشان با ۱۵ درصد افزایش محاسبه خواهد شد.

مدیر عامل شــرکت گاز استان اصفهان، بیان داشــت: این طرح تنها شامل 
سکونتگاه  های دائمی بوده و اقامتگاه  های فصلی در روستاها و مناطق ییالقی 
مشمول این طرح نمی شــود.وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد 
گاز طبیعی در سطح استان اصفهان در بخش خانگی مصرف می شود، گفت: 
در روزهای ســرد گذشته میزان مصرف گاز تا ۷۹ میلیون متر مکعب در روز 
رسید، این در حالی بود که مصرف بخش خانگی استان  ۲۰ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.وی، تصریح کرد: چنانچه مشترکین 

خانگی طبق الگوی تعیین شده مصرف نمایند، 

زنگنه:

  مایل به مصرف مازوت نیستیم
 اما مجبوریم
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گزیده خبر بیش از 2 برابر شد

افزایش ۱۲۸ درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت
در ۹ ماهه امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۲۸ درصد افزایش 
داشــته و آلمان، چین، ترکیه و انگلستان بیشترین حجم سرمایه گذاری 
را در کشــور انجام داده اند.   جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۹ ماهه سال جاری 
۱۲۹ مورد ســرمایه گذاری خارجی بــه ارزش ۴.۳ میلیارد دالر در کل 
کشــور تصویب شــده که ۱۰۴ مورد از آن ها، معــادل ۲۵ درصد از کل 
ســرمایه گذاری خارجی،  با حجم ســرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد دالر در 
بخش صنعت، معدن و تجارت بوده اســت.  همچنیــن از این تعداد در 
بخش های صنعــت، معدن و تجارت، ۴۸ مورد در حــال بهره برداری و 
مابقی در حال طی مراحل اجرایی اســت.همچنین بر اســاس این آمار 
ســرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعــت، معدن و تجارت در 
مدت یاد شــده نسبت به ۹ ماهه اول سال قبل از لحاظ تعداد ۴۸ درصد 
و از نظر ارزش ۱۲۸ درصد رشد داشته و به لحاظ حجم سرمایه گذاری، 
ســهم بخش صنعت ۸۷.۵، معدن ۵.۷ و تجارت ۹.۳ درصد بوده است.در 
ایــن میان از بین ۱۰۴ مورد ســرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۴۲ 
شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت بصورت مشارکتی با 
شرکای داخل )J.V( و ۱۱ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و 

BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اســاس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت بیشترین 
حجم ســرمایه گذاری خارجــی در دوره مورد بررســی نیز در 
گروه های ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی با ۵۰۱ میلیون 
دالر، ســاخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۱۲۱ میلیون 
دالر، ســاخت ماشــین آالت و تجهیزات با ۱۰۷ میلیون دالر و 
انتشار و چاپ و تکثیر با ۴۹ میلیون دالر بوده است. چهار کشور 
اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای 
آلمــان با ۴۵۶، چین با ۴۳۳، ترکیه ۱۳۵ و انگلســتان با ۸۶.۵ 

میلیون دالر هستند. 

خوزستان و سیستان و بلوچستان از تهران جلو زدند
در این میان اســتان های خوزســتان ۳۷، سیستان و بلوچستان 
۳۱، تهران ۱۴، کرمانشــاه ۱۱ و قزوین ۷ درصد از حجم سرمایه 
گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب 
کرده اند.سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها 
اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید سهام 
شرکت های موجود و همچنین ســرمایه گذاری های خارجی در 

قالب ترتیبات قراردادی است

ایجاد اشتغال معادن کوچك مقیاس ۱۰ برابر معادن بزرگ 
 ضرورت توجه به سرمايه گذاري در 

معدنكاري كوچك و متوسط مقياس
یدنیاي معدن - رئیس سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور گفت: 
معادن کوچك مقیاس داراي اهمیت هستند و از آنجا که این معادن در کشور 
گســترده هستند، مي توانند براي مناطق کمتر توسعه یافته اشتغال آفریني 
کــرده و آباداني به ارمغان آورند.به گزارش دنیاي معدن، به نقل از ســازمان 
زمین شناسي و اکتشافات معدني کشــور علیرضا شهیدي افزود: بسیاري از 
کارشناســان حوزه معدن بر این باورند که ذخایر معــادن کوچك تا ۲۰۵۰ 
تمام مي شــود و در این سال دیگر هیچ معدن کوچکي نخواهیم داشت.وي 
گفت : براي حل این مشکل باید به اکتشاف ذخایر پنهان روي آورد و باتوجه 
به برآورد کارشناســان مبني بر اینکه ذخایر معادن کوچك تا ۳۰ سال آینده 
تمام خواهد شد، ســوال این است که آیا توانسته ایم از تمام ظرفیت معادن 
کوچك استفاده کنیم و اینکه حال که این مواد معدني رو به اتمام هستند آیا 
کاري براي اکتشــاف ذخایر پنهان انجام شده است.شهیدي با اشاره به اینکه 
معادن کوچك مقیــاس چه ویژگي هایي دارند، با بیــان اینکه به کارگیري 
نیروي انساني گسترده به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله ویژگي 
هاي بارز این دســته از معادن اســت، گفت: در واقع معادن کوچك به دلیل 
گستردگي و تنوع مي توانند نیروي انساني زیادي را مشغول کار کنند.وي در 
بیان دیگر ویژگي هاي مثبت این حوزه افزود: با فعالیت معادن کوچك مقیاس 
تامین نیاز بازارهاي محلي، گســتردگي تولیدات، هزینه تولید پایین و تعداد 
باالي ذي نفعان باعث شــده اقتصاد محلي رونق پیدا کند و نقش این معادن 
دوچندان شــود.به گفته وي، معادن کوچك مقیــاس ۱۰ برابر معادن بزرگ 
اشتغال ایجاد کرده، انرژي کمتري مصرف و گاز گلخانه اي کمتري نیز تولید 
مي کنند و تمام این موارد باعث شــده این دسته از معادن نقش تاثیرگذاري 
در توسعه پایدار مناطق کمترتوسعه یافته داشته باشند.شهیدي، در ادامه به 
اتمام ذخایر معادن کوچك تا سال ۲۰۵۰ اشاره و تاکید کرد: هرچند سازمان 
زمین شناســي و اکتشافات معدني کشــور به موضوع توسعه معادن کوچك 
ورود پیدا نکرده، اما پایش مواد معدني در تمام دنیا برعهده چنین ســازماني 
اســت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با اتمام 
ذخایر معادن کوچك مقیاس چه باید کرد، گفت: اکتشــاف ذخایر پنهان از 
جمله مواردي اســت که در نبود معادن کوچك باید مورد توجه قرار گیرد و 
نبود تعادل بین حجم ســرمایه گذاري و اکتشاف در دنیا، پیش بیني کاهش 
میزان سرمایه گذاري در بخش اکتشافات سطحي و باال رفتن هزینه اکتشافي 
و معدنکاري در دنیا باعث شده به این مورد بیشتر توجه شود.رئیس سازمان 
زمین شناســي و اکتشافات معدني کشور تصریح کرد: گرچه هزینه اکتشاف 
ذخایر پنهان بسیار باالست اما با توجه به بزرگ بودن ذخیره اقتصادي آن باید 
مورد توجه قرار گیرد.وي با تاکید بر اهمیت توجه به ذخایر پنهان گفت: از آنجا 
که تا سال ۲۰۵۰ معدنکاري کوچك و متوسط مقیاس رو به تعطیلي مي رود 
و معدنکاري بزرگ مقیاس سیر صعودي را طي خواهد کرد، انتظار مي رود به 

توسعه اکتشاف ذخایر پنهان توجه شود.

نخستين پروانه بهره برداری گردشگری 
معدنی انگوران صادر شد

نخستین پروانه بهره برداری گردشگری معدنی )ژئوتوریسم( انگوران به مدت 
۳ ســال از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان 
زنجان صادر شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، روز گذشته در مراسمی با حضور محمدعلی صوفی؛ سرپرست ایمپاسکو 
،رضا دســتجردی عضو هئیت مدیره ،خدایار کریم نژاد؛ معاون برنامه ریزی و 
توســعه و امید فالح؛ مدیر مجتمع سرب و روی انگوران از اولین پروانه بهره 
برداری گردشگری معدنی و ژئوتوریسم به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران- مجتمع معدنی سرب و روی انگوران رونمایی شد.بر اساس این گزارش 
پروانه بهره برداری موقت مجتمع معدنی انگوران به صورت ۶ ماهه از ســوی 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در خردادماه 
سال جاری صادر شده بود.مشاهده معادن روباز و زیرزمینی انگوران، روش های 
اکتشاف و استخراج آن ها، تونل زیرزمینی، معدن تراورتن، ماشین آالت معدنی 
مورد اســتفاده برای استخراج معادن، مشاهده انواع کانی ها و سنگ ها به ویژه 
سنگ های قیمتی ازجمله جاذبه های گردشگری مجتمع معدنی سرب و روی 
انگوران است.جاذبه های گردشگری مجتمع های معدنی پتاس خور و بیابانك، 
سرب نخلك، زغال سنگ البرز مرکزی و سرب و روی انگوران به صورت ماهانه 
در کمیته گردشگری معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با هدف 
کمك به افزایش اشتغال بومیان منطقه و افزایش رونق اقتصادی آن ها پایش 
می شــود.این گزارش حاکیســت با توجه به بکر بودن کشور از لحاظ میراث 
طبیعی و پدیده های جذاب طبیعت زنده و غیرزنده، شناســایی و بها دادن به 
معادن به  واسطه داشتن پیشــینه بسیار طوالنی و تنوع معدن کاری فرصتی 
بسیار مناسب برای گردشــگری در جهت اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در 
کنار بهره برداری از معادن اســت.گفتنی اســت فعالیت معدن سرب و روی 
انگوران به ســال ۱۳۰۱ برمی گردد و این معدن در استان زنجان، شهرستان 

ماهنشان، کیلومتر ۲۵ جاده دندی تکاب واقع شده است.

آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یکذوب آهن
متخصصان ذوب آهن اصفهان توانايی 
ساخت و راه اندازی كوره بلند را دارند

آیین آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شــماره یك با حضور مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری ، محمد جعفر صالحی معاون خرید، کاظم تدین 
مدیر کوره بلند و تعدادی از مدیران شــرکت دهم دی ماه آغاز گردید .معاون 
بهره برداری ضمن قدردانی از تمامی تالشــگران شــرکت که در بازسازی و 
نوسازی کوره بلند شماره یك تالش نمودند گفت : این کوره که بعد از ۵ سال 
توقف راه اندازی خواهد شد، اولین کوره بلند ذوب آهن اصفهان با ظرفیت یك 
هزار متر مکعب و ظرفیت اســمی هشتصد هزار تن در سال می باشد که می 
تواند بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد .وی خاطرنشــان ساخت : برنامه 
پیش بینی شده سال  ۱۴۰۰  کوره شماره یك ، تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن 
چدن اســت که این مقدار به ظرفیت کوره های دو و ســه اضافه خواهد شد 
.توالئیان گفت : در صورت تامین مواد اولیه این کوره با ظرفیت اســمی خود 
بــه تولید ادامه خواهد داد. وی افزود : با تغییراتی که در فرایند بازســازی و 
نوسازی کوره داده ایم کیفیت تولید افزایش خواهد یافت .وی با اشاره به اینکه 
متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ســاخت و راه اندازی کوره بلند مطابق 
بــا دانش روز را دارند ، گفت : در این پروژه ، طراحی ، اتوماســیون در بحث 
کنترل ها و تغییرات در بارگیری کوره بلند از قبیل ســرند مواد از تجهیزات 
جدید استفاده شده است . ضمن اینکه این تجهیزات توسط تالشگران ذوب 

آهن بومی سازی و نصب شده است.

رییس اتاق ایران و کره جنوبی:
آغاز مذاكره با كره جنوبی برای تهاتر پول های بلوكه شده با واكسن كرونا

رییس اتاق ایران و کره جنوبی از مذاکره با کره ای ها برای تهاتر ۸.۵ میلیارد دالر پول بلوکه شده کشورمان با انواع کاال خبر داد که بخشی از این 
کاالها، واکسن کرونا است.حسین تنهایی درباره جزییات جلسه اعضای اتاق با معاون اول رییس جمهور درباره تعیین تکلیف پول های بلوکه شده 
در کره جنوبی اظهار داشت: روز گذشته جلسه ای با آقای جهانگیری درباره پول های بولکه شده کشورمان در کره جنوبی داشتیم و پیشنهاداتی 
برای ارایه به کره در رابطه با نحوه تهاتر دالر های ایران در این کشور با انواع کاال فهرست شد.وی ادامه داد:  کره ای ها هنوز اقدام اجرایی برای تهاتر 
یا آزادسازی پول های بلوکه شده انجام نداده اند و در جلسه روز گذشته راهکارهای مورد نظر برای تهاتر را به معاون اول ارایه کردیم.رییس اتاق 
ایران و کره جنوبی با اشاره به برگزاری جلسه هیات ایرانی با کره  ای ها برای ارایه راهکارها و پیشنهادات درباره تهاتر دالرهای ایران با انواع کاالی 
کره ای گفت: در جلســه روز گذشــته با آقای جهانگیری، نوع کاالهای قابل تهاتر و تعرفه  آن ها را مشخص کردیم و باید دید در جلسه آینده با 
کره ای ها برای تهاتر تا کجا پیش می رویم و آنها برای تهاتر با فهرست مشخص شده مد نظر ایران، چقدر همکاری می کنند.تنهایی درباره کاالهای 
مد نظر برای تهاتر دالرهای ایران با کاالهای کره ای اظهار داشت: با توجه به اولویت های کشور؛ مواد اولیه، دارو، مواد پتروشیمی، قطعات خودرو و 
لوازم خانگی و قطعات لوازم خانگی را جز اولویت های لیست تهاتر پول های بلوکه شده با کاالهای کره ای قرار داده ایم.  وی تاکید کرد: مهم ترین 
موضوع بحث تهاتر دالرهای بلوکه شده ایران در کره با واکسن کرونا است که در جلسه روز گذشته با آقای جهانگیری به این موضوع پرداختیم 
و هماهنگی های الزم با وزارت بهداشت درباره این موضوع در حال انجام است.تنهایی با بیان اینکه رقم پول های بلوکه شده در کره چیزی حدود 
۸ تا ۸.۵ میلیارد دالر است، ادامه داد: برای واردات هر یك از کاالهای تهاتر شده به ازای پول های بلوکه شده، رقمی را در نظر می گیریم اما باید 

دید کره ای ها در این باره چقدر با ایران همکاری و همراهی می کنند.       

خاوازی خبر داد
 اجرای ۱.۲ ميليون هكتار عمليات آبخيزداری

 تا پايان امسال
وزیــر جهاد کشــاورزی از اجرای ۱.۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری تا پایان امســال خبر داد. وی 
همچنین از همکاری این وزارتخانه با اســتارتاپ های بزرگ در بازار مواد غذایی اســتقبال کرد. کاظم 
خاوازی دیروز در مراســم رونمایی از پروژه های منابع طبیعی و امضای تفاهم نامه مشترک با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به منظور ایجاد مرکز نــوآوری در عرصه منابع طبیعی اظهار کرد: 
اقدامات خوبی در زمینه آبخیزداری انجام شــده اســت و تا پایان امســال ۱.۲ میلیون هکتار عملیات 
آبخیزداری انجام خواهد شــد و در حال حاضر نیز این عملیات از مرز ۸۰۰هزار هکتار گذشته است.وی 
ادامه داد: ایجاد مرکز نوآوری در عرصه منابع طبیعی اقدام خالقانه ای است اما جنس کار  با مراکز دیگر 
متفاوت است. سازمان جنگل ها بایستی  به نوعی شرکتهای دانش بنیان در این حوزه را به درآمد پایدار  
متصل کند.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: امروزه استارتاپ هایی که در بازار فعال هستند بنا به دالیلی 
بیشتر از مقدار مشخصی رشد نکرده اند؛ در حالی که ما از همکاری با استارتاپ های  بزرگ در  بازار مواد 
غذایی استقبال می کنیم.به گزارش ایسنا، در این مراسم از چندین پروژه مشترک وزارت جهاد کشاورزی 
و معاونت علمی ریاست جمهوری در عرصه منابع رونمایی و  تفاهم نامه مشترکی میان سازمان جنگل 

ها و معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور ایجاد مرکز  نوآوری و حمایت از استارتاپ ها امضا شد.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس:
عرضه زغال سنگ پروده طبس با نماد 

»كزغال« در فرابورس 
رمضان کریتی ثانی با اعالم حضور زغال سنگ پروده طبس با نماد »کزغال« 
در فرابورس ایران گفت: بزرگ ترین شــرکت زغال ســنگ ایران در تاریخ 
سوم دی ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان دویست و بیست و نهمین نماد معامالتی 
و شصت و پنجمین شــرکت بازار اول در فهرست نرخ های فرابورس ایران 
درج شــد. وی با اشاره به اینکه سرمایه شــرکت در تاریخ ۷ آذرماه سال 
جاری به ۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته اســت بیان کرد که شــرکت 
زغال ســنگ پروده طبس بر اساس سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، برنامه های شستا و راهبردهای  صدر تأمین، در ۲۹ اردیبهشت 
سال جاری در فرابورس ایران پذیرش شد و در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۹ 
بــا نماد»کزغال« در صف عرضه اولیه قرار گرفت و فعاالن بازار ســرمایه 
از این پس می توانند کزغال را در گروه اســتخراج زغال سنگ و زیر گروه 
استخراج و انبار زغال سنگ در فرابورس مشاهده کنند. مدیرعامل شرکت 
زغال سنگ پروده طبس افزود: این شرکت به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
زغال سنگ کشور در منطقه طبس مشغول به فعالیت است و حدود ۲۵۰۰ 
نفر در این شــرکت اشتغال مستقیم دارند. ضمن اینکه فعالیت مجموعه، 
۱۵۰۰۰ اشتغال زایی غیرمستقیم نیز به همراه داشته است. این شرکت با 
۶۹ درصد رشــد سود خالص در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، به ســود بیش از ۲۹۵ میلیارد تومان دست یافته 
اســت که این ارقام بیانگر اهمیت و جایگاه زغال ســنگ پروده طبس در 
حوزه معدن کاری زغال سنگ کشور است.کریتی ثانی در خصوص وضعیت 
ذخایر زغالی طبس و در تشــریح شکل گیری شرکت گفت: حوضه زغالی 
طبس با وسعتی بالغ بر ۳۰،۰۰۰ کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی ۲/۷۵ 
میلیارد تن زغال ســنگ کك شو و حرارتی، غنی ترین و بزرگ ترین ناحیه 
زغالی ایران محسوب می شــود و ناحیه پروده با وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر 
مربع و ذخیره زمین شناســی ۱/۱ میلیارد تن زغال سنگ کك شو، یکی از 
چهار ناحیه زغالی طبس و بزرگ ترین منطقه زغال سنگ کك شوی ایران 
اســت. پس از انجام مطالعات امکان پذیری استخراج مکانیزه ناحیه پروده 
و اجرای عملیات فاز یك تجهیز معدن زغال ســنگ پروده، نهایتا این فاز 
با ظرفیت تولید ســاالنه ۱/۵میلیون تن زغال سنگ خام و ۷۵۰،۰۰۰ تن 
کنســانتره، به روش جبهه کار طوالنی در پروده یك از سال ۱۳۸۶توسط 
شرکت زغال ســنگ پروده طبس مورد بهره برداری قرار گرفت. هم زمان 
با اجرای طرح مذکور، بزرگترین کارخانه زغال شــویی ایران نیز در جوار 
معدن با مســاحت ۵،۶۲۰ متر مربع و بــا ظرفیت خوراک دهی ۳۰۰ تن 
بر ســاعت احداث و همگام با آغاز استخراج، فراوری زغال سنگ خام با دو 
روش واســطه سنگین و فلوتاسیون ستونی در این کارخانه عملیاتی شد. 
وی ادامه داد: در ســند چشم انداز توسعه کشــور، صنعت فوالد به عنوان 
تأمین کننده نیاز اولیه کلیه صنایع کشور و الزمه هر نوع فعالیت عمرانی 
محسوب شده است. با توجه به اینکه سنگ آهن در فرایند کوره بلند و در 
مجاورت کك زغال سنگ تبدیل به آهن می شود، بنابراین اهمیت جایگاه 
زغال سنگ به عنوان ماده اولیه موردنیاز این صنعت مادر به خوبی مشهود 
است. شرکت زغال سنگ پروده طبس با هدف بهره برداری از ذخایر بهشت 
زغال سنگ ایران، در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسید تا به عنوان اولین بهره بردار 
مکانیزه زغال ســنگ کشور، فعالیت خود را آغاز کند. این شرکت در حال 
حاضر ۷۵ درصد تولید منطقه ای و ۴۲ درصد تولید ملی زغال سنگ را  به 
خود اختصاص داده و به  تنهایی بخش عمده نیاز باتری های کك ســازی 

کشور را تأمین می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران می گوید 
اقتصاد ایران باید طوری عمل کند که برای تحریم های 
جدید آماده باشــد.عباس آرگون اظهــار کرد: با وجود 
تمام صحبت ها و گمانه زنی هایی که در طول سال های 
گذشته مطرح شــده، در این تردیدی وجود ندارد که 
رابطه ما با آمریکا، شرایط خاص و منحصر به فرد خود 
را دارد و این توقع که ناگهان این شرایط خاص به طور 
کامل تغییر کند قطعا از واقعیت ها به دور است.به گفته 
وی، با توجه به اختالف نظرهای سیاســی و منطقه ای 
ایران با آمریکا، همواره فاصله دیدگاهی و عملیاتی میان 
دو طرف بر جای خود باقی خواهد بود و اگر بنا بر ایجاد 
تغییری باشــد، باید این تغییــر در دل همین اختالف 
نظرها دیده شــود.عضو اتاق بازرگانی تهــران، با بیان 
اینکه در سیاســت های کالن آمریکا علیه ایران تفاوتی 
ایجاد نمی شود، اظهار کرد: اینکه توقع داشته باشیم با 
آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، ناگهان شرایط تغییر 
کنــد قطعا از واقعیت ها به دور اســت. در این تردیدی 
وجود ندارد که هر شــخص سیاسی، تاکتیك و فرمول 
خاص خود را خواهد داشت و در این حوزه قطعا میان 

ترامپ و بایدن فاصله زیاد است اما در نگاه کالن، شرایط 
مانند قبل اســت.آرگون ادامه داد: دولت های دموکرات 
ســخت ترین تحریم ها علیــه ایران اعمــال کرده اند و 
بایدن نیز در این مســیر همراه آنها بوده اســت. البته 
این صحبت ها به هیچ عنــوان به معنی ماندن تحریم 
ها یا ناامیدی از تعامل نیست اما باید در نظر داشت که 
عدم توجه به واقعیت ها، دیدگاه کالن اقتصاد ایران را با 
مشــکل مواجه می کند.وی با بیان اینکه باید از فرصت 
لغو تحریم ها اســتفاده کرد، گفت: چه بایدن و چه هر 
شخص دیگری که تحریم ها را کاهش دهد، ما باید در 
ایران از این فضا اســتفاده کنیم. در سال های گذشته، 
فشار بســیار زیادی بر اقتصاد ایران و بخش خصوصی 
آمده که کاهش تحریــم می تواند به آنها اجازه تنفس 
بدهد اما تجربه برجام و تامل در واقعیت های اقتصادی 
نیــز اهمیت فراوانی دارد.عضو اتــاق بازرگانی تهران با 
اشــاره به دو اولویت مهم اقتصادی کشور، تشریح کرد: 
ما باید اولویت نخســت خود را بر توسعه تولید، بهبود 
زیرساخت ها، کاهش مشکالت قانونی و افزایش جذب 
ســرمایه گذار تعریف کنیم، اگر چنین کردیم، اقتصاد 

ایران صرف نظر از مســائل بیــن المللی اوضاع بهتری 
خواهد داشــت و الاقل تحریم های داخلی محدودیت 
کمتری ایجاد می کنند.آرگون خاطرنشان کرد: پس از 
بهبــود اوضاع داخلی، اولویت دوم نحوه تعامل با جهان 
اســت. اگر ما در ایران اوضاع تولید و رشد اقتصادی را 
بهبود بخشــیم، آنگاه اگر تحریم ها کنار روند، فعاالن 
اقتصادی ایران و کاالهای ایرانی امکان حضور پرقدرت 
در عرصــه جهانــی را خواهند داشــت و حتی اگر در 
دوره های بعد، بار دیگر قصد داشته باشند، تحریم های 
جدیدی را علیه ایران اعمال کنند، اقتصاد ایران آمادگی 
مقابله با آن را خواهد داشــت و این از مشکالت کشور، 
کم می کند.از اردیبهشــت ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از 
برجام، دولت ترامپ تحریم های گسترده ای را به شکل 
یك جانبه علیه ایران اعمال کرده اســت.با شکســت 
ترامپ در انتخابات ۱۳ آبان امسال، جو بایدن از ابتدای 
بهمن کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد. او که 
سابقه معاونت اوباما در دولت قبلی که منجر به امضای 
برجام شــد را دارد، وعده داده کــه در زمانی کوتاه، به 

توافق هسته ای با ایران باز می گردد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

برای تحریم های جدید آماده باشیم!

عمليات اجرايی شهرک مدرن وياليی  
در ارس آغاز شد

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس گفت : با ســرمایه گذاری 
هلدینگ شاهد و شرکت فراوری ابنیه ، عملیات اجرایی شهرک 
مــدرن ویالیی در منطقه آزاد ارس آغاز شــد.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، محســن 
نریمان در مراســم کلنگ زنی این شهرک با اشاره به پتانسیل 
های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در حوزه های مختلف گفت 
: شرکت فراوری ابنیه شــاهد در فاز اول در زمینی به مساحت 
۱۷ هکتار و با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی شهرک مدرن 
ویالیی احداث میکند.وی افزود : طرح های ســرمایه گذاری در 
حوزه صنایع و کشاورزی هم در اختیار گروه سرمایه گذاری شاهد 
قرار خواهد گرفت تا این مجموعه با استفاده از استعدادهای باقوه 
این منطقه، نظیر قرار گیری در همسایگی با کشور های اوراسیا، 
این سرمایه ها را به ارزش افزوده تبدیل کنند.ارسالن فتحی پور 
مدیرعامل هلدینگ ســرمایه گذاری شاهد هم در این مراسم با 
بیان اینکه کل ســرمایه گذاری این مجموعه  در مســاحت ۴۶ 
هکتاری اجرا میشود گفت : با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس  
کل سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه ۵ هزار میلیارد تومان 
خواهد بــود.وی ادامه داد : در فاز اول این ســرمایه گذاری ۱۷ 
هکتار شهرک مدرن ویالیی اجرا میشود و در فاز دوم در مساحت 
۳۰ هکتاری کار ساخت مراکز تجاری ، گردشگری و اقامتی آغاز 
خواهد شــد.فتحی پور گفت : براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته مدت زمان اجرای پروژه ویالیی ۱۸ ماه کاری خواهد بود.

افتتاح خانه فرهنگ كار در معادن منگنز استان قم
 خانه فرهنگ کار معادن منگنز اســتان قم با حضور مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان قم افتتاح شــد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم : خانه فرهنگ کار معادن منگنز استان قم 
با حضور شهریار احمد بیگی مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، مصطفی 
کاویانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم ، مدیریت معدن منگنز و جمعی از مدیران 
و روسای ستادی و اجرایی استان افتتاح شد .در این مراسم مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی،با بیان اینکه استان قم به لحاظ فرهنگ کار دارای یك عقبه تاریخی 

است، گفت: اگر فرهنگ کار را درست تبیین کنیم در محیط کار مشکالت کاهش می یابد.
احمد بیگی تصریح کرد : برای ارتقای فرهنگ کار، باید از مدارس شروع کرده و در کتب درسی 
به کار ارزش داده شــود.احمد بیگی با بیان اینکه توجه بــه کار آفرینی در جامعه بایدتقویت 
شــود، گفت: در زمینه اشتغال زایی و تولید باید عزت کارآفرین حفظ شده و حمایت الزم  از 
کار آفرین مورد توجه قرار گیرد.در کشور ضرر هایی را وارد می کند که برای جلوگیری از این 
خســارتها باید به صورت منظم جلساتی را در خصوص فرهنگ کار با اصناف و اقشار جامعه و 
صنوف دیگر داشته باشیم. همچنین در این مراسم مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
قم با اشاره به اینکه فرهنگ کار با خیلی دیگر از فرهنگ های دیگر در ارتباط است  گفت : از 
هر فرصت مناسبی باید برای انتقال فرهنگ کار به اقشار مختلف جامعه استفاده کنیم.مدیرکل 
امور فرهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: خیلی از افراد را رسانه ها قهرمان کردند، 
بیاییم فرهنگ کار و زحمات کارگران را در رسانه ها و فضای مجازی قهرمان کنیم ، چرا نباید 
کارگران قهرمان زندگی ما باشند.کاویانی یادآور شد : فرهنگ کار نباید با فرهنگ کار آفرینی 
اشتباه گرفته شود، فرهنگ کار خیلی مهم تر است چون فرهنگ کار با حفظ و دوام شغل سر و 
کار دارد و صدا و سیما برای فرهنگ کار به صورت جدی و جهادی پای کار بیاید.در این مراسم 
همچنین از تالشهای ارزشمند مهندس راغبیان مدیریت معادن منگنز در راستای فعالیتهای 

فرهنگی و ورزشی با اهدای لوح ، تقدیر به عمل آمد.
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دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها: نگـــاه

بانک ها دریافت سود مجاز وام ها را رعایت کنند  
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
با اشــاره به دو رای دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام 
بانکی کشــور، گفت: بانک ها از توافق یا ستاندن سود مازاد از 
مصوبات بانک مرکزی از مشــتریان بدهکار خوداری کنند و 
وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق 

قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
علی نظافتیان بــا بیان اینکه یکی از گالیه های همیشــگی 
مشتریان بانک ها آن است که در پرداخت تسهیالت نرخ سود 
مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی شود، 
اظهار کرد: البته بانک ها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود 
تســهیالت و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیالتی بانک ها 
بیش از نرخ ســودی اســت که بانک مرکزی اعالم می کند، 
توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با صدور یک 
رای در مردادماه ســال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و 

مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد.  

دریافت سود مازاد بر مصوبات باطل است
وی افزود: خالصه پیام این رای به شــبکه بانکی کشــور آن 
اســت که مصوبات بانکی مرکزی الزم االجراست و نرخ سود 
تسهیالت را براساس مصوبات ابالغ شده بانک مرکزی تعیین 
و به همان میزان از تسهیالت گیرنده سود دریافت کنید. سود 
مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل اســت بنابراین، همکاران 
بانکــی باید بیش از پیش در رعایــت مصوبات بانک مرکزی 
اهتمام بوزرند و از مردم ســود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی 
مطالبه نکنند.دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیالت بانکی دو نوع سود 

مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول 
و اعتبار است و توســط بانک مرکزی به بانک ها و موسسات 
اعتباری ابالغ رســمی می شود. دیگری سود قطعی است که 
تابع نتیجه معامله ای است که بین بانک و تسهیالت گیرندگان 
انجام شــده و منتهی منجر به کسب سود شده است و میزان 
دقیق آن پس از اتمام پروژه وحسابرســی مشخص می شود. 
بنابراین اگر پس از پرداخت تســهیالت و پایان مدت قرارداد 
در نتیجه حسابرسی مشــخص شود که سود حاصل شده به 
مراتب بیش از نرخ ســود علی الحساب است، مبنای تقسیم 

ســود بین بانکها وتسهیالت گیرندگان سود قطعی است و نه 
ســود مورد انتظار.  در ادامه نظافتیان گفت: براساس مقررات 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیالت مشارکتی بانک با 
پرداخت تســهیالت شرعی وقانونی شریک تسهیالت گیرنده 
می شود و شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی 
که در قرارداد تسهیالت تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد 
رســیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشــد. بنابراین نباید 
انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت وسرمایه گذاری 
بجای مطالبه سهم الشــرکه خود، فقط بهای آن را براساس 

حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیالت گیرنده مطالبه کند.  

کارکنان بانک های خصوصی جزو مامورین به خدمات 
عمومی  

وی افزود: اخذ ســود مازاد فقط شــرط مربوطــه در قرارداد 
تســهیالت را باطل می کند بنابراین نســبت به اصل قرارداد 
تســهیالت فاقد اثر اســت. درصورتی کــه در مراحل ثبتی 
و عملیــات اجرایــی در ادارات ثبت،   تســهیالت گیرندگان 
بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد 
تســهیالت شــوند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از 
ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، بنظر 
می رســد که بنابر قواعد حقوقی رسیدگی بدین ادعا با وجود 
قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صالحیت اداره ثبت نیست 

و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا است.  
 دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
ادامه داد: از این پس کارکنان بانک های خصوصی نیز براساس 
رای دیوانعالی کشــور جــزو مامورین به خدمــات عمومی 
محسوب می شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیش بینی 
شده برای مامورین به خدمات عمومی در تصرفات غیر قانونی 
خواهند بود.  نظافتیان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که 
عمــوم همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه قضاییه در نظم 
بخشــی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانک ها 
توجه کافی کنند و از توافق یا ســتاندن سود مازاد از مصوبات 
بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و از وجوه و 
اموال مردم و بانک ها تصرف غیر مجاز نداشــته باشند و بطور 

کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.  

تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی برای 
سالهای قبل از 95

با عنایت به پاســخ نامه ی دیوان محاسبات کشور از سوی سازمان امور 
مالیاتی کشور مبنی بر رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی 

برای سالهای قبل از 95 
اول اینکه این پاسخ طبق النعل و بالنعل همان ال طایالتی است که به شعب دیوان 

هم می نویسند .
دوم اینکه اگر این ادعا با اســتدالل و اتقان همراه بود در شعب تجدید نظر دیوان 
دهها رای مشعر بر عدم تسری رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی انشا نمی شد .

سوم اینکه وقتی دو ماده در یک زمان تصویب شده در همه حال حکم عام حکم 
خاص را تخصیص می دهد حکم عام ماده 219 با وجود تخصیص ماده 231 رفع 
اشــکال نمی کند . خصوصا اینکه مواد 219 و 230 و 231 هم از نظر شــماره و 
هم از نظر تعیین تکلیف حکم خاص هســتند پس استناد به حکم عام 219 بال 

وجه می باشد.
رابعا رویه نظارت شــورای نگهبان بر این اســاس استوار است که اگر قبال به نهاد 
حاکمیتی مجوز قانونی با اختیاری به موجب قانون داده شده باشد از تأیید قانون به 
همون مضمون یا همان مالک خودداری می کند اگر فرض حق دسترسی سازمان 
با استناد به تبصره 231 برابر قوانین و مقررات موضوعه صحیح بود در قانون بودجه 

98 و 99 چنین اختیاری مصوب نمی شد.
خامســاً در خصوص تبصره ماده 231 عمل نمودن مطابق این تبصره مبتنی بر 
شمول آن نسبت به مقام می باشد بنا به مراتب فوق در خصوص موارد مشابه رویه 
قضایی دیوان عالی کشورمشعر بر این بوده که در صورت تفویض چنین اختیاری 

مقام تفویض کننده مستنکف از انجام وظایف سازمانی شناخته می شود.
سادســا در سال 81 با استناد به تبصره ماده 231 سازمان قصد اخذ اطالعات ریز 
تراکنش بانکی را داشته که با مخالفت رئیس کل وقت بانک مرکزی مواجه می شد 
موضوع به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع و در نهایت استنباط بانک مرکزی از 

قانون مورد پذیرش و شکایت مختومه می گردد.
ســابعا پس از اصالحیه 1394قانون گذار اراده تقنینی خویش را به نســخ نظام 
مالیاتی شــخص ) مودی محور( و جایگزینــی آن با نظام مالیاتی منبع محور به 
صراحت در اصالحیه 80 و 94 اشعار داشته بنا به مراتب فوق هر منبع مالیاتی از 
حیث تکلیف به نگهداری اسناد و مدارک و همچنین ارائه اظهارنامه دارای ارکان و 
احکام قانونی متمایز و کامال متفاوت می باشد به تبصره مواد 143 مکرر و تبصره 
146 مکرر رجوع شود .به عنوان نمونه اوراق حق تقدم بانک مسکن که در فرابورس 
معامله می شــود معاف از مالیات و ارائه اظهارنامه است بین منبع به نرخ صفر به 

شرح صدر ماده 146 مکرر و منبع معاف از مالیات اختالف هست.
تا سعا با فرض حکمت مقنن و استفاده از عبارت معین اسناد درآمدی در تبصره 
231این ماده اقتضای افشــای فراتر از این مفهوم را ندارد با عنایت به وجوه تمایز 
و افتراق معنی و مفهوم واژه اسناد درآمدی با معنی و مفهوم واژه گردش حساب 
آنچه از حکم تبصره 231 مستفاد می شود مجوز موردی استعالم اسناد درآمدی 
است بنا به مراتب فوق اخذ اطالعات مبنای مطالبه مالیات جهت سنوات قبل از 95 
موجه و مورد حمایت قانون گذار  نیست بالنتیجه حقی از این اطالعات برخواسته 
نمی شود از این حیث که به شرح مقرر در صدر همین مشروحه تعیین مالیات بر 

اساس منشا قانونی است.
ثامنا اینکه قانون گذار به شرح مقرر در صدر ماده 146 مکرر مواد خاصی از معافیت 
های مالیاتی را به عنوان نرخ صفر قلمداد کرده. به طور ضمنی مؤید این نظر هست. 
که مود مذکور در این ماده تقنینی و از جنس قانون گذاری است در مقام تکمیل 
نظر فوق تبصره آن ماده در خصوص مستثنی نمود ن معافیت های سایر مواد مؤید 
این نظر می باشد بنا به مراتب فوق توسعه مواد آن تبصره و مطالبه اسناد و مدارک 
مرتبط مســتلزم توسعه حکم مقنن بوده که خود نوعی الحاق موضوعی در قانون 

است که احتیاج به قانون معتبر مصوب مجلس دارد .
عاشــرا در تبصره ماده 169 مکرر قانون گذار ترتیب خاصی برای اجرای این ماده 
معین کرده که خود مؤید این نظر می باشد که حد نصاب مقرر در این ماده ماهیت 
آیین نامه اجرایی دارد و در صالحیت وزیر یا وزرا است. در خصوص بند و دستور 
العمل تبادل اطالعات موضوع ماده 120 قانون برنامه پنجم هادی عشــر بداللت 
همان دستور العمل آن دســتورالعمل ناظر به مقررات تبصره ماده 231 از قانون 
مالیات های مستقیم اصالحی 1380 بوده و به کیفیت ماندن و فیه متضمن اعطای 

صالحیتی فراتر از حکم آن قانون نمی باشد.
ثانی عشــر اشخاص با اتکا به تصمیمات مقامات اداری و با اعتماد به آنها وضعیت 
قابل پیش بینی را در آینده برای خود تصور کرده و بر اساس آن برای خود برنامه 
ریزی می کنند در شــرایطی که بر اساس بخشنامه ه444 بانک مرکزی بانکها از 
ارائه اطالعات حساب بانکی بدون دستور مقام قضایی منع شده بوده و ریس کل 
وقت بانک مرکزی در آبان 95 دامنه شمول جز 2 بند پ 169 مکرر را ریز تراکنش 
و گردش حساب بانکی تلقی نکرده و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در سال 
81 در استنباط از تبصره ماده 231 چنین برداشتی از قانون نداشته به طریق اولی 
شــهروندان عادی چگونه باید از امکان چنین تفسیری اطالع پیدا می کردند و بر 

اساس آن برای خود برنامه ریزی می کردند
ثالث عشر بداللت ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است مگر آنکه در 
خود قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شــده باشد بنا به مراتب فوق مقام اداری 
صالحیت اثر قهقرایی  بخشیدن به قانون را ندارد امنیت قضایی و همچنین قاعده 
بیان ایجاب می کند به لحاظ حفظ حقوق مکتسبه اشخاص تصمیم اداری عطف 

به ماسبق نشود علی القاعده اثر قانون ناظر به آینده باید باشد
رابع عشــر رای شــماره 674 مورخ 1384/01/30 دیوان عالی کشــور تکالیف و 
اختیارات مقامات رسمی شخصی بوده و به طور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر 
نمی باشدبه عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص 
ضرورت دارد . چون الزمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخص منتصب 
و یا منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص نبوده و تفویض آن مستلزم 

نص و تصریح می باشد.
بنــا به مراتب فوق در تبصره ماده 231 صراحت در بیان مقنن و داللت لفظ قدر 

متقین شخص وزیر اقتصاد و امور دارایی بوده و ال غیر.
دکتر نیما غیاثوند

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش 1328 واحدی 
معادل 0.10 درصد به یک میلیون و 355 هزار و 475 واحد 

رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 87 واحدی 
به 19 هزار و 310 واحد رســید.، دیروز تاالر شیشــه ای، در 
معامالت دومین روز هفته )یکشــنبه چهاردهم دیماه 99(، 
شــاهد روند صعودی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش 347 واحدی 
معــادل 0.10 درصد به رقم 354 هزار و 206 واحد رســید. 
شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد 538 واحدی معادل 0.12 
درصــد، عدد 455 هزار و 708 واحد را به نمایش گذاشــت.

شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 352 واحدی به رقم 
298 هزار و 296 واحد رســید. همچنین شاخص سهام آزاد 

شناور، 1217 واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون 
و 907  هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با 1241 
واحد افزایش به رقم 983 هزار و 829 واحد رسید و شاخص 
بــازار دوم نیــز، با 1732 واحد افزایش همــراه بود و عدد 2 
میلیون و 768 هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این 
گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی 
نــوری، تاپیکو، وپارس، رمپنا و فملی، با بیشــترین افزایش، 
تاثیر زیادی در روند صعودی شــاخص کل بورس داشــتند. 
در مقابل، نمادهای معامالتی شستا، شپنا، حکشتی، شبندر، 
شتران و خبهمن، بیشــترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر 

کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در دومین 
روز کاری هفته، معامله گران بورس 9 میلیارد و 723 میلیون 
برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و 698 هزار نوبت 
معامله و به ارزش 109 هزار و 83 میلیارد ریال داد و ســتد 
کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
بکاب)صنایع جوشــکاب یزد( با 5 درصد رشــد بود و پس از 
آن، نمادهــای غاذر، کدما، فنورد، خموتور، ســفار و آپ بود. 
همچنین نماد معامالتی غبهنوش)بهنوش  ایران( با 5 درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای 

دشیمی، های وب، سمازن، دفارا، کساوه  و شفارس بود. 

سیداصغر جلیلی نیا معاون مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل پست بانک ایران 
گفت: با توجه به استخراج صورت های مالی 9 ماهه سال 1399، سود این بانک 
طی این مدت بیش از 5 برابر سال گذشته افزایش یافته است. تصویربه گزارش 
روابط عمومی پســت بانک ایران: وی با اعالم این خبر افزود: سود عملکرد این 
بانک در سال 1398 به میزان 974 میلیارد ریال بود که طی 9 ماهه سال جاری 

به 5497 میلیارد ریال افزایش یافته است.جلیلی نیا در ادامه اعالم کرد: دارایی 
های پست بانک ایران طی 9 ماهه سال جاری حدود 49 درصد افزایش داشته 
که مهمترین عوامل افزایش آن شامل؛ رشد 71 درصدی تسهیالت و اوراق بهادار 
و همچنین رشد 72 درصدی ســپرده های دیداری، رشد 55 درصدی سپرده 
های پس انداز و رشد 68 درصدی سپرده های مدت دار بوده است.معاون مالی 
و سرمایه گذاری مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد: سود حاصل شده طی 
این مدت ناشی از افزایش عملکرد بانک در بخش های پرداخت تسهیالت و ارائه 
خدمات بوده است که براین اساس درآمدهای مشاع حدود 56 درصد، غیرمشاع 
69 درصد و درآمدهای ارزی 870 درصد بوده است.وی تأکید کرد: این عملکرد 
ناشــی از انجام برنامه ریزی های مدون و عملیاتی و همچنین پایش و پویش 
مســتمر عملکرد هریک از واحدهای اجرایی و ستادی بانک از سوی مدیرعامل 

و هیأت مدیره و همکاری بی نظیر مدیران، کارکنان و کارگزاران به ویژه شعب 
و باجه های بانکی روستایی می باشد.جلیلی نیا افزود: کاهش نرخ تجهیزمنابع، 
کنترل مستمر نسبت مطالبات به تســهیالت با مدیریت بهینه منابع، رعایت 
بهداشــت اعتباری و مدیریت بهینه هزینه ها موجب کاهش قیمت تمام شده 
پول در پست بانک ایران شده است.معاون مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل پست 
بانک ایران خاطرنشان ساخت: توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال 
گســترده مشتریان از این خدمات در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، توسعه 
خدمات بانکی در بیش از 5 هزار باجه بانکی روســتایی از جمله پذیرش وصول 
چــک های تمامی بانک ها در این باجه ها، ارائــه خدمات عمومی نظیر احراز 
هویت سجام و سایر خدمات رایج بانکی از جمله عواملی است که موجب افزایش 

درآمدهای غیرمشاع پست بانک ایران طی 9 ماهه سال جاری شده است.

 قدردانی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
از مدیرعامل بانک ملی ایران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان در نامه ای به مدیرعامل بانک ملی ایران از همراهی این 
بانک برای انجام هر چه بهتر و ســریعتر پروژه های این شرکت قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، سید هادی حسینی بیدار در این نامه خطاب به دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان 
این که مدیرعامل بانک ملی ایران با دلسوزی فراوان یاری رسان و مشوق آن شرکت برای بهبود خدمت 
رســانی به مردم شریف استان بوده، آورده اســت: بی گمان خدمت به آبادانی و تعالی کشور بزرگان و 
مهد نام آوران »ایران«، رویایی بوده است که مردان نیک همواره بدان آرزومند و توانگران بدان مفتخر 
بوده اند.بانک ملی ایران در حوزه تامین مالی پروژه های شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان نقش 

موثری داشته است.

دو اقدام تکمیلی بانک مسکن در پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراه ها

بانک مســکن »توسعه و افزایش تعداد الین های الکترونیکی اخذ عوارض در آزاد 
راه ها« و »اعمال تخفیف برای خودروهای عمومی« را در دســتور کار قرار داد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تاکنون دو مرحله از اجرای طرح پرداخت 
الکترونیکی عوارض آزادراهی )ETC( از ســوی بانک مسکن برای مسافران فراهم 
شده است. در مرحله نخست، در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، این بانک برای 
اولین بار در کشــور امکانی را فراهم کرد که به واسطه آن، استفاده کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون 
نیاز به توقف و اتالف وقت برای پرداخت عوارض به شکل نقدی، از ایستگاه های عوارضی عبور کنند و رقم 
عوارض به شکل خودکار از اعتبار آنها کسر شود. به این ترتیب براساس این خدمت نوین بانک مسکن، در 
صورتی که هموطنان برچسب پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی بانک مسکن را داشته باشند می توانند 
بدون نیاز به توقف و با استفاده از این سیستم نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند. در مرحله دوم 
نیز، اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن در قالب بخشنامه ای در تازه ترین طرح توسعه ای سامانه 
پرداخت الکترونیکی عوارض، امکان اتصال حساب های بانکی به حساب خودروها را نیز پیاده سازی کرد.حاال 
در مرحله سوم، بانک مسکن با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی و همچنین ستاد ملی مبارزه با بیماری 
کرونا مبنی بر لزوم تســهیل در انواع پرداخت های الکترونیکی و ایجاد زیر ســاختهای الزم در آزادراه های 
کشور »افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه  ها« و نیز »اعمال طرح تخفیف به تردد 
کنندگان« بر اساس ضوابط خاص جهت تشویق و ترغیب مشتریان بر روی سامانه اجرا کرده است.مطابق 
با برنامه ریزی انجام شــده از سوی اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن، در این مرحله توسعه الین 
پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه ها در دســتور کار قرار گرفته اســت. در این راستا با توجه به سابقه 9 
ساله در پروژه ETC و برخورداری از توانمندی فنی و عملیاتی در راهبری این پروژه از سوی بانک مسکن، 
پس از اعالم آمادگی دو عوارضی »تهران- پردیس« و »اهواز- بندرامام«، اقدامات اجرایی این دو حوزه انجام 
شــد. بطوریکه در تاریخ آبان ماه امسال، دوالین جدید عوارضی تهران-پردیس )یک الین در جهت رفت و 
یک الین در جهت برگشت(، به پرداخت الکترونیکی عوارض )ETC( مجهز و افتتاح شدند و به این ترتیب 
تعداد خطوط مجهز به 4 خط افزایش یافت.با پیش بینی این تمهیدات در راســتای پرداخت الکترونیکی 
عوارض، در تاریخ پنجم آذرماه نیز الین های نقدی عوارضی این آزادراه مسدود شده و اخذ عوارضی تمامی 
ترددها الزاما به صورت غیر نقدی و الکترونیکی صورت می پذیرد.از سوی دیگر اقدامات اجرایی برای پرداخت 
الکترونیکی عوارض در دو الین جدید عوارضی اهواز- بندر امام نیز در تاریخ دهم آذرماه انجام شــد.اقدام 
دیگر در مرحله ســوم اجرای این طرح، » اعمال طرح تخفیــف برای خودروهای عمومی و نیز خودروهای 
دارای بیش از 40 تردد درالین های اخذ الکترونیکی عوارض « است. بانک مسکن از این طریق در فرهنگ 
سازی برای پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه ها گام مهمی برداشته است. از این رو با توجه به اعالم 
الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه تهران-پردیس، از تاریخ یکم آذرماه، تخفیف 20 درصدی برای 
ترغیب خودروهای عمومی شامل پالک های )ع ، ت( که نقش مهمی در حمل و نقل عمومی و ترددهای 
بین راهی در آزادراه ها دارند پیش بینی شده است. عالوه بر این باهدف تشویق سایر مشتریان پر تردد که 
بیش از 40 بار در ماه از آن عوارضی عبور می کنند، تخفیف 30 درصد به ازای تمامی ترددهای انجام پذیرفته 

بصورت ماهیانه در نظر گرفته شده است.

معاون اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 50 درصدی اعطای تسهیالت سرمایه در گردش در هفت ماهه سال جاری

معاون اداره کل بانک توســعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت تامین ســرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی گفت: 
تســهیالت اعطایی در قالب ســرمایه در گردش طی 7 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشدی 
بالغ بر 50 درصد برخوردار بوده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران طاهره نورسته اعالم کرد: از 
کل تســهیالت سرمایه در گردش اعطایی بانک توسعه صادرات ایران، 50درصد به بخش صنعت و معدن، 35 درصد به 
بخش محصوالت نفتی و پتروشیمی و مابقی به بخش کشاورزی و سایر خدمات تخصیص یافته است.وی یادآور شد: سقف 
پرداخت تسهیالت تابعی از نتایج حاصل از فرآیند اعتبارسنجی متقاضی است که بر اساس عملکرد مالی و کیفی سنوات گذشته شرکت، سقف مانده 
تسهیالت سرمایه درگردش نزد سیستم بانکی به حداکثر 90درصد فروش، مطابق با آخرین بخشنامه ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه می شود.

نورسته اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با اشراف برارزش افزوده باال و اهمیت صادرات متکی بر صنایع فناوری محور بر دیگر بخش های 
اقتصادی و این شرکت ها در توسعه و رشد اقتصادی، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و مکمل زنجیره صادرات را طی سال جاری با همکاری 

معاونت علمی و فناوری و صندوق پژوهش و شکوفایی در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل بانک سینا در افتتاح محل جدید شعبه کیش:
بانک سینا در مسیر پیشرفت و تعالی است

مدیرعامل بانک سینا در آئین افتتاح شعبه کیش با تاکید بر لزوم تالش همکاران در جهت تامین نیازهای بانکی مشتریان 
گفت: بانک سینا به پشتوانه همت و تالش همکاران و حمایت مشتریان عزیز در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد.دکتر 
ایمانی با بیان آنکه بانک سینا ارائه خدمات به روز و کاربردی را در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد امروز جامعه در استفاده از 
خدمات غیرحضوری به ویژه با گسترش بیماری کرونا، این بانک تمرکز بر نوآوری و توسعه خدمات الکترونیک را مدنظر قرار داده و با ارائه محصوالت 
و خدمات رقابتی سعی دارد در جهت تامین رضایتمندی بیش از پیش مشتریان گام بردارد.وی افزود: از ویژگی های شاخص بانک سینا؛ شفافیت، 
خوشنامی و مشتری  مداری است که این مهم در سایه همدلی و تالشهای همکاران زحمتکش بانک به دست آمده و امیدواریم با تالش جمعی، شاهد 
ارائه بهترین خدمات به مشتریان و هموطنان گرامی باشیم.دکتر ایمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های باالی جزیره زیبای کیش 
به ویژه در حوزه اقتصاد و گردشگری، اظهار داشت: حضور بانک  سینا در منطقه کیش، فرصتی مناسب برای استفاده از این ظرفیت ها و تالش در 

جهت ایفای مسئولیت ها و ارائه خدمات به تولید کنندگان، صادرکنندگان و مردم شریف این منطقه از میهن اسالمی است.

پرداخت بیش از 3980 فقره تسهیالت حمایتی کمک ودیعه مسکن 
بــا توجــه به اجــرای مصوبه های ســتاد اقتصــادی دولت و ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا و بخشــنامه بانک 
مرکــزی ج.ا.ایــران در ســال جــاری، بانــک آینــده به منظــور همــکاری و هماهنگــی الزم برای تســریع 
 در اعطــای ایــن تســهیالت، تعــداد بیــش از 3980 تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن، پرداخــت کرد.

بانک آینده تا تاریخ 1399/09/29، تعداد 8845 فقره تسهیالت به ارزش بیش از 2420 میلیارد ریال معرفی شده 
فعال به بانک را در دستور کار خود دارد.گفتنی است؛ از تعداد 8845 فقره تسهیالت معرفی شده به بانک آینده، 
 تعداد بیش از 3982 فقره، تسهیالت خود را دریافت کردند که ارزش کل پرداختی این تسهیالت، حدود مبلغ 10098 میلیارد ریال است.

پرونده های سایر متقاضیان معرفی شده به بانک نیز در اسرع وقت در حال بررسی است که پس از تکمیل و مطابقت با ضوابط بانک مرکزی 
ج.ا.ایران، تسهیالت حمایتی آن ها نیز پرداخت می شود.

معاون مالی و سرمایه گذاری خبرداد:
 افزایش بیش از 5 برابری سود پست 
بانک ایران در 9 ماهه سال جاری

فراز و فرود شاخص 
کل بورس در کانال یک 
میلیون و 300
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گزیده خبر
در اولین سالروز شهادت سرداران مقاومت

عراقی ها بر اخراج آمریکا و گرفتن انتقام خون 
سردار سلیمانی و المهندس تاکید کردند

در پی فراخوان برای برگزاری تجمع در نخستین سالروز شهادت سرداران مقاومت 
در بغداد، از شــب گذشته هزاران تن از شــهرهای مختلف عراق و پایتخت این 
کشــور راهی میدان تحریر در مرکز بغداد شدند.به گزارش سومریه نیوز، از صبح 
دیروز هزاران نفر برای بزرگداشت اولین سالگرد ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس وابومهدی المهندیس، معاون رئیس حشد الشعبی به میدان 
تحریر در مرکز بغداد رفتند.یک منبع امنیتی در مصاحبه با سومریه نیوز گفت: 
شــمار زیادی از مردم در میدان تحریر در مرکز بغداد حضور دارند، در حالی که 
همچنان حرکت ســیل جمعیت به ســوی این میدان ادامه دارد.وی تاکید کرد 
که نیروهای امنیتی همه راه های منتهی به میدان را بســته اند.تظاهرکنندگان 
عراقی تصاویر این ســرداران شهید را در دست داشتند و حمله آمریکا را محکوم 
کردند.خبرنگار روسیا الیوم نیز گزارش داد، از بین شعارهایی که سر داده می شد 
گرفتن انتقام این دو فرمانده شهید و تاکید بر اخراج آمریکا از عراق بود.در دو روز 
گذشته گروه هایی از حشد الشعبی با صدور بیانیه هایی برای برگزاری این تجمع 
فراخوان داده بودند. گروه های حشد الشعبی همچنین تاکید کردند که قصد ورود 
به منطقه ســبز بغداد یا حرکت به سوی سفارت آمریکا ندارند.گرچه فرماندهان 
الحشد الشعبی بر عدم تصمیم برای حرکت به سوی سفارت آمریکا خبر داده اند 
اما نهادهای امنیتی نگرانند که جمعیت خشمگین به سوی سفارت واشنگتن و یا 
ورودی های منطقه سبز بغداد حرکت کنند.شب گذشته نیز مردم عراق در محل 
ترور شهدای مقاومت در جاده فرودگاه بغداد تجمع کردند.سردار قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس ســوم ژانویــه ۲۰۲۰ در جریان حمالت آمریکا به نزدیکی 

فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.

رقابت دو حزب اصلی انگلیس برای نزدیک 
شدن به دولت بایدن

هم زمان با نزدیک شــدن به پایان دوره یاست جمهوری دونالد ترامپ، رقابت 
شــدیدی بین دو حزب اصلی انگلیس برای نزدیک شــدن به دولت جدید جو 
بایدن شکل گرفته است. هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی نوشت: روابط حزب 
حاکم محافظه کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون با دمکرات ها در آمریکا 
که به زودی ســکان کاخ سفید را دست خواهند گرفت چندان گرم و دوستانه 
نیست. هفته گذشته نانسی پلوســی رییس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو 
ارشــد حزب دمکرات نیم ساعت پشت خط منتظر ماند تا با وزیر امور خارجه 
انگلیس که ســرگرم حل و فصل مناقشه لندن و مادرید بر سر جبل الطارق بود 
تلفنی گفت وگو کند. این تماس به روز بعد موکول شد و دومینیک راب متعاقبا 
با صــدور بیانیه ای تصریح کرد که لندن مشــتاقانه منتظر کار با دولت جدید 
ایاالت متحده اســت.این تحول در کنار سردی روابط میان بوریس جانسون و 
جو یابدن شرایطی را ایجاد کرده که حزب رقیب دولت انگلیس )کارگر( از این 
فرصت برای توسعه روابط با دولت جدید آمریکا بهره برداری کند.بر اساس این 
گزارش، لیســا ناندی وزیر امور خارجه کابینه در سایه انگلیس ۹ ماه گذشته را 
صرف شناسایی و ارتباط گیری با عناصر اصلی حزب دمکرات و ستاد انتخابات 
بایدن کرده است. گفته می شود که او از نوامبر )آبان( گذشته مذاکرات مفصلی 
را با اعضای تیم بایدن داشــته و قرار است در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
آمریکا شــرکت کند.یک عضو ارشد حزب کارگر به ساندی تایمز گفته است: با 
وجود همه گیری کرونا، طبیعتا هماهنگی برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری دشوار است. اما حزب کارگر یکی از اعضای خود را برای شرکت در این 
مراسم اعزام خواهد کرد. البته این مساله به محدودیت های مسافرتی هم بستگی 
دارد.دفتر نخست وزیری انگلیس تائید کرد که بوریس جانسون برنامه ای برای 
شرکت در مراسم یادشده ندارد. به گفته یک سخنگوی دفتر بوریس جانسون، 
سران کشورها معموال در این مراسم دعوت نمی شوند. با این حال گفته می شود 
وزیر امور خارجه انگلیس مترصد است تا در اولین فرصت پس از روی کار آمدن 
دولت بایدن به واشــنگتن سفر کند.روابط جانسون و رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا پس از آن شکراب شد که بایدن نسبت به سیاست های تند لندن در روند 
خروج از اتحادیه اروپا موضع گرفت.بایدن که از پیشــینه ای ایرلندی برخوردار 
اســت و احتمال زیادی می رود که در اولین مســافرت خارجی به این کشــور 
ســفر کند، به جانسون هشدار داده بود که این کشــور باید به توافق »جمعه 
نیــک« احترام بگذارد یا توافق تجاری جداگانه ای با آمریکا در کار نخواهد بود.

او سپتامبر )شهریور( گذشته در توئیتی نوشت: نمی توانیم اجازه دهیم پیمان 
جمعه نیک که صلح را به ایرلند شــمالی بازگرداند در نتیجه برگزیت آســیب 
ببیند. هر گونه توافق تجاری بین آمریکا و انگلیس باید منوط به احترام به این 
پیمان و جلوگیری از بازگشت به مرز سخت باشد، همین و بس.مقامات انگلیس 
برای ظاهر ســازی اوضاع تالش می کنند این گفتمان را جا بیندازند که بایدن 
برای پیشبرد سیاست خارجی کاخ سفید، متحد و دوست قابل اعتمادتری غیر از 
انگلیس پیدا نخواهد کرد. آن ها امیدوارند که از فرصت برگزاری نشست گروه ۷ 
در لندن و کنفرانس تغییرات آب و هوایی در گالسکو روابط جانسون با رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا را ترمیــم کنند.»ملکوم ریفکیند« وزیر امور خارجه 
اسبق انگلیس می گوید: اینکه لندن و واشنگتن رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند 
شانسی نیست »بلکه ما ارزش ها و اهداف مشترکی داریم.«وی در گفت وگویی 
با یک شبکه تلویزیونی انگلیس، با بیان این پرسش که اگر انگلیس نزدیکترین 
متحد آمریکا نباشــد چه کسی خواهد بود؟ کشوری مانند فرانسه را مثال زد و 
افزود که از زمان ریاســت جمهوری شــارل دو گل، پاریس از واشنگتن فاصله 

گرفته چون نمی خواهد آنها در امور اروپا دخالت کنند.

عدم تائید پیروزی بایدن در جلسه روز چهارشنبه کنگره آمریکا؟
اعضای مجلس نمایندگان و مجلس ســنای آمریکا قرار اســت 
روز چهارشــنبه ششــم ژانویه )۱۷ دی( در نشست کنگره برای 
تائید نهایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت 
کنند.به گــزارش یورو نیوز، تصمیم اخیر جاش هالی، ســناتور 
جمهوریخواه ایالت میسوری برای اعتراض به پیروزی جو بایدن، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جلســه کنگره ممکن است 
جلســه ای را که به طور معمول جنبه ای تشریفاتی دارد به یک 
رویارویی سیاســی تمام عیار تبدیل کند. این در حالی است که 
بنا به گزارش ها گروهی از سناتورهای جمهورخواه به رهبری تد 
کروز، سناتور تگزاس نیز در نظر دارند روند تائید نتیجه انتخابات 
را به تاخیر بیاندازند و با تائید پیروزی جو بایدن مخالفت کنند.به 
دنبال هر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در اولین سه شنبه 
پس از روز اول نوامبر برگزار می شــود نشستی در اولین روزهای 
ســال بعد در کنگره برگزار می شود تا نتیجه رای گیری در کالج 
الکترال برای تعیین رئیس جمهوری آینده به طور رســمی تائید 
شود.اعتراض جاش هالی یا دیگر سناتورهای جمهوریخواه به آن 
دســته از اعضای حزب جمهوریخواه که پــس از رای گیری در 
کالــج الکترال همچنان به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی 
ایاالت متحده وفادار هستند فرصت می دهد تا پیروزی جو بایدن 
در انتخابات ســوم نوامبر )۱۳ آبان( را به چالش بکشــند.این در 
حالی است که شماری از چهره های سرشناس حزب جمهوریخواه 
از جمله میچ مک کانــل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس 
سنا با اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جلسه روز 
چهارشنبه آینده کنگره مخالف هستند. میچ مک کانل پس از رای 
گیری در کالج الکترال که با پیــروزی جو بایدن با ۳۰۶ رای در 
برابر ۲۳۲ رای برای دونالد ترامپ همراه بود به نامزد دموکرات ها 
به عوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا تبریک گفت؛ تصمیمی 
کــه در آن زمان اعتراض دونالد ترامپ را که همچنان از پذیرش 
شکست خودداری می کند، برانگیخت.سخنگوی جو بایدن درباره 
جلسه روز چهارشنبه کنگره گفته است که این جلسه »تشریفاتی« 
خواهد بود و جو بایدن در هر صورت روز ۲۰ ژانویه )اول بهمن( به 
عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد 
کرد.تاکنون هیچ کدام از اعتراض هایی که در جریان جلسه کنگره 
برای تائید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده مانع از 
تائید پیروزی نامزد برنده در کالج الکترال نشده است. با این حال 
انتخابات ریاست جمهوری این دوره در آمریکا با خودداری دونالد 
ترامپ از پذیرش شکست شباهتی با دوره های گذشته ندارد. در 
این گزارش تالش شده است جنبه های مختلف جلسه روز ششم 

ژانویه کنگره ایاالت متحده بررسی شود.

چرا جلسه کنگره تشکیل می شود؟

کنگره آمریکا هر دو ســال یک بار دوره ای جدید را آغاز می کند. 
دوره جدید کنگره طی روزهای آینده آغاز می شود. رای دهندگان 
در جریان رای گیری روز ســه نوامبر عــالوه بر رئیس جمهوری، 
کل اعضای مجلس نمایندگان و یک ســوم اعضای مجلس سنا 
را نیز انتخــاب کردند.هر چند اکثریــت دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان مسجل شده است اما تکلیف حزب اکثریت در مجلس 
ســنا در جریان انتخابات دور دوم مجلس سنا در ایالت جورجیا 
مشــخص خواهد شــد. دموکرات ها در صورت پیروزی در هر دو 
رقابتی که در جورجیا در جریان است به حزب اکثریت در مجلس 
ســنا تبدیل خواهند شد.تائید رســمی نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری هر چهار ســال یک بار یکــی از اولین اقدامات کنگره 
پس از آغاز به کارش اســت. اعضای مجلس نمایندگان و مجلس 
سنا گردهم می آیند تا آرای الکترال برای انتخاب رئیس جمهوری 
را شــمارش کنند. مقررات این جلسه در سال ۱۸۸۷ میالدی و 
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاســت جمهوری در سال ۱۸۷۶ 
وضع شد. بنا به مصوبه ســال ۱۸۸۷ کنگره مرجع رسیدگی به 
اعتراض هایی خواهد بود که نسبت به نتیجه رای گیری در کالج 

الکترال مطرح می شود.

پس از طرح اعتراض احتمالی اعضای جمهوریخواه کنگره 
به نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

هر گاه یکی از اعضای مجلس نمایندگان به همراه یکی از سناتورها 
در جلسه کنگره به نتیجه آرای الکترال در یکی از ایالت ها اعتراض 
کنند آن اعتراض باید مورد بررســی قرار گیرد. هر دو مجلس به 
طور جداگانه اعتراض مطرح شــده را حدود دو ســاعت به بحث 
می گذارند و ســپس برای قبول یا رد آن رای گیری می کنند.به 
این ترتیب اگر یکی از اعضــای مجلس نمایندگان به تنهایی به 

نتیجه انتخابات در یکی از ایالت ها اعتراض کند آن اعتراض قابل 
رسیدگی نخواهد بود. تعداد زیادی از اعضای جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان و شماری از ســناتورهای جمهوریخواه اعالم کرده اند 
که به نتیجه رای گیــری در ایالت هایی که دونالد ترامپ مدعی 
»تقلب« در آنها شــده اســت اعتراض خواهند کرد. در دهه های 
اخیر اعتراض رســمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تنها 
در ســال های ۱۹۶۹ و ۲۰۰۵ صورت گرفت. هر دو بار نیز کنگره 
اعتراض ها را وارد ندانســت.با توجه به اکثریــت دموکرات ها در 
مجلس نمایندگان احتمال موافقت این نهاد با یکی از اعتراض های 
مطرح شده در عمل وجود ندارد. در مجلس سنا نیز معترضان باید 
بتوانند موافقت کل ســناتورهای جمهوریخواه را جلب کنند. این 
در حالی اســت که شماری از ســناتورهای جمهورخواه از جمله 
میج مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه، سوزان کالینز، سناتور 
ایالت مین و میت رامنی، سناتور ایالت یوتا پیروزی جو بایدن را 
تبریک گفته اند. در نتیجه رای موافق آنها به معترضان بعید به نظر 
می رسد. با این حال معترضان حتی در صورت رای موافق مجلس 
سنا به اعتراض مطرح شده نیز باز به رای مجلس نمایندگان نیاز 
خواهند داشــت.به این ترتیب معترضان بختی برای جلوگیری از 

تائید پیروزی جو بایدن نخواهند داشت.

چرا معترضان با وجود آگاهی از عدم امکان جلوگیری از 
تائید پیروزی بایدن تصمیم به طرح اعتراض گرفته اند؟

اعتراض نمادین به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 
جلســه کنگره مسبوق به سابقه اســت. اعتراض دموکرات ها در 
ســال ۲۰۰۵ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که در جریان 
آن جان کری از جورج بوش پســر شکست خورده بود نمونه ای 
از اعتراض نمادین به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری اســت. 

دموکرات ها در آن زمان قصد داشــتند تــا با طرح اعتراض خود 
درباره مشــکالتی که برای شرکت واجدان شرایط در رای گیری 
وجود دارد، اطالع رسانی کنند.خودداری دونالد ترامپ از پذیرش 
شکســت در انتخابات ریاســت جمهوری و این واقعیت که او در 
انتخابات ســوم نوامبر از همه نامزدهــای جمهوریخواه در تاریخ 
این حزب رای بیشتری کســب کرد باعث شده است تا گروهی 
از جمهوریخواهــان تصمیــم به طــرح اعتراض در جلســه روز 
چهارشــنبه کنگره بگیرند. بخش زیادی از این تصمیم مبتنی بر 
یک حساب گری سیاسی است زیرا معترضان بر این باور هستند 
تا با اســتفاده از پوشش رســانه ای جلسه روز چهارشنبه و جلب 
رضایت دونالد ترامپ خواهند توانســت جایگاه خود را در میان 
افرادی که به دونالد ترامپ رای داده اند مستحکم تر کنند.جاش 
هالی، سناتور میسوری به عنوان اولین سناتور جمهوریخواهی که 
تصمیم خود برای طرح اعتــراض را اعالم کرد یکی از نامزدهای 
بالقوه حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۲۰۲۴ اســت. نتیجه رای گیری روز چهارشنبه در کنگره درباره 
اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بیش از آنکه برای 
ریاســت جمهوری جو بایدن تعیین کننده باشد مشخص کننده 
خط مشــی حزب جمهوریخواه طی چهار ســال آینده خود بود.

وزن وفاداران به دونالد ترامــپ در حزب جمهورخواه در جریان 
رای گیری های روز چهارشــنبه در کنگره مشخص خواهد شد. 
بســیاری از اعضای جمهوریخواه کنگره طی روزهای آینده باید 
تصمیم بگیرنــد که از جناح تندروی حزب حمایت خواهند کرد 
یا خیر. در صورت عدم حمایت آنها از اعتراض به نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری احتمال اینکه در آینده در رقابت مقدماتی حزب 
جمهورخواه از یکی نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ شکســت 

بخورند زیاد خواهد بود.

پیامد ملموس رسیدگی به اعتراض ها در کنگره چه خواهد 
بود؟

مهمترین و ملموس ترین پیامد رسیدگی به اعتراض های اعضای 
جمهوریخواه کنگره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاخیر در 
روند تائید انتخاب جو بایدن به ریاســت جمهوری آمریکا خواهد 
بود.جلسه کنگره برای تائید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 
ســال ۲۰۱۳ تنها ۲۳ دقیقه طول کشید. مدت این جلسه چهار 
سال پیش ۴۱ دقیقه بود. این بار اما انتظار می رود که در صورت 
طرح همه اعتراض های جمهوریخواهان، جلسه کنگره و جلسات 
جداگانه مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای رای گیری درباره 
این اعتراض ها بیش از ۱۲ ساعت طول بکشد. به این ترتیب این 
احتمال وجود دارد که پیروزی جو بایدن به جای روز چهارشنبه 

در نهایت روز پنجشنبه در جلسه کنگره تائید شود.

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960331011001540 مورخ 1399/09/04 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود بخشی پور خدائی 
بشناسنامه شماره9986صادره از کرج فرزند قربان در شش دانگ  یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مســاحت201/71مترمربع مفروز از پالک شماره 661 فرعی از 
143 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای حســن مدیرروستا که خود مالک اولیه 
میباشــد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

محمدلشکری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
م الف:99/768/فتاریخ انتشار نوبت دوم:1399/10/15 
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نتایج یک مطالعه آزمایشــگاهی نشــان داد که عصــاره هیدروالکلی 
مریم گلی می تواند باعث القای مرگ ســلولی در نوعی از ســلول های 
ســرطان ریه شود. ســلول های طبیعی بدن در صورت آسیب دیدن، از 
طریق مکانیسم مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوزیس کشته می شوند تا 
به دیگر سلول ها آسیبی نرسد. ولی در سلول های سرطانی فرآیند مرگ 
برنامه ریزی شده دچار مشکل می شود. در نتیجه این سلول ها می توانند 
از آپوپتوزیس فرار کنند و به تکثیر خود ادامه دهند. به همین دلیل یکی 
از روش های کنترل ســرطان القای آپوپتوزیس در سلول های سرطانی 
است. سرطان ریه یکی از کشــنده ترین سرطان ها برای مردان و زنان 
است و بدون در نظر گرفتن جنسیت، از نظر شیوع دومین سرطان و از 

نظر میزان کشندگی اولین رتبه را در جهان دارد. 

مطالعات اپیدمیولوژیک)همه گیرشناسی( نشان داده است که افرادی 
که در نزدیکی خط اســتوا زندگی می کنند و بیشتر در معرض نور 
خورشید هستند و ویتامین دی بیشتری دریافت می کنند آمار مرگ 
 و میر پایین تری در اثر ابتال به ســرطان دارند. سالهاســت محققان 
در تالشــند تا ارتباط میان ویتامین دی و ســرطان را کشف کنند. 
مطالعات اپیدمیولوژیک)همه گیرشناسی( نشان داده است که افرادی 
که در نزدیکی خط اســتوا زندگی می کنند و بیشتر در معرض نور 
خورشید هستند و ویتامین دی بیشتری دریافت می کنند آمار مرگ 
 و میر پایین تری در اثر ابتال به ســرطان دارند. در بررسی سلول های 
سرطانی در آزمایشگاه و همچنین موش های آزمایشگاهی دیده شد 

که ویتامین دی باعث کاهش سرعت پیشرفت بیماری می شود. 

یک تیم تحقیقاتی یک میکروارگانیسم تک سلولی را در مکانی یافتند 
که اصال انتظارش را نداشتند. آب در سطح زمین در دمای ۱۰۰ درجه 
سانتیگراد می جوشد، و ما ارگانیسم هایی یافتیم که در رسوباتی با دمای 
۱۲۰ درجه سانتیگراد زندگی می کنند. این خبر به دنبال خبری در ماه 
اکتبر منتشر شــد که  بیان می کرد که تنوع میکروارگانیسم های کف 
اقیانوس به اندازه میزان آنها در سطح زمین است. این تحقیقات بر روی 
رودخانــه Nankai Trough در ســواحل ژاپن تمرکز دارد، جایی که 
سیستم حفاری اعماق دریا به نام چینکیو، حفره ی عمیق ۱۱۸۰ متری 
ایجاد کرده تا به رســوبات با دمای ۱۲۰ درجه ســانتی گراد برسد. این 
تحقیقات نشان می دهد که زندگی در اعماق رسوبات دریایی امکان پذیر 

است، جایی که ما فکر نمی کردیم بتوان در آن زندگی کرد.

عصاره ای که باعث مرگ 
سلول های سرطان ریه می شود

مکمل ویتامین دی احتمال بروز 
سرطان پیشرفته را کاهش می دهد

کشف حیات در اعماق اقیانوس 
در دمای باالتر از نقطه جوش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عطر گل نرگس شیراز در فصل زمستان

ایده تولید سوپرکارهای گران قیمت بدون شیشه جلو
ایده عدم وجود هرگونه حفاظ در یک خودروی اسپورت منطقی نخواهد بود. دوستداران آدرنالین زیاد و رانندگان مسابقه ای به شما خواهند 
گرفت که برداشتن شیشه جلو یک خودرو باعث ایجاد تجربه رانندگی شبیه موتورسیکلت خواهد شد و همچنین کاهش وزن خودرو را نیز 
در پی خواهد داشت. این موضوع از نظر تئوری هیجان انگیز به نظر می رسد. وقتی حذف کردن شیشه جلو را با تمرکز کامل روی کم کردن 
حداکثری وزن ترکیب کنید نتیجه ای کاماًل جادویی ایجاد خواهد شد: بریتانیایی ها چندین دهه با ایده تولید خودروهای اسپورت سبک وزن 
پیروز شده اند و امروز نیز می توان شرکت هایی همچون کاترهام، باک و آریل را مشاهده کرد که چنین محصوالتی را تولید کرده و به فروش 
می رسانند. بخش اعظم مالکان محصوالت کاترهام به شما خواهند گفت که شیشه کوچک جلوی محصوالت این شرکت تأثیر زیادی روی 
تجربه رانندگی چنین خودروهایی نخواهد گذاشت. در عوض شما الیه ای از حفاظت را خواهید داشت مخصوصاً اگر دارای چشم، دندان و 
سر باشید! روند جدید تولید سوپرکارهای گران قیمتی که فاقد شیشه جلو هستند در بین شرکت های مشهور دیده شده و ما واقعاً با درک 
آن مشکل داریم. فراری با مونزا در آتش این بازی دمید و پس از آن نوبت به مک الرن با الوا و استون مارتین با V۱۲ اسپیدستر رسید. 

المبورگینی هم با SC۲۰ تک ساخت جزو جدیدترین شرکت هایی است که به این وادی وارد شده است.

آخرین تغییرات محدودیت های ورزشی سراسری تا 19 دی
تا ۱۹ دی ماه سال جاری، چهار شهر کشور با شدیدترین محدودیت های ورزشی مواجه خواهند بود، در ۴۳ شهر استخرهای سرپوشیده، 
باشــگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی و در ۴۰۱ شهر نیز صرفا باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد و 
باشگاه های ورزشی سالنی تعطیل خواهند بود. طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با آخرین وضعیت شهرهای کشور از نظر 
شــیوع ویروس کرونا، چهار شهر قرمز در  سراسر کشــور وجود دارد که مربوط به استان مازندران است؛ سوادکوه شمالی، ساری، آمل 
و رامســر شــهرهای با وضعیت قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا هســتند. همچنین به طور کلی نیز وضعیت ۴۰۱ شهر زرد و ۴۳ شهر 
نارنجی اعالم شده است که حدود ۱۸ شهر نارنجی در استان مازندران قرار دارند. بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در مناطق 
قرمز، مشــاغل گروه دو، سه و چهار تعطیل است که طبق تقســیم بندی صورت گرفته در حوزه ورزش شامل تعطیلی مراکز تمرین و 
انجام مسابقات ورزشــی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزشی سالنی می شود. پس از اینکه طی دو هفته فعالیت مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در تمامی شهرهای کشور مجاز بود 
اما با قرمز اعالم شدن وضعیت چهار شهر، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در شهرهای سوادکوه شمالی، ساری، آمل و رامسر تا پایان هفته 

جاری ممنوع است.

قهری هک ز ال حول بود دیو لعین رادخواه لعین را بود از هیبت انمت
کان تو رد بتکدهٔ هند سهم  است ز پی

بیم است ز تُکان تو بتخاهنٔ چین را
گرد سپه وگوره شمشیر تو رد رزم

گویی هک دخان شر رست آتش کین را
شااهن هنرمند و امیران گزین رارد خاک بسی گنج دفین است نهاده تو گنج همی از قبل بخشش خواهی

رد خاک هچ اتثیر بود گنج دفین را افروختن دولت و رپوردن دین رارهگز نبود چون تو ملک ات هب قیامت

پیشنهاد

چهره روز

اتحاد شوم 
کتاب »اتحاد شوم؛ اسناد همکاری وزارت خارجه آمریکا 
با رژیم صدام در جنگ تحمیلی« توســط مرکز اســناد 
و تحقیقات دفاع مقدس منتشــر شــد. مرکز اســناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در چهلمین سالگرد از شروع دفاع 
مقدس و دوازدهمین هفته متمــادی، از کتاب »اتحاد 
شوم؛ اسناد همکاری وزارت خارجه آمریکا با رژیم صدام 
در جنگ تحمیلی« رونمایی کرد. این کتاب دربردارنده 
۶۱ سند از اسناد همکاری ایاالت متحده آمریکا با عراق 
اســت که بر ضد ایران همکاری کرده و اکنون که بیش 
از ۳۰ ســال از پایان جنگ می گذرد، آرشیو امنیت ملی 
آمریکا اقدام به انتشار آن کرده است. اسنادی که همگی 
گــواه بر تالش آمریکا برای بــر هم زدن نظام جمهوری 
اسالمی ایران است. قابل ذکر است، مراسم رونمایی با توجه به وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا بدون 
حضور رســانه ها برگزار شد. این مرکز به منظور آشنایی بیشتر با این کتاب با مرتضی قاضی مدیر گروه 
مطالعات فرهنگی اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجید کریمی نویسنده کتاب گفتگو 
کرده است. مرتضی قاضی مدیر گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با 
اشاره به کتاب »اتحاد شوم« گفت: این کتاب که کتابی پژوهشی است، مربوط به اتحاد یا همکاری بین 
وزارت خارجه و دولت آمریکا و دولت رژیم بعثی صدام در دوران جنگ تحمیلی بین ســال های ۱۹۸۰ 
تا ۱۹۸۴ اســت. وی افزود: بعد از گذشت ۳۰ سال از وقوع حوادث، بعضی از اسناد از طبقه بندی خارج 
می شوند و شما می توانید آن ها را بیان کنید. این کتاب شامل ۶۱ سند است که مربوط به دوره زمانی 
۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ می باشد. این مجموعه اسناد از آرشیو امنیت ملی آمریکا هستند که همگی توسط دولت 

آمریکا اجازه انتشار پیدا کردند و در این کتاب موردبررسی قرارگرفته اند.

سیامک گلشیری
سیامک گلشــیری )زاده ۲۲ مرداد ۱۳۴۷( نویسندهٔ 
معاصر ایرانی است. گلشــیری فعالیت ادبی اش را از 
ســال ۱۳۷۰ آغاز کرد. اولین داستان کوتاه او به نام 
»یک شــب، دیروقت« در ۱۳۷۳، در مجلهٔ آدینه به 
چاپ رسید و پس از آن داستان های زیادی در مجالت 
مختلف ادبی، نظیر آدینه، گردون، دوران، کارنامه، زنده 
رود، زنان، کلک و چندین و چند مقاله در روزنامه های 
مختلف به چاپ رساند و ســرانجام در ۱۳۷۷ اولین 
مجموعه داســتانش با عنوان از عشق و مرگ منتشر 
شد. بیشتر داســتان های گلشیری در ایران معاصر و 
به ویژه تهران اتفاق می افتند و با نگاه کاماًل رئالیستی 
به انسان و رابطه اش با جامعهٔ معاصر می پردازند. بدین 
سبب می توان گفت با خواندن آثار او، تصویری موثق از زندگی بخشی از طبقهٔ متوسط شهرنشین، 
به ویژه در تهران، در ذهن خواننده نقش می بندد که بی گمان به دلیل اصرار او در پرداختن به فضایی 
است که در آن زندگی می کند و این حتی در آثار فانتزی این نویسنده، که برای نوجوانان نوشته، 
به چشــم می خورد. از مشخصات دیگر داستان های او می توان به صحنه های متعدد، دیالوگ های 
بسیار و نثر کاماًل بی طرفانه و خالی از صفت و قید اشاره کرد. گلشیری که تا کنون بیش از بیست 
رمان و چند مجموعه داســتان منتشر کرده، پنج بار موفق به دریافت جایزه و بیش از ده بار نامزد 
جوایز مختلف ادبی بوده است. رمان های پنج گانهٔ خون آشام را که در فهرست کاتالوگ کالغ سفید 
کتابخانهٔ بین المللی مونیخ ســال ۲۰۱۴ جای گرفتــه، پرفروش ترین مجموعه رمان تاریخ ادبیات 
کودک و نوجوان ایران لقب داده اند. او سال هاست است که در دانشگاه ها و مراکز مختلف به تدریس 

داستان نویسی مشغول است.

فرهنگ

امیر حسین شفیعی، نویســنده و کارگردان تئاتر از 
مشــکالت موجود در این هنر و علت های به وجود 
آمدن آن گفت.  امیر حسین شفیعی، کارگردان تئاتر 
و همچنین مدیر تماشاخانه سرو درباره وضعیت تئاتر 
استان ها گفت: هزاران نفر از بازیگران، کارگردانان و 
سایر عوامل تئاتر استان ها کار خود را از دست داده 
انــد و حتی در خرج روزانه زندگــی خود مانده اند. 
البته تا قبل از این هم تئاتر درآمد میلیونی نداشت 
و کرونــا مقصر همه مشــکالت این حوزه نیســت. 
حداقل حمایت ها در تهران انجام شده است، و تئاتر 
شهرستان ها سال هاســت که کرونا زده است. این 
کارگردان تئاتر درباره نبود شغل اهالی تئاتر  اظهار 
کرد: همه هنرمندان تئاتر درگیر ســریال و فیلم نیستند،. شاید ۵ تا ده درصد هنرمندان تئاتر 
در تلویزیون و ســینما مشــغول به کار هســتند. باقی هنرمندان در صحنه تئاتر هم اثر تولید 
می کردند و زندگیشــان از این طریق گذشته است. بخش دیگری از هنرمندان در صحنه تئاتر 
هم تماشاخانه های خصوصی را با هزینه خودشان راه انداخته اند. با تعطیلی تئاتر، عالوه بر بیکار 
شــدن کارگردانان و بازیگران و دیگر اهالی تئاتر، نیرو های فنی تماشاخانه ها هم بیکار شده اند. 
وی در ادامه افزود: کرونا تئاتر را از پای در نیاورد؛ بلکه بی تدبیری این کار را کرد. کرونا خیلی 
از صنعت ها را به تعطیلی کشاند، اما آنان با خالقیت ، خود را از چاله مشکالت، بیرون کشیدند. 
هر چه تعطیلی ها بیشتر شود، وضعیت تئاتر بحرانی تر می شود. تئاتر مانند رستوران نیست که 
تعطیل شود و دوباره مشتری داشته باشد. اگر اعتماد شهروندان و مردم به تئاتر باز نگردد، دیگر 

مخاطبی در این حوزه نخواهیم داشت. 

کرونا نه، بی تدبیری تئاتر را از پای درآورد
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