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نگاه به اقتصاد در حوزه رفتار
گاهی که به کتابهای اقتصادی که رجوع میدهم افراد با ســؤاالتی 
از قبیــل تعریف اقتصاد و نگاه اقتصادی و عوامل درگیر در اقتصاد 
باز میگردند و میخواهند بدانند در یک کشــور چه عواملی اقتصاد 
آن کشــور را میسازند و یا حتی تخریب می کنند. اینجا باید برای 
تســهیل در فهم با مثال به کمک تبییــن و تعریف برویم. فرض 
کنید اقتصاد یک مخروطی شــش ضلعی باشد که نقطه صفر آن 
روی زمیــن و هر ضلع آن معرف رفتار در حوزه اجراســت. ضلع 
اول آن مقررات اقتصادی شــامل نگاه راهبردی بر اســاس اصولی 
است که یک جامعه و یک حکومت بدان ها پایبند است. به عبارت 
دیگر این مقررات تابع چه ساختاری هستند؟ اگر برای آسان شدن 
گفتار فرض کنیم نگاه های امروزه در جهان بر محور دو اندیشــه 
یکی سرمایه داری و دیگری غیر ســرمایه داری تعریف میشوند و 
هر یک از این دو شــقوق در رفتار و اجرا متناســب با نگاه و توان 
و قابلیت های سیاســی جغرافیایی رفتارهــا مختلفی را به تجربه 
گذاشــته اند مهم ترین ضلع این مخروط شــش ضلعی را تعریف 
کرده ایم و طبعــا در تبیین مقررات به جزئیات آن توجه میکنیم. 
ضلع دوم این مخروط امنیت اقتصادی شامل کنترل هاست. کنترل 
نقدینگی و کنترل تولید و کنترل واردات و کنترل تورم و ساختار 
توزیع درآمد و چند عامل دیگر در ضلع امنیت اقتصادی گنجیده 
میشوند. ضلع بعدی را میتوان به تعریف فرهنگ اقتصادی شامل  
مصــرف عمومی و خصوصی مانند هزینه مصرفی دولت و خانواده 
و فرد دانســت بعد از نگاه به مصرف موضــوع درآمد و نگاه جامع 
دولت هــا به درآمــد عمومی و خصوصی انداخــت. تعریف بعدی 
برای ضلع چهارم را نــرخ پس انداز عمومی و خصوصی در تبیین 
استحکامات یک اقتصاد اعم از فردی و جمعی میدانیم. ضلع پنجم 
در یک اقتصاد تقســیم فرایندها در جامعه است که به ماموریت 
مشــهور شده است و آن بطور معمول ترویج و تبیین نیازها جهت 
فراوانی کاال و خدمات است که در یک اقتصاد بعد از تبیین حوزه 
مکتب بســیار تعیین کننده است. ضلع ششم را به بازار اختصاص 
میدهیم که معموال توازن جامع برای تعریف قیمت را ایجاد میکند. 
امروزه اکثر جنگ ها بر اثر بدست آوردن بازار بیشتر و تابع تر صورت 
میپذیرد. حال باید به نحوه هم پوشــانی این رفتارها در هر شش 
ضلع مخلوط بپردازم. موفق ترین و کاراترین نظام اجتماعی، نظامی 
خواهد بود که بتواند ارتباط منطقی و ســاختاری، حقوق و نحوه 
تعامل این شــش رکن اساسی را بهتر شناخته و در صحنه روابط 
عینی و اجتماعی به تفسیر و تصویر و اجرای متناسب تبدیل کند. 
در نظام های دینی از قبیل نظام جمهوری اسالمی ایران«عدالت« 
مبنــای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی اســت. از این رو 
در چنین نظامی الزم اســت تا ارتباطات ســاختاری و منطقی با 
روش های عقلی و بر اســاس نظامات اخالقی و ارزشی و در عین 
حال قانونمند، تکوین یابند. عدالت اقتصادی از یک ســو به عنوان 
بارزترین نماد عدالت اجتماعی در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم 
دقت نظری فراوان است و از سوی دیگر حفظ و حراست از تمامی 
ارزش های اجتماعی به طور مســتقیم و یا غیر مستقیم مستلزم 
توجه به مسائل اقتصادی است. از این رو برای دستیابی به تصویری 
روشــن تر از نظام عادالنه اقتصادی، در این مقاله سعی میکنم تا 
با اســتفاده از آموزه های دینی و اسالمی ابعاد و ویژگی های نظام 
عادالنه ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادالنه اقتصادی، 
نظامی اســت که توازن اقتصادی را براساس تامین حقوق متقابل 
ارکان اجتماع تعریف می نماید؛ در این نظام مسیر تعادلی اقتصاد 
بــر مبنای معیار حق و باطل تنظیم می یابد. چنین نظامی تامین 
معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی 
نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخالقی انســانی را متناســب با 
اقتضائات و شــرایط پاسخ می دهد. نظام عادالنه اقتصادی، نظامی 
پویاست و بر اساس تعامل قیمت طرفینی هدفمندی و جهت داری، 
موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده آل ها و 
ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد همانگونه که در تبیین 
اضالع مخروط مثالی اشــاره کردم قلمرو عملــی نظام عادالنه ی 
اقتصادی در ســه حوزه »تولید«، »مبادلــه« و »مصرف«  تبیین 
یافته اســت که نقطه ی شروع تمامی مباحث تحلیلی در این سه 
حوزه از »توزیع و کیفیت آن ها« آغاز می گردد به طوری که این امر 
معیار تمامی تحلیل های عمل و اجرای متناسب و یا غیر متناسب 
اقتصادی خواهد بــود. هر یک از این حوزه های اقتصادی از اصول 
و قوانین »مبتنی بر عدالت« بهره مند می باشــند به طوری که این 
اصــول بیانگر کیفیت قانونمندی تنظیمــات و نیز معیاری جهت 
ایجاد هماهنگی در نظام می باشــند. اگر نــگاه دگمی به تحمیل 
فرایندهای رفتاری در حوزه سیاســتهای مکتبی وجود نداشته و 
دولت ها نخواهند پیرو جریان خاصی بوده باشــند ایجاد مناسبات 
عدالت محــور با تبیین فرایندســاز مقررات در ایجــاد عدالت کار 
پیچیده ای نیســت. اصلی ترین معیار توجه بــه مقوله ی »ارزش 
اقتصادی« در نظام عادالنه اقتصادی اســت که با توجه به فرهنگ 
اسالمی مهمترین معیار ارزش »خالقیت و تولید« است به گونه ای 
که مراتب تکامل حقوق انسانی و اجتماعی همواره متاثر از این امر 
خواهد بود. در این مقاله به نکات و مســائل بسیار مهم و اساسی 
و عمیق دیگر از قبیل »تنظیــم قیمت عادالنه«، »ماهیت پول«، 
»نهادهــای مالــی«، »الگوی مصرف عادالنه« و »شــرایط تحقق 
یک نظام عادالنه« و نیز روش شناســی دســتیابی به یک »نظام 
عدالت پذیر«  نمی پردازم و تبیین آنها را به مقاالت دیگری موکول 
میکنم اما مهم است که بدانیم در طول ۴۲ سال گذشته راستای 
سیاست های مکتب نهاد در جمهوری اسالمی عدالت محور نبوده 
است و امروز فاجعه اختالف طبقاتی و بوجود آمدن ضریب جینی 
غیر قابل پذیرش متاثر از نگاه انحرافی بوده است که همه دولتهای 

گذشته باید پاسخگوی آن بوده باشند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضاییه گفت: »حاج قاســِم شهید« برای دشــمن خطرناک تر از حاج قاسم در حال حیات معمولی این دنیاست چرا که امروز هر مرد و زن و 
دختر و پسری در عالم اسالم احساس می کند باید خودش حاج قاسم باشد و از وجود ایشان چهره های مصمم و خطرپذیر در مواجهه با استکبار و رژیم 
صهیونیستی پدید آمده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان که به مناسبت 
سالگرد شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش از این شبکه پخش می شد، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرورش یافته مکتب امام خمینی 
یاد کرد و گفت: سنگ زیربنای تفکر و اندیشه امام خمینی )ره(، ایمان به خداوند متعال بود که عالم را محضر خدا می دانستند.رئیس قوه قضاییه با بیان 
این که عالم هستی بر مدار حق استوار است و باطل را نمی پذیرد، خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا و مدعیان طاغوتی و استکباری در عالم 

امری باطل و ضایع شدنی هستند و آنچه در عالم می ماند حق است که در همه اجزا و زوایای عالم جاری و ساری است.

امروز پرچم امام خمینی )ره( در دست جانشین بر حق او امام خامنه ای است
آیت اهلل رئیسی گفت: امروز پرچم امام خمینی )ره( در دست جانشین بر حق او امام خامنه ای است و شهید سلیمانی به عنوان یک سردار والیی و چهره ای 
انقالبی که اقتضای انقالب را به درستی درک کرده و همه توجه او در این مسیر به امام و مقتدایش بود، در وصیت نامه خود سفارش کرده اگر می خواهید 
کشور، نظام و ارزش ها آسیب نبینند، باید از، ولی و رهبری تبعیت کرد.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که توجه به، ولی و مقتدا محوری ترین اصل در 
جهاد فی سبیل اهلل است، علت معرفی حاج قاسم به عنوان یک مکتب از سوی مقام معظم رهبری را نگرش جهانی وی عنوان کرد و گفت: حاج قاسم 
سلیمانی جایگاه و شخصیت عظیمی دارد که در یک لشکر و کشور و قوم و مذهب نمی گنجد بلکه یک رجل الهی مصمم در راه هدف است که مساله او 
فقط ایران نیست و به جهان اسالم می اندیشد.آیت اهلل رئیسی با بیان این که جریان فکری نبوی و علوی و فاطمی توقف ناپذیر است، افزود: مکتب حاج 
قاسم جدا از مکتب ابراهیم خلیل اهلل، پیامبر عظیم الشأن اسالم، امام خمینی )ره( و امام خامنه ای نیست و مهم ترین ویژگی این مکتب تداوم آن است 
که شاهد بروز و ظهور انقالب اسالمی در امتداد عاشورا هستیم و تداوم انقالب اسالمی منتهی به شکل گیری حزب اهلل لبنان می شود و مکتب حاج قاسم 
سلمیانی و ابومهدی المهندس هم در همین سیر به وجود آمده است.وی بر همین اساس بر لزوم شناخت ویژگی های این مکتب فکری و اعتقادی تأکید 
کرد و گفت که ایمان، اخالص، بصیرت در دین، توکل و صبر در مصائب و صبر در عبادت و دشمن شناسی و دشمن ستیزی از مهم ترین درس های مکتب 
عاشورا و مکتب حاج قاسم است که باید به همه نسل ها شناسانده شود.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این گفتگو به تأثیر ترور سرلشکر سلیمانی در 
جهان اسالم و منطقه پرداخت و اظهار داشت: حاج قاسم شخصیت تأثیرگذاری بر کل منطقه بود و دشمن تصور کرد با ترور او این خط مسدود می شود 
و جریان مقاومت با از دست دادن سردار و سپهساالر و برزگ خود متوقف می شود.آیت اهلل رئیسی افزود: دشمن پیش از این هم تصور می کرد با حذف 
سید عباس موسوی جریان حزب اهلل در لبنان زمین می خورد، اما حاال نگاه عالم این است که جریان مقاومت با ترور سید عباس موسوی متوقف نشد و 

امروز از همه زمان ها با شکوه تر و با عظمت تر و مقتدرتر ظاهر شده است.

دشمن تصور می کرد با شهادت حاج قاسم جریان ضدیت با استکبار و رژیم صهیونیستی متوقف می شود
رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن تصور می کرد با شهادت حاج قاسم جریان حق گرایی و عدالت خواهی و ضدیت با استکبار و رژیم صهیونیستی متوقف 
می شود، اما این گونه نبود و دیدیم که برای ایشان در ایران اسالمی و عراق تشییع با شکوه و مثال زدنی برگزار شد که نمونه آن را تنها پس از رحلت حضرت 
امام )ره( دیدیم. شهادت حاج قاسم وحدت و انسجامی مثال زدنی بین ملت ایران و ملت های منطقه ایجاد کرد.آیت اهلل رئیسی با بیان این که »حاج قاسِم 
شهید« برای دشمن خطرناک تر شد از حاج قاسم در حال حیات معمولی این دنیاست، افزود: امروز هر مرد و زن و دختر و پسری در عالم اسالم احساس 
می کند باید خودش حاج قاسم باشد و حاج قاسم تکثیر شده و از وجود ایشان چهره های مصمم و خطرپذیر در مواجهه با استکبار و رژیم صهیونیستی پدید 
آمده است.رئیس قوه قضاییه گفت: در صدر اسالم دشمن تصور می کرد اگر پیامبر عظیم الشان و یاران ایشان و سربازان این میدان نباشند، جریان اسالمیت 
متوقف می شود، اما وعده پیامبر این بود که روز به روز این تفکر و حرکت توسعه می یابد و جغرافیا و دل ها را فتح خواهد کرد و امروز می بینیم که حاج قاسم 
بسیاری از دل ها و قلب ها را در جهان فتح کرده است.آیت اهلل رئیسی با تأکید بر این که حاج قاسم شهید شده، اما مکتب او زنده است و همواره انسان های 
آزاده را به پیروی از این مکتب فرامی خواند، افزود: وجود حاج قاسم و مکتبش در دل هاست و از نیرو های پراکنده، نیرو های منسجم و مصمم در راه هدف 
ساخته است.وی ادامه داد: حاج قاسم پرچم برافراشته ای است که به ما می گوید بدانید رژیم صهیونیستی دشمن دین و دشمن انقالب است و رژیمی است 
که باید از بین برود و از بین هم خواهد رفت و بدانید که آمریکا ماندگار نیست و ما امروز افول آمریکا و آمریکایی ها را می بینیم.آیت اهلل رئیسی افزود: آمریکا 
به خاطر نژاد پرستی و فساد و مسائل و مشکالت اقتصادی فراوانی که دارد از درون دچار آسیب بسیار جدی شده و کشوری که مدعی تمدن و حقوق بشر 

است، در منجالبی از توحش افتاده که هیچ نشانی از مدنیت در آن نیست و این پرده ها به واسطه خون مطهر شهدا کنار رفته است.

خون حاج قاسم باعث بیداری اسالمی می شود
رئیس قوه قضاییه با بیان این که خون امام حسین )ع( عامل جهل زدایی از عالم شد، افزود: خون حاج قاسم هم باعث بیداری اسالمی می شود که این که 
امروز همگان متوجه شده اند دوست و دشمن کیست و ملت ها بیش از هر زمانی از آمریکا تنفر دارند، ثمره خون امثال سید عباس موسوی و حاج عماد 
مغنیه و حاج قاسم سلیمانی است.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو به تبیین روند پیگیری حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی پرداخت 
و گفت: ترور حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و یارانشان مصداق تروریست دولتی است که در کشوری ثالث و در زمانی رخ داده که حاج قاسم 
مهمان رسمی نخست وزیر عراق بود.وی تصریح کرد: این کار قطعاً یک جنایت است که با هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی و اصول حقوق بشر 

سازگاری ندارد و آمران و عامالن و کسانی که در این ترور معاونت و مشارکت داشتند قابل تعقیب هستند و این تعقیب نیز، تعطیل نخواهد شد.

ترامپ چه در آمریکا رئیس دولت باشد یا نباشد، باید سزای جنایتی که مرتکب شده را ببیند
رئیس قوه قضاییه گفت: ترامپ این جنایت را مرتکب شده و علناً هم در رسانه ها اعالم کرده که او دستور این کار را داده است و چه در آمریکا رئیس دولت باشد 

یا نباشد، باید سزای جنایتی که مرتکب شده ببیند و تمام کسانی هم که در این زمینه به او کمک کردند یا مباشرت داشتند، شناسایی شده اند.
ادامه در صفحه دوم

قصور در انجام اصالحات ساختاری بودجه؛

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چه پیامدهایی دارد؟
UF6 دستیابی به اولین محصول اورانیوم غنی شده 

آغاز تولید اورانیوم 20درصدی 
در فردو

سخنگوی وزارت خارجه:

 برای همه سناریو ها در برابر آمریکا آمادگی داریم

دیروز 16 دی ماه سخنگوی دولت  با اعالم این خبر گفت: دقایقی پیش فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد 
در فردو آغاز شده است و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد.  علی ربیعی 
سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای تأمین اعتبار قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی برای لغو 
تحریم ها خبر داد و گفت: هفته گذشــته رئیس جمهور در نامــه ای به معاون اول خود در خصوص تأمین بودجه 
بخشــی از این قانون در سال 1399 دستورات الزم را داده اســت.وی افزود: همچنین رئیس جمهور در روزهای 
گذشــته دستور اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را صادر کرد و از ساعاتی پیش فرآیند تزریق گاز 
شروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد.ربیعی تصریح کرد: کلیه 
این فرآیند پس از انجام اقدامات اولیه، از قبیل اطالع رسانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه 
طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی کشــور صورت گرفته است.ســخنگوی دولت با بیــان اینکه مواضع دولت در 

خصوص این قانون به صراحت اعالم شده است، تأکید کرد: دولت خود را ملزم به اجرای قانون می داند.

در بیانیه سپاه پاسداران تشریح شد؛

 جزئیات توقیف نفتکش کره  جنوبی
 در خلیج فارس

روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه از توقیف یک فروند شــناور کره جنوبی با نام تجاری هانکوک 
چیامی، به دلیل نقض پروتکل های زیست محیطی توسط دریادالن این نیرو، صبح دیروز و در خلیج 
فارس خبر داد.به گزارش سپاه نیوز؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطالعیه ای با اعالم توقیف 
یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی توسط دریادالن این نیرو، صبح دیروز )دوشنبه 1۵ دیماه 99( 
در آب های خلیج فارس آورده اســت: این نفتکش که از مبدأ بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس 
در حرکت بود، به دلیل نقض پیاپی قوانین زیســت محیطی دریایی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقیف شد.این اطالعیه افزوده است: این کشتی با 
پرچم کره جنوبی بنام HANKUK CHEMI حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی بوده است.

این اطالعیه با بیان اینکه خدمه های این شــناور نفتی از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و 
میانمار هستند، خاطرنشان کرده است: این نفتکش پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت 
و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی کشور خواهد شد.در اطالعیه روابط عمومی 
نیروی دریایی سپاه تصریح شده است : توقیف این شناور به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با 

حکم دادستانی استان هرمزگان ساعت 1۰ صبح دیروز پانزدهم دی ماه انجام شد.

آیت اهلل رئیسی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المنار:

به هیچ عنوان پای میز مذاکره ای که دنبال محدودسازی 
قدرت دفاعی و امنیتی ما باشد، نخواهیم نشست
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۱۱۰ فوتی و ۶۰۷۳ مبتالی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را 
اعالم کرد. دکتر سیماسادات الری گفت: تا دیروز 1۵ دی 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
6 هزار و ۷3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۷69 نفر از آنها بستری شدند.وی 
افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشــور به یک میلیون و ۲۴9 هزار و ۵۰۷ نفر رسید.الری ادامه داد: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، 11۰ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و 6۵۰ نفر رسید.وی گفت: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۲۰ هزار 
و ۷3۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
۴9۰1 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی ادامه 
داد: تا کنون ۷ میلیون و ۸31 هزار و 3۵9 آزمایش تشــخیص کووید19 در کشور انجام شده است.الری 
گفت: در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۴ شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در 

وضعیت قرمز، ۴3 شهرستان در وضعیت نارنجی و ۴۰1 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

شرایط شکننده کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه شرایط کرونا در کشور حساس و شکننده است، گفت: بنابراین 
ضروری است که همچنان به توصیه های بهداشتی عمل کنیم.دکتر سیما سادات الری، گفت: علی رغم 
مشــاهده روند نزولی در موارد بستری و مرگ و میر ناشــی از کووید-19 در کشور، وضعیت بیماری در 
کشــور همچنان ناپایدار و شکننده و حساس اســت.وی افزود: بر این اساس ضرورت عمل به توصیه های 
موکد بهداشتی از سوی هر یک از ما در شرایط حساس کنونی به عنوان الزام و تعهدی اجتماعی است که 
امیدواریم با استمرار همکاری مردم با پرسنل نظام سالمت، شاهد تداوم گام های اثربخش در جهت تداوم 

مدیریت اپیدمی در کشورمان باشیم.
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آیت اهلل رئیسی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المنار:گزیده خبر

به هیچ عنوان پای میز مذاکره ای که دنبال محدودسازی 
قدرت دفاعی و امنیتی ما باشد، نخواهیم نشست

ادامه از صفحه دوم
آیت اهلل رئیســی افزود: در ایران دادگاهی ویژه مأمور پیگیری 
این مساله شده، اما چون محل وقوع ترور در کشور عراق بوده با 
مسئوالن عراقی مذاکره داشتیم و مسئوالن سیاسی و قضایی دو 
کشور جلساتی داشته اند تا به صورت مشترک این کار پیگیری 
شود و این پیگیری را تا مجازات همه جنایتکاران رها نخواهیم 
کرد.رئیس دستگاه قضا گفت: با وجود اینکه دادگاه بین المللی، 
مثل دادگاه الهه یا دادگاه های کیفری بین المللی تحت اشراف 
نظام سلطه هستند، اما ما از پیگیری موضوع نا امید نیستیم و با 
همکاری عراق و مجامع بین المللی مساله را پیگیری می کنیم.

وی با بیان این که آمران این جنایت به کار خود معترف هستند، 
تأکید کرد: مجامع بین المللی و سازمان های مدعی حقوق بشر 
و دادگاه های بین المللی بایــد موضوع را دنبال کنند و ما هم 
از طریق ســازمان ملل و نهاد های حقوقی مســاله را پیگیری 
می کنیم و در این پیگیری خسته هم نمی شویم و یقین داریم 
که خون حاج قاسم کمک می کند که به نتیجه بایسته برسیم.

آیت اهلل رئیســی به ترور شــهید فخری زاده هم اشاره کرد و 
درباره نحوه انتقام از ترور وی توضیح داد: ما رسماً اعالم کردیم 
که در انتقام گرفتن از خون این عزیران ســاکت نمی نشینیم و 
متوقف نخواهیم شــد، اما ابتکار عمل در این که چگونه و چه 
زمانی و با چه سالحی انتقام بگیریم در دست جمهوری اسالمی 
ایران است.رئیس دستگاه قضا گفت: پیگیری قضایی موضوع در 
محافل حقوقی با جدیت دنبال می شــود و در خصوص مساله 
شهادت حاج قاسم مستندات قانونی قابل توجهی برای ارائه به 
همه محافل حقوقی داریم که اگر آن ها را آزادانه بررسی کنند 
و بر اســاس حقوق بین الملل و حقوق بشــر حکم دهند، این 

تالش ها منجر به نتیجه خواهد شد.

عوامل ترور حاج قاسم قبل از محکومیت در دادگاه، اول 
باید نزد وجدان های بیدار بشریت محکوم شوند

آیت اهلل رئیســی بــا بیان این که در عالم آزادگانی هســتند 
که حتماً حق خواه و عدالت طلب هســتند و اســتدالالت و 
استنادات حقوقی ما را می فهمند، متذکر شد: عوامل ترور حاج 
قاسم قبل از محکومیت در دادگاه، اول باید در افکار عمومی و 
نزد وجدان های بیدار بشریت محکوم شوند و آمریکا و جنایتی 
که مرتکب شده، باید از سوی همه حقوقدانان و کسانی که به 
حقوق بشر فکر می کنند محکوم تلقی شود.رئیس قوه قضاییه 
با بیان این که تالش می کنیم با استفاده از همه ظرفیت ها به 
جنایت آمریکا در ترور شــهید سلیمانی در دادگاهی عادالنه 
رســیدگی شود، اظهار داشــت: باور ما این است که وضعیت 
و شــرایط به نفع آمریکا و اســرائیل نخواهــد بود و این حق 
ماست که از عامالن ترور حاج قاسم انتقام بگیریم و این حق 
خواهی را داشته باشیم.وی با ابراز تأسف از ترور ناجوانمردانه 
شــهید فخری زاده، تأکید کرد: در این ماجرا نیز اســرائیل و 
صهیونیست ها بازنده خواهند شد چرا که با وجود ترور بسیاری 
از دانشــمندان هسته ای ما، جریان هسته ای در ایران متوقف 
نشــده، بومی شــد و امروز ما در ایران و جهان اسالم فخری 

زاده ها و شهریاری ها و چهره های ماندگار فراوانی داریم.
آیت اهلل رئیسی افزود: فقدان حاج قاسم و فخری زاده خسارت 
بار است، اما باید نقطه امید و یک حرکت انقالبی بسازیم که 
ما را توانمندتر و دشــمن را ضعیف تر کند و خون آن ها ایران 
را قوی تر و ما را برای ایســتادگی در برابر دشــمن مقتدرتر و 
مصمم تر می کند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
اهرم هــای مورد اســتفاده ایران برای بازدارندگی دشــمن از 
تهدیداتش گفت: هر اقدام بازدارنده ای که نظام سلطه و آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی را از حرکت های شیطنت آمیز باز دارد، 

اگر الزم بدانیم انجام دهیم.

قدرت دفاعی و موشــکی جمهوری اسالمی ایران در 
جهت بازدارندگی است

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه قدرت دفاعی و موشکی جمهوری 
اســالمی ایران در جهت بازدارندگی اســت، افــزود: ما حق 
خودمان می دانیم از هر ظرفیت بازدارنده ای که دشــمن را از 
تجاوز به حقوق ملت ایران و ملت های منطقه بازدارد و بر توان 

ما بیفزاید، برخودردار باشیم و از آن استفاده کنیم.
رئیس دستگاه قضا تنها خط قرمز در این ساحت را استفاده از 
سالح هسته ای عنوان کرد و گفت: امام خامنه ای رفتن به سوی 
تولید سالح هسته ای را ممنوع و حرام شرعی اعالم کردند. اما 
جمهوری اسالمی تالش می کند قدرت بازدارندگی خود را باال 
ببرد همانطور که علی رغم همه تحریم ها دانشــمندان ما بی 
وقفه برای ارتقا قدرت دفاعی و موشکی و امنیت منطقه تالش 

کردند و موفقیت های چشمگیری در این عرصه داشته ایم.
آیت اهلل رئیســی در عیــن حال گفت که مهم تــر از قدرت 
دفاعی و موشــکی، قدرت منطقه ای ایران است که آمریکا و 
اسرائیل می دانند ایران قدرت عمل باالیی دارد و حرف اول را 
ایران می زند، حقیقت هم این اســت که امروز هیچ معادله ای 
در منطقه جز با نگاه و نظر مســاعد جمهوری اسالمی شکل 
نمی گیرد.وی با اشاره به تالش های دشمن برای محدودسازی 

نفوذ ایــران در منطقه گفت: آن ها با طــرح موضوع مذاکره 
دنبال محدودسازی نفوذ و قدرت منطقه ای و قدرت امنیتی و 
دفاعی ما هســتند، اما رهبری بیدار و حکیم ما همواره تأکید 
کرده اند و این تأکید به حق در تمام الیه های تصمیم ســازی 
و تصمیم گیری نظام جمهوری اســالمی هم ساری و جاری 
اســت که به هیچ عنوان پای میز مذاکره ای نخواهیم نشست 
که دنبال محدودسازی قدرت دفاعی و امنیتی ما باشد و این 
محدودیت را خالف امنیت جمهوری اسالمی می دانیم و زیر 
بار آن نخواهیم رفت.رئیس قوه قضاییه درباره فضای عاطفی 
کشور بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: بعد از 
انتشار خبر شهادت حاج قاسم، یک نفر ایرانی نبود که متاثر از 
این شهادت نباشد و حتی کسانی که تصور نمی کردیم از این 

حادثه متاثر شوند نسبت به این موضوع ابراز تاثر می کردند.
آیت اهلل رئیسی افزود: مردم احســاس می کردند حاج قاسم 
کســی بود که ۴۰ سال برای امنیت ایران اسالمی شب و روز 
نشــناخت و خود را وقف امنیت مــردم ایران و منطقه کرد و 
لذا خود را به نوعی مدیون حاج قاســم می دانستند و مبالغه 
نیست بگویم کسی نبود که در فراق او دلش ناالن و چشمش 

گریان نباشد.

حاج قاسم سردار مبارزه با تروریسم و چهره ای امنیت 
ساز در منطقه بود

رئیــس قوه قضاییه ادامه داد: حاج قاســم ســردار مبارزه با 
تروریســم و چهره ای امنیت ســاز در منطقه بود که از نظر 
همه مظلومانه به شهادت رسید و کســی که او را ترور کرد، 
ظالم ترین اشقیاست که دستش به خون بسیاری از بی گناهان 
آلوده است.آیت اهلل رئیسی افزود: سردار سلیمانی پرچم امنیت 
را علیه داعشــی برافراشت که دست ساخته آمریکا و اسرائیل 
است و آمریکایی ها کسی را به شهادت رساندند که به عنوان 
قهرمان مبارزه با تروریسم شناخته شده است و به همین دلیل 
نه تنها مردم ایران که ملت های منطقه و آزادی خواهان جهان 
از شهادت او متاثر شدند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال 
خبرنگار المنار دربــاره واکنش مقام معظم رهبری در لحظه 
شنیدن خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: مقام معظم 
رهبری بیش از همه حاج قاســم را به خوبی می شناختند و 
طبیعی است هر که معرفت بیشتری داشت، تاثر بیشتری هم 
داشــت.آیت اهلل رئیسی افزود: حاج قاسم از سرداران برجسته 
سپاه انقالب و نظام بود که همواره تحت فرمان، ولی و رهبری 
حرکت می کرد و تاثر مقام معظم رهبری بیش از همه بود که 
می دانســتند چه کسی را از دست داده ایم.رئیس قوه قضاییه 
گفــت: مقام معظم رهبری در کنــار تاثر عمیق از فقدان این 
فرمانده عزیز، در عین حال فرمودند که ما تسلیم خدا هستیم 
و این شهادت برکات زیادی برای نظام و کشور دارد که حکمت 
آن شاید االن معلوم نباشد، اما به مرور زمان مکشوف می شود.

آیت اهلل رئیســی افزود: رهبر معظم انقالب اســالمی، پیش 
از اقامــه نماز بر پیکر مطهر حاج قاســم در مصلی در جمع 
معدودی فرمودند »ببینید چه قیامتی به خاطر شهادت حاج 
قاســم برپا شده است« و واقعا برای خود من هیچ زمانی ورود 
به مصلی به دلیل ازدحام و حجم باالی جمعیت، تا این اندازه 
دشوار نبود و این حالت نه فقط در تهران که در دیگر شهر های 
ایران و عراق که پیکر ایشان تشییع شد، به وجود آمد.رئیس 
قوه قضاییه اظهار داشت: دشمن بر خالف تصوری که داشت 
و فکــر می کرد با ترور حاج قاســم کارش را پیش می برد، از 
این جنایتی که مرتکب شــده بسیار خســارت خواهد دید و 
یقین بداند خودش را به نابودی نزدیک تر کرده است.آیت اهلل 
رئیسی با بیان اینکه حاج قاسم رمز احیای ظرفیت های موجود 
در کشــور های مختلف منطقه بود، افزود: مردم در کشور های 
منطقه مثل افغانســتان و پاکســتان و عراق و سوریه و یمن 
از شهادت حاج قاسم بســیار متاثر شدند و این تاثر با خشم 
انقالبی و تصمیم قاطع آن ها در ضدیت با رژیم صهیونیستی و 
آمریکایی ها همراه بود که تاکیدی بر آن است که برای انتقام 

خون حاج قاسم نباید ساکت بنشینیم.

اساس نظام ما ضدفساد است
رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ 
به ســوالی درباره اقدامات دســتگاه قضایی در مبارزه با فساد 
اقتصــادی و اداری اظهار داشــت: جمهوری اســالمی نظام 
عادالنه ای است که مطلقا اجازه نمی دهد در هیچ کجای نظام 
فساد النه کند و اساس نظام ما ضدفساد است.آیت اهلل رئیسی 
افزود: از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی همواره با زمینه های 
فســاد و عوامل آن برخورد شد، ولی باالخره کشور ما در حال 
پیشرفت و توسعه و جذب ســرمایه ها برای حرکت به سوی 
استقالل اقتصادی و صنعتی است و در این فضا طبعا افرادی 

به دنبال سوءاستفاده و منفعت پرستی و سوداگری هستند.
وی تصریــح کرد: در زمان جنگ هم عده ای در حال مبارزه با 
دشمن بودند و عده ای دیگر در پشت جبهه کمک می کردند، 
اما در همان روز های سخت عده ای دنبال سوءاستفاده و ثروت 
انــدوزی و مال اندوزی از راه های نامشــروع همچون احتکار 

بودند و با افراد فاسد همان زمان هم برخورد می شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ســالمت نظام اداری از نکات 
محوری و ضروری اســت، گفت: نظام اداری ما از سوی افراد 
ســوداگر و فرصت طلب که برخــی از آن ها به خاطر منفعت 
پرستی و هواپرستی دنبال فساد هستند و برخی هم ارتباطات 
خارجی دارند، تهدید می شــود.آیت اهلل رئیســی افزود: امام 
خامنه ای چند ســال پیش با احســاس خطر از این مسئله، 
دستورالعملی برای مبارزه با فســاد اقتصادی صادر کردند و 
وظایف هر یک از قوای ســه گانه را در آن تبیین و مشخص 
فرمودند.رئیس قوه قضاییه وظیفه قوه مقننه را اصالح قوانین 
و مقررات برای از بین بردن منافذ فســاد و وظیفه قوه مجریه 
را اصالح بســتر های فســادزاد در نظامات اجرایی مانند نظام 
مالیاتی و نظام گمرکــی و نظام پولی و بانکی عنوان کرد که 
بر اســاس آن افراد دارای انگیزه فساد زمینه برای انجام فساد 

نخواهند داشت.

برخورد با فاسد و مفسد با جدیت در دو حوزه نظارت و 
قضاوت پیگیری می شود

آیت اهلل رئیســی افزود: قوه قضاییه هم موظف اســت با افراد 
فاسد و مفسد برخورد کرده و آن ها را به کیفر برساند که این 
ماموریت در دوره مسئولیت من با جدیت و در دو حوزه نظارت 
و قضاوت پیگیری می شود.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بر 
اساس قانون اساســی در جمهوری اسالمی نظارت و قضاوت 
بر عهده دســتگاه قضا قرار دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه به 
میزان قضاوت باید بر دســتگاه های اداری کشور نظارت کند 
و همه نظامات اداری تحت نظارت ناظران و بازرسان سازمان 
بازرســی و قوه قضاییه قرار دارد.آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: 
بخش نظارت دستگاه قضا تالش دارد بستر های فساد را اصالح 
و برطــرف کند و از مجلس و دولــت نیز می خواهیم بیش از 

پیش در این زمینه تالش کنند.

چهار نکته اساسی برای موفقیت در مبارزه با فساد
رئیس دستگاه قضا ۴ نکته اساسی برای موفقیت در مبارزه با 
فساد و اجرای عدالت اداری را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام 
اول این است که کارگزاران و مسئوالن در تمام رده ها از وزیر 
تا مدیران میانی و کارمندان از افراد صالح و بهترین ها انتخاب 
شوند که خودشان ضدفساد باشند و اجازه ندهند در مجموعه 
شان فساد و رانت خواری و رشوه گیری شود.آیت اهلل رئیسی 
افزود: مسئله دوم نظارت همگانی و فعال کردن ظرفیت امر به 
معروف و نهی از منکر است که همه احساس مسئولیت کنند 
و اگر در یک اداره، فســاد، رشوه خواری و پارتی بازی دیدند 
برنتابند و فریاد بزنند که البته این مسئله شامل رسانه ها هم 
می شــود و آن ها می توانند با رعایت چهارچوب های اساسی و 
حفظ آبروی افراد در مســائل شــخصی هرجا فساد دیدند به 
نحوی اعالم کنند.وی پاســخگویی سلســله مراتب اداری به 
مسئوالن ذی ربط را سومین عامل سالمت نظام اداری عنوان 
کــرد و از برخورد عبرت آموز با فســاد به عنوان رکن چهارم 
موفقیت در مبارزه با فســاد یاد کرد و گفت: هر جا فساد پیدا 
شد نباید نگاه شود چه شخصیتی مرتکب فساد شده و به کجا 
و چه کسی وصل است.آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: هیچ خط 
قرمزی در برخورد با فســاد نباید وجود داشته باشد و هرکس 
به هر نقطه از ثروت و قدرت وصل بود و مرتکب فساد و تخلف 
شــد، باید قاطعانه با او برخورد شود.خبرنگار المنار از رئیس 
قوه قضاییه سوال کرد که با توجه به بازگشت میلیارد ها دالر 
به خزانه بیت المال در جریان مبارزه دســتگاه قضا با مفاسد 
اقتصــادی و اداری در مدت اخیر، آیا امکان اســتفاده از این 
تجربه موفق در کشــور های دیگر مانند لبنان هم وجود دارد 
که آیت اهلل رئیســی پاســخ داد: این تجربــه در لبنان کامال 
قابل استفاده اســت اگر مسئوالن لبنانی بر اساس صالحیت 
و پاسخگو بودن و بدون در نظر گرفتن وابستگی های حزبی و 
سیاسی انتخاب شوند.رئیس قوه قضاییه گفت: مسئوالن باید 
خود را خادم خلق خدا و گره گشــا از کار مردم بدانند و خدا 
را ناظر بر رفتارشــان ببینند و خود را در مقابل خدا و مردم و 
مسئوالن باالدستی پاسخگو بدانند و یک ریال جابجایی پول و 
اموال ملت و یک پارتی بازی و حرکت خالف حق را خیانت به 
ملت تلقی کنند.آیت اهلل رئیسی با اشاره به تنوع ادیان و اقوام 
و مذاهب در لبنان و تأکید بر این که همه مردم به یک اندازه 
در حکومت صاحب حق هستند و انتظار اجرای حق و عدالت 
دارند، تصریح کرد: یقین دارم اگر مســئوالن هر جا احساس 
کردند مسئول اجرای قانون و عدالت هستند و به خود اجازه 
کوچک ترین تخلف از قانون ندهند، بسیاری از مفاسد کاهش 
می یابد و حل می شــود.رئیس قوه قضاییه گفت: در کشور ما 
پرونده های زیادی در دادگاه ها مطرح اســت که با رسیدگی 
به آنها، پول های زیادی به خزانه دولت و نظام بانکی برگشته 
و امــوال خیلی از نهاد ها که به یغما رفته بود، با پیگیری های 

دستگاه قضایی به این نهاد ها مسترد شده است.

سه مأموریت مهم دستگاه قضا

آیت اهلل رئیسی افزود: امروز دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
ایران خود را موظف به انجام ســه مأموریت مهم می داند که 
در درجــه اول تالش برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی 
واحد هــای تولیدی اســت و به هیچ عنوان نبایــد اجازه داد 
کارخانه یا کارگاهی تعطیل شده یا در فعالیت آن وقفه ایجاد 
شود.وی ادامه داد: مساله دوم مجازات مجرمین است و مساله 
آخــر بازگرداندن اموال به یغما رفته بیت المال اســت که ما 
مصمم هســتیم به هر طریقی شــده این موضوع را پیگیری 
کنیــم و اقدامات تأثیرگذاری هم در این مدت انجام شــده و 
ایــن کار نباید هرگز متوقف شــود.رئیس قوه قضاییه با بیان 
این که مبارزه با فســاد باید حرکتی مداوم و پیگیرانه باشد، 
خطاب به مردم و مقامات لبنانی تأکید کرد »هماهنگی بین 
بخش های مســئول و پیگیری مستمر و پرهیز از حرکت های 
مقطعی و پراکنده کاری از مهم ترین عوامل موفقیت در مبارزه 
با فساد اســت«.آیت اهلل رئیسی افزود: برخی حرکت های قوه 
قضاییه در مبارزه با فســاد جنبه تسکینی دارد، ولی کار های 
مقطعی عالج کننده بیماری نیســت و عــالج واقعی در این 
است که ساختار های فسادزا اصالح و زمینه ها و بستر های بروز 
فساد برطرف شوند.رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از 
گفتگوی خود با شــبکه تلویزیونی المنار در پاسخ به سوالی 
درباره عادی ســازی روابط با اســرائیل و پیامد های آن اظهار 
داشت: این مناسبات و تعامالت را بین ملت های منطقه و رژیم 
صهیونیستی به وجود نیامده بلکه بین دولت های دست نشانده 
با اسرائیل صورت گرفته است.آیت اهلل رئیسی افزود: حاکمان 
این کشور ها حاکمان خودفروخته به آمریکا و اسرائیل هستند 
و مردم این کشور ها به هیچ عنوان با رژیم صهیونیستی کنار 
نمی آیند، چون این ارتباطات را شراکت و دست دادن با قاتل 
کودکان و نوجوانان و اشــغالگران می دانند ولذا مردم منطقه 

اجازه چنین مناسباتی را نمی دهند.

پیمانی که بین برخی کشور های منطقه با اسرائیل بسته 
شده،به هیچ عنوان ماندگار نیست

رئیــس قوه قضاییه گفت: پیمانی که بین برخی کشــور های 
منطقه با اسرائیل بسته شده، پیمان جریان خودباخته آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است که به هیچ عنوان ماندگار نیست، چون 
صهیونیست ها هرگز پای قرار نمی مانند و پیمان شکن هستند 

و هرگونه مناسبات با آن ها خطای بزرگ راهبردی است.
آیت اهلل رئیســی متذکر شــد کشــور هایی که مرتکب این 
خطای اســتراتژیک شــده اند تصور کرده اند آرامش آن ها با 
این توافق تضمین می شود در حالی که این کار اول دغدغه و 
به هم خوردن آرامش آنهاست؛ زیرا رژیم صهیونیستی خوی 

استکباری و شیطانی دارد و به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که عادی سازی روابط کشور های 
عربی با رژیم صهیونیستی از پشت خنجرزدن به قدس شریف 
و آرمان های ملت فلســطین است، خاطر نشــان کرد: مردم 
فلسطین از این جنایت نخواهند گذشت و ما یقین داریم این 
مناسبات هیچ اثر و ســودی ندارد و تنها راه پیروزی ملت ها 
مقاومت اســت و مقاومت است و مقاومت.آیت اهلل رئیسی در 
بخش پایانی این گفتگو به بیان خاطره ای از ســردار شــهید 
حاج قاســم سلیمانی پرداخت و با اشاره به رفاقت دیرینه اش 
با سیدالشهدای مقاومت و ابراز لطف های مکرر آن شهید عزیز 
نسبت به خود، اظهار داشت: حاج قاسم بار ها به مشهد مقدس 
مشرف شدند، اما در دورانی که من خادم آستان مقدس امام 
رضا )ع( بودم از ایشان برای مراسم معنوی غبارروبی از ضریح 
مطهر حضرت دعوت کردیم.تولیت سابق آستان قدس رضوی 
افزود: مراسم غبارروبی یک مراسم بسیار باشکوه است که چند 
نفر از علما در ضریح مطهر حضور می یابند و آن روز چشمم به 
حاج قاسم افتاد که بیرون مضجع شریف امام رضا )ع( ایستاده 
بود و خیلی هم متأثر شده بود؛ با خودم گفتم این آقا که کنار 
ضریح ایســتاده، خیلی از حریم حــرم اهل بیت دفاع کرده و 
خادم واقعی امام رضاست.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: بر خالف 
رویه جاری که علما در مراسم غبارروبی حضور می یابند، گفتم 
از او دعوت کنند وارد ضریح مطهر شوند که ایشان آمد و کنار 
مزار امام قرار گرفت و یک حالت خاصی هم داشت که تصورم 
این اســت که مجاهدت او نیاز به یک مدال شــهادت داشت 
که شاید در آن تشرف از امام دریافت کرد.رئیس قوه قضاییه 
گفت که بعد از این مراســم در یک مراســم رسمی در تاالر 
والیت حرم مظهر رضوی عنوان رسمی خادمی امام رضا )ع( 
به حاج قاسم اعطا شــد و سردار سلیمانی با آن که خاطرات 
زیادی از دوران ۸ سال دفاع مقدس و رشادت ها و شهادت های 
رزمندگان اسالم داشت، همواره از خاطره حضورش در آیین 
عبارروبــی ضریح مطهر امام رضــا )ع( به عنوان خاطره ای به 
یاد ماندنی یاد می کرد.آیت اهلل رئیســی در پایان این گفتگو 
شبکه تلویزیونی المنار را شبکه ای اثر گذار در منطقه معرفی 
کرد و ابراز امیدواری کرد این شبکه در انتشار پیام ارزش های 
اسالمی مجاهدت، ایستادگی، شجاعت و پیام آزادگی و آزاده 
زیستن و استقالل و دشمن شناسی و دشمن ستیزی همچون 

گذشته موثر و موفق باشد.

سردار حاجی زاده:
 هدف آمریکا تجزیه کشورهای منطقه است

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند کشورهای 
منطقه فاقد ارتش و نیروهای مســلح باشــند تأکید کرد: هــدف آمریکا تجزیه 
کشــورهای منطقه است.به گزارش سپاه نیوز، ســردار سرتیپ پاسدار امیر علی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه شب گذشته در مراسم گرامیداشت 
سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در دانشگاه افسری و تربیت 
پاســداری امام حسین )علیه السالم( برگزار شــد، در سخنانی با اشاره به دالئل 
شهادت شهید ســلیمانی بیان کرد: آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با کمترین 
هزینه و خسارت فاتح دنیا شد و به عنوان ابر قدرت تمام دنیا را مصادره کرد. وی 
ادامه داد: آمریکا در کل جهان ارتش خود را مستقر کرد، ارتش عظیمی در اروپا، 
آمریکای شمالی و جنوبی و ژاپن مستقر ساخت و حاال در منطقه مرکزی جهان 
که آنها آن را خاور میانه خطاب می کنند، فرماندهی عظیمی بنام گروه تروریست 
ســنتکام را که هدف آن تجزیه کشورهای منطقه اســت ایجاد کرده است. آنها 
می خواهند کشــورهای منطقه ما فاقد ارتش و نیرو های مســلح باشند و بدون 
ســر باشند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشــاره به این که آمریکا راهبردها و 
سناریوهای خود را با هدف تسلط بر منطقه و طراحی و عملیاتی کرده است، اظهار 
کرد: در جنگ جهانی ۸ ســاله ایران داخل مرز های خود با رژیم بعثی عراق می 
جنگید که درواقع نماینده 123 کشورجهان و برخوردار از حمایت ابرقدرت های 
غرب و شرق بود. اما امروز به لطف رشادت های حاج قاسم و شهدای مدافع حرم، 
اراده و گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت  از مدیترانه تا دریای سرخ را تحت تاثیر 
اهداف راهبردی ما قرار داده است.سردار حاجی زاده بیان کرد: مبارزه حاج قاسم 
در جنگ ســوریه و عراق، مبارزه در اوج مظلومیت و تنهایی بود. در روزهای اول 
که حاج قاسم را به دفاع از دیکتاتور محکوم می کردند و با ساده اندیشی، داعش 
و جریان تکفیر را مردم ســوریه قلمداد می کردند، اما حاج قاسم دست از فرمان 
والیت نکشــید و در اوج مظلومیت و تهمت همراه با یارانش به کار خود مشغول 
بود و آنچه باعث شد او  برجسته، ممتاز و متفاوت شود، والیت پذیری محض او 
بود. حاج قاسم با عشق و عالقه چله جهاد گرفت و چهل سال مجاهدانه کار کرد.

سردار سلیمانی رژیم صهیونیستی را در 
سرزمین اشغالی محبوس کرد

دســتیار ویژه رئیس مجلس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی خواب از نیل تا 
فرات را می دید، گفت: سردار سلیمانی رژیم صهیونیستی را در سرزمین اشغالی 
محبوس کرد. اولین همایش ملی »ابعاد نظری و عملی مقاومت«  به صورت وبینار 
با حضور برخی شخصیت ها و اساتید در دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد. امیر 
عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در سخنانی که به صورت 
فیلم در اختیار برگزار کنندگان این همایش  قرار داده بود با اشاره به اینکه برای 
واکاوی ابعاد عملی و تئوری مقاومت با تمرکز بر رفتار و مکتب ســردار سلیمانی 
باید بدانیم در چه جهانی زندگی می کنیم و جایگاه سردار سلیمانی و دستاوردهای 
او چیست، اظهار داشت:کنش گران در جهان معاصر با تغییرات مفهومی بسیاری 
روبه رو شده اند. تعداد کنش گران در دوران جنگ سرد به 2 کنش گر در آمریکا و 
شوروی می رسید که با یکدیگر جنگ اتمی می کردند.وی افزود: امروز در دنیایی 
زندگی می کنیم که تعداد کنش گران متعدد است و واحدهای سیاسی کوچک در 
روند امور جهان نقش دارند و بازیگران این جهان هستند. عالوه بر بازیگران دولتی، 
کنش گران غیردولتی هم وارد میدان شده اند و نقش آفرینی می کنند. داعش یک 
بازیگر غیردولتی است که توانست درصد باالیی از زیرساخت های سوریه را تخریب 
کند. حزب اهلل بازیگر دیگری اســت که با کنش گری و مقاومت  توانست اراضی 
لبنان را از زیر چکمه های صهیونیست ها رها کند.وی با اشاره به نوع کنش هادر 
مقایسه با زمان جنگ سرد گفت: اساس کنش ها در جنگ سرد سیاسی بود اما در 
دو دهه اخیر اساس کنش ها به نظامی و امنیتی تغییر پیدا کرده است.  راهکارهای 
سیاستی از سرعت تحول سیاسی و امنیتی جا ماندند.عبداللهیان ادامه داد: از سال 
2۰33 تا 2۰1۸  که آمریکا وارد خاک عراق شد بیش  از یک میلیون  نفر شهید 
در این کشــور شهید شدند. در جنگ 2۰11 میالدی سوریه  نیز تا کنون حدود 
7۰۰ هزار نفر برای دفاع از کشورشــان شهید شدند. لذا در حیطه نوع کنش هم 
شاهد تحول چشمگیری نسبت به جنگ سرد هستیم.وی درباره محیط کنش نیز 
تاکید کرد: محیط بازی در دنیای امروز ناپایدار، اسفنجی و ژله ای است. در واقع 
می توان گفت امروز در دنیایی زندگی می کنیم که تعداد کنش گران متاثر، محیط 
کنش ناپایدار و کنش امنیتی و نظامی است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه امنیت منطقه ای می تواند بر امنیت ایران تاثیرگذار باشد، 
یادآور شد: امنیت منطقه و کشور یکی از بزرگترین استراتژی های رهبر انقالب و از 
دستاوردهای سردار سلیمانی بود که به درستی میسر شد.وی اضافه کرد: در حالی 
که اســرائیل خواب کشورگشایی از نیل تا رود فرات را می دید، سردار سلیمانی و 
جبهه مقاومت رژیم صهیونیســتی را در زندان کوچکی به نام سرزمین اشغالی 
فلسطین محبوس کرد.امیرعبدالهیان درباره مقاومت یمن نیز گفت: آینده یمن 
متعلق به همه یمنی ها  و گروههای یمنی است و اشغالگران خارجی و عربستانی 
که بازیچه دست امریکا و انگلیس قرار گرفته هیچ کدام حقی در آینده یمن ندارند.

جهانگیری:
 ساماندهی مسائل و مشکالت تهران یک 

ضرورت است
جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاســی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران 
پیش از ظهر دیروز)دوشــنبه( به ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار شد.  
اسحاق جهانگیری در این جلسه ساماندهی تهران را یک ضرورت دانست و گفت: 
مســائل حمل و نقل، محدودیت منابع آب، آلودگی هوا، حاشیه نشینی و وجود 
واحدهای صنعتی در داخل شهر از جمله مسائل و مشکالت تهران هستند که فارع 
از بحث انتقال یا عدم انتقال پایتخت، باید به این مسائل به طور جدی رسیدگی 
شود.  وی در این جلسه ساماندهی تهران را یک ضرورت دانست و گفت: مسائل 
حمل و نقل، محدودیت منابع آب، آلودگی هوا، حاشیه نشینی و وجود واحدهای 
صنعتی در داخل شهر از جمله مسائل و مشکالت تهران هستند که فارع از بحث 
انتقال یا عدم انتقال پایتخت، باید به این مســائل به طور جدی رسیدگی شود. 
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به برخی پیشــنهادات مبنی بر انتقال مرکز 
سیاســی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران خاطر نشان کرد: موضوع انتقال 
پایتخت موضوع جدیدی نیســت و در دولت های گذشته نیز این موضوع مطرح 
بوده است. وی افزود: وقتی موضوع انتقال پایتخت مطرح می شود، باید به صورت 
جامع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نباید این موضوع محدود به انتقال مرکز 
سیاسی از تهران باشد چرا که مسائل تهران و جمعیت ساکن در این کالنشهر را 
نمی توان نادیده گرفت. جهانگیری با اشاره به تدوین پیش نویس سند سیاست 
گذاری ســاماندهی و تمرکز زدایی تهران تصریح کرد: کارگروه تخصصی شورای 
ســاماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ســاماندهی و تمرکز زدایی از تهران 
جلسات متعددی را با دستگاه های مربوطه برگزار کرده که حاصل این جلسات 
تدوین این پیش نویس است که جمع بندی آن به سه پیشنهاد منتج شده است. 

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نشست مجازی با 
اعضای مجمع تشــکل های مردم نهاد در عرصه بین الملل 

گفت: وجود مجمع تشــکل های مردمی بین المللی به مثابه 
دیده بانــی برای کمک به تایید، تصحیح یا تکمیل روند های 
سیاســت خارجی است.سعید جلیلی عضو شــورای روابط 
خارجی کشــورمان روز پنجشنبه در نشستی مجازی که با 
حضور اعضای مجمع تشــکل های مردم نهاد در عرصه بین 
الملل همراه بود، اظهار داشت: حضور تشکل های مردمی در 
عرصه روابط بین الملل فرصتی است که می تواند با گسترش 
دیپلماســی عمومی، به پیشــبرد اهداف ملی در سیاســت 

خارجی کمک نماید.وی همچنین با رد البی گری مرسوم در 
دنیا که معموال با تطمیــع و تهدید صورت می گیرد، گفت: 
از نگاه انقالب اسالمی، دیپلماسی عمومی صحیح به واسطه 
اقناع ملت هاســت و این فعالیت های اقناعی است که پیوند 
پایدار میان ملت ها را شکل می دهد.جلیلی افزود: تشکل های 
مردمی در عرصه بین الملل با تبیین درست واقعیات و حقایق 
می توانند نقشی بزرگ و تاثیرگذار در این زمینه داشته باشند.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان 

خود، مقابله با جنگ نرم دشمن در عرصه روابط بین الملل را 
یکی دیگر از زمینه های الزم برای ورود تشــکل های مردمی 
خواند و تصریح کرد: دشــمن ابتدا تصویر نادرست از صحنه 
ارائه می دهد و سپس بر مبنای آن، تحلیل های غلط را القاء 
می کند. تصحیح تصویر های غلط و ارائه تحلیل درســت به 
ملت هــا، از کارویژه های مهمی اســت که اقــدام به موقع 
تشــکل های مردمی در این زمینه می تواند نقش موثری در 

خنثی سازی نقشه دشمنان داشته باشد.

حضور تشکل های مردمی 
در روابط بین الملل فرصتی 
برای پیشبرد اهداف ملی



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 16 دی 1399  21 جمادی االول 1442  5 ژانویه 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4544 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر قصور در انجام اصالحات ساختاری بودجه؛

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چه پیامدهایی دارد؟
حــذف ارز ۴۲۰۰ می تواند ۲.۵ برابر رقم پیشــنهادی مجلس 
برای طرح تامین کاالی اساسی منبع جدید ایجاد کند و یارانه 
سه دهک پایین درآمدی را به هر نفر حدود ۳۵۰ هزار تومان 
افزایش دهد.،  با قصور دولت در انجام اصالحات ساختاری در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشــور، اینکه این مسئولیت سنگین 
بر دوش مجلس است که با اتخاذ تصمیمات بزرگ، بار اصالح 
ساختار را به ســرمنزل مقصود برساند. به اذعان کارشناسان، 
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که بیش از ســه سال است 
میهمان اقتصاد ایران اســت و در این مدت خسارات فراوانی را 
متوجه ســفره مردم، فعاالن شناسنامه دار اقتصادی و فضای 
کســب و کار کشور وارد کرده، از جمله اصالحات مهمی است 
که انتظار می رود توســط مجلس اتخاذ شود.فروردی، ۹۷ بود 
کــه دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را تک نرخی کرده و هرگونه 
معامله در قیمت های باالتر از آن را قاچاق اعالم کند. اســحاق 
جهانگیــری در ایــن باره گفت: دولت مصمم اســت به مردم 
اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان 
و قابل پیش بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که 
نرخ دالر برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مســافران، دانشجویان، 
محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز 
نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد.اکثر قریب به اتفاق کارشناسان 
اقتصادی این تصمیم را به ضد منافع مردم دانستند و احتمال 
بروز انواع و اقسام فساد را گوشزد کردند اما گوش دولت بدهکار 
هیچکدام از این انتقادات نبود؛ تبعات و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ 
تومانی چنان گسترده شد که صدای فعاالن بخش خصوصی را 
هم درآورد. فعاالن شناسنامه دار بخش خصوصی بارها اذعان 
کردنــد ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه ای اســت که در اختیار 
افرادی خاص قرار می گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی 

شناسنامه دار سلب می کند.

ارز دولتی ثابت ماند اما قیمت برخی کاالها دوبرابر شد!
سیاســت ارز ترجیحی نه فقط قدرت رقابت فعاالن اقتصادی 
شناســنامه دار را تضعیف و بازار برخی کاالهای وارداتی را در 
انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار داد بلکه حتی در کنترل 
قیمت کاالها نیــز انگونه که باید مؤثر نبود. خالف آنچه مورد 
انتظار مســئوالن کشور بود باعث ثابت ماندن قیمت کاالهای 
اساسی نشد. با مقایسه قیمت کاالهایی مانند گوشت قرمز و یا 
چای متوجه می شویم که با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی 

قیمت این کاالها از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸ بیش از دو برابر شده 
است! جزئیات این تغییرات در جدولی که مرکز پژوهش های 

مجلس آن را تدوین کرده آمده است.

ارز ترجیحی هــم بیت المال را به یغما برد هم تولید را 
نابود کرد

نکته قابل توجه آنجاست که نه فقط توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باعث کنترل قیمت نشد، بلکه مسئوالن برای کنترل قیمت در 
برخی بازارها، به افزایش واردات روی آوردند. مرکز پژوهش های 
مجلس معتقد است هرچند قیمت برخی از کاالها پس از یک 
دوره نوسان شدید )مانند مرغ، شکر و …( در بازار کنترل شده 
است، اما این کنترل قیمتی، با هزینه حجم باالی واردات این 
کاالها و درنتیجه آسیب به تولید داخل و هدررفت منابع ارزی 
صورت گرفته است. برای مثال در حالی که ایران در سال های 
گذشــته صادرکننده مرغ بوده، در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ 
بیش از دو میلیون دالر واردات گوشــت مرغ داشــته اســت.

کنترل هــای قیمتی صورت گرفته بــر روی قیمت مرغ باعث 
آســیب جدی به تولید مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای 
این واحدهای تولیدی به همراه داشته است و این درحالی است 
کــه دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ بــه نهاده های تولید، ادعای 

حمایت از تولیدکنندگان این محصوالت را دارد.
ارز ترجیحی در بودجه 1400 وجود دارد؟ /   عزم مجلس 

برای تک نرخی کردن ارز
این سیاســت اشتباه باعث شده تا به بهانه گران نشدن کاالی 

اساسی جیب واردکنندگان پر پول شود و در بسیاری از موارد 
)مانند مواردی که در جدول باال آمد( قیمت نیز کنترل نشود. 
این در حالی اســت که می توان با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
یارانه دهک های پایین درآمدی جامعه را به گونه ای افزایش داد 
که اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی شــود.در بودجه ۱۴۰۰ 
هرچند صحبتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نشــده اســت اما حمید 
پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه در اظهارنظری 
گفته اســت: در الیحه بودجه ســال آینده، ۸ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دالر برای معیشت و ۶ میلیارد 
دالر برای نهاده ها و کاالهای اساســی دیده شــده است.البته 
دولــت در بودجه ۱۴۰۰ به نحو زیرکانــه ای راه را برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشــته است. در بند ۴ جز ب تبصره ۱ 
بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده 
در این قانون به نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی )ETS(، به 
دولت اجازه داده می شــود منابع وصولی را به ردیف درآمدی 
شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره )۵( این قانون واریز نماید. منابع 
واریزی از محل ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰-۷۱ جدول شماره )۹( 

این قانون صرف تأمین معیشت و سالمت مردم می شود.

یارانه دهک های پایین درآمدی می تواند ۷ برابر شود
اگر نرخ ارز در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تومان در نظر گرفته 
شود. مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد برای ۸ میلیارد دالری 
که قرار اســت در سال آتی صرف ارز ترجیحی شود، رقم ۱۶۰ 
هزار میلیارد تومان می شود؛ این در حالی است که رقم در نظر 

گرفته شده برای طرح تأمین کاالی اساسی که توسط مجلس 
تصویب شــد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماه بود که 
دولت را مکلف به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای 
ســه دهک پایین درآمدی جامعه داشت. اگر مبنای محاسبه 
طرح تأمین کاالهای اساســی را مبنا قرار دهیم، با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی می توان یارانه سه دهک پایین درآمدی را ۳۰۰ 
هزار تومــان به ازای هر نفر افزایــش داد که با رقم پرداختی 
فعلی، حدود ۳۵۰ هزارتومان می شــود.معاون اقتصادی مرکز 
پژوهش هــای مجلس درباره راه هــای جایگزین تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی می گوید: بخشی از پول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را می توان مســتقیماً به مصرف کنندگان اختصاص داد اما نه 
لزوماً به همه مردم. سه یا چهار دهک اول جامعه مانند پزشکان 

و وکال لزومی ندارد که یارانه بگیرند.

دولتی که حاضر نیست با تبعات اجتماعی یک تصمیم 
درست مواجه شود!

یکی از دالیل مهمی که بنظر می رســد موجب شــده دولت 
نتوانــد برای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیــم قاطع اتخاذ 
کند، بیم از تبعات و هزینه های اجتماعی این تصمیم اســت. 
به هرحــال ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانــی در بخش واردات که 
طی ســه سال گذشته از منافع ارز ترجیحی بصورت نامشروع 
بهره مند بوده و با سواســتفاده از این یارانه، میلیاردها تومان 
ســود به جیب زده اند، نظاره گر حذف ایــن ارز نخواهند بود 
و چنانچه دولت نتواند ذینفعان و بازیگران این زنجیره شــامل 
واردکنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مردم را درباره 
این تصمیم و تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه و قانع 
کند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی با هزینه های اجتماعی جدی 
مواجه خواهد شــد.ناتوانی دولت در مدیریت ذینفعان و اقناع 
افکار عمومی جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اســت 
که متأسفانه دولت طی سالهای گذشته در تصمیمات اشتباه 
خود، هزینه های اجتماعی زیادی به کشور تحمیل کرده است 
کــه نمونه اخیر آن، اصالح قیمت بنزیــن در آبان ماه ۱۳۹۸ 
بود.طبق اطالع برخی منابع آگاه، کمیسیون تلفیق قصد تک 
نرخی کــردن ارز و افزایش یارانه دهک دهم درآمدی تا ۵۰۰ 
هزار تومان را دارد اما باید دید درنهایت آیا کمیســیون تلفیق 
می تواند در راســتای اصالح ساختار بودجه که جزو مطالبات 
مهم رهبری اســت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ســرانجام 

برساند یا خیر.

شهردار مشهد： 
عدم اجرای پروژه ها، هزینه بر مدیریت 

شهری است
مشهد- علی گلســتانی/ شهردار مشهد گفت：در 
حال حاضر پروژه های بسیاری در سطح شهر مشهد 
در حال اجرایی شدن هستند و بسیاری قبال اجرا و 
به بهره برداری رسیده اســت، اجرای این پروژه ها 
ضروری بوده است که اگر اجرا نمی شد هزینه های 

بسیاری بر شهر و مدیریت شهری تحمیل می کرد.محمد رضا کالئی در آیین 
عملیات اجرایی پروژه تجاری اقامتی و پارکینگ عمومی توحید گفت： در 
طراحی میدان شهدا که شخصا انتقاداتی به آن دارم و می توانست استفاده 
بهتری کرد برخی معطل مانده بود، در طرح هسته مرکزی نیازمند پارکینگ 
هســتیم و معتقدیم بخش زیادی از رونق میدان شــهدا بستگی به افزایش 
ظرفیت پارکینگ در این محل دارد.وی افزود： در میدان شهدا که حدود 
هزار متر با حرم مطهر فاصله دارد نیاز به ساخت پارکینگ داشتیم تا بتوانیم 
مدل های حمل ونقل را برای تسهیل دسترسی زائران به حرم مطهر به ویژه 
در ایام پیک و مناسبت ها تغییر دهیم .شهردارمشهد با اشاره به اینکه ۱۴ ماه 
برای احداث پارکینگ توحید زمان زیادی است و تقاضا دارم سرعت بخشیده 
شــود اظهار داشت： پروژه های زیادی درحال اجرا است که ضروری بوده 
اســت و اگر این پروژه ها اجرایی نمی شد هزینه زیادی به مدیریت شهری 
ایجاد می کرد.کالئي تصریح کرد： نفس یک پروژه، کار سنگینی است اما 
ســوخت آن در حوزه مالی و اقتصادی اســت که حوزه اقتصادی شهرداری 
مشهد پشتیبانی بسیار خوبی از پروژه ها داشته اند.در سال ۹۱ که  معاونت 
اقتصادی تاسیس شد فقط در حوزه مشارکت در پروژه های اقتصادی فعال 
بود اما اکنون به بلوغ رســیده و می تواند بخشــی از بودجه را مستقیما به 
خود اختصاص دهد و تامین مالی پروژه های عمرانی و پشــتیبانی از آنها را 
به خوبی انجام می دهد. اکنون حدود ۱۵ پروژه عمرانی از جمله پروژه های 
تقاطع غیر همســطح خلیج فارس، مصلی، آزادگان، رودپارک  با پشتیبانی 
و تامین مالی حوزه اقتصادی شــهرداری مشهد اجرا می شود که بابت این 
بلوغ به همکارانم در این حوزه تبریک می گویم.مهدی حاتمی سرپرســت 
معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز گفت: پارکینگ توحید طی سال های 
گذشــته به صورت پیمانکاری عرضه شد که به دالیل اینکه شرایط مناسب 
نبود مشــارکت کننده نداشت، با تغییر نگرش و مشارکت بخش خصوصی 
عملیات اجرایی آن آغاز می شــود.وی افــزود： زیر بنای کل پروژه  ۱۲۰ 
هزار متر مربع اســت که ۶۵ هزار متر مربع انتفاعی شامل ۵ هزار متر مربع 
فضای تجاری و ۶۰ هزار متر مربع اقامتی مسکونی بوده و ۵۵ هزار متر مربع 
باقی مانده آن پارکینگ خواهد بود که در ۵ طبقه بصورت قرارداد مشارکتی 
احداث می شود و سرمایه گذار متعهد شده است تا ظرف ۱۴ ماه پارکینگ 
های عمومی و در ۳۶ ماه بقیه پروژه را احداث و به شهرداری مشهد تحویل 
نماید، که با احداث این پروژه و پروژه مقابل هشت آباد مجموعا ۲ هزار پارک 

به ما می دهد و ظرفیت پارک را ۵ برابر می کند.

ظرفیت صادرات ۱۰ میلیارد دالری صنایع غذایی
بنا بر این گزارش رزم حســینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراســم افتتاح این خط تولید در 
شــهرک صنعتی کارآفرینان آذربایجان خاور در شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی حضور 
یافت و فاز دو تولیدات شیرین عسل به دست او افتتاح شد. وی در حاشیه افتتاح خط تولید جدید 
مجموعه شیرین عسل از صادرات پنج میلیارد دالری صنایع غذایی در کشور خبر داد.رزم حسینی 
افزود: ظرفیت و پتانســیل برای صادرات صنایع غذایی تا ۱۰ میلیارد دالر نیز امکان پذیر است که 
این مهم به برکت مجاهدان اقتصادی امکان پذیر اســت.وی در ادامه با اشــاره به فرمایشات مقام 
معظــم رهبری در تکریم کارآفرینان بیان کرد: مقام معظم رهبری از کارآفرینان و تولیدکنندگان 
به عنوان مجاهدان اقتصادی نام برده اند و فرهنگ دینی ما نیز بر موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی 
تاکیــد دارند.وزیر صمت اضافه کرد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، کســانی که باعث ایجاد 
شــغل و کارآفرینی می شوند شخصیت های بزرگی محسوب می شــوند که نظام و انقالب آنها را 
ارج می نهد.رزم حســینی در ادامه با بیان اینکه قدرشناسی از کسانی که بانی خیر )برکت( شوند، 
باید فرهنگ ســازی شــود، گفت: جهانی شــدن قالی تبریز به همت کارآفرینان بوده است و برند 
شیرین عســل به عنوان یکی از برندهای برتر صنایع غذایی کشور، در کنار دیگر برندها به همین 
شــیوه در جهان صادر کننده نمونه شده است.وی در ادامه با بیان اینکه شغل و کارآفرینی باید به 
وسیله بخش خصوصی ایجاد شود، تصریح کرد: کشور را باید با شرکت های بزرگ، نامور و توانمند 
آن بســازیم و در گام دوم انقالب به دنبال اقتصادی قوی برای خانوار شــهری و روستایی توسط 
همین شرکت ها هستیم.وزیر صمت همچنین ابراز امیدواری کرد که شیرین عسل همچنان که نهال 

خود را جهانی می کند، در مناطق محروم در حوزه مسوولیت های اجتماعی به ایجاد شغل بپردازد.
رزم حسینی در ادامه این مراسم ضمن افتتاح خطوط تولید جدید مجموعه غذایی شیرین عسل، از 

بخش های مختلف این مجموعه بازدید به عمل آورد.

ایجاد بیش از ۱۱۰۰ اشتغال جدید
همچنین یونس ژائله رییس هیات مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل در حاشیه این مراسم با 
سپاســگزاری از وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان و استاندار و مسووالن استانی بابت 

حضور در مراسم افتتاحیه، گزارشی از ظرفیت های تولیدی شرکت و اشتغال ایجادشده ارائه کرده 
و طی توضیحاتی برنامه های آتی و در حال اجرای گروه در ایجاد خطوط جدید تولیدی را تشریح 
کرد.وی در ادامه افزود: خطوط تولیدی جدید شیرین عســل در راســتای سیاست های توسعه ای 
شرکت و در تکمیل زنجیره ارزش پیش بینی شده از تولید ظروف بسته بندی و ورق های چندالیه 
و انواع محصوالت شــیرینی و شــکالت با بهره مندی از آخرین فناوری های روز دنیا و از بهترین 
تولید کنندگان ماشــین آالت خریداری و نصب و راه اندازی شــده است.ژائله چنین عنوان کرد که 
راه اندازی این خطوط و انجام این ســرمایه گذاری با همکاری و مساعدت های دلسوزانه مسووالن 
ذی ربط اســتانی و ملی و نیز سختکوشی و تالش شبانه روزی متخصصان این گروه تولیدی میسر 
شده است و جا دارد از همکاری و همراهی این عزیزان از صمیم دل قدردانی و تشکر کنم.الزم به 
ذکر اســت، طرح های توسعه گروه صنایع غذایی شیرین عسل شامل خطوط تولید دراژه شکالتی، 
تافی و کیک با سرمایه گذاری هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰۰ نفر، خط تولید آبمیوه 
و شــیر تتراپک با ســرمایه گذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۳۶۰ نفر، طرح تولید 
ورق ترموفرمینگ با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۷۰ نفر و خط تولید ظروف 
پالستیکی با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۷۰ نفر است.همچنین این خطوط 
بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری و برای ۱۱۰۰ نفر اشــتغال ایجاد کرده و این توسعه 
گامی در راستای اجرایی کردن عملی در نام گذاری سال جهش تولید از طرف مقام معظم رهبری 
محسوب می شود که با وجود محدودیت های ایجاد شده در شرایط تحریمی، نوید بخش اراده و توان 

بخش خصوصی کشور در توسعه کار و اشتغال و صادرات کاالهای ساخت ایران است.

رییس هیات مدیره دهمین تولیدکننده شیرینی و شکالت جهان خبر داد

  به تولید ۱ میلیون تن در سال رسید

شرکت صنایع غذایی شیرین عسل با افتتاح خط جدید خود با دو هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید و ارتقای توان تولیدی خود به یک 
میلیون تن محصول در سال، تبدیل به بزرگ ترین تولید کننده شیرینی 
و شــکالت در خاورمیانه و دهمین تولید کننــده بزرگ این محصوالت 
در جهان شــد.بنا بر گزارش های منتشره، گروه تولیدی صنایع غذایی 
شیرین عســل با افتتاح خطوط تولید جدید خود در آذربایجان شرقی با 
ظرفیت تولید یک میلیون تن و ۲۸ هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری 
تبدیل به بزرگ ترین تولید کننده شــیرینی و شکالت در خاورمیانه و 
دهمین تولید کننده بزرگ این محصوالت در جهان شد.با راه اندازی این 
خطوط تولیدی توسط شیرین عســل )واحد شماره دو(، بیش از هزار و 
یکصد نفر اشتغال جدید در حوزه صنایع غذایی به وجود آمده است که 
در مجموع میزان اشتغال زایی شــرکت شیرین عسل را به ۲۰ هزار نفر 

رسانده است.
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دبیرکل اوپک:استانها

آماده تنظیم افزایش تولید نفت هستیم
دبیرکل اوپک اعالم کرد اوپک و متحدانش آماده هســتند برنامه افزایش دو میلیون 
بشکه ای تولید روزانه در چند ماه آینده را بر اساس وضعیت بازار تنظیم کنند.، دبیرکل 
اوپک یک روز پیش از دیدار این گروه با متحدانش در روز دوشــنبه، اعالم کرد اوپک 
ریسکهای نزولی فراوانی برای بازارهای نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۱ می بیند. محمد 
بارکیندو گفت: با وجود نشانه های امیدوارکننده، دورنمای نیمه اول سال ۲۰۲۱ بسیار 
درهم بوده و همچنان ریسکهای نزولی بسیاری وجود دارند.این اظهارات بارکیندو در 
دیدار با کارشناسان اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پالس معروف هستند، مطرح 
شد. این گروه روز دوشنبه برای تصمیم گیری درباره میزان تولید نفت در فوریه دیدار 
خواهد کرد.اوپک پالس در دســامبر تصمیم گرفت بــه جای افزایش تولید به میزان 
دو میلیون بشــکه در ژانویه، تولیدش را تنها ۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد 
اما برخی از اعضا با توجه به افزایش شــیوع ویروس کرونا و ضعیف شدن روند بهبود 
تقاضا برای نفت، ضرورت افزایش بیشــتر تولید را زیر سوال برده اند.آمریتا سن، یکی 

از موسسان اندیشکنده »انرژی اسپکتس« در این باره گفت: با توجه به ضعیف شدن 
عوامــل بنیادین، اوپک پالس باید محتاطانه عمل کرده و تولیدش را ثابت نگه دارد و 
برخی از اعضای بزرگ این گروه ترجیح می دهند ســطح فعلی تولید را تغییر ندهند.

عربستان سعودی در دیدار قبلی رویکرد محتاطانه تری را پیشنهاد کرد اما کشورهای 
امارات متحده عربی و روسیه اعالم کردند ترجیح می دهند تولیدشان را افزایش دهند.

بارکیندو گفت: محدودیتهای اعمال شده روی فعالیت اجتماهی و اقتصادی در شماری 
از کشــورها به قوت خود باقی مانده و نگرانی درباره بروز نوع جدید مســریتر ویروس 
کرونا وجود دارد. اقتصاد جهانی ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بهبود قوی پیدا 
کند اما بخشهایی مانند سفر، گردشگری، تفریج و مهمانپذیری ممکن است به سالها 
زمان نیاز داشته باشند تا به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا برگردند.اوپک پالس 
در نتیجه تدابیر قرنطینه جهانی که باعث فروپاشــی تقاضا برای سوخت شد، در سال 
۲۰۲۰ تولیدش را به میزان کم سابقه ای کاهش داد. این گروه از مه تا ژوییه تولیدش 

را ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرد و سپس میزان محدودیت تولیدش را از اوت به 
۷.۷ میلیون بشکه در روز و از ژانویه به ۷.۲ میلیون بشکه در روز تسهیل کرد.دبیرکل 
اوپک اظهار کرد اوپک اکنون انتظار دارد کشــورهای در حال توسعه احیای تقاضای 
جهانی برای نفت را هدایت کنند و تقاضای جهانی در ســال ۲۰۲۱ به ۹۵.۹ میلیون 
بشکه در روز برسد که ۵.۹ میلیون بشکه در روز باالتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود.اگرچه 
ساخت و توزیع واکسنهای کووید ۱۹ خوش بینی بازار را برانگیخته است اما رشد تقاضا 
هنوز ضعیفتر از آن اســت که مصرف را به سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از 
شــیوع همه گیری برگرداند.بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت سال ۲۰۲۰ را 
در باالی ۵۰ دالر در هر بشکه به پایان برد که بیش از یک پنجم کاهش ساالنه داشت 
اما در مقایســه با رکورد اندک آوریل، بیش از دو برابر رشد داشت که نتیجه همکاری 
تولیدکنندگان در محدودیت عرضه و تصویب بسته های محرک مالی به ارزش هزاران 

میلیارد دالر در آمریکا و اتحادیه اروپا بود.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد؛
حرکت رو به جلوی پاالیشگاه خانگیران در 

انجام فعالیت های پژوهشی 
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: در مسیر دستیابی به اهداف 
و اســتراتژی های حوزه های پژوهشی صنعت گاز، گام ها و اقدامات موثری در 
راستای ایجاد کسب و کار، اکو سیستم کارآفرینی و بوم توسعه فناوری برداشته 
شده اســت.به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
دکتر مظلوم فارســی باف در بازدید از مرکز رشد نوآوری سرخس و پژوهشکده 
توســعه گوگرد خانگیران افزود: این مجتمع در راستای پیشبرد اهداف شرکت 
ملی گاز ایران با تحقیق، توســعه و انجام فعالیت های پژوهشــی در حوزه های 
عملیاتی صنعــت گاز از جمله هاب گوگردی و راه اندازی مرکز رشــد نوآوری 
در شهرســتان مرزی سرخس، فضای بســیار مثبتی را برای تعامل و همکاری 
بخش دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان بوجود آورده و شاهد حرکت رو به 
جلو شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در این حوزه ها هستیم.وی با بیان 
اینکه پژوهش و فناوری تا مرحله تجاری ســازی جزو الینفک یک صنعت است 
اظهارداشت: مباحث مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در سطح شرکت 
های پاالیشی، مراکز انتقال و توزیع گاز تبدیل به یک گفتمان شده است و این 
مسیر با انجام پروژه ای تحت عنوان » بستر سازی و طراحی اکو سیستم فناوری 
» و اســتفاده از فرصت های موجود در حال پیگیری اســت.این مقام مسئول با 
بیان اینکه صنعت گاز در حوزه فناوری پیشــرو است تصریح کرد: باید بتوانیم 
بعد فناوری را به ســمت تکمیل زنجیره ارزش پیش برده و یک شرکت در طراز 

جهانی باشیم.

تصفیه خانه سنندج میزبان آب سد آزاد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان گفت: بمنظور پایان دغدغه کیفیت 
آب شــرب سنندج، تصفیه خانه این شهر میزبان خط انتقال 3۰ کیلومتری آب 
از سد آزاد خواهد بودبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
مهندس کامران خرم در خصوص ســامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه 
سنندج اظهار کرد: پس از تکمیل مطالعات، هزینه نهایی برآورد خواهد شد و در 
حال حاضر مبلغ حدود 3۵۰ میلیارد تومان پیش بینی گردیده که الزم است در 
طی ۲ ســال این مبلغ جهت اتمام کار، ابالغ گردد.وی بیان کرد: با هدف تامین 
آب شرب سالم و پایدار شهروندان شهر سنندج، برای اولین بار ردیف بودجه ای 
در سال آینده برای این منظور تعریف شد و برای اجرای این سامانه انتقال، ۹۰ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، 
با اشــاره به اجرای پروژه سامانه خط انتقال آب به طول 3۰ کیلومتر از سد آزاد 
به تصفیه خانه سنندج  یادآور شد: مجری اجرای این پروژه شرکت آب و نیروی 
ایران است که براساس پیگیری و هماهنگی های بعمل آمده مطالعات طرح در 
حال جمع بندی است و عملیات اجرایی در سال ۹۹ آغاز خواهد شد.وی با بیان 
اینکه با پیگیری مجدانه استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از محل سازمان مدیریت بحران کشور 
به این اســتان اختصاص داده شد، ابراز امیدواری کرد:عملیات اجرای این پروژه 

در سال جاری آغاز گردد.

شرکت پاالیش نفت  اصفهان ۱۵۰۰ دستگاه 
 تبلت به دانش آموزان تحت پوشش

 کمیته امداد اهدا کرد
در مراسمي که با حضور مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان و معاون فرهنگی 
کمیته امداد کشور، به منظور اعطاء تبلت ها به خانواده نیازمندان در محل کمیته 
امداد برگزارشده بود، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان بابیان اینکه 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان، پیشتازان عرصه خیر و احسان هستند، 
از مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به دلیل حمایت از نیازمندان تقدیر 
کرد و گفت: تبلت هاي اهدایي بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی صورت گرفته 
اســت که با همکاری مجموعه شــرکت پاالیش نفت اصفهان، به دانش آموزان 
خانوارهای تحت حمایت در سراسر استان اهدا خواهد شد.کریم زارع شرکت با 
یادآوری اینکه بالغ بر ۱۹ هزار دانش آموز در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
در سراسر استان مشغول تحصیل هستند، گفت: در ابتدای سال تحصیلی ۴۵۰۰ 
نفر از این عزیزان فاقد امکانات الزم برای تحصیل غیرحضوری بودند که تاکنون و 
با احتساب تبلت های اهداشده توسط  شرکت پاالیش نفت اصفهان و با همکاری 
خیــران، نیکوکاران و صاحبان نیک اندیش صنایع بزرگ اســتان، 3۵۰۰ نفر از 
این دانش آموزان صاحب تبلت یا گوشــی هوشمند شده اند.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکید بر جایگاه مواسات و مساوات در متون دینی و 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در سال جاري مبني بر گسترش فرهنگ همدلی 
و کمک جمعی اظهار داشــت: با توجه به مشکالت دانش آموزان نیازمند تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمیني )ره(  و عدم توانایی شان براي تأمین هزینه 
خرید تبلت، این شــرکت باهدف بهره مندی دانش آموزان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمیني )ره(، از آموزش مجازی و ایجاد شرایط برابر و مناسب ایشان با 
سایر دانش آموزان کشور، خرید تعداد ۱۵۰۰ دستگاه تبلت را متقبل شده است.

رئیس روابط عمومي شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکید بر اینکه در این 
شــرکت ، تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی و گسترده دارد، 
گفت: پاالیشگاه  همواره در توسعۀ کسب وکار به مسئولیت های اجتماعی  توجه 
داشته است  و در راستاي همین مسئولیت های خطیر اجتماعي و مدني اقدامات 

زیادي نیز انجام داده است.

عراق ۲ میلیارد دالر نفت به چین پیش فروش می کند
عراق در دوم ژانویه یک قرارداد عرضه نفت چند میلیارد دالری با یک شرکت چینی برای عرضه ماهانه ۴ میلیون بشکه 
نفت به مدت ۵ سال منعقد کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ریپابلیک ورلد، شرکت بازاریابی نفت عراق، 
ســومو، یک قرارداد با ژنهوای چین برای عرضه ۱3۰ هزار بشــکه نفت خام در روز تا ۴ میلیون بشکه با پیش پرداخت ۲ 
میلیارد دالر امضا کرده است. عراق در دوم ژانویه یک قرارداد عرضه نفت چند میلیارد دالری با یک شرکت چینی امضا 
کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امضای این قرارداد را در پارلمان این کشور تایید کرده است. شرکت نفت ژنهوای 
چین این قرارداد را با شــرکت ســوموی عراق برای خرید ماهانه ۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۲ میلیارد دالر به مدت ۵ 
سال منعقد کرده است. این قرارداد عرضه نفت بین عراق و چین، اقتصاد آسیب دیده عراق از بحران کرونا را تقویت خواهد 
کرد. شــرکت های دولتی چین قباًل هم قراردادهای مشــابهی با آنگوال، ونزوئال و اکوادور برای نجات اقتصادهای آنها بسته اند. رئیس شرکت سومو که بر صادرات نفت عراق نظارت 
دارد اعالم کرد این قرارداد ۴.۲ میلیارد دالر برای عراق درآمد خواهد داشت. وی اضافه کرد شرکت سومو چندین پیشنهاد از شرکت های تجارت نفت از جمله شرکت نفت ژنهوای 
چین داشته است.شرکت سومو این قرارداد را با شرکت ژنهوا برای عرضه ۱3۰ هزار بشکه در روز نفت خام امضا کرده و قرار است مبلغ آن را به صورت پیش پرداخت دریافت کند. 

مدیرعامل سومو اعالم کرد این شرکت چینی این قرارداد را در رقابت با شرکت های نفت اروپایی برنده شده است.

مصرف بیش از ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش گرمایش

معــاون وزیر نیرو در امور برق و انــرژی گفت: نزدیک به ۲۵۰ 
میلیون مترمکعب از گاز کشــور در بخش گرمایش مصرف می 
شــود، هرگونه تالش برای کاهش مصرف برق می تواند به طور 
مستقیم درمصرف گاز تاثیرگذار باشد.همایون حائری در جلسه 
ســتاد مدیریت ســوخت نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف 
انرژی )گاز و برق( کشور که در مرکز پایش صنعت برق و ارتباط 
ویدئوکنفرانســی با شرکت های برق منطقه ای و توزیع  برگزار 
شــد، اظهار کرد: با توجه به نقش بسزایی که اصالح روشنایی 
معابــر در کاهش مصــرف دارد، مدیران برقــی باید به صورت 
عملیاتی روشنایی ها را بررســی و برنامه ها برای اصالح آن را 
تسریع کنندوی با تاکید برضرروت بررسی های میدانی توسط 
مدیران خاطرنشــان کرد: با توجه به نقش بســزایی که اصالح 
روشــنایی معابر در کاهش مصــرف دارد، مدیران برقی باید به 
صورت عملیاتی  روشنایی ها را بررسی و برنامه ها برای اصالح 
آن را تسریع کنند.حائری از احتمال تداوم این شرایط تا ۴۰ روز 
آینده خبرداد و گفت: حفظ پایداری شبکه برق بسیار ضروری 
است و اگر صنعت برق توانست پیک بیش از ۵۷ هزار مگاواتی 
تابستان را پشت ســربگذراند، می تواند در این مقطع نیز موثر 
عمل کند.همچنین محمدحسن متولی زاده - مدیرعامل توانیر 
نیز در این نشســت با تاکید بر این که باید برای تشویق مردم 
بــرای کاهش مصرف تالش کنیم، تصریــح کرد: بهره گیری از 
ظرفیت های رســانه و فضای مجازی برای آگاه ســازی مردم 
از روش های کاهش مصرف بســیار ضروری اســت.متولی زاده 
همچنین از طرح ریزی برگزاری مسابقه ای میان شهرها خبرداد 
و گفت: این مســابقه در کنار مشوق هایی که به صورت فردی 
برای مشترکان اعمال می شود، می تواند نتیجه کار جمعی مردم 
هر شهر را برای کاهش مصرف نشان دهد.وی با اشاره به این که 
جزئیات این مسابقه به زودی اعالم خواهد شد  خاطرنشان کرد: 
در شــرایط کنونی باید  روزانه ۱۶ هزار مگاوات ساعت مدیریت 
مصرف شود که برنامه های عملیاتی در این خصوص به استان 
ها اعالم شده است.مدیرعامل توانیر همچنین از ارسال پیامک 
هایی یکسان به مشــترکان برق خبرداد و اظهارامیدواری کرد 
کــه این پیامک ها بتواند در کنار ســایر راهکارهای ارتباطی و 
آموزش روش هایی ساده به هموطنان، در مدیریت مصرف برق 

و گازموثر باشد.

نفت صعود کرد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی با این انتظار 
که اوپک و متحدانش ممکن اســت سطح تولیدشان در فوریه 
را تغییر ندهنــد، افزایش یافت. بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در مارس ۶۲ ســنت معــادل ۱.۲ درصد افزایش یافت 
و به ۵۲ دالر و ۴۲ ســنت در هر بشــکه رسید.بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در فوریه ۵۵ سنت 
معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۴۹ دالر و هفت ســنت در 
هر بشکه رسید.ویرندرا چوهان، تحلیلگر انرژی اسپکتس اظهار 
کرد: جریانهای کالن دیگر شــامل دالر ضعیفتر و قراردادهای 
سرمایه گذاران که بر مبنای احیای صنعت نفت در سال ۲۰۲۱ 
بوده، می تواند از قیمتهای نفت پشــتیبانی کند. همچنین این 
خوش بینــی وجود دارد که اوپک پالس بــا توجه به وضعیت 
شــیوع ویروس کرونا در غرب، ثابت نگه داشتن سطح تولید در 
فوریه را مورد بررســی قرار می دهد.محمد بارکیندو، دبیرکل 
اوپک روز گذشته اظهار کرد انتظار می رود تقاضای جهانی در 
سال ۲۰۲۱ به ۹۵.۹ میلیون بشکه در روز برسد که ۵.۹ میلیون 
بشــکه در روز باالتر از ســال ۲۰۲۰ خواهد بود و در عین حال 
خاطرنشان کرد اوپک ریســکهای نزولی فراوانی برای بازارهای 
نفت در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ می بیند. ما تازه از سال کاهش 
شدید ســرمایه گذاریها، حذف گسترده مشاغل و فروپاشی بی 
سابقه تقاضا برای نفت خارج شده ایم.قیمتهای نفت سال ۲۰۲۰ 
را با حدود ۲۰ درصد کاهش ساالنه به پایان بردند و همچنان در 
حال احیا از پیامدهای تدابیر قرنطینه جهانی هستند که برای 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا وضع شدند و تقاضا برای سوخت 
را ضعیف کردند. حتی بزرگترین تولیدکنندگان جهان با کاهش 
کم سابقه تولید تا پایان سال موافقت کردند.اوپک و متحدانش 
در نشست ماه گذشته خود با پیش بینی بهبود تقاضا برای نفت، 
با افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز موافقت کردند 
و همچنین توافق کردند ســطح تولیدشان را به صورت ماهانه 
ارزیابی کنند.تحلیلگران موسسات انرژی اسپکتس و آر بی سی 
کپیتــال پیش بینی کردند اوپک پالس احتماال ســطح تولید 
ژانویه را در فوریه حفظ خواهد کرد.بر اســاس گزارش رویترز، 
یک گزارش دولتی نشــان داد در آمریکا تولید نفت خام تحت 
تاثیر قیمتهای پایینتر و تقاضــای ضعیف در اکتبر بیش از دو 

میلیون بشکه در روز نسبت به اوایل سال کاهش داشت.

با شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف برق در دنیا، توجه به 
انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته در ایران نیز این انرژی 
طی سال های اخیر توانســته جایگاه مناسب تری را برای 
خود پیدا کند و آنطور که مســووالن اعالم کردند میتوان 
امســال شــاهد صادرات انرژی پاک به کشورهای همسایه 
بود.  در ســال های اخیر بازار انرژی های تجدیدپذیر و نیز 
چارچوب سیاســت های حاکم، به ســرعت درحال توسعه و 
پیشرفت بوده و تحقق ۱۷۷ گیگاوات ظرفیت نصب شده ی 
جدید با سرمایه گذاری جهانی بیش از ۲۸۲ میلیارد دالری 
در حــوزه انرژی های تجدیدپذیر در ســال ۲۰۱۹ میالدی 
)با ۱درصد افزایش نســبت به ســال قبــل از آن( مجموع 
ظرفیت جهانی نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر به ۲۵33 
گیگاوات رســیده اســت.نیروگاه های بادی و خورشــیدی 
به ترتیب بــا ۶۲۲ و ۵۸۴ گیگاوات بیشــترین ظرفیت را 
در بین منابــع انرژی های تجدیدپذیر بــه خود اختصاص 
داده اند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سناریوی 
نقشــه راه انرژی های تجدیدپذیر )REmap( که از ســوی 
آژانــس بین المللی انرژی های تجدیدپذیــر )IRENA( ارائه 
شده، ســهم انرژی های تجدیدپذیر تا سال۲۰3۰ میالدی 
می تواند به بیش از 3۰ درصد در ســبد انرژی دنیا برســد 
که این امر در ســایه تکنولوژی هایی که در حال حاضر در 
دسترس هســتند امکان پذیر اســت که افزایش بهره وری 
انرژی و همچنین بهبود دسترســی به انرژی می تواند سهم 
انرژی های تجدیدپذیر را در ترکیــب انرژی جهانی به 3۶ 
درصد هم برســاند.جهان در حال تحــول در بخش انرژی 
از یک سیســتم مبتنی بر انرژی های فسیلی به سیستمی 
متشکل از انرژی های تجدیدپذیر است و تقریباً هر کشوری 
متناسب با محدوده جغرافیایی اش قادر به مهار انرژی های 
تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خــود خواهد بود که این 
امر می تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد. از طرف 
دیگر از نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اساس 
سیستم ژئوپلیتیکی کنونی مســتقر در دنیا بوده و بیشتر 
کشــورهایی که تولیدکننده سوخت های فسیلی می باشند 
درگذشــته اقتصاد خود را برروی این منابع استوار و اداره 
کرده اند و لذا ضــرورت دارد الگوی جدید و متنوعی برای 

اقتصاد خود انتخاب کنند.

این امر عالوه بر آنکه دغدغه ای برای این کشورها به حساب 

می آیــد، فرصت عظیمی بــرای کشــورهای تولیدکننده 
سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن ها از نظر منابع 
انرژی های تجدیدپذیر نیز غنی هســتند، بنابراین فرصتی 
برای آن ها وجود دارد تا بتوانند به عنوان بازیگر فعال بخش 

انرژی  باقی بمانند.

اوضاع در ایران چگونه است؟
 آنطور که رضا اردکانیان - وزیر نیرو گفته با اتکا به پتانسیل 
باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، 
زیســت توده، زمین گرمایی و غیــره وزارت نیرو به منظور 
تحقق سیاست ها و اسناد باالدستی در برنامه های توسعه ای 
جمهوری اســالمی ایران و ایجاد تحول در زمینه توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه ریزی کرده 
اســت.به گفته وی حمایت از بخش خصوصی برای توسعه 
کاربــرد انرژی های تجدیدپذیــر )۱۰۰ درصد نیروگاه های 
تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حال انجام اســت(، عقد قرارداد خرید 
تضمینی برق تجدیدپذیر با شــرایط مناســب، حمایت از 
تولیدکنندگان با هدف انتقال و بومی ســازی فن آوری های 
انرژی های تجدیدپذیــر، حمایت از مراکز تحقیقاتی جهت 
توسعه برنامه های تحقیقاتی برای فن آوری های رقابت پذیر 
و فراهم کردن زمینه دسترســی به بــرق پایدار در مناطق 
دورافتاده و روســتاها با نظارت شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو از جمله این اقدامات اســت.وی با بیان اینکه بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده تاکنون شاهد بهره برداری 
از حدود ۸۵۰ مگاوات نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و 
پاک بوده ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه های مذکور از طریق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی )بیش از 
۱۶۰ شرکت فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر( در اکثر 
قریب به اتفاق استان های کشور ایران توسعه یافته اند.به گفته 
اردکانیان ظرفیت مذکور شــامل ۴۵۰۰ واحد سامانه های 
کوچک مقیاس )پشــت بامی( خورشیدی اســت که تماماً 
در مناطق محروم و کم برخوردار کشــور احداث شده اند و 
همچنین ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث 
بوده که پیش بینی می شود اکثر آن ها تا پایان فعالیت دولت 

دوازدهم به بهره برداری برسند.

برنامه صادرات چیست؟

طبق اعالم وزیر نیرو با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی 
ایــران و وجود تقاضــای فراوان به برق و انــرژی در اغلب 
کشــورهای هم جوار، ابالغ مصوبه صادرات برق تجدیدپذیر 
از سوی وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی از اقدامات مهمی 
است که زمینه را برای همکاری های بین المللی فراهم کرده 
تا از  طریق ســرمایه گذاری شرکت های خصوصی داخلی، 
خارجی و یا مشــترک روی پتانسیل های جذاب انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، برق تولیدی را به کشــورهای همســایه 
صادر کنند.همچنین محمد ساتکین - معاون وزیر نیرو در 
امور انرژی های تجدیدپذیر در این باره به ایسنا گفت: تا این 
لحظه حتی یک مگاوات برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
صادر نشده است اما در سال جاری اولین گام صادرات برق 
از طریق تجدیدپذیرها برداشته خواهد شد.  وزیر نیرو اجازه 
صادرات بــرق تجدیدپذیرها را صادر کرده اســت تا برای 
سرمایه گذاران این بخش تشویق محسوب شود، اما معتقدم 
که باید اختیار صادرات در دســت توانیر باشد، چرا که باید 
برنامه ریزی هــا به گونه ای پیــش رود که بتوان به توانیر به 

عنوان یک منبع مطمئن برق حساب کرد.
وی با اشــاره به ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر 
گفت: در حال حاضر ۸۲۴ مــگاوات انرژی تجدیدپذیر در 
ایران نصب شــده و با توجه به ســرعتی که در این سال ها 
برای توســعه انرژی های تجدیدپذیر داشــته ایم، می توانیم 
بگوییم که روند چندان کند نبوده و توانســته ایم طی چند 
سال اخیر حمایت های تشویقی برای سرمایه  گذاران بخش 
خصوصی انجام دهیم به طور مثال برق ۸۰ تا ۱۰۰ تومانی 
را هــر کیلووات ۱۰۴۰ تومان خریــداری می کنیم تا مردم 
تشویق به سرمایه  گذاری در این بخش شوند.به گفته معاون 
وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر در سال ۱3۹۹ نیز 
3۲۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شــد و به 
این ترتیب از مرز ۱۰۰۰ مــگاوات عبور خواهیم کرد. وی 
همچنیــن در باره تحقق توســعه تجدیدپذیرها به ۵۰۰۰ 
مگاوات گفت: رســیدن به این عدد به سرعت قابل تحقق 
نیســت اما این که در عرض یک ســال، صدها مگاوات وارد 
مدار می شود، با توجه به شرایط تحریم یک کار قابل توجه 
اســت. عالوه بر این در حال حاضر ۸۸۰ مگاوات پروژه نیز 
برای احداث وارد شــده است که از این میزان بین 3۲۰ تا 
۴۰۰ مگاوات تا پایان ســال ۱3۹۹ یا اوایل ســال ۱۴۰۰ و 

مابقی نیز تا نهایتا ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.

صادرات تجدیدپذیرها نزدیک می شود

صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد 14 عدد ترانسمیتر فشار 
و دمــا مورد نیاز خود را از طریــق مناقصه عمومی خریداری 
نماید.تامین کنندگان واجد شــرایط می توانندحد اکثر ظرف 
مدت 10روزاز تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه 
،تکمیل و عودت آن به همراه رزومــه کاری و معرفی نامه به 
آدرس :اصفهان - زرین شــهر- صنایع شــیمیایی اصفهان 
مراجعه نمایند. ) صندوق پســتی 159( هزینه آگهی برعهده 

برنده مناقصه می باشد . 
تلفن دریافت اسناد : 03152322600 داخلی 83816 

شناسه آگهی : 1073020

مناقصه  عمومی  دو مرحله ای

روابط عمومی صنایع شیمیایی  شهدای اصفهان

 ) آگهی  شماره 99-100/76(
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گزیده خبر عضو کمیسیون صنایع مجلس:

رهاسازی صنعت دخانیات ایران با نام خصوصی سازی
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه هفته اخیر کمیسیون صنایع 
مجلس، پیشنهاد دادم که گزارش ویژه روی صنعت دخانیات توسط کمیسیون صنایع 
انجام شود این موضوع در دستور کار کمیسیون است و راهکارهایی که برای تولید و 

صیانت از صنایع داخلی وجود دارد را دنبال کنیم.
روح اهلل ایزدخواه در حاشیه بازدید از شرکت ملی دخانیات اظهار کرد: صنعت دخانیات 
ایران از صنایع قدیمی و موفق کشــور بوده اما در سال های اخیر  با خصوصی سازی 
احساس می کنیم که نسبت به این صنعت اجحاف شده است. سهم شرکت دخانیات 
ایران به نفع شــرکت های خارجی و گاهی قاچاق کم شده و نیاز به رسیدگی جدی 

دارد. به نظر می رسد حکمرانی و سیاستگذاری صنعتی در حوزه ضعیف بوده است.
وی افزود: مجلس باید در این موضوع ورود کند چراکه از نظر ســهم بازار محصوالت 
داخلی و همینطور اشتغال زایی و کاهش ارزبری این موضوع اهمیت دارد. الزم است 
که اصالح جدی در سیاســت های دخانیات صورت بگیرد به همین علت امروز برای 
بازدید شرکت دخانیات آمده ایم. به نظر می رسد تولید در وضعیت خوبی است و توسعه 
تولید هم انجام شده است. رشدی که شرکت دخانیات ایران در یک سال اخیر نشان 
داده پوشش خوب و قابل توجهی است ما باید فراتر از این روی صنعت دخانیات کار 
کرده و مجلس باید ورود کند. این عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: در جلسه 
هفته اخیر کمیســیون صنایع مجلس، پیشــنهاد دادم که گزارش ویژه روی صنعت 

دخانیات توســط کمیسیون صنایع انجام شود این موضوع در دستور کار کمیسیون 
است راهکارهایی که برای تولید و صیانت از صنایع داخلی وجود دارد را دنبال کنیم.

وی افزود: زمانی که شرکت ملی دخانیات خود سیاستگذار صنعت دخانیات نیز بود 
انسجام بهتری وجود داشت. البته لزونی ندارد که یک مجموعه هم سیاست گذار و هم 
مجری باشد اما این بدان معنا نیست که به بخواهیم به نام خصوصی سازی، رهاسازی 
کنیم. طبق گزارش اولیه ای که ما دریافت کردیم به نظر می رسد یک نوع رهاسازی 
رخ داده است.وی افزود: مرکز برنامه ریزی و نظارت دخانیات در وزارت صمت هم باید 
گزارشــی به مجلس دهد تا مشخص شــود این سیاست گذاری ها به چه نحوی بوده 
است. اما آنچه در عمل دیده می شود این است که دست شرکت های خارجی در بازار 
داخل به شدت باز شده، ظاهرا حق امتیازی هم که پرداخت می کردند به صفر رسیده 
یا بسیار کم شده و سهم قاچاق هم باال بوده بطوریکه گفته می شود حدود ۲۵ درصد 
بازار قاچاق دخانیات است. از همین جهت صنعت دخانیات باید یک بازنگری اساسی 
شود، باید بررسی شود که بعد از این واگذاری ها چه چیزی به نفع صنعت داخل چه 
در بخش کشاورزی تولید توتون و چه در بخش تولید سیگار است. ایزدخواه در پاسخ 
به سوالی پیرامون ســهم باالی قاچاق در این بازار گفت: احتمال می دهم که دست 
شرکت های خارجی که امروز در بازار داخل ما هستند در قاچاق نیز به نحوی دخالت 
دارد باید بررسی شــود که قاچاق از چه کانال هایی هدایت می شود. ما هنوز اول راه 

هســتیم، انشااهلل با گزارش نظارتی مجلس در صنعت دخانیات مشخص می شود که 
وضعیت قاچاق به چه نحوی اســت. وی اضافه کــرد: در این حوزه وضعیت صادرات 
خوبی نداریم و باید برای صادرات محصوالت داخلی هم باید کار جدی صورت بگیرد.  
یکی از خطوط قرمز مدنظر ما زنجیره تولید اســت نباید اینطور باشــد که شــرکت 
خارجی بخش سودده خود را به داخل بیاورد ولی بخش اشتغالزایی که می تواند برای 
کشاورزان نا نیز بازار ایجاد کند را نیاورد و سهم بازار ما را هم تصاحب کند. اگر بازار 
داخل به خارجی ها داده می شود باید به شرط توسعه زنجیره تولید از ابتدای کشت تا 
انتهای تولید باشد. یکی از معضالت این است که بازار داخل به راحتی به خارجی ها 
سپرده شده و الزام به اشتغال و خرید توتون داخلی نیز وجود ندارد. به اصطالح گوشت 
بازار را به خارجی ها داده ایم و در این میان شرکت های داخلی و شرکت ملی دخانیات 
تحت فشار قرار می گیرند. لذا سیاست حضور سرمایه خارجی باید مورد بازبینی قرار 
بگیرد. ایزدخواه خاطرنشــان کرد: آسیب شناسی در مورد خصوصی سازی که شرکت 
ملی دخانیات پشت سر گذاشت و همینطور ایجاد نظارت و برنامه ریزی دخانیات در 
وزارت صمت مدنظر است. پیشنهاد ما این است که اگر قرار است تحقیق و تفحصی 
در حوزه دخانیات انجام شــود باید روی کل صنعت و بازار دخانیات صورت بگیرد و 
سیاست گذاری بعد از خصوصی سازی، حضور شرکت های خارجی، قاچاق و کشاورزی 

هم مورد بررسی قرار می گیرد.

با مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه محقق شد؛ 
ایران در جمع پنج كشور سازندۀ لیزر پرتوان 

در جهان 
با همت متخصصان و دانشــمندان ایرانی و با کســب دانش فنی ساخت »لیزر 
پرتوان«، ایران عنوان پنجمین کشور سازندۀ این نوع لیزرها را به خود اختصاص 
داد. سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، از انجام موفقیـــت آمیــز 
عمــلیات تست گـرم  لیــزر     پرتوان kw 10 در روز چهارشنبه دهم دی ماه 
با همکاری این شرکت در مرکز علوم و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت: با کسب 
این موفقیت ارزشــمند قرار است از اردیبهشت سال 1400، این لیزر جایگزین 
لیزر گازی اروپایی موجود در شــرکت فوالد مبارکه شود.وی با بیان این مطلب 
در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته که نمایشگاه اپتیک 
و لیزر برگزار شد، شرکت فوالد مبارکه با مرکز علوم و فنون لیزر ایران قراردادی 
مبنی بر تولید و ساخت لیزر فیبری و پرتوان kw 10 به امضا رساند و امروز بعد 
از گذشــت حدود یک سال، تست گرم لیزر انجام گرفت و بر ما مسجل شد که 
توان ســاخت لیزر پرتوان در ایران وجود دارد.نقوی با بیان اینکه در حال حاضر 
فوالد مبارکه از یک لیزر ســاخت کشــور آلمان استفاده می کند گفت: به دلیل 
وجود تحریم ها، امکان تهیۀ قطعات این تجهیز برای شــرکت میسر نیست. این 
در حالی اســت که از این لیزر در دو بخش خطوط تولید فوالد مبارکه استفاده 
می شود و اگر دچار مشکل فنی شود، فعالیت در خطوط تولید محصوالت سرد با 
مشکل جدی مواجه خواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتیم تا این لیزر را در داخل 
بسازیم و بعد از انجام تحقیقات، متوجه شدیم مرکز علوم و فنون لیزر ایران توان 
ساخت لیزر پرتوان را دارد.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه افزود: استفاده از لیزر 
ساخت داخل برای شــرکت فوالد مبارکه در مقایسه با نمونۀ خارجی، از لحاظ 
میــزان هزینه، حدود ۵0 درصد ارزان تر تمام می شــود و در نتیجه از خروج ارز 
از کشور جلوگیری می کند.وی با تأکید بر این موضوع که ساخت لیزر   پرتوان 
اقدامی دانشــی و متکی بر تکنولوژی های بسیار پیشــرفته است ادامه داد: اگر 
ساخت لیزر  پرتوان در داخل کشــور برای ما میسر نمی شد، تولید محصوالت 
سرد در فوالد مبارکه با مشکل مواجه می گشت.به گفتۀ وی، لیزر   یکی از اقالم 
گران قیمت در صنعت به شمار می آید، اما اکنون با دسترسی به توان ساخت لیزر   
پرتوان در داخل کشور، برنامه ریزی برای ساخت ماشین های جوش لیزری و برش 
لیزری انجام خواهد شــد تا با ســاخت آن ها با قیمت های مناسب، این دست از 

ماشین آالت را در اختیار دیگر صنایع قرار دهیم.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
 افزایش تولید و عرضه محصوالت سایپا

 ادامه دارد
 برای نخستین بار دو محصول که جزو قرعه کشی بوده به دلیل تناسب تقاضا با 
عرضه، بدون انجام قرعه کشی به مشتریان واگذار خواهد شد.قائم مقام مدیرعامل 
در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروســازی سایپا گفت: قیمت 
بخش عمده ای از محصوالت گروه خودروسازی سایپا با حاشیه بازار تفاوت کمی 
دارد و این تفاوت کم به دلیل افزایش و اســتمرار عرضه محصوالت بوده است.

به گزارش ســایپانیوز، مجید باقری گفت: در ســایپا علی رغم وجود مشکالت 
جــدی از جمله تحریم های بین المللی و شــیوع کرونا، با همت همه همکاران 
گروه، مولفه های جهش تولید محقق شــده و رونــد ارائه محصوالت مبین این 
موضوع است.وی افزود: ایفای تعهدات معوق روند بسیار خوبی دارد و اکنون برای 
نخستین بار ۲ مورد از محصوالتی که جزو قرعه کشی بوده به دلیل تناسب تقاضا 
با عرضه، بدون انجام قرعه کشی به مشتریان واگذار خواهند شد.قائم مقام فروش 
گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: با توجه به اینکه متقاضی برای دو محصول 
سایپا 1۵1 و نیسان تک سوز آپشنال کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده بوده، 
لذا تمام ثبت نام کنندگان این دو محصول بدون قرعه کشــی می توانند تکمیل 
وجه نمایند.وی افزود: در قرعه کشــی های قبلــی برخی از منتخبان به دالیل 
مختلف از خرید خودرو انصراف می دادند و بر همین اســاس مجوزی از کمیته 
خودرو اخذ کردیم تا بتوانیم رزرو منتخبان را به میزان ۲00 درصد افزایش دهیم 
کــه این اقدام با هدف عدالت در توزیع و تــالش برای عرضه خودرو به مصرف 

کننده واقعی بوده است.

اعطای وام تسهیالت كرونایی به 
شركتهاورانندگان بخش حمل ونقل جاده ای 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
قم درراســتای حمایت از مشــاغل زیان دیده از اپیدمی ویروس کرونا ، به 
شرکتها و رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای مسافر وام تسهیالت کرونایی 
اعطا میگردد .رییس اداره حمل ونقل مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای اســتان قم درتکمیل خبر فوق افزود : طی این اقدام به شرکتهای 
حمل ونقل جاده ای مســافر به ازای هریک از کارکنان، 1۲0 میلیون ریال 
وام پرداخت میگردد .علیرضا اسدی  اضافه کرد : همچنین به رانندگان بخش 
حمل ونقل جاده ای مسافر به ازای هرنفر 60 میلیون ریال وام تسهیالت کرونایی 
پرداخت میشــود . وی شرط الزم جهت پرداخت وام مذکور به شرکتهای حمل 
ونقل جاده ای مســافر را بیمه بودن کارکنان و عدم تعدیل نیرو دانست و ادامه 
داد : شرط پرداخت وام مذکور به رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای مسافرنیز 
دارا بودن کارت هوشــمند فعال می باشد .اسدی اعطای وام تسهیالت کرونایی 
راشــامل تمامی شــرکتها و رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای مسافر) اعم از 

ناوگان اتوبوس ، مینی بوس وسواری ( دانست .

معاون وزیر صمت مطرح کرد
عملکرد مطلوب دولت در حوزه های فوالد، آهن و مس

معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد دولت در حوزه تولید فوالد، مس و آهن را مثبت ارزیابی کرده و بر نگاه زنجیره ای و تکمیل زنجیره ها و همچنین 
شکل گیری بنگاه های بزرگ تاکید کرد.  سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در سومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری های 
وابسته با بیان اینکه دو موضوع »نگاه زنجیره ای و تکمیل زنجیره ها« و »شکل گیری بنگاه های بزرگ« از جمله موارد مورد تاکید ماست، گفت: در ایام تحریم که از سال 1۳۹1 
آغاز شــده اســت، حوزه صنایع معدنی با رشد چشمگیری همراه بود و موجب تاب آوری شده است. صنایع معدنی و فلزات اساسی از جمله بخش های نجات دهنده در این ایام 
بوده است.وی الزمه ایستادگی در دوران تحریم را تمرکز در بعضی صنایع که ارزش افزوده باالیی داشته و موجب اشتغال زایی می شوند، دانسته و اظهار کرد: باید این موضوع 
را در دستور کار قرار داد.   وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صنایع پیشران در این خصوص توجه ویژه ای داشته است.   امیدوار هستیم که این همایش یک نگاه راهبردی 
جدیدی در بخش معدن و صنایع معدنی کشــور ایجاد کند. این ابتکار منجر می شــود موضوع صنایع فلزات غیرآهنی با یک نگاه ویژه دنبال شود.زرندی تصریح کرد: دولت در 
حوزه تولید مس، آهن و فوالد عملکرد مطلوبی داشته و خوشبختانه کشور روسفید است و به چشم انداز 1404 دست خواهیم یافت اما تولید در سایر حوزه ها و فلزات رشد قابل 
قبولی نداشته است )سهم فلزات غیرآهنی به ۵.۳ در سال 1۳۹۸ رسیده است که البته این رشد قابل قبول نیست( و باید روی آن  کار کنیم که چطور می توان در سایر بخش ها 
نیز سهم  کشور را ارتقا داد. ضعف اصلی در کشور، عدم وجود بنگاه های بزرگ است و باید نهادهای توسعه ای مانند شرکت مس در کشور شکل بگیرد. طی چند سال پیش رو 
چنانچه توجه ویژه ای به طال صورت گیرد، قطعا نتایج مطلوبی در خصوص این فلز گران بها خواهد افتاد.معاون طرح و برنامه وزارت صمت، یادآور شــد: در ســال 1۳۹۵ صنایع 
معدنی حدود 1۷.۹ درصد از ارزش صنایع را تشکیل دادند و سپس با رشد بیشتری مواجه شدند و حدود هفت میلیارد دالر در حوزه معدن و صنایع معدنی صادرات داشته ایم. 
در سال 1۳۹4 نیز حدود 1۹.۸ ارزش صنعت در این حوزه بوده است.وی افزود: رشد اقتصاد کشور تا ۲014 حدود 6.6 برابر بوده است. رشد اقتصادی خوب برخی کشورها به 
دلیل شکل گیری بنگاه های بزرگ بوده است که متاسفانه ما از آن محروم هستیم و سیاست های ما اجازه نداده است که بنگاه های بزرگ شکل بگیرد. بایستی نهادهایی برای 
توسعه در کشور داشته باشید و دولت نیز در توسعه این شرکت ها دخیل باشد و نگاه ما به زنجیره ارزش افزوده باال الزم است که تغییر یابد.در ادامه وجیه اله جعفری- رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو- نیز با بیان اینکه شــاهد افزایش ۸.۵ میلیارد دالری ارزش صادرات بخش معدن، در بورس بوده ایم، اظهار کرد: ایمیدرو در بخش اکتشــاف توانسته ۷۵۹ 
آنومالی را شناسایی کند که مستعد تبدیل شدن به معدن هستند. بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور از صنایع معدنی کشور تامین می شود و ما در ایمیدرو به دنبال توسعه 
اکتشاف در تمامی بخش های آهنی و غیرآهنی هستیم. در بحث توسعه اکتشافات امید داریم ذخایر جدید در مدار تولید در استان های مختلف کشور قرار گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: در شرکت های مس و شرکت های فوالدی اکتشافات خوبی صورت گرفته و ذخایر مناسبی نیز ایجاد شده است. در بخش تولید آلومینیوم، مس، سرب و روی نیز نسبت به 
سال 1۳۹۲ آمار قابل قبولی به ثبت رسیده که می تواند در آینده نیز رشد داشته باشد. طرح جامع مس شروع شده و تدوین طرح های جامع مس، طال، سرب، زغال سنگ هم 

آغاز شده که در حال حاضر تدوین آن ها روبه اتمام هستند و در حوزه زغال سنگ نیز طرح جامع آن آغاز شده است. 

وزیر صمت اعالم کرد
 واردات ۱۶ میلیون تن كاالی اساسی

 به كشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به واردات 16 میلیون تن کاالی اساسی 
به کشور، گفت: عالوه بر این 4 میلیون تن کاال در بنادر کشور موجود است که 
اقدامات الزم برای ترخیص آن انجام خواهد کرد.به گزارش صدا و سیما، علیرضا 
رزم حسینی دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: ما در جلسات هفتگی 
ســتاد تنظیم همواره دو مورد را مورد بررسی قرار می دهیم که مورد اول تأمین 
کاالهای مورد نیاز مردم در کشــور است که معموالً سیاست ما بر افزایش تولید 

داخل و همچنین واردات کاالهای ضروری به کشور است.

واردات 16 میلیون تن کاالی اساسی به کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس گزارشی که گمرک ایران اعالم کرد، 
تاکنون بیش از 16 میلیون تن کاالی اساسی به کشور وارد شده است و نسبت به 
تأمین ذخایر کاالهای راهبردی اقدامات خوبی صورت گرفته است.وی در مورد 
ترخیص کاال از گمرکات کشور گفت: این موضوع یکی از برنامه های جدی وزارت 
صمت و وزارت اقتصاد و دارایی است و برای روان کردن هر چه بیشتر کاالهای 
دپو شــده در گمرکات کشور ما بر اســاس مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور 
جدی با همکاری گمرک نســبت به ترخیص سریع کاال از گمرکات کشور اقدام 
می کنیم و تا امروز هم ترخیص کاال به خوبی بر اساس مصوبه انجام گرفته است.

رزم حسینی با اشاره به میزان ورودی کاال به بنادر کشور، بیان داشت: بر اساس 
گزارش واصله در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار بیش از 4 میلیون تن کاال در به 
بنادر کشــور وارد شده که مراحل قانونی برای ترخیص آن صورت می گیرد.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همواره در تالش هستیم که مواد اولیه مورد 
نیاز کارخانجات را تأمین کنیم که تأثیر بر عرضه کاال در بازار خواهد داشــت و 
ســپس در تالش هستیم تا کاالهای اساسی و ضروری را طبق برنامه وارد کنیم 
که خوش بختانه در حال انجام است و سعی کرده ایم با عرضه به موقع این کاالها 

در تنظیم بازار این کاالها اقدام کنیم.

نوسان قیمت 60 قلم کاالی مورد رصد و پایش سازمان حمایت
رزم حسینی با بیان اینکه بررسی قیمت 100 قلم کاال در دستور کار ستاد تنظیم 
بازار قرار دارد، بیان داشت: بر اساس گزارش دیروز ستاد تنظیم بازار، حدود 40 
قلم از این کاالها به لحاظ قیمت و عرضه ثبات خوبی در بازار داشــته و 60 قلم 
دیگر نیز دارای نوسانات قیمت است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده، سازمان 
حمایت و دیگر دستگاه های مسئول سعی می کنند که در جهت کاهش قیمت یا 
تنظیم بازار آن اقداماتی انجام شود.رزم حسینی گفت: در حوزه اختیارات ستاد 
تنظیم بازار به اســتانداران نیز به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار استانی اختیار 
الزم در حوزه قیمت گذاری و ترخیص کاالها داده شده است.وزیر صنعت معدن 
و تجارت با اشــاره به پخش گزارشی از رسانه ملی مبنی بر نرسیدن نهاده های 
دامی پس از ترخیص از گمرک به دست مصرف کننده های واقعی گفت: به همه 
دستگاه های مسئول ابالغ شده که باید به سامانه جامع تجارت متصل باشند.وی 
گفت: اکنون نیز اعالم می کنیم دســتگاه های نظارتی باید به عملکرد بخشی از 

دستگاه های دولتی که در این مورد کوتاهی و یا کم کاری کرده اند، ورود کنند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960331009001499مورخ 99/08/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن خدابنده قرزند قربانعلی  
به شــماره شناسنامه 771 به صورت اعیان شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 66مترمربع مفروز از اعیان پالک 57 فرعی از 162 اصلی واقع در کرج خریداری از 
مالک رسمی خانم بتول سبزعلی بیگ )خانم بتول سبزعلی بک( به طور قولنامه ای که مالکیت 
نامبرده در ذیل صفحه 201دفتر 742 ثبت می باشد، محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/16 

 عباسعلی شوش پاشا - رئیس ثبت اسناد و امالک  )م الف:99/768/ف(

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری فهرست بهایی ساختمانهای پردیس 
طاقبســتان دانشگاه به شماره 2099003454000035 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/10/15 ساعت 9 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/10/20 
* مهلت زمانی ارسال پاسخ استعالم در سامانه: ساعت 15 مورخ 1399/11/04

* گرید مورد نیاز:  4 ابنیه و 5 تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به باال
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

شماره تماس: 083-34274524 

فراخوان ارزیابی کیفی
 تعمیر و نگهداری فهرست بهایی ساختمانهای پردیس طاقبستان دانشگاه رازي

               تجديد مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

1- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه اول مناقصه شماره ٩٩٠٥٤٣ ) عملیات کندن، دپو، خرد سازي و بارگیري گوگرد به کامیون و کیسه زنی کود بنتونیت ( با شماره فراخوان 
2٠٩٩٠٩21٣٤٠٠٠٠٥٩ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر 16٥ جاده مشهد/ سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شــرايط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي حداقل رتبه 7)هفت( گواهینامه تایید صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکدهای فعالیت 1-حمل و نقل و 7- امور تاسیساتی 
)دارا بودن گواهی صالحیت در هر دو کد اعالم شده الزامی می باشد.( یا کلیه شرکت هاي داراي حداقل پایه ٥ )پنج( در)رشته نفت و گاز یا رشته صنعت و معدن و یا رشته کاوشهای 

زمینی( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 4- مهلــت و آدرس دريافت اســناد: حداکثر تا ســاعت 12 مــورخ ٩٩/11/٠1 ، متقاضیان مــی توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســامانه ســتاد( به آدرس

 https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و 
سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، 

متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه مي بایست حداکثر تا ساعت 12 مورخ ٩٩/11/1٤ اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 – ميزان و نوع تضمين شــركت در مناقصه:  مبلغ ٣.2٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال )ســه میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه تضمین 

معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشايش پاكت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت 1٠ مورخ ٩٩/11/1٥ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 2 پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

شماره مجوز: 1399.5864نوبت اول



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 16 دی 1399  21 جمادی االول 1442  5 ژانویه 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4544 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

افزایش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش ۱۹۱۴۸ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد به یک 
میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۲۶ 
واحدی به ۱۹ هزار و ۵۳۴ واحد رســید. دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت سومین روز 
هفته )دوشــنبه پانزدهم دیماه ۹۹(، شــاهد روند صعودی شاخص های منتخب بود. به 
گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۵۰۰۳ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد 
به رقم ۳۵۹ هزار و ۱۷۷ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۶۷۷۷ واحدی 
معادل ۱.۴۹ درصد، عدد ۴۶۲  هزار و ۴۷۸ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت 
)هم وزن( نیز با افزایش ۴۴۳۶ واحدی به رقم ۳۰۲ هزار و ۷۲۷ واحد رســید. همچنین 
شاخص سهام آزاد شناور، ۲۴۷۸۵ واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۹۳۱ 
هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با ۱۶۳۷۳ واحد افزایش به رقم یک میلیون 

واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۳۰۳۷۹ واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون 
و ۷۹۹ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس 
تهــران، نمادهای معامالتی فارس، وبملت، فملی، اخابر و خودرو، با بیشــترین افزایش، 
تاثیر زیادی در روند صعودی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی 
خبهمن، ونیکی، برکت، کویر، بوعلی و پاکشــو، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر 
کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس ۹ میلیارد و ۴۳۹ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۵۹۷ هزار 
نوبت معامله و به ارزش ۱۰۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، 
بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد آپ)آسان پرداخت پرشین( با ۵ درصد رشد بود و 
پس از آن، نمادهای وساخت، وساخت، غدام، شبهرن، غچین و امید بود. همچنین نماد 

معامالتی ددام)داروسازی زاگرس فارمد پارس( با ۴.۷۳ درصد، بیشترین کاهش قیمت را 
داشت و پس از آن نیز، نمادهای غپینو، دشیمی، برکت، ولپارس، دسبحا  و کفرا بود. روند 
معامالت دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معامالتی شستا، برکت، ولپارس، 

خودرو، شپنا، ثامید و کاما، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی کمند، غنوش، خنصیر، وکار، ونفت، خزر و چدن 
با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای انرژی۱، بوعلی، بوعلی، برکت، 
وسخراج، غپینو و ثاخت بیشترین حجم عرضه را داشتند.در معامالت دیروز بازار سرمایه، 
شاخص صنایع مختلف با افزایش همراه شدند. بر این اساس شاخص صنایع ذغال سنگ، 
محصوالت چوبی، اطالعات و ارتباطات، وســایل ارتباطی، کاشی و سرامیک، محصوالت 

فلزی و بانکها روند صعودی را به ثبت رساندند.

هنر کارت محصول ویژه بانک آینده برای 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر کشور

بانک آینده، به عنوان بانکی پیشــرو در عرصه ارائه خدمات و محصوالت متنوع و 
منطبق بر نیاز مشتریان، برای نخستین بار در عرصه بانکداری کشور با مشارکت 
صنــدوق اعتباری هنــر، از طرح منحصر به فرد »هنــرکارت« رونمایی کرد.این 
محصول که در پاســخ به مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه و بر اســاس 
نیازســنجی های صورت پذیرفته، طراحی و عملیاتی گردید، با در برداشتن کلیه 
اطالعات هنرمندان شــامل: نام و نام خانوادگی )به دو زبان فارســی و انگلیسی(، 
رســته هنری و تصویری از هنرمندان گرامــی، به عنوان کارت هویتی هر یک از 
هنرمندان نیز قابل بهره برداری است.»هنرکارت« بانک آینده، از تمام قابلیت های 
کارت نقدی متصل به شبکه برخوردار بوده و در تمامی دستگاه های خودپرداز و 
پذیرنده، قابل استفاده است. درج کد دو بُعدی )QR Code( اختصاصی برای هر 
کارت با هدف شناسایی دارنده آن، از دیگر ویژگی هنرکارت به شمار می رود. در این 
کارت، هم چنین عالوه بر سازوکار »بازگشت نقدی« )cashback( ایران کارت، 
امکان تعریف »cashback« ویژه باشــگاه پذیرندگان هنرکارت نیز فراهم شده 
است.معرفی هنرمندان محترم برای افتتاح حساب و دریافت »هنرکارت«، تنها از 
طریق صندوق اعتباری هنر، میسر بوده و آن دسته از هنرمندانی که عضو صندوق 
اعتباری هنر نیســتند، باید ضمن مراجعه به سامانه اینترنتی هنرکارت به نشانی 

www.honar.cards، نسبت به ثبت نام در این سامانه، اقدام نمایند.

حرکت در راستای افزایش سهم اشتغال و 
توسعه کشور از برنامه های اصلی بانک توسعه 

تعاون است
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در ادامه ســفر به استان آذربایجان غربی، 
افزایش ســهم مؤثر در توسعه اشــتغال را از دغدغه های اصلی این بانک عنوان 
کرد.امیر هوشــنگ عصارزاده در جلسه کمیته اشــتغال استان آذربایجان غربی 
که با حضور برخی از نمایندگان اســتان در مجلس شــورای اسالمی و برخی از 
تعاونی ها در محل اســتانداری برگزار شد، تزریق ســرمایه در گردش و تسریع 
در اعطای تسهیالت اشــتغال زایی را از اولویت های بانک توسعه تعاون برشمرد..

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین با حضور در مدیریت شعب بانک 
توســعه تعاون این استان در جلسه ای که با حضور پرسنل برگزار شد با اشاره به 
ضرورت حرکت به سوی ارائه خدمات دیجیتال، خواستار برطرف کردن ضعف های 
مسئولیت پذیری در قبال بانک و استان شد و بر ضرورت دغدغه مندی در ایجاد 
اشــتغال پایدار در جامعه برای بهبود اقتصاد تأکیــد کرد.وی همچنین در ادامه 
سفر خود به آذربایجان غربی جهت شرکت در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان 

میاندوآب در فرمانداری این شهرستان حضور یافت.

پیام مدیرعامل بانک دی به مناسبت نخستین 
 سالگرد شهادت سردار سپهبد

حاج قاسم سلیمانی
دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی به مناســبت نخستین سالگرد شهادت 
ســردار بزرگ اسالم، سردار سپبهد شهید حاج قاسم سلیمانی پیامی صادر کرد. 

متن پیام به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
یک سال پیش در این روز تلخ، ایران یکی از بزرگ ترین دالورمردان تاریخ خود را 
از دست داد و این فقدان جانسوز داغی بزرگ بر دل آزادی خواهان ایران و جهان 
گذاشــت. در پی اقدام کوردالنه دشمنان اسالم، روح مطّهر سردار سپبهد شهید 
حاج قاسم سلیمانی به دیدار سید و ساالر شهیدان شتافت و در جوار حق تعالی 
آرام گرفت. او جان خود را در راه اعتالی پرچم اســالم فدا کرد و برای مبارزه با 
کفر، ستم، تروریسم و داعش به شهادت رسید و این همان پایانی بود که سال ها 
انتظارش را می کشید.مبارزات و مجاهدت های وصف نشدنی سردار سپبهد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در دفاع از اسالم و ایران اسالمی، چه در دوران جنگ تحمیلی 
و چه در مقابله با گروه های تکفیری و تروریســتی طی دو دهه اخیر، ایشــان را 
به یک قهرمان قدرتمند و پرآوازه تبدیل کرد.  شــهید سلیمانی سربازی بود که 
اندیشه و عمل خود را در طول دوران حیات، برای عزت و سربلندی ایران اسالمی 
وقف کرد .او گرچه پیش ما نیست، اما روحش بزرگش نظاره گر ما است و بدون 
شــک چیزی جز تالش برای سربلندی کشــور از ما نمی خواهد. همه تالش ما 
خدمتگزاران میهن اسالمی نیز باید ادامه دادن راه آن شهید بزرگوار در اعتالی هر 
چه بیشتر نام ایران و کمک به امت اسالم باشد. ما نیز می کوشیم با الگو گرفتن 
از آن شــهید عزیز، در راه اعتالی جمهوری اسالمی ایران از هیچ کوششی دریغ 
نکنیم تا پیش شهدا و امام شهدا، سربلند بمانیم.اینجانب به نمایندگی از اعضای 
محترم هیئت مدیره و کارکنان بانک دی نخستین سالروز شهادت سردار بزرگ 
اسالم، سردار سپبهد شهید حاج قاسم سلیمانی را به ملت شریف و عزیز ایران و 
تمامی آزادی خواهان جهان و عاشقان این شهید واالمقام تسلیت عرض می کنم .

مدیرعامل بانک سینا تاکید کرد:
لزوم تالش و برنامه ریزی هدفمند در مسیر 

حرکت رشد و توسعه بانک سینا
مدیرعامل بانک سینا با سفر به شهر شاهرود ضمن دیدار و گفت و گو با همکاران 
شعبه شــاهرود بر برنامه ریزی هدفمند و تالش در مسیر حرکت رشد و توسعه 
بانک با بهره مندی از ظرفیت های بومی این شهر تاکید کرد.دکتر ایمانی گفت: 
شهر شاهرود بهشت کالن شهرنشینان به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی، وجود 
منابع الیزال طبیعی و برخورداری از چندین معدن فعال اســت، لذا همکاران با 
اســتفاده از ظرفیت و پتاســیل مطلوب، می توانند برای جذب منابع و افزایش 
ســهم بازار و بهبود و ارتقاء جایگاه بانک در این شهر بهره ببرند.وی ضمن اشاره 
به تک شعبه ای بودن این بانک در شهر شاهرود، گفت: با توجه به شرایط امروز 
جامعه که شاهد توسعه روزافزون خدمات غیرحضوری هستیم، صرف وجود شعبه 
کارســاز نیست و ســعی ما بر تالش جهت توسعه خدمات کیفی و غیرحضوری 
است در عین حال به منظور بهبود ترکیب مشتریان با بازاریابی مناسب و صحیح 
می توان نسبت به جذب مشتریان حقیقی و حقوقی منطقه اقدام نمود و ضمن 
معرفی بهینه محصوالت و خدمات بانک در حوزه اعتباری زمینه سودآوری بیش 
از پیش شعبه و منطقه را رقم زد.مدیر عامل بانک همچنین با اشاره به تولیدات 
و محصوالت کشــاورزی در این شهر، بر اعطای تسهیالت خرد با اعتبار سنجی 
مناســب و رعایت بهداشــت اعتباری تاکید کرد.دکتر ایمانی در ادامه با بررسی 
عملکرد وضعیت شعبه براساس شاخص های عملکردی، از همکاران خواست تا با 
تالش مجدانه درچند ماه باقی مانده تا پایان ســال در راستای جذب منابع ارزان 
قیمت و کســب درآمدهای غیرمشاع که تاثیر به بسزایی در کاهش قیمت تمام 
شده پول دارد، کوشا باشند.گفتنی است در این سفر معاون امور شعب و مناطق و 

مدیران بازرسی و منطقه گلستان وسمنان مدیرعامل را همراهی کردند.

در نشست مشترک مدیران صنعت بیمه و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد:
عوارض دریافتی از صنعت بیمه باید در مسیر کاهش تلفات و پیشگیری از حوادث هزینه شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکترغالمرضا سلیمانی در نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه و نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی، ضمن اعالم این مطلب افزود: پذیرش ریسک بخش های تولیدی و خدماتی تنها بخشی از ماموریت های صنعت بیمه است و باید از منظر گسترش اشتغال، 
تولید ثروت و تزریق آرامش به جامعه نیز به فعالیت های آن توجه کنیم.رییس کل بیمه مرکزی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه در زمینه های گوناگون به 
ارائه آمار خدمات این صنعت در ایام کرونا پرداخت و تصریح کرد: صنعت بیمه نقش تاریخی خود را در بحران همه گیری ویروس کرونا به بهترین شکل ممکن ایفا کرده  
که نوعی اعتمادسازی را بین آحاد جامعه به دنبال داشته است.وی از تاکید نهاد ناظر برای تسهیل امر بیمه گری در کشور سخن گفت و افزود: شرکت های بیمه در کنار 
ایفای مسئولیت های اجتماعی در ایام کرونایی، موضوع طراحی و عرضه بیمه نامه های متناسب با عوارض بیماری و پوشش خسارات ناشی از توقف کسب و کار را نیز 
با جدیت دنبال کرده است.دکتر سلیمانی با اشاره به آسیب پذیری صنعت بیمه در برابر مقررات نامتناسب با مبانی این صنعت، خاطرنشان کرد: تقویت صنعت بیمه به 
مفهوم قدرتمندی نظام در تمامی عرصه هاست و ما از نهاد قانونگذار توقع داریم برای گسترش آرامش عمومی به  حفظ آرامش این صنعت کمک کنند.وی در همین راستا 

اظهار داشت: صنعتی که ماموریت آرامش بخشی را بر عهده دارد باید در فضایی ایمن و آرام به فعالیت بپردازد و مشکالت تحمیل شده تمرکز فعاالن آن را بر هم نزند.

رییس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون 
تلفیــق درخصوص تعیین نرخ تســعیر ارز، گفت: مبنای 
محاســباتی آن مشخص نیست و رســمیت دادن به نرخ 

تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صالح اقتصاد نمی دانم. دکتر 
عبدالناصر همتی در این بــاره گفت: موضوع نرخ ارز در 
بودجــه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. برای همین 
در بحث های مربوط به الیحه بودجه در جلســات دولت 
در خصوص نرخ تســعیر درآمدهای ارزی دولت )ناشــی 
از صــادرات نفت و میعانات گازی( با حساســیت خاصی 
تصمیم گیری شــد.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 
تعییــن نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دالر و رســمیت 
دادن بــه این نرخ تســعیر ارز در بودجــه را با توجه به 
توفیقــات اخیــر در صدور نفت و فــرآورده های نفتی و 
خنثــی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند 

تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی ازطرف 
دیگر، به صالح اقتصاد کشور نمی دانم.همتی در گفتگو با 
تسنیم افزود: نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن 
بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با 
کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج 
بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت 
و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده 
گرفــت. به جای باال بردن نرخ تســعیر ارز در بودجه که 
مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتراست 
تالش مجموعه نظام به صدور نفت بیشــتر که حق مردم 

ایران است متمرکز شود.  

آغاز طرح پایش ۱۴۰۰ در بانک ملی ایران
روابط عمومی بانک ملی ایران به منظور ســنجش بازخورد فعالیت های خود در میان 
مخاطبان، از دیروز نظرســنجی گسترده ای با عنوان »پایش ۱۴۰۰« را درباره اقدامات 
ارتباطی انجام شــده این بانک در چهار حوزه شــبکه های اجتماعی، وب سایت بانک، 
فعالیت های فرهنگ سازی در حوزه کودک و نوجوان و نیز برنامه های تبلیغاتی انجام 
شــده در ســال ۹۹ آغاز خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پایش 
عملکرد این حوزه با محورهای چهارگانه در دوره های ۱۴ روزه و از طریق سایت بانک 
انجام خواهد شــد.نتایج این نظرســنجی در طراحی محصوالت و تهیه نقشه راه روابط 
عمومی بانک در سال آینده به کار گرفته می شود.همچنین به منظور تشویق مخاطبان 
به شــرکت در نظرســنجی، در هر دوره به قید قرعه به  ۱۴ نفر از شرکت کنندگان در 

نظرسنجی جایزه ای به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال  اهدا خواهد شد.

واکنش همتی به مصوبه کمیسیون تلفیق؛

رسمیت دادن به نرخ 
تسعیر 1۷500 تومان به 
صالح اقتصاد نیست
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گزیده خبر

یک قاضی انگلیسی مانع استرداد 
»جولیان آسانژ« به آمریکا شد

یک قاضی انگلیســی با صدور حکمی در خواســت آمریکا برای 
استرداد »جولیان آسانژ« بنیانگذار سایت افشاگر »ویکی لیکس« 
را رد کرد. یک قاضی انگلیسی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان 
موسوم به »اولد بیلی« دیروز دوشنبه با صدور حکمی در خواست 
آمریکا برای استرداد »جولیان آســانژ« بنیانگذار سایت افشاگر 
»ویکی لیکس« را رد کرد.به نوشته خبر گزاری »آکسیوس«، این 
قاضی انگلیســی در این خصوص گفت به دلیل خطر خودکشی 
آسانژ در بازداشتگاه های آمریکا، وی نباید به این کشور استرداد 
شود.این قاضی انگلیسی گفته اســترداد وی به آمریکا به دلیل 
ســامتی ذهنی وی »ظالمانه« خواهد بود.آمریکا آســانژ را به 
هک رایانه های پنتاگون و جاسوسی متهم کرده و همچنین ۱۷ 
کیفرخواست دیگر علیه او وجود دارد.آسانژ در آمریکا همچنین 
به اتهام نقض »قانون جاسوســی« سال ۱۹۱۷ و همچنین هک 
کردن رایانه های دولتی این کشور تحت تعقیب است.این خبر در 
حالی منتشر شده که پیشتر »نیلز ملزر« گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور شــکنجه با بیان این که جولیان آســانژ سال ها به 
دلیل گفتن حقیقت تحت تعقیب قرار گرفته، از »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا خواســت وی را عفو کند.این کارشــناس 
ســازمان ملل دو هفته گذشته نامه ای سرگشــاده را خطاب به 
رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد و به جمع فراخوان ها برای عفو 
آسانژ پیوست.پلیس انگلیس در فروردین ۱۳۹۸ جولیان آسانژ را 
که در سفارت اکوادور پناهنده شده بود پس از ساخت و پاخت با 
دولت این کشور و اخراج آسانژ از ساختمان سفارت بازداشت کرد.

براســاس گزارش شبکه خبری بی بی سی، »لنین مورنو«،  رئیس 
جمهوری اکوادور مدعی شده بود که به دنبال نقض مکرر مقررات 
بین المللی بوسیله آسانژ،  دولت اکوادور پناهندگی وی را لغو کرده 
است.جولیان آســانژ ۴۷ ساله در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و 
ویدئوهای کشــتار غیرنظامیان توســط ارتش آمریکا در عراق و 
افغانســتان مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. اندکی 
بعد دولت آمریکا علیه ســایت ویکی لیکس تحقیقات جنایی را 
آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.

انتخابات نهایی سنا در جورجیا:
 تکه ای گمشده در پازل پیروزی بایدن

مردم آمریکا امروز ســه شنبه شــاهد برگزاری انتخابات نهایی سنا در ایالت 
جورجیا هستند؛ انتخاباتی که نتیجه آن می تواند نقشی یاری رسان یا بالعکس 
محدودکننده در پیشــبرد دســتور کار »جو بایدن« داشــته باشد.این روزها 
سرنوشت نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به رغم جار و جنجال 
فراوان »دونالد ترامــپ« و همقطاران جمهوریخواه او، به نتیجه یک انتخابات 
دیگر آن هم در گســتره ای کوچک تر گره خورده است: انتخابات نهایی سنا در 
ایالت جورجیا و هماوردجویی دو نامزد دموکرات برای ربودن کرســی های این 
ایالت از دســِت متصدیان جمهوریخواه آن.هرچند ممکن است از دید ناظران 
خارجی پرونده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تأیید پیروزی »جو بایدن« 
از سوی مجمع گزینندگان رئیس جمهور )الکترال کالج( بسته شده باشد، اما 
نگاهی عمیق تر به روندهای داخلی سیاست گذاری در ایاالت متحده به خوبی 
نشان می دهد که عامل تضمین کننده موفقیت های آتی نامزد پیروز در انتخابات 
ریاست جمهوری همراهی و همگامی کنگره به ویژه سنای فدرال از سیاستهای 
پیشنهادی رئیس جمهور منتخب در دو عرصه داخلی و خارجی است.اهمیت 
این همراهی و پشتیبانی تا حدی است که حزب ناکام در انتخابات می کوشد 
با حفظ و یا حتی کسب اکثریت در دستکم یکی از مجالس قانونگذاری کنگره 
)سنا یا نمایندگان( موازنه قوای برهم خورده در عرصه سیاسی ایاالت متحده 
را مجدداً برقرار سازد و در تصویب یا رد قوانینی که می تواند تأثیری چشمگیر 
در پیشبرد اهداف حزب رقیب داشته باشد، نقشی تعیین کننده ایفا کند.از این 
رو تحت شــرایط کنونی تاش برای برقراری مجدد موازنه قوا، مانع تراشی در 
مسیر تصویب و پیاده سازی قوانینی مغایر با ارزشها و منافع حزب جمهوریخواه 
و همچنین جبران شکست تلخ ترامپ در راهیابی مجدد به کاخ سفید شماری 
از انگیزه های پیدا و پنهان اردوگاه جمهوریخواهان برای صیانت از دو کرســی 
جورجیا در مجلس سنا و همچنین حفظ اکثریت در این مجلس است. به بیان 
دیگر، اهمیت انتخابات نهایی سنا در ایالت جورجیا اگر بیش از اهمیت انتخابات 
سوم نوامبر ۲۰۲۰ نباشد، کمتر از آن نخواهد بود.نگاهی عمیق تر به روندهای 
داخلی سیاســت گذاری در ایاالت متحده به خوبی نشــان می دهد که عامل 
تضمین کننده موفقیت های آتی نامزد پیروز در انتخابات ریاســت جمهوری 
همراهی و همگامی کنگره به ویژه سنای فدرال از سیاستهای پیشنهادی رئیس 
جمهور منتخب در دو عرصه داخلی و خارجی اســتدر واقع نگاهی به ترکیب 
مجلس سنای فدرال اهمیت این انتخابات را برای تعیین سرنوشت دولت آتی 
آمریکا بیش از پیش روشــن می سازد. در حال حاضر مجلس سنای آمریکا با 
۵۲ ســناتور جمهوریخواه در برابر ۴۶ سناتور دموکرات و ۲ سناتور مستقل در 
کنتــرل جمهوریخواهان قرار دارد. در صورت شکســت دو نامزد دموکرات در 
انتخابات جورجیا و تداوم برتری عددی جمهوریخواهان در سنا، سناتور »میچ 
مــک کانل« رهبر اکثریت جمهوریخواهان همان رویه ای را در برابر جو بایدن 
و معاونش »کاماال هریس« دنبال خواهد کرد که پیش از این در برابر »باراک 
اوباما« در پیش گرفته بود: ممانعت از وضع قوانین پیشنهادی دموکراتها و به 
بیان دیگر، خنثی ســازی تاش های دولت بایدن برای پیشبرد امور داخلی و 
خارجی کشور.در واقع، به جرأت می توان گفت که نتیجه انتخابات پنجم ژانویه 
۲۰۲۱ می تواند چشــم انداز دو سال نخست ریاست جمهوری بایدن را بطور 
چشمگیری تعیین کند.از این رو، شخصیت های مهم و اجرایی هر دو حزب از 
دونالــد ترامپ و معاون وی، مایک پنس گرفته تا جو بایدن و کاماال هریس با 
برگزاری گردهمایی های انتخاباتی جداگانه در اقصی نقاط جورجیا می کوشند 
رأی دهندگان ایالتی را به مشــارکت در این انتخابات سرنوشــت ساز تشویق 
کنند.در همین راستا، جو بایدن روز پانزدهم دسامبر- و دقیقاً یک روز پس از 
تأیید پیروزی اش از سوی مجمع گزینندگان- به عنوان چهل و ششمین رئیس 
جمهور آمریکا به ایالت جورجیا سفر کرد تا ضمن قدردانی از اعتماد مردم این 
ایالت به توانایی های او برای هدایت کشور هرگونه بهبودی در وضعیت کنونی 
این ایالت را به پیروزی دو نامزد دموکرات جورجیا در انتخابات نهایی سنا گره 
زند و به صراحت اعام کند که »برای به انجام رساندن نهایی امور به کمک این 
دو نامزد دموکرات در واشــنگتن نیاز دارد«.به رغم پایان یافتن فصل انتخابات 
در ۴۹ ایالت آمریکا و روشن شدن تکلیف کرسی بسیاری از ایالت ها در مجلس 
ســنا، ایالت جورجیا به دلیل عدم موفقیت نامزدها در کســب ۵۰ درصد آرا 
همچنان عرصه رقابتی حساس و سرنوشت ساز برای تصاحب کرسی این ایالت 
در مجلس سناســت؛ رقابتی که در یک ســوی آن دو سناتور جمهوریخواه به 
نامهــای »دیوید پردو« )David Perdue( و »ِکلی الفلــر« )Kelly Loeffler( قرار 
دارند و در سوی دیگر، »جون آساف« )Jon Ossoff( ۳۳ ساله و »رافائل وارناک« 
)Rev. Raphael Warnock( کشــیش سیاهپوســت دموکرات.در این تب و تاب 
انتخاباتی، آنچه که بیش از پیش به چشم می خورد تبلیغات انتخاباتی گسترده 
نامزدها در سرتاسر جورجیا برای ترغیب رأی دهندگان به شرکت در انتخابات 
پنجم ژانویه است. از یکسو، دموکراتها با تبلیغات هدفمند، برگزاری رویدادهای 
انتخاباتــی به صورت مجازی و حتی جمع آوری آرا از طریق مراجعه حضوری 
به درب خانه ها می کوشند تا آرای ساکنان نواحی حومه به ویژه سیاهپوستان 
را از آن خود سازند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ و حامیان وی نیز با زیر سوال 
بردن صحت انتخابات ســوم نوامبر رأی دهندگان را با سودای »انتقام جویی 
و جبران این شکست تحمیلی« وسوســه می کنند؛ اقدامی که به زعم برخی 
تحلیل گران ممکن اســت نتیجه ای معکوس در پی داشته باشد.یکی دیگر از 
نکات قابل توجه در این رقابت ها، ســرازیر شدن کمک های مالی چشمگیر به 
کارزار انتخاباتی نامزدهای دموکرات در مقام مقایســه با رقبای جمهوریخواه 
است. طبق داده های کمیسیون انتخابات فدرال در بازه زمانی ۱۵ اکتبر تا ۱۶ 
دسامبر ۲۰۲۰، کشیش وارناک بیش از ۱۰۳ میلیون دالر و جون آساف بیش 
از ۱۰۶.۸ میلیون دالر کمک مالی جمع آوری کردند که در مقام مقایســه با 
رقبــای جمهوریخواه خود- کلی الفلر بــا ۶۴ میلیون دالر و دیوید پردو با ۶۸ 
میلیون دالر- یک اختاف چشمگیر را نشان می دهد. این در حالی است که به 
گزارش روزنامه نیویورک تایمز حدود نیمی از کمک های مالی اعطایی به کارزار 
دو نامزد دموکرات کمتر از ۲۰۰ دالر بودند، در حالی که در مورد دو ســناتور 
جمهوریخواه، این وجوه مالی ناچیز تنها ۳۰ درصد از کمک ها را تشکیل می داد.

واکنش اتحادیه اروپا به افزایش سطح غنی 
سازی اورانیوم ایران

اتحادیه اروپا به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم که 
به اطاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رســیده است واکنش نشان داد. 
اتحادیه اروپا به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم که 
به تازگی به اطاع آژانس بین الملل انرژی اتمی رســیده اســت واکنش 
نشان داد.براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپایی مدعی 
شــده است که این اقدام ایران خروج قابل ماحظه ای از توافق هسته ای 
است. »علی ربیعی« سخنگوی دولت دیروز )دوشنبه( از آغاز فرایند تولید 
اورانیوم با غنای ۲۰ درصد خبر داد و گفت: »از ساعاتی پیش فرآیند تزریق 
 UF۶ گاز شــروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده

به دست خواهد آمد«.

سخنگوی وزارت خارجه:

 برای همه سناریو ها در برابر آمریکا آمادگی داریم
ســخنگوی وزارت خارجه گفت که درباره تــوان دفاعی ایران نه 
مذاکره شــده، نه می شــود و نه خواهد شد.ســعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران در نشستی 
خبری با اصحاب رسانه به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.خطیب 
زاده در ابتدا درباره بحث پرداخت دیه به خانواده های جانباختگان 
حادثــه هواپیمای اوکراینی گفت: تصمیم هیــات دولت ناظر بر 
پرداخت یکســان دیه به همه قربانیان هواپیما است. این موضوع 
دیه به هیچ وجه جایگزین موضوع و پرونده کیفری که در جریان 

است،  نیست. پرونده کیفری با جدیت در حال پیگیری است.

بار دیگر آمریکا در اقدامات خود علیه ایران در ســازمان 
ملل شکست خورد

وی افزود: آمریکا برای ســومین بار در اقدامات خودت علیه ملت 
ایران در ســازمان ملل شکست خورد و این انزوای فزاینده آمریکا 
را نشان می دهد.سخنگو درباره رای ممتنع عراق در سازمان ملل 
گفت: ما ناخرسندی خود را به برخی همسایگان )در خصوص آرا 
و مواضع شان در موضوع احیای کمیته تحریم ها علیه ایران( اعام 
کردیم و همانطور که می دانید نخست وزیر عراق اعام کرد که در 
حال پیگیری علت این موضوع هستند. کشورهای همسایه بهتر 
می دانند یکجانبه گرایی و یاغی گری ایاالت متحده تا چه اندازه 

به ضرر ملل منطقه است.

اقدامات و اتحرکات و شــیطنت های آمریکا از چشم ما 
پنهان نیست

ســخنگوی وزارت خارجــه درباره تحرکات آمریــکا در منطقه و 
بازگشــت ناو آمریکایی به خلیج فارس گفت: اقدامات، تحرکات 
و برخی شــیطنت های ایاالت متحده از چشم ما پنهان نیست و 
نهادهای اطاعاتی و امنیتی و نظامی ما به تحرکات به ظاهر پنهان 
آمریکا در منطقه و عراق اشــراف کامل دارنــد. پیام های الزم از 
مجاری مختلف با صراحت و شفافیت به واشنگتن داده شده است. 
به کشورهای منطقه هم گفته شده، در دام این شیطنت ها نیافتند. 
نقش عوامل و متحدین رژیم صهیونیستی را در برخی ایجاد تنش 
های منطقه ای به ویژه در عراق مشــاهده کرده ایم، آن ها هیچ 
خجالتی ندارند با خوِن ســربازان امریکایی به اهداف خود برسند. 
مــا با دقت تحرکات را زیر نظر داریم و اعام کرده ایم در دفاع از 
کیان و منافع خود، با جدیت، آشکار و مستقیم پاسخ خواهیم داد.

وی در خصــوص تصمیم مقامات آمریکایی درباره خروج یا ابقای 
ناو آمریکایی نیمیتز در منطقه گفت: اینکه بروند یا بیایند، تصمیم 
خودشان است. ما برای همه سناریوها آمادگی داریم و همه چیز 
را زیر نظر داریم. ما درباره سناریوهای آنها چیزی نمی گوییم، اما 

درباره پاسخ خودمان مطمئن هستیم.

مردم عراق نشان دادند که قدردان شهید سلیمانی هستند
خطیب زاده درباره بحث ها درباره شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
افزود: باید جزییات اظهارات نقل شده از مشاور نخست وزیر عراق 
ببینم. نخســت وزیر وقت عراق چند بار صراحتا گفتند که سردار 
ســلیمانی با دعوت دولت عراق عازم عراق بودند و در خاک عراق  

و در فرودگاه بغداد، و نه در مناطق مرزی، مورد حمله تروریستی 
واقع شدند. مردم عراق و مسئوالن عراق نشان داده اند تا چه حدی 
قدردان زحمات ســردار سلیمانی هستند. آن روزی که داعش تا 
پشت شــهرهای عراق آمده بود در حالی که  کشورهای اروپایی 
داشتند فکر می کردند در چه مرحله ای می توانند کمک کنند، 
این ســردار ما بود که هم نیرو فرســتاد و هم حضور پیدا  کرد و 
داعش را شکســت داد. این ها در حافظــه تاریخی مردم عراق و 
منطقه باقی خواهد ماند. مــن اظهار نظری درباره اظهارنظرهای 

غیررسمی ندارم و دولت ها طرف ما هستند.

درباره توان دفاعی ایران نه مذاکره شده، نه می شود و نه 
خواهد شد

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ســخنان مقامات دولت 
بایــدن مبنی بر ضرورت مذاکرات موشــکی با ایران گفت: درباره 
توان دفاعی ایران نه مذاکره شــده، نه می شــود و نه خواهد شد. 
درباره موشــک هم یکبار در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده و قضیه فیصله 
پیدا کرده اســت. اساسا موضوع موشک یک بحث ثانویه است. ما 
اساســا چیزی که در برجام مذاکره کرده ایم دیگر هیچ قسمتی از 
آن را مذاکره نمی کنیم. جواب ما همان است که بود؛ اجرای کامل 
تعهدات برجامی بدون شرط و جبران مافاتی که انجام شده است.

وی افــزود: آمریکا یک جنگ تمام عیــاری را بر ضد مردم ایران 
داشــته و همچنان به آن ادامه می دهد. امیدواریم که آمریکا قدر 

فرصت نهایی برای حفظ برجام را بداند.

قائم مقام وزارت خارجه کره به ایران سفر می کند
خطیب زاده ادامه داد: موضوع واکســن کرونا موضوعی است که 

خبرنگاران محترم از وزارت بهداشــت به عنوان متولی بپرســند. 
درباره پول های ما در کره جنوبی، موضوع به کندی پیش می رود  
و ما رضایتمندی نداریم. قائم مقام وزارت خارجه کره قرار اســت 
به ایران ســفر کند و امیدواریم این سفر خاتمه ای بر تاخیرهای 

آن ها باشد.

آمریکا باید از منطقه خارج شود
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت: اساسا سیاست جمهوری 
اســامی ایران در حوزه منطقه ای مبتنی بر حسن همسایگی 
اســت. ما تاش کرده ایم در حوزه های همسایگی خود کمک 
کنیم که ماجراجوئی ها، جنگ طلبی و اشــغالگری که توسط 
ایاالت متحده اتفاق افتاده، فضا به امنیت پایدار برسد.  اما اساسا 
روش ایاالت متحده اســتفاده از پایگاه های خودش برای ضربه 
زدن است و به حقوق و حاکمیت کشورها اهمیتی نمی دهد. ما 
فکر می کنیم چکمه پوشــان ایاالت متحده هر چه زودتر عراق 
و منطقــه را ترک کنند آرامش به منطقه زودتر برمی گردد. به 
مصوبــه پارلمان عراق احترام می گذاریــم. روابط ایران و عراق 
تاریخی، مردمی و دارای عمق و عرض قابل توجهی اســت.وی 
افزود: برخی از حکام در منطقه فکر می کردند که پنجره ای برای 
آنها با آمدن ترامپ باز شــده است. آنچه در یمن اتفاق افتاد و 
می افتد، واقعا تلخ است. عربستان باید بداند که نباید با همسایه 
چنین کند. اتفاقی که با قطر افتاد خوب نیســت. پیام ما ثابت 
است، عربستان به آغوش منطقه بازگردد و دست از خرید امنیت 
از دیگران بردارد.  آن روزی که عربستان سعودی به این نتیجه 
برسد که می تواند در یک مسیر مستقیم با ما و منطقه صحبت 
کند و دست از خرید امنیت از کشورهای خارج منطقه بردارد، 

مطمئنا روزهای بهتری برای منطقه رقم می خورد.خطیب زاده 
گفت: ما همچنان فکر می کنیم که منطقه به شخصیت هایی نیاز 
دارد که نگاه متفاوت تر و نگاه به درون داشته باشند. امیدواریم 
محوری که یمن را بمباران و به آن تجاوز می کند، در ســوریه 
دخالــت می کند و قطر را محاصره می کند و ... مســیر خود را 

اصاح کند.

مکلف به اجرای قانون مجلس هستیم
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: درباره قانون مجلس، ما مکلف 
به اجرای قانون هســتیم. آیین نامه اجرایی قانون مجلس اباغ 
شــده و آیین نامه هم باید اجرا شود که غنی سازی ۲۰ درصد 
هم جزئی از آن است.وی ادامه داد: مصوبه مجلس روشن است و 
تفسیربردار هم نیست. ما گفته ایم که مجلس تصمیمی را  گرفته 
و ما هم مکلف به اجرای آن هستیم. ما برخی از تعهدات را انجام 
نداده ایم، اما آنها )طرف های غربی برجام( تمامی تعهدات شان را 
انجام نداده اند. هر وقت آنها به تعهدات خود برگردند، اقدامات ما 

هم برگشت پذیر خواهد بود.

روابط ایران با روسیه و چین در دوران بایدن
خطیب زاده در پاســخ به سوال تســنیم درباره نشست وزرای 
خارجه عضو برجام گفت: نشســت وزاری خارجه برجامی یک 
نشست غیررســمی بود  و موضوعی برای پیگیری نداشت. اما 
نشست کمیسیون مشترک موضوعاتی برای پیگیری دارد. در آن 
جلسه وزرا مواضع اعام شد.وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم 
مبنی بر اینکه آیا روابط و همکاری ایران با کشــورهایی مانند 
روســیه و چین در سایه احتمال احیای برجام در دوران رئیس 
جمهور جدید در آمریکا، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت یا نه، 
گفت: برجام چارچوبی برای همکاری ما در حوزه هسته ای و رفع 
تحریم ها بود. مهمترین همکاران ما هم چین و روســیه بودند. 
طبیعی اســت اگر ایاالت متحده با اصاح مســیرش به اجرای 
کامل تعهداتش بازگردد، این همکاری ها )با چین و روســیه( 
در ابعاد مختلف شدت خواهد گرفت. روابط ما با چین به سطح 
راهبردی رسیده است و سند ۲۵ ساله موید این موضوع است. 
سیاست خارجی ایران بر اســاس تحوالت روز تغییر نمی کند. 
دربــاره برجام این اروپا و آمریکا بودند که خود را تحریم کردند. 
روابط شرکت های چینی با ما حفظ شد، البته مضایقی بود که 

امیدواریم برطرف شوند.

خطیــب زاده گفت: روابط ما با روســیه نیز در بهترین 
شرایط خود در ابعاد مختلف قرار دارد.

وی در خصــوص اف ای تی اف گفت: در خصوص اف ای تی اف، 
فکر می کنیم بهترین اتفاق این اســت که نقش موثر در شکل 
گیری اســتانداردهای رژیم های حقوقی بین المللی داشــته 
باشیم. عدم حضور ما، محروم کردن خود از شکل دادن به این 
روندهاســت. ضمن اینکه بانک مرکزی و نهادهای پولی و مالی 
باید برای همه توضیح بدهند که نپیوســتن ما به اف ای تی اف 

چه مشکاتی را برای مبادالت عادی بانکی ایجاد خواهد کرد.

فرمانده حشد شعبی:
مقاومت آماده گرفتن انتقام خون شهیدان »سلیمانی« و 

»المهندس« است
یکی از فرماندهان »حشد شعبی« عراق در سخنانی تأکید کرد که تمامی گروه های مقاومت در 
منطقه آماده گرفتن انتقام خون شــهیدان »سلیمانی« و »المهندس« هستند.به گزارش العهد، 
»احمد المکصوصی« از فرماندهان حشــد شعبی سخنانی را در خصوص شهیدان »سلیمانی« و 
»المهندس« مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: کاری که این دو شــهید در نبرد با تروریسم 
انجام دادند، ســتودنی و فراموش نشدنی است.بر اســاس این گزارش، این فرمانده حشد شعبی 
اظهار داشت: دشمن هرچقدر هم که تاش کند در نهایت هم نخواهد توانست از ارزش شهیدان 
ســلیمانی و المهندس بکاهد. ملت عراق همچنان از اقدام جنایتکارانه در ترور این دو شــهید به 
شدت خشمگین است.المکصوصی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر تمامی گروه های مقاومت در 
نقاط مختلف منطقه آماده گرفتن انتقام خون شهیدان سلیمانی و المهندس هستند. ملت عراق 
و گروه های مقاومت عراق جملگی برای انتقام گیری آماده اند.پیشــتر »حسن الجنابی« نماینده 
ائتاف عراقیون اعام کرد که گرفتن انتقام خون شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
باید از طریق اخراج نظامیان آمریکایی از عراق صورت بگیرد. دولت عراق باید یک موضع مشخص 
در خصوص اجرای مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی اتخاذ کند.الجنابی 
بیان کرد: خون شهیدان ســلیمانی و المهندس از همگان می خواهد که اقدامات سفارت شر در 
بغداد یعنی سفارت آمریکا را محکوم کنند و نسبت به آن آگاه باشند. برای آنکه وفاداری خود را 
به خون این شهیدان نشان دهیم باید مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 

را اجرا کنیم.

تردید در بین نمایندگان جمهوریخواه برای 
به چالش کشیدن نتایج انتخابات آمریکا

۷ نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اعام کردند که به سایر 
نمایندگان جمهوریخواه برای به چالش کشــیدن نتایج انتخابات ریاســت 
جمهوری ملحق نخواهند شــد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی کنگره، ۷ 
نماینده جمهوریخواه به رهبری توماس ماســیه در نامه ای اعام کردند که 
تمایلی برای پیوستن به حدود ۱۰۰ نماینده جمهوریخواه دیگر ندارند تا در 
نشست ۶ ژانویه کنگره نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به چالش بکشند.

بر اســاس این گزارش، ۱۰۰ نماینده جمهوریخواه قصد دارند در نشست ۶ 
ژانویه کنگره نتایج انتخابات جنجالی ۳ نوامبر را به چالش بکشــند.در این 
نامه آمده اســت: کنگره تنها یک نقش نه چنــدان مهم در روند انتخابات 
ریاست جمهوری دارد. وظیفه و کار کنگره شمارش آرا الکترالی است که از 
سوی ایالت ها تایید شده است نه تصمیم گیری درباره اینکه ایالت ها چه آرا 
الکترالی را ارسال کرده اند.جاش هاولی سناتور جمهوریخواه ایالت میسوری 
پیش از این وعده داده اســت تا پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب 
امریــکا در انتخابات جنجالی ۳ نوامبر را در نشســت آتی کنگره به چالش 
بکشــد، یعنی نشستی که کنگره قصد دارد رســما آرا الکترال را شمارش 
کند.اقدام برخی سناتورهای جمهوریخواه برای به چالش کشیدن نتایج آرا 
الکترال در حالی است که شانس چندانی برای تغییر نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری وجود ندارد.
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کودکان می توانند احساسات را از پشت ماسک نیز تشخیص دهند
یک مطالعه جدید می گوید کودکان می توانند حاالت و احساسات 
چهره نزدیکان خود را را از پشت ماسک های صورت نیز تشخیص 
دهند و با وجود پوشــیده شدن صورت توسط ماسک، بفهمند که 
فرد غمگین، عصبانی یا ترســیده است.به گزارش آی ای، کودکان 
روش های شایان توجهی دارند که می توانند به محیط خود واکنش 
نشان دهند. آنها واقعاً نسبت به عزیزان شان بسیار حساس هستند 
و به حاالت عاطفی آنها بســیار توجه می کنند.اکنون یک مطالعه 
جدید نشان داده اســت که کودکان هنوز هم با وجود استفاده از 
ماســک می توانند احساسات افراد و حاالت چهره آنها را تشخیص 

دهند.

پژوهشگران دانشگاه »ام.آی.تی« در بررسی جدیدی توانستند تاثیر 
ذرات معلق در هوا را در افزایش سرعت ابرهای طوفانی شبیه سازی 
کنند.به گزارش ســاینمگ، یک پژوهش جدید نشــان می دهد که 
ذرات معلــق در جو از جمله آالینده های انســانی با ایجاد رطوبت 
بیشتر در هوای اطراف، سرعت ابرهای طوفانی را افزایش می دهند.

نتایج این پژوهش، مکانیسم  جدیدی را ارائه می کنند که به توضیح 
این پدیده جوی می پردازد که به صورت گسترده مشاهده شده اما به 
خوبی درک نشده است و یک پایه فیزیکی را برای پیش بینی افزایش 
شدت طوفان به ویژه در مناطقی با مقدار بیشتری از ذرات معلق در 
هوا در نواحی گرمسیری فراهم می کند.پژوهش هایی که در سراسر 

جهان انجام شده اند،

پژوهشــگران روســیه و ســوئیس در یــک بررســی مشــترک، 
نانوپوشــش هایی ابداع کرده اند که با الهام از ســاختار قرنیه مگس 
میوه ساخته شده اند.به گزارش سای تک دیلی، دانشمندان روسی و 
سوئیسی در پژوهش جدیدی، به بررسی نانوساختارهایی پرداخته اند 
که قرنیه چشم مگس های کوچک میوه را می پوشانند. دانشمندان 
با بررسی این نانوســاختارها یاد گرفتند که چگونه نانوپوشش های 
قابل تجزیه زیســتی با ویژگی های ضد میکروبــی، آنتی رفلکس و 
قابلیت تمیز کردن خود را با روش های مقرون به صرفه و ســازگار 
با محیط زیســت تولید کنند. ممکن است که این پوشش محافظ، 
در زمینه های گوناگون از جمله پزشکی، نانوالکترونیک و همچنین 

صنایع خودروسازی و نساجی کاربرد داشته باشد.

کودکان می توانند احساسات را از 
پشت ماسک نیز تشخیص دهند

تاثیر ذرات معلق در هوا در 
سرعت گرفتن ابرهای طوفانی

ساخت پوشش های نانو با الهام از 
قرنیه چشم مگس میوه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصویریباشکوهازیککهکشانمارپیچیمیلهای

پیکاپ الکتریکی جنرال موتورز و هر آنچه درباره آن می دانیم
جنرال موتورز رو به مســیر تازه ای آورده و قصد دارد با ســرمایه گذاری ۲۷ میلیارد دالری تا ســال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ خودروی جدید 
الکتریکی را روانه بازار جهانی کند. .درحالی که هنوز نام این پیک آپ الکتریکی تأیید نشده اما از روی تصاویر مربوط به کنفرانس اخیر 
ســرمایه گذاران جنرال موتورز می توان نمایی اجمالی از این پیکاپ تنومند را به دست آورد.این پیکاپ، ظاهری خشن دارد اما برخالف 
تعدادی از رقبا که رویکردی بنیادین به این مدل خودروها در پیش گرفته اند، شورولت با ترکیبی از DNA محصوالت خود با نمای سنتی 
و خودروهای الکتریکی آینده نگر وارد میدان می شــود. نمای جلویی به جای یک جلوپنجره مشــبک، مسدود شده و به رنگ بدنه است. 
چراغ های جلوی LED باریک و اسپرت نیز با یک نوار به هم متصل شده اند. ستون C یادآور هامر جدید است و خطوط و برجستگی های 
ظریفی نیز روی پروفیل جانبی به چشــم می خورد.در فضای داخلی انتظار غلبه ویژگی های کاربردی را داریم. نمایشــگر مرکزی بزرگ 
لمسی با سیستم اطالعات و سرگرمی و دستیار صوتی و همچنین سیستم رانندگی خودران سوپرکروز می توانند یک پیکاپ تراک مدرن 
را به نمایش بگذارند.معماری ۸۰۰ ولت GM و پلتفرم BT1 با توزیع وزن بهینه و مرکز ثقل پایین در خودروهای مختلف جنرال موتورز 

مشترک خواهند بود. این معماری انعطاف پذیر فوق العاده، عملکردی بسیار مطلوب برای این خودرو به ارمغان می آورد. 

علی کریمی: 

کاندیدای پست ریاست فدراسیون فوتبال می شوم
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران اعالم کرد قصد دارد برای پست ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات این فدراسیون شرکت 
کند. علی کریمی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، از تصمیمش برای کاندیداتوری پست ریاست فدراسیون فوتبال خبر داد. 
او در این پست آورده است: می خواهم همچنان کنار مردم سرزمینم باشم و برای سربلندی دوباره فوتبال ایران، به عنوان کاندیدا 
در پست ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات شرکت کنم.وی ادامه داد: تغییرات اساسی از سوی فیفا و AFC در اساسنامه شکل 
گرفته و حاال فوتبالی ها راحت تر می توانند وارد عرصه انتخابات شوند و من امیدوارم در روز 1۰ اسفند فوتبال عزیزمان ایران، یک 

روز پاک و عاری از هرگونه زد و بندهای ناسالم را تجربه کند.

بسوز زآتش عارض حجاب تقوی رانقاب سنبل رت ربشکن تجّلی را
زهار دفتر تعلیم و ردس و فتوی راهب باد رایحهٔ زلف عنبرین ربده تسلی دل عاشق هب جز جمال تو نیست

جمال خویش ربو جلوه ده تسلی را
لبت خالهصٔ انفاس عیسوی دارد

دمی هب ما بنما معجزات عیسی را هک آن غبار هب از توتیاست اعمی رادوای دیدهٔ من کن ز سرهم قدمت رم مطیع رای توام همچو بنده مولی راهب ره هچ حکم کنی رب سرم خریدا

پیشنهاد

چهره روز

ما این جا داریم می میریم
رمان ما این جا داریم می میریم دومین اثر مریم حسینیان 
اســت و در آن داستان چند آدم متفاوت روایت می شود 
که در خانــه ای ناچار به تحمِل یکدیگرند. حســینیان 
کــه رمان قبلی اش، بهار برایم کامــوا بیاور، نامزد جایزه 
هوشــنگ گلشیری بود، در این رمان نیز از زن ها و البته 
مردهایی می نویســد که در یک »هــم مکانی« اجباری 
رویاهای خاصی در ســر دارند.ما این جا داریم می میریم 
قصــه آدم هایی اســت که زیر نظِر چشــم های نگرانی 
مشغول جعل خود و بودن شــان هستند و نویسنده در 
این کتــاب از آدم های زیادی صحبــت می کند: از زنی 
متعصب که کینه خواهِر کوچِک سرخوشــش را به دل 
دارد تا دختِر جوانی کــه می خواهد برای انتخابات رای 
جمع کند؛ از زنی خانه دار که شــاهد فرو ریختِن خانه اش اســت تا چند شخصیت جادویی که ناظران 
این جهاِن پُرقصه اند.داســتان کتاب در بستر آپارتمانی در حوالی یوسف آباد رخ می دهد. در یک طبقه 
از ساختمان دو خواهر، »گوهر« و »پری« با تفاوت های فرهنگی و سلیقه  ای متفاوت با یکدیگر زندگی 
می کند، پری یک زن مطلقه و بسیار شاد، در پی دلخوشی های خود و اما گوهر بازنشسته فرهنگی، به 
ظاهر منزوی، با تفکرات سرسختانه است.در طبقه دیگر خانواده ای به همراه دو فرزند جوان خود زندگی 
می کنند، این خانواده که پس از مدت ها از یک منطقه پایین تر به محله باالتری نقل مکان کرده اند، در 
انتظار یک زندگی بهتر و راحت هستند و در نهایت مردی دندانپزشک به همراه همسر بیمارش از دیگر 
ساکنین این ساختمان هستند.ساکنین هر طبقه از ساختمان به همراه چند شخصیت فرعی خارجی در 
پیچ و تابی نادانسته به هم متصل هستند. در کنار این دنیای به غایت واقعی پری های کوچکی وجود 

دارند که وظیفه شان انداختن خوشبختی های کوچک در جیب مردم است اما در میانه راه گم شده اند.

آنتونی هاپکینز
 Philip Anthony :ِسر فیلیپ آنتونی هاپکینز )به انگلیسی
Hopkins( )زاده ۳1 دســامبر 1۹۳۷ در ولــز( بازیگــر، 

کارگردان و تهیه کننده فیلــم بریتانیایی در ولز به دنیا 
آمده است. او در سال 1۹۹۲ برنده اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شــد و ســه بار دیگر هم نامزد این جایزه 
شده اســت. عالوه براین، هاپکینز جوایز بسیار دیگری از 
جمله ســه جایزه بفتا، دو جایزه امی و یک جایزه گلدن 
گلوب سیسیل بی دمیل را برده است. او در سال 1۹۹۳ 
لقب شــوالیه را از الیزابت دوم برای خدماتش در هنر و 
در ۲۰۰۳ نیز ستاره اش را در پیاده روی مشاهیر هالیوود 
در سال ۲۰۰۳ دریافت کرد. او همچنین در سال ۲۰۰۸ 
جایزه افتخار بفتا را برای دستاورد طوالنی مدت دریافت 
کرد.در سال 1۹۶۸ هاپکینز با بازی در فیلم شیر در زمستان که برندهٔ سه جایزهٔ اسکار هم شد، مشهور 
شد. برخی همچون ریچارد اتنبرا که پنج فیلم هاپکینز را کارگردانی کرده است، او را »بزرگترین بازیگر 
نســل خود« دانسته اند. هاپکینز در ملیبو، کالیفرنیا سکونت می کند. او قبل از اواخر دهه 1۹۷۰ یکبار 
به آمریکا نقل مکان کرد تا حرفهٔ بازیگریش را دنبال کند، اما در اواخر دهه 1۹۸۰ به لندن برگشــت. 
هرچند در دهه 1۹۹۰ او تصمیم گرفت برای به دســت آوردن موفقیت در بازیگری به آمریکا بازگردد. 
با حفظ شهروندی بریتانیایی، او در تاریخ 1۲ آوریل ۲۰۰۰ به عنوان یک شهروند آمریکایی نیز تبدیل 
شد.هاپکینز تا االن سه بار ازدواج کرده است: با پترونال بارکر )بازیگر( از 1۹۶۶ تا 1۹۷۲، با جنیفر لینتون 
از 1۹۷۳ تا ۲۰۰۲ و از سال ۲۰۰۳ با استال اری یاوا که در حال زندگی است.آنتونی هاپکینز فرزند یک 
خانــوادهٔ کارگر بود. پس از پایان دوران خدمت نظام در کالج هنرهای نمایشــی کاردیف ثبت نام کرد 

و پس آن تحصیالتش را در زمینهٔ بازیگری در آکادمی سلطنتی هنرهای نمایشی در لندن ادامه داد.

فرهنگ

اســتقبال چینی ها از »روح« انیمیشــن جدید پیکســار/دیزنی همچنان ادامه دارد تا جایی که به این 
انیمیشــن به پرفروش ترین اثر خارجی سینماهای چین در آخرهفته منتهی به سال نو میالدی تبدیل 
شــد.به گزارش ورایتی، فروش انیمیشن »روح« در دومین هفته اکرانش در سینماهای چین به 1۳.۸ 
میلیون دالر رســید و توانست »زن شگفت انگیز 1۹۸۴« و انیمیشن محبوب »پونیو« ساخته »هایائو 
میازاکی« را کنار بزند و به پرفروش ترین فیلم خارجی آخر هفته اخیر تبدیل شود.آمار فروش فیلم در 
این آخر هفته چشمگیر بود. برخی منابع این آمار را 1۹۹ میلیون دالر اعالم کرده اند درحالی که برخی 
دیگر از منابع معتقدند این آخر هفته رکورد بیشــترین فروش فیلم در آخر هفته ســال نو سینماهای 
چین را شکسته اســت.انتظار می رود واکنش ها نسبت به ســرقت های ادبی صورت گرفته در دو فیلم 
چینــی این دو اثر را از اکران حذف کند و فروش »روح« که در چین با عنوان »ســفر معنوی« اکران 
می شــود در مجموع به ۵۴ میلیون دالر برسد.اگر فروش »روح« به ۵۴ میلیون دالر برسد با کنار زدن 
»شــگفت انگیزان ۲« که در سال ۲۰1۸ ۵1.۵ میلیون دالر در سینماهای چین فروخته بود به دومین 
انیمیشن پرفروش پیکسار در سینمای چین تبدیل خواهد شد. رتبه نخست پرفروش ترین اثر پیکسار 
در ســینمای چین به »کوکو« تعلق دارد که در سال ۲۰1۷، 1۸۹ میلیون دالر فروخت و به بیستمین 

اثر خارجی پرفروش چین تبدیل شد.

استقبال از »روح« در سینماهای چین
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