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توازن از مسیر نگاه به شرق
نگاه به شرق عنوان سیاستی است که برخالف
برداشت اولیه و سطحی از آن اساسا ارتباطی
به وابستگی به شرق یا حتی انحصار روابــط در
شرق ندارد .این عنوان که سالهاست در ادبیات
سیاست خارجی کشورهای مختلف قرار گرفته
استبهدورانگذاردرنظامبینالمللاشارهدارد.
دورانی که اندیشمندان غربی و شرقی به خوبی از
آن آگاه شدهاند .در دوران گذار ،انحصار قدرت
و ثروت از غرب و هژمونی یک دولت خارج شده و
کشورهای دیگر به وزن کشی قدرت میپردازند
و قدرت نظام تک قطبی را به چالش میکشند.
از همین رو قــدرت هژمون که در دوران پس از
فروپاشی شــوروی ،ایــاالت متحده آمریکا بوده
است تالش دارد تا نظم موجود را حفظ کند و مانع
از شکل گیری نظم جدید شود .این اتفاق مهم
در نظم جهانی باعث شده است حتی شرکای
راهبردی آمریکا نیز به روابط کالن با قدرتهای
نوظهور و شرقی رو آورنــد .عربستان سعودی،
امارات متحده عربی و دیگر کشورها و حتی رژیم
صهیونیستی با وجود روابط راهبردی با ایاالت
متحده اکنون حجم تجارت و مراودات اقتصادی و
سیاسی قابل تاملی با رقبای اصلی آمریکا دارند.
غفلت از این تحوالت در دوران سرعت گرفتن
گذار در نظام بینالملل در یک دهه اخیر یکی از
مشکالتجدیدولتمردانکشورمانبودهاست.
با تغییر گفتمان در دستگاه اجرایی کشورمان این
موضوع در کانون توجهات دولت سیزدهم قرار
گرفت .عضویت در سازمان همکاری شانگهای،
فعال شدن دیپلماسی کشورمان در ارتباط با
کشورهای اکــو ،تعامل جدیتر با همسایگان،
قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان
از طریق ایران ،کنشگری جدی در افغانستان،
مذاکرات جدی با هدف تشکیل بانک مشترک
و بــازار مشترک با کشورهای دوست و همسایه
همچون سوریه و ...همگی اشاره به این مسئله
دارنــد.پــس از آغــاز اجــرای سند همکاری ۲۵
ساله با چین در هفته گذشته و شروع رایزنیها
برای انعقاد قراردادهای اقتصادی ذیل آن ،سفر
رئیس جمهور کشورمان به مسکو ،به عنوان
اولین سفر بــرای دیــدار دوجانبه با روسیه در
دولــت سیزدهم حائز اهمیت اســت .ایــن سفر
همزمان با پیگیری مذاکرات رفع تحریم در وین
صورت گرفته است و این پیام راهبردی را به دنیا
مخابره کــرد که جمهوری اسالمی ایــران نگاه
راهبردی و بلند مدت به همکاری با کشورهای
شرقی و همسایه دارد و نگاه تاکتیکی و ابزاری
به این مسئله ندارد .این رخداد پس از تجربیات
پسابرجام در سال  ۱۳۹۴که به گفته وزیر سابق
امور خارجه کشورمان منجر به فراموشی دوستان
دوران سختی و آزرده خاطر کردن آن ها در طمع
سرازیر شدن شرکتهای غربی بود تحولی جدی
در سیاست خارجی کشور به شمار میرود.این
سفر و ابعاد آن از چند جهت قابل تامل بوده است.
دو کشور همکاریهای راهبردی و مهمی در ابعاد
نظامی،سیاسیوامنیتیداشتهاند؛اماتوسعهاین
روابط به حوزههای اقتصادی این سفر را متمایز
کرد ،چرا که هر دو کشور در تالش هستند تا با
مهار آمریکا امنیت ملی و توسعه اقتصادی خود
را تضمین کنند .تحریمها علیه مسکو و تهران و
همچنین تنشهای جدید روسیه با غرب لزوم
این موضوع را بیشتر کرده است .رئیس دولت
سیزدهمنیزدرهمینزمینهباهمراهکردنوزیران
اقتصادی در این سفر نشان داده که عمق بخشی
به روابط اقتصادی بین دو کشور را در دستور کار
قرار داده است .عالوه بر این موضوعات مسئله
کریدور شمال -جنوب نیز که به درآمدزایی برای
هردوکشورمنتجخواهدشدیکیازمسائلمطرح
شده فیمابین بوده است.بی توجهی به موقعیت
جغرافیایی کشورمان در یک دهه گذشته باعث
شده تا ژئوپلیتیک کشورمان با فعالیت جدی
آمریکا و صهیونیستها تخفیف یابد .قراردادهای
ترانزیتی همچون پروژه ترانزیتی شمال -جنوب
که میتواند اقیانوس هند را از بندرچابهار به
جمهوری آذربایجان ،روسیه و سپس شمال اروپا
متصل کند عالوه بر سهولت صادرات محصوالت
کشورمانمنجربهدرآمدزاییازطریقحقترانزیت
نیزخواهدشد.استفادهازاینموقعیتژئوپلیتیکی
ایران باعث میشود تا کشورهای دشمن و رقیب
نتوانند کشورمان را نادیده بگیرند و به محاصره
ای ــران اســامــی دســت بزنند .چنین رخــدادی
جمهوری اســامــی ای ــران را تبدیل بــه قدرتی
غیرقابلچشمپوشیوغیرقابلتحریممیکندوبه
معنی واقعی کلمه منجر به خنثی سازی تحریمها
خواهد شد .طبیعی است چنین وضعیتی برای
کشورهای رقیب و دشمن قابل تحمل نباشد و
به جنگ روانــی و جنگ ادراکــی علیه کشورمان
بپردازند .مانور اخیر رسانهها برای تحقیر کردن
این روابط و وارونهنمایی از نتایج آن ریشه در همین
مسائل دارد.امــا به نظر می رسد دولت تصمیم
خود را گرفته است و ضمن پیش بردن مذاکرات
ویــن تــاش دارد تا با نگاه به شــرق،تــوازن را به
سیاست خارجی کشورمان بازگرداند.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان اهلبیت(ع)
در سالروز والدت حضرت فاطمه (س)تاکید کردند

هیئت ها؛ کانون «جهاد عظیم تبیین»
گروه اندیشه  -در خجسته سالروز والدت
با سعادت حضرت فاطمه زه ــرا(س) ،رهبر
انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان
اهلبیت(ع) با اشــاره به برخی ابعاد واالی
شخصیت حضرت صدیقه کبری(س) از جمله
حرکتهای اجتماعی و خدمت بیمنت به
عظیم تبیین
مردم ،هیئتها را کانون جهاد
ِ
دانستند و تأکید کردند :هیئتها باید محل
روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت
روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد.
ویژگیهای بینظیر حضرت زهرا(س)

به گــزارش پایگاه اطــا عرســانــی دفتر مقام
معظم رهــبــری ،حضرت آیـــتا ...خامنهای
در ایــن دیـــدار ،ضمن تبریک ســالــروز میالد
حضرت فاطمهزهرا(س) و سالروز والدت امام
خمینی(ره) و روز گرامی داشت مقام مادر و
زن،بهبرخیابعادشخصیتفوقالعادهحضرت
زهرا(س) براساس آیات قرآنکریم و احادیث
اشــاره کردند و گفتند :جایگاه طهارت ،کار
برای خدا و خدمت بیمنت و موقعیت ممتاز در
مواجهه با جبهه باطل ،در قضیه مباهله از جمله
ویژگیهای بینظیر آن حضرت هستند که در
قرآن کریم صراحت ًا به آن ها اشاره شده است.
خدمت بیمنّ ت؛ نشانه مهم جامعه فاطمی

ایشان با اشاره به آیات سوره «دهر» ،خدمت
بیمنت و کمک خالصانه به نیازمندان را از
نشانههای مهم جامعه فاطمی خواندند و
افزودند :به لطف الهی ،بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،جامعه ایــران ،فاطمی شــده است
و در طول  ۴۳سال گذشته حرکت فاطمی
را در دوران دفاع مقدس ،در دوران حرکت
علمی و خدمات بیمنت شهیدانی همچون
فــخــر یزاده ،شهدای هستهای و دانشمند
بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث
طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیدهایم.
رهبر انقالب دوران شیوع بیماری کرونا و
خدماتی را که بــدون مــزد و منت ارائــه شد و
همچنان ادامه دارد ،نمونه دیگری از حرکت
برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید
کــردنــد :حضرت فاطمه زهـــرا(س) باید در
همه جهات ،به ویژه حرکتهای اجتماعی و
انقالبی ،اسوه و الگو باشند.
تبیین مکتب ،مغز و معنای هیئت

حضرت آیتا ...خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشان به موضوع هیئتها اشاره کردند و
گفتند:محورشکلگیریهیئتهابهعنوانیک
واحد اجتماعی ،مودت اهلبیت(ع) و زنده نگه
داشتن راه و مکتب ائمه(ع) بوده که از زمان خود
آن بزرگواران شکل گرفته است .ایشان ،نقش
و کارایی هیئتها را در مقاطع مختلف ،بهویژه
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،بزرگ
و بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند :براساس
فرمایش های ائمه اطــهــار(ع) ،هیئت کانون
عظیم تبیین و روشنگری اســت .رهبر
جهاد
ِ
انقالب ،ساختار هیئت را مرکب از «مغز و معنا» و
«تحرکوپویایی»دانستندوگفتند:مغزومعنای
هیئت ،همان تبیین مکتب است و هیئت ،مرکز
مهم تبیین مفاهیم و معارف اسالمی و پاسخ
به سؤالهای گوناگون جوانان درباره مسائل
اصولی و سبک زندگی است .پویایی و تحرک
هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با

مخاطب و انتقال احساسات است.
مقوله جهاد؛ قوام و اساس هیئت

ایشان قــوام و اســاس هیئت را مقوله جهاد
خواندند و افزودند :هر تالش خوب و بجایی،
جــهــاد نــیــســت .جــهــاد یــعــنــی تـــاش بــرای
هدفگیری دشمن و در هر زمان باید عرصه
جهاد را به درستی تشخیص داد .حضرت
آیــــتا ...خامنهای بــا اشـــاره بــه عرصههای
گوناگون جهاد در دورههای مختلف همچون
جــهــاد نظامی ،علمی و فعالیت و خدمت
اجتماعی خاطرنشان کردند :به عنوان نمونه
خدمت اجتماعی به مــردم در شرایطی که
دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار
دادن آن ها در مقابل نظام اسالمی دارد،
جــهــادی ارزشــمــنــد اس ــت .ایــشــان بــا اشــاره
به تحرک وسیع دشمنان ملت ایــران برای
وارونهسازی افکار و تخریب ایمان و باورهای
مردم به وسیله انبوه رسانهها و با استفاده از
هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانیهای
هنگفت مالی و امنیتی ،مهم ترین عرصه
جهاد را عرصه «تبیین و روشنگری» دانستند
و تأکید کردند :در مقابل این حرکت شیطانی،
هیئتها باید از خود سؤال کنند که در جنگ
بیامان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ
و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمانها
و مبانی اصلی انقالب را گسترش میدهند؟
بایستههای نوآوری در هنر مداحی

رهبر انقالب« ،واعظ» و «مداح» را دو ستون مهم
و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر
بهفرد بودن هنر مداحی ،گفتند :مداحی با جال
دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ به او
معرفت دینی ،اخالقی و سیاسی میبخشد.
ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و
مداحان برای ُپر بار کردن مجالس اهلبیت(ع)
و اعتالی شعر آیینی ،گفتند :صــدا ،آهنگ و
هندسه خوانندگی ،صــورت هنر مداحی را
تشکیل میدهد؛ امــا ایــن صــورت که در واقع
وسیله و ابــزار اســت ،نباید بر محتوا غلبه کند
و آن هدایت و محبت جهتدهنده به حرکت
جامعه در درون آن گم شود .حضرت آیـتا...
خامنهای ،ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب
و مفید برشمردند و افزودند :نــوآوری نباید به
هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و
اجرایمداحرابهسمتاموریکهمداحینیست
موسیقی پاپ نیست.
بلغزاند؛ چرا که مداحی،
ِ
تذکراتی در باب مسئله جذب جوانان

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقشآفرینی
و امــتــحــانهــای خــوب مــداحــان در دوران
دفاع مقدس و همچنین در فتنه  ۸۸گفتند:
مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری
و شهیدپروری کردند و در جنگ رسانهای و
فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن،
صدای رسای مداحان انقالبی کارساز بود
و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در
مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.
حضرت آیــتا ...خامنهای تــاش و نــوآوری
مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب
و تعالیبخش خواندند و در عین حال تأکید
کردند :مراقب باشید ،جذب جوانان به هر
قیمتی نباشد و اینگونه نشود که برای جذب
جوان ،از برخی آهنگها و نواهای نامناسب
استفاده شود .ایشان با تأکید بر اینکه جذب
جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیئت
باشد ،افزودند :باید مراقبت شود تا ترکیب
مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نــرود.
رهبر انقالب اسالمی ،مداحان را به استفاده
از مطالب و اشــعــار متقن و معتبر توصیه و
خاطرنشان کردند :برخی مواقع یک حرف
سست یا یک بیان نارسا و غلط ،دستاویز زیر
سؤال بردن اسالم و تشیع و حمله به علمای
بزرگ و معارف دینی میشود بنابراین استفاده
از مطالب مستند و مقتن حتم ًا در برنامه کاری
مداحان باشد.پیش از سخنان رهبر انقالب
اســامــی 11 ،تن از مــداحــان و شــاعــران به
قرائت اشعار و مداحی در فضایل حضرت
فاطمهزهرا(س) پرداختند.

••لطفا مسئوالن و نمایندگان و بقیه روسا را
از خواب بیدار کنید .ترمز گرانی بریده و هیچ
تناسبی بین درآمد و قیمت اجناس نیست .هر
سال دریغ از پارسال!
••چرا مردم باید بابت تورم ویرانگر که نقشی
در آن نداشته انــد مالیات بــپــردازنــد؟ مگر
مــردم باعث شدند پراید 7میلیونی بشود
150میلیون که حاال مالیاتش را بدهند؟
••دو روز پیش بلیت هواپیمایی شرکت آتا به
مقصد نجف رو داشتیم .ساعت شش صبح
قرار بود پرواز داشته باشیم اما اولش گفتند
که هواپیما نقص فنی دارد .چند ساعت
بعد که همه مسافرها کالفه شده بودند یک
هواپیمای دیگر از تهران آمد اما گفتند آن هم
نقص فنی دارد .مسافرهای عراقی کلی غر
می زدند و بعد هم ماموران فرودگاه برخورد
بسیار بدی با ما داشتند!
••حــاال که مــدارس اجباری شــده اســت چرا
برای این چند ماه باقی مانده لباس فرم را
اجباری می کنند؟ اصال مگر قرار نبود لباس
فرم اجباری نباشد؟
•• بعضی وقت ها کلیپ هایی از ماشین های
رنگارنگ در امــارات می بینم با قیمتهای
باورنکردنی و حسرت می خورم می گم خدایا
چه گناهی در درگاهت کردیم که گیر این
خــودروســاز ...داخلی افتادیم که هر جور
بخوان ملت رو می رقصونن و هیچ نهادی هم
جلودارشون نیست.
•• آقای شهردار انقالبی هیچ کاری نکند ،فقط
بعد از نماز صبح گشتی در خیابان های مشهد
بزند مانند شهرداران قدیم و آسفالت های
خیابان ها را ببیند .آیا به این ها خیابان آسفالت
می گوید که خــودروهــا را داغــون می کند؟
مسیر ما که خیابان فرهنگ بولوار وکیل آباد و
فارغالتحصیالن است ،مشکل هر روز ماست.
••روز اون هایی که میگن «تو حرف منو گوش
بده ،نمی خواد برام کادو بخری» مبارک!
••یاد قدیما به خیر! تو خونه ها یه تلویزیون سیاه
و سفید بود یه دنیای رنگی اما حاال تلویزیون ها
رنگیه ولی دنیامون سیاه و تیره است.

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

•• آیا مسئوالن دلسوز ملت برای مصرف برق
بیمارانی مانند من که مجبورم در تابستان
مدام از کولرگازی استفاده کنم و در زمستان
نیز دستگاه اکسیژن ساز و پکیج مدام روشن
است چاره ای اندیشیده اند؟ من بدبخت برای
تامین مخارج دوا و دکترم موندم حاال پول برق
و گاز و در آینده حتما آب رو چه کار کنم؟
•• خب چه اص ــراری اســت که خ ــودروی بی
کیفیت تولید کنیم بدیم دست خلق ا ...تا
برن توی جاده خودشون رو نفله کنند؟ همین
خودروهای روز دنیا رو وارد و به جاش صنعت
قطعه سازی رو تقویت کنیم.
•• چرا به ما پرستارهای درمانگاه ها سختی
کار نمی دهند؟ مگر ما پرستارها کارمان غیر
از پرستاران بیمارستان هاست؟ با شبکاری
های سخت و شیفت های یک نفره ،چه کسی
باید به مشکل ما رسیدگی کند؟
••در صفحه  ۳در تاریخ  ۲بهمن تیتر اتوبوس
خوابی در کانادا رو دیدم .این طوری دارین
این مشکل رو در جهان عادی جلوه می دین .از
کانادا فقط همین رو دیدین؟روزنامه خراسان
روی خودت رو به مردم کن ،با ما باش.
••من در اوج همه گیری کرونا بیکار شدم البته
مدیر شرکت یک نفر از اداره کار آورده بود و
بابت هر قرارداد که برای دریافت بیمه بیکاری
انجام می داد  ۴۰۰هزار تومان آن شخص
میگرفت ما هم به خاطر بیمه بیکاری امضا
کردیم .آن زمان گفتند این قــرارداد صوری
و فقط به خاطر بــازرســان اســت که موضوع
بیمه بیکاری شما سریع تر انجام شود .االن
فهمیدیم تمام سوابق  ۲۰سال و مزایا رو امضا
گرفتند که تمام حق و حقوق دریافت شده
است .این است عدالت؟
••کجا داریــم زندگی می کنیم؟ آیا مملکت
اسالمی است؟ هر روز از خواب بیدار میشویم
یــک اخــتــاس جــدیــد ،یــک کــاهــبــرداری
ابرمیلیاردی و !...واقعا از زندگی دلسرد
میشوم این ها رو می بینم.
•• یک مقدار به این پایین شهر هم توجه کنید!
در میدان امام حسین (ع) به سمت خواجه

ربیع چند منزل هست که تخریب نشده تا
خیابان باز شود و مشکل ترافیک این منطقه
رفع بشود .هر چی هزینه است برای باالشهر
می کنند .مگر خرید این ملک ها چقدر برای
شهرداری هزینه دارد؟
••جالبه اتوبوسرانی مشهد در تابلوهای
ایستگاه ها نوشته پیشنهاد یا انتقاد دارید
پیامک کنید .چــقــدر بگیم و بنویسیم؟
وقتی شما وقعی قائل نمی شوید برای چی
بنویسیم؟ تجربه ثابت کرده که :گوش اگر
گوش تو و ناله اگر ناله من /آن چه البته به
جایی نرسد فریاد است.
••عشق من مــادرمــه چــون هنوزم فقط اون
دردهای منو میفهمه ؛ مخصوصا اون جا که
کرونا گرفتنم رو هم به این ربط می ده که سرم
تو گوشیه!
•• شــرکــت هــای حفاظتی و مراقبتی که
قــرار بود نگهبانان بانک را بیمه کنند چرا
عملی نشد؟ فقط قول می دهند ولی اجرا
نمیکنند.لطفا رســیــدگــی شــود و مــورد
بازخواست جدی قرار بگیرند.
•• اگر پــدری یا شوهری به پوشش و آرایش
(تحریک کننده و نامتعارف) دختر یا همسر
خود بی اعتنا یا بی خیال باشد مرتکب گناه
کبیره شده است .االن برخی آقایان نه تنها
بی اعتنا هستند بلکه رضایت کامل دارند و
حمایت مالی هم می کنند.
•• با بازگشایی دانشگاه ها ،دانشگاه حکیم
سبزواری برای ترم جدید تعدادی از رشته
ها مانند جغرافیا و مهندسی ها رو که درس
عملی نــدارن حضوری کرده ولی متاسفانه
رشته شیمی که دروس عملی و آزمایشگاهی
زیادی داره رو غیر حضوری اعالم کرده است.
واقعا کی دانشجو باید با صنعت آشنا بشه؟
•• شرکت اتوبوسرانی روی شیشه اتوبوس
نوشته«بهمناسبتروززنسرویسدهیرایگان
میباشد» ولی دستگاه کارت خوان فعال بود
و هرکس که سوار می شد کارت می زد چون
کسی به برگه دقت نمی کرد .به جای نوشتن رو
برگه کارت خوان را غیر فعال می کردند!

آیت ا ...جوادی آملی :مسئوالن تالش کنند بین مردم و نان مردم جدایی نیفتد
حضرت آیــت ا ...ج ــوادی آملی بــا اش ــاره به
لحظات وداع سیدالشهدا با اهــل بیت (ع)
گفتند :حضرت به اهل بیت خود فرمود پس
از شهادت مــن ،شما اسیر خواهید شــد ،در
هنگام اسارت آب خواستن ایرادی ندارد اما
از کسی طلب نــان نکنید ،نــان طلب کردن
از دیگران ننگ است .ما چنین عقیده ای را
باید حفظ کنیم و دست خود را پیش دیگران
دراز نکنیم و متکی به خود باشیم و مشکالت
اقتصادی و دیگر مشکالت باعث بی اعتنایی

به اصل انقالب نباشد.به گزارش شفقنا ،این
مرجع تقلید در مراسم گرامی داشت والدت
حضرت زهرا (س) و چهلمین سالگرد حماسه
ششم بهمن  ۱۳۶۰آمل که در نمازخانه بنیاد
بینالمللی علوم وحیانی اســراء و با حضور
مردم ،مسئوالن و خانواده های شهدا و طالب
آمل برگزار شد خاطرنشان کرد :شهید زنده
است و مواظب جامعه است و برای ما دعا می
کند ،دعا و توجه شهید بیش از خون او اثر دارد؛
ون
«و َی ْس َت ْب ِش ُر َ
شهدا به خداوند عرض می کنند َ

ـم َی ْل َحقُ وا ب ِِه ْم » یعنی به ما بشارت
بِا َّل ِذ َ
ین َلـ ْ
بده آنانی که راهیان راه شهادت هستند و در
مسیر ما گام برداشته اند چه زمانی به ما ملحق
میشوند؟! به آن ها کمک و آن ها را یاری کن
تا به مقام ما بار یابند و دعای شهدا یقینا موثر
است.ایشان خاطرنشان کردند :وظیفه همه
مسئوالن این است که همه تالش خود را انجام
دهند که بین مردم و نان مردم جدایی نیفتد،
اما از طرف دیگر وظیفه ما این است که عقیده و
اعتقاد خود را حفظ کنیم.

دریافت بیش از  ۲۵۰۰نامه تشکر شرکتهای دانشبنیان
از مجلس برای قانون جهش تولید دانشبنیان
نمایندگان در نشست زنــان کارآفرین با رئیس
مجلس به دریــافــت بیش از  ۲۵۰۰نامه تشکر
شرکتهای دانشبنیان از مجلس بــرای قانون
جهش تولید دانشبنیان اشاره کردند و گفتند:
شــرایــط الزم بـــرای اتــصــال تولیدکنندگان
دانشبنیان به بازارهای جهانی و ارائه خدمات
فنی و مهندسی به آن ها باید فراهم شود.نشست
مشترک فراکسیون زنــان با زنــان کارآفرین به
مناسبت والدت حضرت زهــرا (س) و روز زن با
حضور رئیس مجلس برگزار شد ،فاطمه قاسم
پور رئیس فراکسیون زنــان گفت :توجه ویــژه به

زنــان از دستاوردهای انقالب اسالمی است به
طوری که امروز شاهدیم  12درصد مدیران عامل
شرکتهای دانشبنیان و بیش از  20درصد
اعضای هیئت علمی این شرکتها را زنان تشکیل
میدهند.زناندرعرصههایتولید،اقتصادوحتی
مسائل زیست محیطی توانستهاند نقشآفرین
باشند و شــرکـتهــای دانـشبــنــیــان میتوانند
بسترهای الزم را برای نقش آفرینی آنان فراهم
کنند.همچنیندهنوی عضوهیئترئیسهمجلس
تصریح کرد :فعاالن حوزه دانشبنیان از بهترین
جوانان کشور هستند که باید بدانند آقای قالیباف

اگر حمایت الزم را نمیکرد قانون جهش تولید
دانشبنیاندرمجلستصویبنمیشد،اینقانون
با وجود بسیاری از موانع در مسیر قانون گذاری
به تصویب رسید ،هم اکنون نیز شاهدیم که بیش
از دوهزارو  500شرکت دانشبنیان ،نامه تشکر
و قدردانی از مجلس را به دلیل تصویب این قانون
امضا کرده و برای ما فرستادهاند؛ به موجب این
قانون ،شرکتها وارد عرصه جدیدی خواهند شد
البته برای اجرای آن به منابع مالی نیاز است از این
روبایددربودجهموردتوجهباشدتامشکالتمالی،
گمرک ،بیمه ،مالیات و بانکی آن ها برطرف شود.

افزایش  416هزار بشکه ای تولید روزانه در رشد  29دالری قیمت نفت
بر اساس جدیدترین گزارش اوپک ،ایران در سال
 2021به طور متوسط نسبت به سال پیش از آن،
 416هزار بشکه نفت در روز بیشتر تولید داشته و
متوسط قیمت نفت ایران نیز رشد  29دالری را
ثبت کرده است.سازمان کشورهای صادرکننده
نفت خام ،اوپک در جدیدترین گــزارش خود به
نقل از منابع ثانویه اعالم کرد :تولید نفت ایران
در ماه دسامبر ( 2021آخرین ماه) برابر با آذر
ماه  1400به دو میلیون و  478هزار بشکه در

روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن هشت هزار
بشکه در روز افزایش یافته اســت.ایــران در ماه
آوریل یا فروردین  1400جایگاه چهارمین تولید
کننده نفت اوپک را پس و از کویت پیشی گرفت و
از آن زمان تا مهر  1400این جایگاه را حفظ کرده
بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه ،بار دیگر تولید
نفتکویتازایرانپیشیگرفتودرجایگاهچهارم
نشستوایرانبهرتبهپنجم بازگشت.ایرانبهطور
متوسط در سال 2021  روزانه  2میلیون و404

هــزار بشکه نفت و در ســال 2020  روزانــه یــک
میلیون و 988هزار بشکه نفت تولید کرده است.
به این ترتیب ایران در سال 2021به طور متوسط
نسبت به سال پیش از آن 416هزار بشکه نفت در
روز بیشتر تولید داشته است.نفت ایران در سال
 2021بهطورمتوسط 69.80دالرفروختهشده
است .این درحالی است که متوسط نفت ایران
در سال  2020به ازای هر بشکه  40.77دالر
فروخته شده بود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بازداشت شد
مدیرعامل فعلی منطقه آزاد چابهار توسط
پاسداران گمنام امام زمــان( عج) در سازمان
اطالعات سپاه سیستان وبلوچستان بازداشت
شد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی
سازمان اطالعات سپاه سیستان وبلوچستان،
در پی گزارش های متعدد واصل شده از سوی

شهروندان سیستان وبلوچستان به ویژه مرم
فهیم و بصیر جنوب استان ،رسیدگی به پرونده
شکایات و تخلفات احتمالی مدیرعامل منطقه
آزاد چابهار به قید فوریت در دستور کار قرار
گرفت.بر اساس این گزارش ،پس از بررسی و
کارشناسی از پرونده های موجود در سازمان

منطقه آزاد چابهار ،برخی تخلفات عمده و کالن
تشخیص داده شد که با دستور و ورود جدی
دادستان جهادی و انقالبی دادسرای عمومی و
انقالب مرکز سیستان و بلوچستان ،مدیرعامل
منطقه آزاد چابهار احضار شد و هم اکنون در
بازداشت موقت است.

