
بعد از حدود یک ماه، فوتیهای روزانه کرونا به زیر ۴۰۰ بازگشت
۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۱۳۴۰۲ مورد جدید 
کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد. دکتر 
سیماســادات اری گفــت: تا دیــروز ۸ آذر ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۳ هزار و ۴۰۲ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شــد که یک هزار و ۸۲۴ نفر از 
آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۹۳۵ هزار و ۷۹۹ نفر رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۳۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۷ هزار و ۴۸۶ نفر رسید.به 
گفته اری، خوشبختانه تا کنون ۶۴۸ هزار و ۸۳۱ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده انــد.اری افزود: 
۵۸۶۵ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
تا کنون ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۵۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.به گفته وی، استانهای تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، 
بوشــهر، زنجان، ایام، خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
همدان، یزد و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند.اری افزود: 
استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4512   یکشنبه 9 آذر 1399  13 ربیع الثانی 1442  29 نوامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، آورده است: سازمان ملل اقدامات ازم را علیه عامان 
ترور شــهید فخری زاده انجام دهد. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت، آورده است: ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، در شهر آبسرد استان تهران، آقای محسن فخری زاده، دانشمند برجسته ایرانی، در یک حمله تروریستی ترور شد. یکی 
از آخرین خدمات شهید فخری زاده نقش برجسته وی در تولید اولین کیت بومی تشخیص کرونا بود که سهم بزرگی در تاش های ملی ما در مهار این همه 

گیری در زمانی داشته است که ایران تحت تحریم های غیرانسانی ایاات متحده است......

www.sobh-eqtesad.ir

پیام ایران به شورای امنیت سازمان ملل:
اقدامات ازم علیه عامان ترور شهید فخری زاده انجام شود

info@sobh-eqtesad.ir

 همتی یا دو رئیس قبلی 
کدام متهم ترند؟

در سرمقاات اقتصادی قبلی نوشتم یکی از مهمترین علل افزایش 
قیمتها و بطور عمده تورم، افزایش پایه پولی در کشــور اســت. در 
ایران بانک مرکزی متولی و مسئول حفظ ارزش پول است و از انجا 
که از خود اختیار عمــده ای ندارد متکی به نیاز دولت و هزینه ای 
گزاف بی جا تابع مطلق در افزایش پایه پولی و دامن زدن به حجم 
نقدینگی و گران شــدن کاای مورد مصرف جامعه اســت. بدهی 
دولت به بانک مرکزی، شــاخصی است که بیانگر میزان استقال 
سیاستگذار پولی کشور است. معموا دولت ها در زمان های کسری 
بودجه، با فشــار به بانک مرکزی، از منابع بانک مرکزی اســتفاده 
می کنند و کسری بودجه خود را رفع می کنند که این اقدام سبب 
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می شــود. بر اســاس آخرین 
آمــار بانک مرکزی، بدهی دولت به بانــک مرکزی از ابتدای دولت 
روحانی تا پایان شــهریورماه امسال ۴۴۸ درصد بیشتر شده است. 
این در حالی است که در هشت سال دولت های نهم و دهم، بدهی 
دولت به بانک مرکزی فقط ۶۵ درصــد افزایش پیدا کرده بود. به 
آمارهای ادوار گذشــته توجه کنیم بدهــی دولت به بانک مرکزی 
در تیرماه ۱۳۸۴ یعنی در پایان دولت هشتم ۱۱۴.۹ هزار میلیارد 
ریــال بود. در پایان تیرماه ۱۳۹۲ و هم زمان با پایان کار دولت های 
نهم و دهم، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشــد ۶۵ درصدی به 
۱۸۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده بود. بدین ترتیب دولت های نهم و 
دهم درمجموع هشت سال خود ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال به بدهی 
دولــت به بانک مرکزی افزودند که همین هم درجای خود اتهامی 
بسیار سنگین در دو موضع به همراه دارد اوا بانک مرکزی را تابع 
سیاســتهای دولتها معرفی میکند و ثانیا دولتها را در مقابل جیب 
ملت قرار میدهد. آخرین آمار بانک مرکزی گویای آن است که در 
پایان شهریور امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۱۰۳۸.۴ 
هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نسبت به پایان دولت دهم ۴۴۸ 
درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در دوره روحانی فعا 
تا آخر شــهریور امســال ۸۴۹.۱ هزار میلیارد ریال به حجم بدهی 
دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. نکته مهمی که عبدالناصر 
همتی را از رؤســای قبلی بانک مرکزی متهم تر میکند این اســت 
که بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی از ادوار گذشــته بســیار 
بیشــتر رشد داشته و متولی این رشــد عبدالناصر همتی در بانک 
مرکزی است. چرا که در تیرماه ۱۳۹۷ یعنی ماه قبل از شروع به کار 
همتی در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵۳.۵ هزار 
میلیارد ریال بوده ســت که در پایان شهریور امسال ) ۳۰/شهریور/ 
۱۳۹۹  به ۱۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر 
از ابتدای دولت روحانی تا پایان شهریور امسال ۸۴۹.۱ هزار میلیارد 
بــر رقم بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شــده که ۶۸۴.۹ هزار 
میلیارد ریال آن )۸۰درصد( در دوران ۲۶ماهه ریاست همتی ایجاد 
شده اســت. البته در توجیه موضوع بانک مرکزی مدعی است که 
علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره همتی ناشــی 
از انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به 
بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است اما واقعیت این 
است که این روش هم نوعی استقراض غیرمستقیم دولت از بانک 
مرکزی بوده اســت. که میتوان آن را پنهان کاری از نشر آمار تلقی 
نمود. درواقع دولت به جای دریافت مســتقیم وام از بانک مرکزی، 
از بانک ها اســتقراض کرده و آنها هم از بانک مرکزی وام گرفته اند. 
بدیهی اســت که بانک مرکزی بدون اطاع از اینکه دولت از بانکها 
استقراض نموده به بانکها وام نمیداده است. لذاست که عملکرد سه 
رئیس کل اخیر بانک مرکزی هم گویای آن است که در دوره فعلی، 
بیشــترین حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ایجاد شده است که 
می توان از آن به عنوان کاهش استقال بانک مرکزی و سرسپردگی 
همتی به روحانی و در اصل خیانت به ارزش پول ملی و فشار جامع 

ااطراف به طبقات ضعیف جامعه  یاد کرد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

علــی باقری بــا بیان اینکــه در قضیه ترور شــهید فخــری زاده صرفاً رژیم 
صهیونیســتی متهم نیست، گفت: ریشه اصلی دشــمنی ها و جنایت ها رژیم 
آمریکا اســت. علی باقری معــاون امور بین الملل قوه قضائیــه اظهار کرد: در 
قضیه ترور شــهید فخری زاده صرفاً رژیم صهیونیســتی متهم نیست و ریشه 
اصلی دشمنی ها و جنایت ها رژیم آمریکا است.وی افزود: منشا اصلی اگر رژیم 
صهیونیســتی هم باشد بدون اجازه آمریکایی ها آب هم نمی خورند و اختیاری 
ندارند؛ در عرصه تحریم اروپایی  ها با آمریکایی ها  همکاری می کنند و در عرصه 
ترور، صهیونیست ها و برخی عوامل دیگر تروریستی.باقری گفت: این گروه های 
تروریستی همین اان در کشورهای اروپایی اجازه فعالیت دارند و آزادانه فعالیت 
می کنند. در ترور شهید سلیمانی کدام کشور اروپایی این ترور را محکوم کرد؟ 
خیلی ها ســکوت کردند و آنها هم که حرف زدند گفتند در پاسخ به اقداماتی 
بود که شهید سلیمانی انجام داده بود، اگر همه توجه ها را به رژیم صهیونیستی 
جلب می کنیم نباید حواسمان از آمریکایی ها و اروپایی ها منحرف شود.معاون 
امور بین الملل قوه قضاییه یادآور شد: چندی قبل در وین یک اقدام تروریستی 
شــکل گرفت،غیر از کشورهای اروپایی دبیر کل سازمان ملل رسما بیانیه داد 
و تــرور را محکوم کــرد؛ چرا اان محکوم نمی کنند؟ اان دبیر کل ســازمان 

ملل،مســئولین حقوق بشری در ژنو، رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای 
عالی حقوق بشــر و مسئولین کشورهای اروپایی در جایگاهی هستند که باید 
این ترور را محکوم کنند و در جایگاه پاســخگویی هســتند. اگر آنها در این 
زمینه اقدامی نکنند عما به معنی ترویج و تشویق تروریسم است، نمی شود با 
تروریسم دوگانه برخورد کرد.دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: سرلشکر باقری در 
بیانیه  تاکید کردند انتقام این جنایت را از عامانش خواهیم گرفت؛ دنیا بویژه 
آمریکایی ها و صهیونیست ها می دانند نیروهای نظامی ما وقتی حرفی می زنند 
حتما انجام می دهند. صهیونیست ها و طرف های دخیل در این ترور باید منتظر 
انتقام سخت از طرف دستگاه های ذیربط باشند. در دستگاه قضایی به صورت 
جدی این قضیه را در دســتور کار داریم، و هم بحث هایش انجام شــد.باقری 
تصریح کرد: خیلی از ظرفیت های حقوقی بین المللی در دست قدرت های غربی 
است و دریچه هایی وجود دارد که می شود از آن ظرفیت ها استفاده کرد،ما باید 
هوشمندی داشته باشیم تا بتوانیم از آن ها استفاده حداکثری کنیم. در قضیه 
ترور شــهید ســلیمانی غربی ها جلوی خیلی از عرصه ها را می گیرند. یکی از 
گزارشگران ویژه موضوعی شورای حقوق بشر که مربوط به قتل های خودسرانه 
است در تیرماه امسال گزارشی را در مورد شهادت شهید سلیمانی منتشر کرد 
و تصریح کرد این اقدام غیرقانونی و خاف حقوق بین الملل است و آمریکایی ها 
هیچ توجیهی برای این اقدام)شــهادت سردار سلیمانی( نداشتند. آمریکایی ها 
اعتراض کردند و این گزارشگر گفت من تابع حقوق بین الملل هستم نه آمریکا؛ 
دو روز پیش چون دیدند نمی توانند نظرش را عوض کنند او را مجبور به استعفا 
کردند.معــاون امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کــرد: به طور جدی از همه 
ظرفیت های بین المللی استفاده می کنیم. پایان ریاست جمهوری ترامپ آغاز 
رسیدگی جدی به جرایم و جنایاتی است که ترامپ علیه ملت ایران بویژه ترور 
شــهید سلیمانی انجام داد. پایان ریاست جمهوری ترامپ آغاز عملیات جدی 
حقوقی و قضایی جمهوری اسامی ایران است. به ترامپ توصیه می کنیم اگر 
می خواهد از پیگیرد جمهوری اسامی در امان بماند یک اتاقی از بایدن اجاره 

کند و در کاخ سفید بماند.

 که به شدت مانع دسترسی ما به کااهای بشردوستانه از جمله 
داروها و تجهیزات پزشــکی می شــود.وی همچنین مدیریت 
توســعه واکسن کرونا را بر عهده داشته است.در ادامه این نامه 
با اشــاره به ترور چندین دانشمند برجسته ایرانی در حمات 
تروریستی طی دهه گذشــته، آمده است: شواهد قاطع نشان 
می دهد که برخی از طرف های خارجی در پشــت این ترورها 
بوده اند.تخت روانچــی در نامــه خود اضافه کرده اســت: ترور 

ناجوانمردانه شهید فخری زاده - با نشانه های جدی مسئولیت 
رژیم صهیونیستی در آن - تاش ناامیدانه دیگری برای ایجاد 
ویرانــی در منطقه ما و همچنین به هم زدن توســعه علمی و 
فناوری ایران اســت.در حالی که طی چهل سال گذشته، هیچ 
فشار و حمات تروریستی نتوانسته است مانع دستیابی ما به 
علم و فناوری مورد نیاز برای توسعه اقتصادی - اجتماعی شود.

وی همچنین با اخطار به ایاات متحده و رژیم صهیونیستی در 

اجــرای اقدامات ماجراجویانه علیه ایران، به ویژه در دوره باقی 
مانده از دولت کنونی ایاات متحده بر حق جمهوری اسامی 
ایران برای اتخاذ همه اقدامات ازم برای دفاع از مردم و تأمین 
امنیت خود، تاکید کرده است.در انتهای این نامه نیز از دبیرکل 
ســازمان ملل و شورای امنیت خواسته شــده است این اقدام 
تروریستی غیرانسانی را به شدت محکوم کنند و اقدامات ازم 

را علیه عامان آن انجام دهد.

۷۷ درصد صادرات به 5 کشور

تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد
آیت اه رئیسی:

تاوان سختی در انتظار جنایتکاران ترور 
شهید فخری زاده است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاوان سختی در انتظار جنایتکاران ترور شهید فخری زاده است، گفت: این 
تاوان به زودی اتفاق خواهد افتاد.به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اه ســید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز در نشســت با اعضای شورای فرماندهی و مسئوان مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه که به مناسبت 
هفته بسیج برگزار شد، با محکومیت ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده، »صنعت هسته ای« را یک 
صنعت »اقتدارآفرین« برای کشور دانست و گفت: شهید فخری زاده ها، »قهرمانان پیشرفت« این کشورند.

رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه »پیشرفت های هسته ای و دفاعی« کشور، خاری در چشم دشمنان این 
کشــور اســت، »ترور« و »تحریم« را دو لبه یک قیچی توصیف کرد که دشمنان برای توقف ملت ایران در 
دســت گرفته اند و متذکر شد: هدف اصلی دشمن، »ترور پیشــرفت و اقتدار« ملت ایران است که انشااه 
محقق نخواهد شــد.آیت اه رئیسی »طراحان و حامیان ترور« را خبیث تر از »عامان« آن دانست و اظهار 
داشت: »طراحان و حامیان« ترور همان هایی هستند که اول »تحریم« می کنند و سپس با کراوات پای میز 
»مذاکره« آمده و از سوی دیگر در خیابان با اسلحه آدم می کشند.رئیس قوه قضائیه گفت: همان مدعیان 
دروغین حقوق بشــر در »اروپا و آمریکا« یک روز با ممانعت از رسیدن »دارو« به بیماران جنایت می کنند، 
یک روز هم در خیابان با »اســلحه« آدم می کشــند؛ یک روز حاج قاســم سلیمانی و یک روز شهریاری و 
علی محمدی و یک روز هم فخری زاده را ترور می کنند.آیت اه رئیسی با تأکید بر اینکه »تاوان سختی در 
انتظار این جنایتکاران است«، گفت: تاوان این جنایت ها، ازاله لکه نجس صهیونیستی از جغرافیای منطقه 
است که انشااه به زودی اتفاق خواهد افتاد و این وعده الهی است.آیت اه رئیسی از دانشمند شهید محسن 
فخری زاده به عنوان یکی از چهره های بی ادعا و خدوم یاد کرد و گفت: شهید فخری زاده سرداری بی ادعا 
بود که عموم مردم او را تا روز شهادتش نمی شناختند. این شهید با روحیه بسیجی، همچون یک سرباز بی 
نام و نشان با تسلط بر علم و تکنولوژی توانست زمینه های دفاع از کشور و نظام و منطقه را فراهم کند و نقش 
مهمی در قدرت آفرینی دفاعی داشت و حقیقتاً سرمایه افتخارآفرین برای کشور بود.آیت اه رئیسی تصریح 
کرد: دلیل اینکه شهید فخری زاده مورد خشم و غضب دشمن قرار گرفت، این بود که آمریکا و صهیونیست ها 
تصور می کردند باید علم و تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما او یکی از افرادی بود که این باور آنها را باطل 
کرد و توانست با علم و فناوری برای کشور تولید اقتدار کند و البته با شهادت فخری زاده نیز حرکت علمی 
کشور در حوزه تولید قدرت متوقف نمی شود.آیت اه رئیسی در ادامه از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
هم به عنوان »ســردار ایجاد امنیت و قدرت در منطقه« یاد کرد و گفت: حاج قاســم عزیز هم با شجاعت، 
مدیریت، اخاق و معنویت و روحیه بسیجی و توان نظامی باایی که داشت، ضریب امنیت منطقه را در مقابل 
بدخواهان و مستکبران و عوامل آنها از جمله داعش باا برد.رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش از خداباوری 
و توجه به اخاق و معنویت، برخورداری از بصیرت، داشتن نگاه انقابی و روحیه گره گشایی از کار مردم به 
عنوان مهم ترین شاخصه های فرهنگ بسیج و بسیجیان یاد کرد.آیت اه رئیسی با تأکید بر انطباق روحیه 
بسیجی با مأموریت های سازمانی برای ارتقا کارآمدی و افزایش رضایتمندی عمومی در یک مجموعه اداری 
اظهار داشت: مهم ترین مأموریت دستگاه قضا اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه و فصل خصومت هاست و 
انجام این تکالیف و وظایف با روحیه بسیجی موجب کارآمدی هر چه بیشتر سیستم قضائی خواهد شد.وی 
تصریح کرد: همه ایه های دستگاه قضا باید از روحیه بسیجی برخوردار باشند و هر چه سطح مدیریتی بااتر 
می رود و به کانون مأموریت های قوه قضائیه در حوزه قضائی نزدیک تر می شود، باید این روحیه و فرهنگ 
بیشــتر مورد توجه قرار گیرد.آیت اه رئیسی افزود: اگر شهید فخری زاده در اتاقی دربسته و از مسیر علم 
و پژوهش و نوآوری برای خدمت به کشور گام برداشت، قاضی و کارمند دستگاه قضا باید با گشاده رویی و 
رســیدگی به موقع به پرونده ها و کار مردم و گره گشایی از کار خلق خدا در جهت افزایش کارآمدی نظام 
قضائی و رضایتمندی مردم و تولید ســرمایه اجتماعی گام بردارد.رئیس قوه قضائیه از فرماندهان و اعضای 
بسیج قوه قضائیه خواست ضمن حفظ روحیه بسیجی در دستگاه قضا، برای افزایش کارآمدی قوه قضائیه 
تاش کنند و تأکید کرد: اگر فضای بســیجی در دستگاه قضائی حاکم شود، دیگر کسی جرأت نمی کند از 
رشوه و پارتی بازی و ناحق کردن حق حرف بزند.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کار بسیجی زمان و مکان 
نمی شناســد، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های معوقه یکی از اولویت های ماست که نیروهای بسیجی 
قوه قضائیه می توانند در این زمینه همکاران دستگاه قضا را یاری دهند. وقتی کسی به یک مجتمع قضائی 
مراجعه می کند و می گوید رسیدگی به پرونده او دچار اطاله شده، بی تفاوت از کنارش نگذرید و تاش کنید 
کارش را پیگیری کنید.آیت اه رئیسی افزود: بسیجی باید نسبت به کار مردم احساس مسئولیت کند و اگر 
جایی دید که بی عدالتی شده، برای رفع مشکل و گره گشایی از کار مردم و احقاق حق تاش کند و دنبال 
نام و نشــان هم نباشــد و بداند خداوند خودش اجر کارش را می دهد.رئیس قوه قضائیه، رسالت مهم مرکز 
بســیج قوه قضائیه در دوره تحول قضائی را افزایش کارآمدی سازمانی و صیانت از همکاران دستگاه قضا و 
خانواده های آنها عنوان کرد.رئیس دستگاه قضا، گمنامی و کار برای خدا را از مهم ترین ویژگی های بسیجیان 
دانست و تأکید کرد: وقتی کار برای رضای خدا باشد و کسی دنبال نام و نشان نباشد، خداوند خودش پاداش 

می دهد و افراد بی ادعا را نام آور می کند

 پیام رهبر انقاب در پی شهادت فخری زاده:

 پیگیری مجازات قطعی عامان و آمران این 
جنایت در دستورکار قرار گیرد
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رهبر معظم انقاب اسامی در پی ترور دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده پیامی صادر کردند. حضرت آیت اه خامنه ای رهبر انقاب اسامی 
در پی ترور دانشمند هسته ای شهید، دکتر محسن فخری زاده پیامی صادر کردند.

متن پیام به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر 
علمی کم نظیر  جان عزیز و گرانبها را به خاطر تاشهای علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت و مقام واای شهادت، پاداش الهی اوست.

دو موضوع مهم را همه ی دســت اندرکاران باید به ِجّد در دســتور کار قرار دهند؛ نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامان و آمران آن، و دیگر 
پیگیری تاش علمی و فنی شهید در همه ی بخش هایی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کشور و به همکاران 

و شاگردان او در بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می گویم و علو درجات او را از خداوند مسئلت می کنم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه:
 در قضیه ترور شهید فخری زاده صرفاً رژیم صهیونیستی متهم نیست

پیام ایران به شورای امنیت سازمان ملل:
اقدامات ازم علیه عامان 
ترور شهید فخری زاده 
انجام شود
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واکنش ها به شهادت دانشمند هسته ای

انتقامسختدرانتظارعامانترورمحسنفخریزاده
جمعی از مســئوان لشــکری و کشوری در پیام ها و اطاعیه های جداگانه ای شــهادت شهید محسن فخری زاده را 
تسلیت گفته و به ترور ناجوانمردانه این دانشمند هسته ای واکنش نشان دادند. محسن فخری زاده دانشمند هسته ای 
کشــورمان، عصر جمعه در آبسرد دماوند به وسیله انفجار و شــلیک، مورد سوءقصد قرار گرفت به شهادت رسید.بر 
همین اساس جمعی از مسئوان لشکری و کشوری در پیام ها و اطاعیه های جداگانه ای به شهادت شهید فخری زاده 

واکنش نشان دادند.

 سرلشکر باقری: انتقام سختی در انتظار عامان ترور شهید فخری زاده است
سرلشــکر پاسدار محمد باقری، رییس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی شــهادت دانشمند هسته ای کشورمان را 
تسلیت گفت که متن آن به شرح زیر است:»َو الَِذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اه َفلَْن یُِضَل أَْعمالَُهْم* َسیْهِدیِهْم َو یْصلُِح بالَُهْم* 

َو یْدِخُلُهُم الَْجَنَة َعَرَفها لَُهْم 
و کســانی که در راه خدا کشــته شده اند، هرگز کارهایشان ضایع نمی شود. خداوند به زودی آنان را راه می نماید و 
حالشــان را نیکو می گرداند و در بهشــتی که برای آنان وصف کرده، ماوا می دهد«. بار دیگر تروریست های کوردل 
وابســته به اســتکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی در اقدامی وحشــیانه ، یکی از مدیران و خدمتگزاران عرصه 
علمی،پژوهشــی و دفاعی کشور را به شهادت رساندند .شهید دکتر محســن فخری زاده؛ رییس سازمان پژوهش و 
نواوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در زمره مدیران ارشد صنعت دفاعی کشور بود که در طول دوران 
عمر بابرکت خود منشا خدمات فراوانی شده بود و  توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی 
برساند. ترور این مدیر توانا و شایسته گرچه تلخ و ضربه سنگینی به مجموعه دفاعی کشور بود، اما دشمنان کوردل 
بدانند راهی را که شــهید فخری زاده ها آغاز کرده اند، هرگز متوقف نخواهد شــد. گروههای تروریســتی و آمران و 
عامان این اقدام کور هم  بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود. اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت 
این دانشمند صنعت دفاعی به فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
همکاران ایشان  و خانواده گرانقدر آن شهید؛  اطمینان می دهیم تا تعقیب و مجازات عامان این ترور شهید محسن 

فخری زاده از پای نخواهیم نشست.

 ظریف: نشانه هایی از نقش اسرائیل در ترور شهید فخری زاده وجود دارد
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی در توییتر نوشت که نشانه هایی از نقش اسرائیل در ترور 
شهید فخری زاده وجود دارد.وزیر امور خارجه ایران در این پیامی توییتری نوشت: »تروریست ها یکی از دانشمندان 
برجســته ایرانی را ترور کردند. این عمل بزدانه که شواهد جدی از نقش اسرائیل در آن دیده می شود، نشان دهنده 
جنگ طلبی از ســر بیچارگی مرتکبین آن است.«ظریف در ادامه این پیام نوشت: »ایران از جامعه بین المللی، بویژه 
اتحادیه اروپا، میخواهد که اســتانداردهای دوگانه شــرم آور خود را خاتمه دهند و این عمل تروریســتی را محکوم 
کنند.«وزیر امور خارجه ایران دقایقی قبل نیز با صدور بیانیه ای اقدام تروریستی و کوردانه ترور شهید محسن فخری 
زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسامی ایران توسط تروریست ها را به شدت محکوم کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت 
خامنه ای مقام معظم رهبری، مردم عزیز کشــورمان، همکاران ایشــان در وزارت دفاع و خصوصا خانواده گرامی این 

شهید بزرگوار تبریک و تسلیت گفت.

 رئیس مجلس: امروز راه مماشات بسته است
محمدباقرقالیباف رییس مجلس شورای اسامی هم طی پیامی شهادت شهیدفخری زاده را تسلیت گفت.

بسم اه الرحمن الرحیم
لُوا تَْبِدیًا ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهَ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضیٰ نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بََدّ

وقوع حادثه تروریستی دانشمند برجسته، پرسابقه، مجاهد و نخبه دفاعی کشور شهید دکتر محسن فخری زاده رییس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بار دیگر چهره پلید و سرشار  از کینه و خباثت رژیم 

صهیونیستی و استکبار جهانی نسبت به ملت شریف و سرافراز ایران را آشکارتر  ساخت.
دشمنان کوردل که از رویارویی و مصاف با صبر و مقاومت و ایستادگی و همچنین رشد و  پیشرفت فرزندان این ملت 
در تمامی عرصه های تکنولوژیک، هسته ای و نظامی عاجز و ناتوان گشته اند به این گونه اقدامات ناجوانمردانه و خارج 
از چارچوب های انسانی و معیارهای بین المللی روی آورده اند که هیچ حاصلی برای آنها نخواهد داشت و صنایع ما در 

تمامی حوزه های نظامی، هسته ای، موشکی و غیره با سرعتی بیشتر از گذشته پیش خواهد رفت.
میراث گرانبهایی که شهید فخری زاده پس از سه دهه مجاهدت پرثمر و گرانبها در مرزهای دانش دفاعی از خود به 
جا گذاشت، و باعث برتری های راهبردی فراوان برای نظام اسامی شد، همچون سرمایه ای سترگ در اختیار ماست 
و به عنوان یک اولویت فوری در تعمیق، توسعه و ایجاد جهش در آن خواهیم کوشید.آحاد ملت قهرمان ایران در طول 
ســالهای گذشته ثابت کرده اند  اینگونه تحرکات ناجوانمردانه و اقدامات تروریستی هیچ گونه خللی در اراده راسخ و 
ایستادگی آنان وارد نخواهد ساخت و همچون همیشه سربلند و سلحشور دست از اهداف و آرمانهای استکبارستیز و 
ضدیت با رژیم   آدم کش صهیونیستی برنخواهند داشت و پاسخ قاطع و کوبنده خود را در زمان مناسب خواهند داد.

ازم اســت نهادهای امنیتی و اطاعاتی نسبت به شناسایی، دستگیری و اشد مجازات عوامل این حادثه تروریستی 
اقدامات ازم را به انجام رسانند. امروز راه مماشات بسته است و انتقام گرفتن از آمران و عامان این جنایت های بزرگ 
است که هزینة سنگین و غیرقابل بازگشت این ترورها را برای آنها مشخص خواهد کرد.اینجانب ضمن عرض تبریک و 
تسلیت شهادت آقای محسن فخری زاده به مقام معظم رهبری ، مردم قهرمان کشورمان و  خانواده بزرگوار ایشان ، از 
خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه  برای این شهید سرافراز و صبر برای بازماندگان ایشان به خصوص همسر 

مکرمة آن شهید سرافراز مسئلت می نمایم.

ترور شهید فخری زاده در آستانه دولت دموکرات  ها در آمریکا به منظور زمینه سازی برای مذاکره است
فریدون عباســی عضو هیئت علمی دانشــگاه و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسامی هم در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری فارس درباره ترور و شهادت محسن فخری زاده گفت: شهید فخری زاده از دوستان و از دانشمندان 
هسته ای و نخبه کشور بود که متاسفانه به دست دشمنان انقاب و اسام ترور شد.عباسی تاکید کرد: شهید فخری زاده 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( و دانشگاه مالک اشتر و زمانی هم مسئول پژوهش های نوین دفاعی بود.این 
شهید از بهترین متخصصان صنعت هسته ای کشور بود و در زمینه آشکارسازی تابش های هسته ای فعالیت داشت.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بسیاری از مدیران و متخصصان صنعت هسته ای با شهید فخری زاده همکاری داشتند 
و ایشــان یکی از مدیران بسیار قوی و خوب کشور بود.عباســی ادامه داد: این شهید بزرگوار در پیشبرد برنامه های 
هســته ای ایران به عنوان یک مدیر برجســته انجام وظیفه کرد و در تمام زمینه ها در پشتیبانی از اقدامات هسته ای 
کشور و در غنی سازی و سایر مواردی که در علم هسته ای موثر است ایشان کار کرد.این نماینده مجلس یادآور شد: 
این ترور در آستانه دهمین سال ترور بنده و شهید شهریاری بود؛ در سال ۸۷ دشمن تیم ترور برای ایشان فرستاده 
بود ولی با درایت نیروهای امنیتی خنثی شد، در این مدت دشمن برای ترور این شهید کار می کرد و وی را یک یکی 
از دانشمندان کلیدی در صنعت هسته ای می دانست و دشمنان حدود ۱۵ سال دنبال ترور ایشان بودند و به هر حال 
دســت بر نمی دارد.این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: این ترور ناجوانمردانه در آستانه آمدن دموکراتها در آمریکا 
انجام شد، دشمنان خواستند ضربه شست نشان دهند تا جریانات داخلی به دنبال مذاکره بروند! این ترورها برای این 

است که زمینه را برای مذاکره فراهم کنند و مسئوان را پای میز مذاکره بکشانند.

 سرلشکر موسوی: حق انتقام از دشمنان برای ایران محفوظ است
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران هم در پی شهادت رئیس سازمان پژوهش 

و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است: »بسم اه الرحمن الرحیم

»من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواه علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیا«شهادت دکتر 
محسن فخری زاده، این مدیر خدوم و مخلص را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، مردم شهید پرور و جامعه علمی 
و دفاعی کشــور و وزیر محترم دفاع تبریک و تسلیت عرض می کنم. دشمنان کوردل انقاب اسامی با این اقدامات 
جنایتکارانه هرگز نمی توانند ملت بزرگ ایران را از راه پیشــرفت و توســعه صلح جویانه بازدارند و  ترور شهید دکتر 
محسن فخری زاده برگ دیگری از سند مظلومیت مردم ایران در مسیر اقتدار و عزت است.دست جنایکار آمریکا، رژیم 
منحوس صهیونیستی و منافقین کوردل در این جنایت به وضوح و آشکارا دیده می شود و این اقدام زبونانه نزد ملت 
های آزاده جهان محکوم است.ارتش جمهوری اسامی ایران ضمن محکومیت این توطئه خبیثانه با قدرت اعام می 

دارد، حق انتقام از دشمنان در هر عرصه دیگری برای جمهوری اسامی ایران محفوظ است.

رئیس سابق مجلس: نخستین بار نیست که استکبار کوردل دست به اقدامات بزدانه می زند
علی اریجانی رئیس سابق مجلس در پی شهادت  محسن فخری زاده در حادثه تروریستی  پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به این  شرح است:بسم اه الرحمن الرحیم
بار دیگر دشــمن  جاهل و شــرور  ملت ایران در اقدامی کور و ذلت بار یکی از  دانشمندان هسته ای کشور،  جناب 
آقای  محسن فخری زاده  را به شهادت رساند. این نخستین بار نیست که استکبار کوردل دست به این گونه اقدامات 
بزدانه می زند.  آنان می دانند با این شیوه های خباثت آمیز نمی توانند خللی در اراده مصمم  ملت بزرگ ایران ایجاد 
کنند.شــهید محسن فخری زاده  از دانشمندان خدوم و پژوهشگران برجسته در صحنه های علمی کشور بودند و به 
شهادت رساندن ایشــان توسط دشمنان بیانگر عمق کینه آنان نسبت به فرزندان برومند ملت ایران است. اینجانب 
ضمن تســلیت این حادثه به  مقام معظم رهبری،  جامعه علمی کشــور و مردم متدین ایران اسامی و طلب صبر و 

شکیبایی برای خانواده این شهید عالی مقام ، از خداوند متعال  برای روح بلند ایشان علودرجات را مسالت می کنم.

رنامه های وزارت دفاع در حوزه مقابله با کرونا در مجموعه تحت مدیریت شهید فخری زاده انجام می شد
امیر سرتیپ امیرحاتمی هم در گفت وگوی تلویزیونی در تشریح جزئیات اقدام تروریستی علیه رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع گفت: این حادثه تروریســتی بعدازظهر روز جمعه اتفاق افتاد که دو نفر از محافظان محســن 
فخری زاده رئیس پژوهشــگاه مجروح شــدند و یک نفر از محافظان وی به شهادت رسید.وزیر دفاع اظهار داشت: در 
این اقدام تروریســتی محســن فخری زاده که دچار جراحت شده بود پس از انتقال به بیمارستان شهید شد و تاش 
های پزشــکان نتوانست در این زمینه مؤثر باشــد.وی افزود: در این حادثه تروریستی ابتدا یکی از تروریست ها اقدام 
به تیراندازی به خودروی شهید فخری زاده کرد و چند ثانیه بعد خودروی نیسان حامل مواد منفجره که در نزدیکی 
خودروی شــهید فخری زاده )حدود ۱۵ تا 20 متری( شهید بود، منفجر شد.امیرحاتمی خاطرنشان کرد: با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا در یک ســال گذشته در کشــور تاش ها و اقدامات زیادی در مجموعه تحت مدیریت شهید 
فخری زاده در وزارت دفاع برای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت . همانطور که مســتحضر هســتید مقابله با این 
ویروس ها نیز در حوزه کاری وزارت دفاع نیز هست و وزارت دفاع در این حوزه هم فعالیت و تاش دارد.وی در ادامه 
افزود: کارهای شهید فخری زاده در حوزه دفاعی کارهای بزرگ و پر ثمری بود؛ همچنین برنامه های وزارت دفاع در 
حوزه مقابله با کرونا در مجموعه تحت مدیریت شهید فخری زاده و با مسئولیت وی انجام می شد.وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح گفت: دشمن هر جایی که برای ملت ایران گام موثری برداشته شود آنجا را هدف قرار می دهد.

 امیرعبداللهیان: ترور فخری زاده نشــانگر تاش محور آمریکایی ـ صهیونیســتی برای تداوم ضربه 
پیشرفت علم است

حسین امیرعبداللهیان دســتیارویژه رئیس مجلس در امور بین الملل هم در واکنشی درباره خبر ترور دکتر محسن 
فخری زاده، دانشــمند کشورمان توییتی منتشر کرد.متن توئیت دستیار ویژه رئیس مجلس به شرح زیر است:»ترور 
دانشمند ایرانی، دکتر محسن فخری زاده که سهم مهمی در توسعه مرزهای دانش کشور داشت، نشانگر تاش محور 
آمریکایی ـ صهیونیستی برای تداوم ضربه زدن به پیشرفت علم و فناوری در جمهوری اسامی ایران است. دشمنان 

دست از توطئه برنمی دارند. اعتماد به دشمن، خوش باوری است.«

 آغاز شناسایی عناصر ترور شهید فخری زاده توسط سربازان گمنام امام زمان )عج(
حجت ااسام سیدمحسن علوی وزیر اطاعات هم در پی ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان 

پیامی صادر کرد. 
متن پیام وزیر اطاعات به شرح ذیل است: 

پیام وزیر اطاعات در پی شهادت دکتر محسن فخری  زاده 
َوَا تَْحَسَبَن الَِذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اَهِ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِهْم یُْرَزُقوَن.

شــهادت مظلومانه رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشــتیانی نیروهای مسلح، شهید واامقام دکتر 
محســن فخری  زاده موجب تالم و تاسف گردید.اینجانب از طرف خود و کارکنان خدوم وزارت اطاعات شهادت آن 
مجاهد خســتگی ناپذیر را به محضر حضرت بقیه اه ااعظم )عجل اه تعالی فرجه الشــریف(، مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، خانواده معظم شهید و ملّت شهیدپرور ایران اسامی صمیمانه تبریک و تسلیت می گویم و از درگاه 
رب الشهداء همجواری با حضرت سیدالشهداء در رضوان برین و برای خانواده معظم شهید و بازماندگان، شکیبایی و 
تندرستی مسئلت می نمایم.به آگاهی مردم عزیز و قدر شناس کشورمان می رساند سربازان گمنام امام زمان )عجل 
اه تعالی فرجه الشریف(، شناسایی عناصر خودفروخته تروریست این جنایت ددمنشانه را آغاز نموده و انتقام خون 

شهید عزیز را از مسببان و هدایت کنندگان جنایت کار خواهند گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی: شهادت شهید فخری زاده موجب برکات و تقویت بیش از پیش ایران اسامی 
خواهد شد

 علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران هم در پی شــهادت محسن فخری زاده  
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع پیام تبریک و تسلیتی به امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر می باشد. برادر ارجمند، جناب امیر حاتمی
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

خبر ترور ناجوانمردانه برادر خدوم، شهید دکتر محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که 
ســال های طوانی از عمر پربرکت خویش را صرف مجاهدت و ارتقای توان دفاعی کشــور کرد، موجب تأسف و تأثر 
عمیق شد.اینجانب بدین وسیله این ضایعه دردناک را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، مجموعه وزارت دفاع، 
نیروهای مسلح و خانواده آن شهید بزرگوار تبریک و تسلیت عرض کرده و اطمینان دارم خون آن شهید که از مدیران 
و دانشمندان نخبه و متعهد صنعت دفاعی کشور بود، موجب برکات و تقویت بیش از پیش ایران اسامی خواهد شد.

و َسیعلَُم الّذیَن َظلَموا أَی َمنَقلٍَب ینَقلِبوَن

بار دیگر تروریست های وابسته به صهیونیست ها یکی از دانشمندان دفاعی ایران را به شهادت رساندند
شورای نگهبان هم در پیامی شهادت دانشمند هسته ای کشورمان را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است: بسم اه الرحمن الرحیم
لُوا تَْبِدیًا ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهَ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضیٰ نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بََدّ

بار دیگر تروریســت های مزدور و کوردل وابســته به بیگانگان و رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی که چشم دیدن 
پیشرفت ایران اسامی را ندارند، یکی از دانشمندان دفاعی این مرز و بوم را به شهادت رساندند.

دســت جنایتکارانه   دشمنان انقاب اســامی با هدف ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی، ره به جایی نخواهد برد و 
بی گمان همت دانشــمندان و اســتادان و دانش پژوهان کشور، این انگیزه ی خباثت آلود را ناکام گذاشته و راه شهید 
دکتر محسن فخری زاده ادامه خواهد یافت.شورای نگهبان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دانشمند صنعت دفاعی 
به رهبر معظم انقاب اسامی، همسنگران و همکاران ایشان، علّو درجات آن شهید سعید و صبر و اجر بازماندگان را 

از خداوند متعال مسألت می نماید.

ترور شهید فخری زاده نیازمند پاسخی قاطع و سریع است
همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در صفحه شخصی خود در این باره تصریح کرد: 
 ترور شهید فخری زاده و دیگر دانشمندان هسته ای توسط عوامل جنایت کار صهیونیستها، نیازمند پاسخی قاطع و 
سریع است.ضمن اینکه برای پایان بخشیدن به اینگونه جنایتها، ازم است موضوع از طریق مجامع بین المللی پیگیری 

شود تا عاوه بر مجازات عامان، از وقوع جنایت های احتمالی آینده پیشگیری گردد.

 دستگاه های اطاعاتی و امنیتی با سرعت عوامل ترور شهید فخری زاده را شناسایی کنند
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم با صدور پیامی ضمن تســلیت شهادت رییس سازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، تصریح کرد: بدون تردید این دست اقدامات ضد انسانی و کوردانه 
محکوم به شکست است و خللی در عزم جدی ملت بزرگ ایران در دستیابی به پیشرفت و توسعه در حوزه های دفاعی 
که تامین کننده مصالح و امنیت ملی کشورمان است، وارد نمی کند و دشمنان این مرز و بوم را بیش از پیش نامیدتر 

خواهد نمود.متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:بسم اه الرحمن الرحیم
شــهادت مظلومانه مدیر متعهد و دانشمند جناب آقای دکتر محســن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح به دست تروریست های جنایتکار و وابســته به رژیم نامشروع و غاصب 
صهیونیســتی را به مقام معظم رهبری، مردم قدرشناس ایران، همکاران ایشان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و بستگان به ویژه خانواده ارجمند این شهید بزرگوار تسلیت میگویم.بدون تردید این دست اقدامات ضد انسانی 
و کوردانه محکوم به شکســت اســت و خللی در عزم جدی ملت بزرگ ایران در دستیابی به پیشرفت و توسعه در 
حوزه های دفاعی که تامین کننده مصالح و امنیت ملی کشــورمان است، وارد نمی کند و دشمنان این مرز و بوم را 
بیش از پیش نامیدتر خواهد نمود.ازم است دستگاه های اطاعاتی و امنیتی ذی ربط با سرعت و دقت تمام نسبت به 
شناسایی و برخورد با عوامل این ترور جنایت آمیز اقدام و نتیجه را به اطاع عموم مردم شریف ایران برسانند.از خداوند 
متعال برای آن شهید عزیز حشر با شهدا و اولیاء الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسالت دارم.

 شهید فخری زاده آثار و خدمات فراوانی از خود برجای گذاشته است
آیت اه آملی اریجانی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم در پیامی شهادت محسن فخری زاده را تسلیت 

گفت.متن کامل پیام تسلیت آیت اه صادق آملی اریجانی به شرح ذیل است:اناه و انا الیه راجعون 
شــهادت دکتر محســن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی 
ترور مذبوحانه عوامل استکبار جهانی موجب تاثر و تاسف عمیق اینجانب گردید.شهید بزرگوار ما از دانشمندان صنعت 
دفاعی کشور با سابقه موثر و طوانی در ارتقای توانایی های دفاعی کشور بوده و در این راه آثار و خدمات فراوانی از 
خود برجای گذاشته است.شهادت این دانشمند گرانقدر را به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، ملت شریف 
ایران ، دوســتان و همکاران ایشان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بویژه خانواده محترم ایشان تسلیت 

عرض می نمایم.

 آمران جنایت ترور شهید فخری زاده در کاخ روسیاهی تاریخ نشسته اند
همچنین محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز با صدور پیامی شهادت دانشمند شهید محسن 

فخری زاده را تبریک و تسلیت گفت.متن پیام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
انا ه و انا الیه راجعون

 خون شهید فخری زاده سبب اتحاد ملت در برابر آمریکا صهیونیست ها خواهد شد
سردار غامرضا جالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم با صدور پیامی شهادت محسن فخری زاده را تبریک 

و تسلیت گفت. متن این پیام بدین شرح است: »بسمه تعالی
َوا تَحَسَبَن الَذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اَهِ أَمواتًا بَل أَحیاٌء ِعنَد َربِِهم یُرَزقوَن)سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹(

بار دیگر دســت جنایتکار اســتکبار جهانی برای ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور، به خون یکی از فرزندان 
شایسته انقاب آلوده شد و دوباره مهر تاییدی بر خباثت و ددمنشی دشمنان جمهوری اسامی ایران نقش بست و 
نیت شوم آنان را برما کرد.ترور ناجوانمردانه نخبه علمی، دانشمند جهادی و متعهد کشورمان، دکتر محسن فخری 
زاده نشان می دهد دشمنان نمی توانند پیشرفت علمی ایران اسامی به ویژه در عرصه های دفاعی را تاب بیاورند.این 
شــهید بزرگوار در سال های مجاهدت خود ضمن فعالیت در عرصه های علمی، در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع نیز مسئولیت ارتقای توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات نوین را بر عهده داشت و با روحیه علمی و دانشگاهی 
خود سنگ بنای پروژه های عظیم علمی دفاعی را ایجاد کرد که قدرت بازدارندگی کشور را ارتقا داده و موجبات خشم 
دشمن را پدید آورد.بدون شک همت دانشمندان و استادان و دانش پژوهان کشور و علی رغم وجود دشمنی دشمنان،  
انگیزه  خبیث توقف حرکت و جهاد علمی کشــور را ناکام خواهد گذاشــت و خون این شهید سبب اتحاد و انسجام 
ملت در ایستادگی در برابر دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد و مسببان این 
ترور شــوم، تاوان سختی پرداخت خواهند کرد.اینجانب شهادت این دانشمند انقابی را به فرماندهی معظم کل قوا، 
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همکاران ایشان در سازمان سپند و جامعه دانشگاهی کشور و خانواده 

محترم شان تبریک و تسلیت عرض می کنم.

سرلشکر سامی:
  انتقام از عامان ترور شهید فخری زاده در دستور کار

 قرار گرفت
ســردار سرلشکر پاسدار حســین سامی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی هم در پیامی در پی شهادت دانشمند برجسته و  پاسدار رشید انقاب 
اسامی محسن فخری زاده، با محکومیت شدید این جنایت  عنوان کرد : اینگونه 
جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای تداوم این مســیر پر شکوه و اقتدار آفرین 
خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از  عامان آن در دستور کار 

قرار گرفته است.  متن این پیام بدین شرح است:   
بسم اه الرحمن الرحیم

شــهادت مظلومانه دانشمند برجسته  و پاسدار رشــید  انقاب اسامی  »دکتر محسن فخری زاده » رئیس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ؛ از دانشمندان زبده و شاخص  عرصه صنایع راهبردی کشور و اساتید 
ســرامد و نامدار  دانشگاه جامع امام حسین )ع( و جامعه علمی ایران در جنایت تروریستی طراحی و هدایت 
شده توسط  رژیم جعلی، تروریست و  کودک کش صهیونیستی را به محضر رهبر معظم انقاب اسامی )مد 
ظله العالی ( ، خانواده مکرم آن شهید ، ملت شریف و مجاهد ایران و آحاد همکاران و همسنگران وی تبریک 
و تســلیت عرض می نمایم.بی شک مجاهدت ها و تاش های ارزنده و غرور انگیز آن شهید ارجمند در حوزه 
صنعت دفاعی و دیگر حوزه های راهبردی کشــور و نیز عرصه مقابله با ویروس کرونا در حافظه تاریخی این 
سرزمین  ماندگار و الهام بخش تربیت یافتگان مکتب امامین انقاب اسامی و  فرزندان ملت ایران در  دانشگاه 
ها و مراکز عالی علم و فن آوری سپاه پاسداران انقاب اسامی در خلق افتخارات و پیشرفت های شگفت آور 
دیگر در آینده پیش رو خواهد بود.دشمنان کوردل ملت ایران به ویژه طراحان، عامان و حامیان این جنایت  
نیز بدانند اینگونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای ادامه این مســیر پر شکوه و اقتدار آفرین خللی ایجاد 

نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از آنان در دستور کار قرار گرفته است.

 روحانی: 
 مسئوان کشور جنایت ترور شهید فخری زاده

 را بی پاسخ نمی گذارند
رئیس جمهور گفت: ملت و مسئوان کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند 
که این جنایت را بی پاســخ بگذارند و در موقع مناسب پاسخ این جنایت را 
خواهند داد.، حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز 
ســتاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار داشت: مردم عزیز کشور ما 
و مردم جهان در جریان یک اقدام تروریســتی از سوی ایران ستیزان علیه 
یک پژوهشگر و دانشمند ایرانی بودند که اتفاقاً در ماه های اخیر وقت خود 
را عمدتاً صرف مبارزه با کرونا و پژوهش ها و ســاخت کیت هــا و امور این زمینه اختصاص داده بود.وی 
افزود: او برای خودکفایی کشور در عرصه دارو و تجهیزات در بخش پژوهشی در وزارت دفاع که مسئول 
بخشی بود که کار زیادی انجام داد و توانست بخشی از نیازهای مردم در مقابله با کرونا را برطرف کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این ترور وحشــیانه نشــان می دهد که دشمنان ما در هفته های پراضطرابی 
هســتند و احساس می کنند دوران فشــار آن ها در حال کم شدن است و شرایط جهانی در حال تغییر 
می باشد. این چند هفته برایشان مهم است که حداکثر استفاده را ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را 
در منطقه به وجود بیاورند و توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی به وجود آورده بودند، 
معطوف به مشکات دیگر بشود.روحانی ادامه داد: همه اتاق های فکر و دشمنان ایران به خوبی بدانند ملت 
ایران و مســئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایت کارانه را بی پاسخ بگذارند 
و مسئولین مربوطه به موقع مناسب پاسخ خواهند داد. هم چنین ملت ایران هوشمندتر و حکیم تر از آن 
هستند که در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند،  آن ها در فکر ایحاد آشوب و بلوا هستند و بدانند که ما 
دست آن ها را از پیش خوانده ایم و موفق نخواهند شد که به اهداف خبیثانه  خود برسند.وی بیان کرد: 
رژیم صهیونیستی و آن ها که ضد ایران اند بدانند که مسیر توسعه و تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد 
یافت و با ازدست دادن عزیزانی مانند فخری زاده،  فخری زاده های فراوان کمر همت می بندند و وجود او را 

که در جمع ما نیست جبران خواهند کرد.
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گزیده خبر بر اساس پیش نویس ایحه بودجه؛

جاماندگان یارانه نقدی سهمی در بودجه۱۴۰۰ ندارند
دولت ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی که توسط نمایندگان 
مجلــس در بودجه ۹۹ گنجانده شــده بود را از ایحه بودجه 
۱۴۰۰ حذف کرد. دولت همانند چند ســال متوالی گذشته، 
ثبــت نام جدیــد متقاضیان یارانه نقــدی را از ایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ حذف کرد.براســاس پیش نویس ایحه بودجه 
ســال آینده کــه در اختیار هیــات دولت برای بررســی و 
تصویب قرار گرفته اســت، بند ۴ قانون بودجه سال ۹۹ طبق 
جدولی که توســط نمایندگان مجلس اضافه شده بود، حذف 
شــد.نمایندگان مجلس علی رغم میــل باطنی دولت مردان 
معتقد هستند افراد جامانده که مستحق دریافت یارانه  نقدی 
هستند باید زمینه ثبت نام برای دریافت یارانه را داشته باشند 
و به همین علت در تبصره ۱۴ قانون بودجه که مربوط به منابع 
و مصارف هدفمندی یارانه ها است، گنجانده می شود. اگرچه 
بعد از گذشت 8 ماه از سال اتفاقی در این باره رخ نداده است.

از طرفــی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شــده با 
اســتفاده از تمامی بانک های اطاعاتی در اختیار نســبت به 
شناســایی و حذف سه دهک باای درآمدی از فهرست یارانه  
بگیران اقدام کند.این مســئله نیــز در مقطعی کوتاه در حد 
چندصد نفر اجرایی شــد اما به دلیل نواقص زیاد که ناشــی 
از ضعف بانک های اطاعاتی بود، رها شــد.کاربران در رابطه 

با یارانه نقدی عاوه بر ثبت مطالبات خود، کمپین هایی برای 
»ضرورت ادامه اعطای یارنه نوزادان«، »یارانه نقدی متناسب با 
قیمت کااها«، »تورم دو رقمی شد، یارانه تغییر نکرد«، »یارانه 
نقدی به یک میلیــون تومان افزایش یابد«، و »یارانه افزایش 

یابد« راه انداختند و خواستار پیگیری این مسئله شده اند.
در رابطه با ثبت نام جدید جاماندگان یارانه بگیر مهدی طغیانی 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس 
برای جاماندگان دریافت یارانه ، گفته است:  نمایندگان مجلس 

شــورای اسامی در راســتای حمایت از اقشار آسیب و طرح 
تأمین کااهای اساسی، پیشنهادی با عنوان طرح جاماندگان 
دریافــت یارانه مطرح کردند که بر اســاس آن افرادی که در 
زمان ثبت نام یارانه ها به دلیل عدم دسترسی به سیستم های 
اینترنتــی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند فرصت ثبت 
نام مجدد خواهند یافت. در حال حاضر دولت قانون مصرح در 
این زمینه را اجرایی نمی کند و به دایل مختلف از آن سر باز 
می زند. یکی از علت ها نبود منابع جدید اســت که قرار بود با 
حذف یارانه دهک های پردرآمد امکان جدید برای افراد واجد 

شرایط فراهم شود.
یکــی از ابهامــات و تناقضات مســئوان دولتی بــه درآمد 
هدفمندی یارانه ها در ســال ۹8 باز می گردد که در سال ۹۹ 
به حساب خاص رئیس جمهور واریز شد که جزئیات آن برای 
افکار عمومی شفاف نیست که برای چه کسانی هزینه می شود.

مســئله دیگر افزایش منابع هدفمنــدی از 3۰ هزار میلیارد 
تومان شــروع این قانون تا 28۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹8 
اســت که به رغم افزایش درآمدها سهم خانوار همچنان ثابت 
مانده است.با این وجود باید منتظر ماند تا نمایندگان مجلس 
در جهت رفع نیاز جاماندگان و افزایش قدرت معیشت مردم 

گامی عملی بردارند.

تورم 32 قلم خوراکی از 46.4 درصد 
عبور کرد

براساس اطاعات متوســط قیمت کااهای خوراکی منتخب در مناطق 
شهری کشــور مربوط به آبان ۱3۹۹ از 53 قلم خوراکی منتخب، تعداد 
32 قلم، درصد تغییر ســاانه بااتر از نرخ تورم نقطه ای کل کشور ۴6.۴ 
درصد داشــته اند.، براساس اطاعات متوســط قیمت کااهای خوراکی 
منتخب در مناطق شــهری کشــور مربوط به آبان ۱3۹۹ در گروه نان و 
غات، برنج ایرانی درجه یک بــا ۹.2 درصد، برنج خارجی درجه یک با 
٧.۹ درصد و شــیرینی خشــک با 5.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
طبق نمودار 3۹ قلم کاای خوراکی در ابان ماه تورم بیش از 5 درصدی 
را نســبت به ماه قبل خود تجربه کرده اند. 2 قلم خوراکی نیز افت قیمت 
را تجربه کرده اند. درصورتی که این روند رشــد ماهانه قیمت ها متوقف 
نشــود نرخ تورم میانگین ســاانه نیز در ماه های اینده رکوردی تاریخی 

خواهد زد.
همچنین بررســی متوسط قیمت های آبان ماه در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل نشــان می دهد از 53 قلم خوراکی منتخب، تعداد 32 قلم، 
درصد تغییر ســاانه بااتر از نرخ تورم نقطه ای کل کشــور ۴6.۴ درصد 

داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها
در این گروه، اقام مرغ ماشــینی با 26.2 درصد،گوشــت گاو یا گوساله 
با ۱8.۱ درصد، ماهی قزل آا با ۱3.۹ درصد و گوشــت گوسفند با ٧.۱3 

درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به روغن 
نباتی جامد با 33.۱ درصد، روغن مایع با ۱2.6 درصد و خامه پاستوریزه 
با ۱۱.2 درصد بوده اســت. همچنین در ماه جاری متوسط قیمت تخم 

مرغ ماشینی با کاهش 6.۴ درصدی رو به رو بوده است.

میوه و خشکبار
در ایــن گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط بــه لیموترش با  ۱۴.۹ 
درصد و موز با ۱۱.2 درصد افزایش نســبت به ماه قبل است. همچنین 
در ماه جاری متوســط قیمت پرتقال 8.۹ درصد کاهش قیمت نسبت به 

ماه قبل داشته  است.

سبزیجات
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با 2۰8.۹ 
درصــد، فلفل دلمه ای با 62.3 درصد،پیاز با 62.2 درصد  و کدو ســبز با 

2۱.۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به نوشابه گازدار با ۱۰.۰ درصد  

و چای خارجی بسته ای با ۹.5 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

24۸ هزار سهامدار عدالت سفارش 
فروش را لغو کردند

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
از آغــاز فروش بلوکی ســهام عدالت خبر داد و گفــت: 2۴8 هزار نفر از 
سهامداران سفارش فروش سهام عدالت را لغو کردند.حسین فهیمی در 
خصوص آخرین وضعیت فروش ســهام عدالت از سوی سهامداران گفت: 
بر اســاس آخرین آمار، ۴ میلیون و 3۱ هزار نفر ســفارش فروش سهام 
عدالــت خود را تکمیل کردند که از این میــزان، 3 میلیون و 236 هزار 
نفر وجه خــود را دریافت کرده و مابقی نیز در فرآیند فروش قرار دارند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه افزود: 
همچنین با امکان جدیدی که برای سهامداران عدالت فراهم شده است، 
2۴8 هزار نفر ســفارش فروش خود را لغو کرده اند؛ اما باید گفت که در 
مجموع از ابتدای آزادسازی سهام عدالت، ۱3 هزار و 2۹۱ میلیارد تومان 
وجه فروش سهام عدالت به حساب سهامداران واریز شده است.۴میلیون 
و 3۱ هزار نفر ســفارش فروش ســهام عدالت خود را تکمیل کردند که 
از ایــن میزان، 3 میلیون و 236 هزار نفر وجــه خود را دریافت کرده و 
مابقــی نیز در فرآیند فروش قرار دارنــد.وی در خصوص الزام به فروش 
بلوکی ســهام عدالت تصریح کرد: بعد از شــرایطی که در بازار سهام در 
اواخر مردادماه امســال به وجود آمد، شــورای عالی بورس و اوراق بهادر 
تصمیم گرفت برای حفاظت از دارایی ســهامداران، فروش سهام عدالت 
به صورت بلوکی و یک جا انجام شــود که این رویه همچنان ادامه دارد.

فهیمــی در عین حال در خصوص تفکیک ســهامداران ســهام عدالت 
اســتان تهران و البرز نیز گفت: تفکیک سهامداران سهام عدالت استان 
تهران و البرز در شرکت ســپرده گذاری مرکزی انجام شده و هم اکنون 
در انتظار صدور مجوز از ثبت شــرکت ها بــرای اقدامات ازم به منظور 
درج نماد این دو شــرکت در بورس اوراق بهادار تهران هستند.از ابتدای 
آزادسازی سهام عدالت، ۱3 هزار و 2۹۱ میلیارد تومان وجه فروش سهام 
عدالت به حساب سهامداران واریز شده است.سخنگوی ستاد آزادسازی 
ســهام عدالت با بیان اینکه معامات ۱8 شرکت سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت در بازار سرمایه انجام می شود، اظهار داشت: هفته گذشته 
معامات شرکت های ســرمایه گذاری استان های سیستان و بلوچستان، 
همدان، لرســتان، گیان، کردستان و آذربایجان شرقی در بورس تهران 
آغاز شــد.وی در خصوص آخرین وضعیت برگــزاری مجامع الکترونیک 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت تصریح کرد: اقدامات 
ازم برای برگزاری مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اصفهان، قم و کردستان 
در حال انجام اســت تا مجامع الکترونیک این شــرکت به زودی برگزار 
شود.به گفته فهیمی، در پی مرحله دوم طرح آزادسازی سهام عدالت که 
آزادســازی شرکت های سرمایه گذاری استانی در تمام استان های کشور 
با حدود 3۰ میلیون سهام دار ســهام عدالت را هدف گرفته و از ۱8 تیر 
۹۹ آغاز شد، عملیات ثبت و سپرده گذاری سهامداران سهام عدالت که با 
ماندن در روش غیرمستقیم، سهامدار یکی از شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی هستند، انجام شده و دارایی آنها تخصیص یافته است.وی اظهار 
داشــت: به این ترتیب، نمادهای معاماتی این شــرکت ها به تدریج و بر 
اساس شــرایط بازار با حفظ حقوق و منافع سهامداران در بورس تهران 

گشایش یافته و امکان معامله آنها نیز فراهم می شود.

 معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
ریزش قیمت ارز، گفت: بخش مسکن در صورت پایداری نرخ ارز 
به ثبات و قیمت منطقی خواهد رسید.قیمت خانه در کانشهر 
تهران در آبان امسال با رشد کمتر از 2 درصد به میانگین قیمتی 
2٧ میلیون ۱۰۰ هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه 
امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی 
از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز می رســیم.تورم ماهانه 
متوسط قیمت مســکن در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه 

معادل ۱۰ درصد بود که بنابــر اعام بانک مرکزی در آبان ماه 
به ۱.8 درصد رسیده است. کارشناسان این امر را نشانگر کاهش 
سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران  می دانند که یکی از 
مهترین دایل آن کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر است.یک 
تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی گویای آن است که بازار 
مسکن آماده ثبات قیمت شده اســت و در صورتی که کاهش  
قیمت ها در ســایر بازارهای موازی ادامه داشته باشد می توانیم 
حتی به ادامه شکســت حباب قیمت مسکن در آذرماه امیدوار 
باشیم.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهریاری نیز گفت: در صورت ماندگاری نرخ ارز روی رقم های 
فعلی رفتار هیجانی بازار تمام شده و قیمت مسکن با نرخ های 
منطقی به مرحله ثبات می رسد و ماهیانه با رشد قیمت مواجه 
نیســتیم.تحوات سیاســی اخیر کمک کرده است تا بازارهای 
موازی از جمله بازار ارز و طا با ریزش قیمت ها همراه شــوند. 
محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی دو سال پیش اعام کرد 
که برای اولین بار در ایران قیمت مسکن از الگلوی قدیمی خود 

تبعیت نمی کند و مدت ها اســت قیمت سرپناه مردم با قیمت 
ارز گره خورده اســت و مالــکان ارزش ملک خود را مطابق نرخ 
روز دار به فروش می رســانند.محمد اسامی پیشتر گفته بود 
اگر قیمت ارز کاهش یابد قیمت خانه هم ارزان می شود با این 
حال آثار این اتفاق معموا در بازار مســکن به دلیل چسبندگی 
قیمت ها خیلی سریع خود را نشــان نمی دهد.رییس اتحادیه 
مشــاوران اماک تهران هفته گذشته آمار خرید و فروش ملک 
در آبــان ماه را اعام کرد که از افت ۴8 و 3۱ درصدی معامات 
ملک به ترتیب در شــهر تهران و کل کشور حکایت داشت.این 
بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معامات در سال ۹۹محسوب می 
شود که البته خبر خوش کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت های 
پیشــنهادی را در خود داشت.مصطفی قلی خسروی گفته بود 
که دیگر از نرخ های کاذب خبری نیســت و قیمت ها به سمت 
واقعی شــدن سوق پیدا کرده است، فروشندگان در بازار بیشتر 
از خریداران هســتند و در صورت تداوم کاهش نرخ ارز و ثبات 
آن ســه ماه آخر امسال با شکست حباب قیمت مسکن همراه 

خواهد بود.

حباب قیمت مسکن در حال تخلیه است
یک کارشــناس اماک در منطقه 5 تهران گفت: مقدار زیادی 
از حباب قیمت ها در این منطقه شکسته است اما فروشندگان 
از سود مورد انتظار به راحتی نمی گذرند بلکه در تاش هستند 
چند ماه نســبت به تغییر قیمت اقدام نکنند و یا ملک خود را 
فعا به فروش نرسانند.وی به ایرنا گفت: تغییر رفتار در مالکان 
به تحوات سیاسی و قیمت ارز بستگی دارد اما اکنون خریدار در 
بازار نسبت به فروشنده کمتر است و همین موضوع می تواند به 
عامل سوم برای شکست قیمت ها تبدیل شود.این واسطه ملکی 
می گوید: بازار مسکن در تابستان امسال رونق بیشتری داشت 
اما تقاضای موثر نبود) خریداران متقاضیان واقعی مسکن( نبودند 
و خریداران با تقاضای ســوداگرانه معامات انجام می دادند، اما 
اکنون امیدواری به کاهش قیمت ها سفته بازی مسکن را کاهش 

داده و متقاضیان واقعی به بنگاهها مراجعه می کنند.

سرپرست سازمان خصوصی سازی اعام کرد
 برای بهره مندی از مزایای سهام عدالت 

در سجام ثبت نام کنید
سرپرست ســازمان خصوصی سازی گفت: حدود 3۰ میلیون نفر از سهام داران سهام 
عدالت روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهامشان انتخاب کردند که ازم است هر 
چه زودتر در سامانه سجام ثبت نام و کد بورسی دریافت کنند تا از مزایای سهامشان 
بهره مند شوند.حســن عائی  با اشــاره به پذیرش 2۹ شرکت سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت در بورس اظهار کرد: مراحل پذیرش شرکت های استانی طی چند ماه 
گذشــته به خوبی طی شده و در حال حاضر 2۹ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت در بورس پذیرش شــده اند و شرکت سرمایه گذاری استان البرز نیز هم اکنون 
در شــرف تاسیس است و به محض نهایی شــدن،   مراحل پذیرش در بورس را طی 

خواهد کرد.
معاون واگذاری ســهام و بنگاه های سازمان خصوصی ســازی با اعام اینکه به زودی 
مجامع عمومی پنج استان به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: بر اساس ساز 
و کارهای قانون تجارت برای برگزاری این مجامع ازم اســت 5۰ درصد از سهامداران 
در این مجمع که به صورت الکترونیکی برگزار می شــود شــرکت کنند و چنانچه در 
مرحله اول  تعداد شــرکت کنندگان به حد نصاب ازم نرســد باید نسبت به برگزاری 
مجدد مجمع اقدام کرد.عائی ادامه داد: بســیاری از سهامداران غیر مستقیم به دلیل 
عدم اطاع رسانی کافی تاکنون برای دریافت کد بورسی اقدام نکرده اند که ازم است 
ایــن افراد برای حضور در مجامع و بهره مندی از دیگر مزایای ســهام عدالت از جمله 
دریافت سود سالیانه و تقاضای عضویت در هیات مدیره شرکت های استانی با ثبت نام 
در سامانه سجام نسبت به دریافت کد بورسی اقدام و از این تسهیات استفاده کنند.وی 
با بیان اینکه سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از سهام افرادی است 
که روش مدیریت غیر مســتقیم ســهام عدالت را انتخاب کردند، گفت: در حال حاضر 
سهام افراد بر اساس همان استانی که موقع ثبت نام در آنجا ساکن بوده اند احصا و به 
شــرکت سرمایه گذاری اســتان مربوط منتقل شده و بر همین مبنا  و بر اساس تعداد 
ســهامداران شرکت های سرمایه گذاری هر استان ســرمایه شرکت ها متفاوت است.

سرپرســت سازمان خصوصی سازی افزود: چنانچه ســهامداران حضور فعال و پویا در 
برگزاری مجامع شرکت داشته باشند و هیات مدیره توانا و با صاحیت را انتخاب کنند 
این پتانسیل در شرکت های استانی وجود دارد که ارزش سهام افراد رشد چشمگیری 

داشته باشد.بر اساس این گزارش، آدرس اینترنتی سامانه سجام sajam.ir است.

براساس ایحه بودجه سال آینده؛
منتظر افزایش وام ازدواج نباشید

براســاس جزئیات ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، رقــم وام ازدواج جوانان علی رغم تورم 
شــدید ســاانه و افزایش قیمت کاا و خدمات، همان 5۰ میلیون تومان امسال بوده 
و تغییــر نخواهد کرد. طبق جزئیات پیش نویس ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، رقم وام 
ازدواج همان 5۰ میلیون تومان امسال در نظر گرفته شده و دولت قصدی برای افزایش 
آن نــدارد. وام ازدواج جوانان در بودجه ســال ۹۹ به همت نمایندگان مجلس به 5۰ 
میلیون تومان افزایش یافت و تبدیل به قانون شد.همچنین سجاد مهدی زاده مدیرکل 
اقتصادی بانک مرکزی اخیر در مورد تعداد وام ازدواج پرداخت شــده از سوی بانک ها 
گفته اســت: تا پایان مهر امســال، 5۰2 هزار و ۴۰۰ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به 
ارزش 26 هــزار و 2۰۰ میلیارد تومان پرداخت شــد.در حالــی دولت قصد ثابت نگه 
داشــتن وام ازدواج جوانان را دارد که تــورم نقطه ای آبان ماه برای گروه کااهای غیر 
خوراکی و خدمات با به ۴۱.8 درصد افزایش یافته اســت. افزایش چند برابری قیمت 
کاا و خدمات به ویژه لوازم خانگی در دو سال اخیر قدرت خرید خانوارها به خصوص 
زوج های جوان را به شدت کاهش داده است و این مسئله مغایرت با قوانین باادستی 

نسبت به افزایش ازدواج جوانان و تشویق به فرزندآوری و مباحث پیرامونی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

تعدیل قیمت ها در بازار 
مسکن با تداوم کاهش 
نرخ ارز
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در آستانه دیدار وزیرانگزیده خبر

تنش های داخلی در اوپک پاس باا گرفت
آنچه که به نظر می رســید یک دیــدار آرام وزیران نفت اوپک 
پــاس برای تمدید محدودیت عرضه در ســال میادی آینده 
باشــد، با اعام گایه های برخــی از تولیدکنندگان عضو این 
گروه با مشکل برخورد کرده است. امارات متحده عربی ممکن 
است از اوپک جدا شــود و عراق و نیجریه خواستار موافقت با 
تولید بیشــتر نفت شده اند. افزایش اخیر قیمتهای نفت تحت 
تاثیر اخبار ســاخت واکســنهای موفق کووید ۱۹ هم عزم این 
تولیدکنندگان برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید آینده 
شان را به محک خواهد گذاشت.در نتیجه ناظران اوپک پاس 
و برخی از نمایندگان این گــروه اظهار کردند که انتظار دارند 
مذاکرات در زمان نشست وزیران اوپک در روز دوشنبه و وزیران 
اوپک پاس در روز ســه شــنبه با تنش همراه باشد اما برخی 
از صحبتهای دشــوار درباره آینــده توافق کاهش تولید و خود 
اتحاد اوپک پاس ممکن اســت تصمیم گیری را دشوار کند.

باب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی اظهار کرد: 
تصور می کنم این دیدار دشوارتر از دیدار قبلی باشد. اعام خبر 
ساخت چندین واکسن و افزایش قیمتهای نفت اوضاع را تغییر 
داده است. قیمت نفت در آســتانه این نشست اهمیت زیادی 
دارد.اعضــای اوپک پاس در آوریل پس از روزها مذاکره با یک 
توافق کاهش تولید تاریخی موافقت کردند. این تولیدکنندگان 
کاهــش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را از اول مه به اجرا 
گذاشــتند اما محدودیت عرضه خود را در اوت به ۷.۷ میلیون 
بشکه در روز تســهیل کردند و قرار است از ابتدای سال آینده 
محدودیت عرضه خود را به ۵.۸ میلیون بشــکه در روز تسهیل 
کنند.اما در ۱۶ نوامبر کمیته فنی اوپک پاس با در نظر گرفتن 
افزایش موارد ابتا به کووید ۱۹ در بسیاری از کشورهای غربی 
و تاثیر منفی آن بر قیمتها و همچنین احیای تولید نفت لیبی 
پس از آتش بس میان گروههای رقیب داخلی، تاخیر حداکثر 
شش ماهه افزایش تولید را پیشــنهاد کرد.از آن زمان ساخت 
سه واکسن موثر برای کووید ۱۹ اعام شده و امیدها به تقویت 
تقاضا برای نفت در صورت توزیع انبوه این واکســنها در سال 
۲۰۲۱ را برانگیخته است. نفت برنت در روزهای اخیر به مرز ۵۰ 

دار در هر بشکه صعود کرد که بااترین قیمت از مارس تاکنون 
بوده است.هلیما کرافت، مدیر جهانی استراتژی کاا در شرکت 
آر بی سی کپیتال در این باره گفت: احتمال زیادی وجود دارد 
که تمدید دو تا سه ماهه محدودیت عرضه ۷.۷ میلیون بشکه 
در روز با مقاومت کمتری در مقایسه با گزینه تمدید شش ماهه 
روبرو شود اما در فضای قیمتهای رو به رشد، حفظ یکپارچگی 

اوپک دشوارتر شده است.

چالشهای پیش روی اوپک پاس
اتحاد اوپک پاس همچنین باید با چالشــهای نحوه مدیریت 
توافق کاهش تولید توســط عربستان سعودی و روسیه مقابله 
کند.علی عاوی، معاون نخســت وزیر و وزیر دارایی عراق سه 
شنبه هفته گذشــته اعام کرد این کشــور در پذیرش مدل 
سهمیه بندی کاهش تولید اوپک میان اعضای این گروه بدون 
در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آنها صبرش به آخر 
رسیده است.تحت توافق فعلی، همه اعضای گروه باید تولیدشان 

را به میزان ۱۸ درصد از حجم تولید نوامبر سال ۲۰۱۸ کاهش 
دهند و عربستان سعودی و روسیه که در آن ماه تولید بااتری 
داشته اند باید ۱۸ درصد را از سطح تولید ۱۱ میلیون بشکه در 
روز کاهش دهند.نیجریه هم مکررا خواستار بازنگری در سهمیه 
تولید این کشــور و اجازه تولید بیشتر شده است. هر دو کشور 
عراق و نیجریه نرخ پایبندی ضعیفی به ســهمیه تولید تعیین 
شــده تحت توافق اوپک پاس داشــته اند.در این بین، منابع 
آگاه اظهار کرده اند همزمان با آغاز طرح ســرمایه گذاری ۱۲۲ 
میلیارد داری پنج ساله شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( در 
ژانویه، امارات متحده عربی به طور محرمانه در حال بررســی 
گزینه های ماندن در اوپک است. برنامه بودجه جدید ادنوک به 
این شرکت برای توسعه اکتشافات نفتی و افزایش ظرفیت تولید 
به میزان ۲۵ درصد و رســاندن تولید به پنج میلیون بشکه در 
روز تا سال ۲۰۳۰ کمک خواهد کرد. اظهارات سهیل المزروعی، 
وزیر انرژی امارات متحده عربی درباره پایبندی کشــورش به 
اوپک باعث نشــد گمانه زنیها درباره نیات این کشــور متوقف 

شود.اعضای اوپک پاس مدتها زیر سلطه عربستان سعودی و 
روســیه بوده اند که امور این گروه را تحت کنترل دارند و ابراز 
مخالفت برخی از نمایندگان و وزیران و اعام پیشنهاداتشــان 
پیش از نشســت گروه موضوع غیرمعمولی نیســت. اما رشته 
پیامهایی که این بار ارسال شده اند، بسیاری از نمایندگان اوپک 
پاس را مضطرب کرده اســت. یک منبع اوپک که مایل نبود 
نامش فاش شود، با توصیف این جنجالها به عنوان خرابکاریهای 
بزرگ، گفت: اعضا برای مذاکره در خصوص شــرایط بهتر برای 
تولید نفتشــان در آینده، رفتار ناخوشایندی را در پیش گرفته 
اند.یک منبع دیگر گفت: انتظار دارد نشست اوپک پاس آرام 
برگزار شود اما مذاکرات پیش از این نشست دشوار خواهد بود. 
تمدید محدودیت عرضه فعلی همچنان بهترین گزینه است و 
افزایــش اخیر قیمتها تحت تاثیر فضای خوش بینانه بوده و نه 
عوامل واقعی عرضه و تقاضا که همچنان شکننده باقی مانده اند. 

این اختافات به خودخواهی برمی گردد.

آینده اوپک
نشســت آنایــن دو روزه کمیســیون اقتصــادی اوپک روز 
چهارشــنبه برای بازبینی پیش بینیهای بازار نفت برگزار شد 
و نشســت کمیته فنی هم برای روشن کردن بیشتر مواضع در 
آستانه نشست وزیران روز جمعه برگزار شد.در فضایی که خوش 
بینی به چشم اندازهای اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده است، 
به نظر می رسد وزیران اوپک پاس موضوعات بیشتری از آنچه 
پیش از این تصور می رفت برای بحث داشته باشند.نتیجه این 
نشست در روند قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ و شاید آینده اوپک 
پاس تاثیرگذار باشد.بر اســاس گزارش پاتس، یک نماینده 
اوپک پاس گفت: ممکن اســت اختــاف نظراتی درباره روند 
احیای بازار وجود داشته باشد اما تصور نمی کنم اختاف نظر 
عمده ای وجود داشته باشد و امیدوارم مشکلی ایجاد نشود.طبق 
جدیدترین اخبار، نشســت غیررسمی که اوپک پاس قرار بود 
روز شنبه برگزار کند، به روز یکشنبه موکول شده است. دلیل 

تاخیر در برگزاری این نشست اعام نشده است.

یک مقام مسئول خبر داد
آبرسانی به هزار و ۶۳۸ روستا در سال جاری

دبیر کارگروه ملی اطاع رســانی آب و فاضاب کشور از آبرسانی به هزارو ۶۳۸ 
روستا با تحت پوشش قراردادن جمعیتی معادل ۹۷۹ هزارنفر در سال جاری خبر 
داد.به گزارش صدا و سیما، علی سیدزاده از آبرسانی به هزار و ۶۳۸ روستا با تحت 
پوشــش قراردادن جمعیتی معادل ۹۷۹ هزارنفر در سال جاری خبر داد و اظهار 
داشــت: از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۸۰۵ روستا آبرسانی شده است که در 
این تعداد روســتا بیش از ۵۵۳ هزار نفر از آب شــرب باکیفیت وپایدار برخوردار 
شده اند.وی بابیان اینکه ۸۶ درصد از روستاهای کشور از آب شرب برخوردار بوده 
اند که این رقم درحال حاضر ۷۶ درصد اســت گفت: ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین آب 
شرب روستاها به منابع آب زیرزمینی وابسته است که به دلیل خشک شدن این 
منابع ویا فرسودگی شبکه انتقال آب، تأمین آب بخشی از این روستاها با مشکل 
مواجه شده اســت که با اجرای طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع 
آبرسانی، اقدامات مؤثری در حل مشکل تأمین آب شرب این مناطق انجام شده 
اســت.دبیر کارگروه ملی اطاع رسانی آب و فاضاب کشوربا بیان اینکه هدف از 
اجرای این طرح، آبرسانی به ۲۰ هزارو ۷۷۴ روستا با جمعیت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ 
هزارنفر تا پایان سال است، ادامه داد: تا پایان سال جاری بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ 
هزارنفر از جمعیت روستایی کشور به آب شرب پایدار متصل خواهند شد که این 
رقم در نیمه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹ میلیون نفر خواهد رسید.سیدزاده با بیان 
اینکه آبرسانی به روستاها در قالب پویش الف ب ایران عملیاتی خواهد شد، گفت: 
طبق هدف گذاری در این پویش هر هفته ۳۰ روســتا به آب شــرب با کیفیت و 
پایدار متصل می شود.وی افزود: در اجرای طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل 
مجتمع آبرسانی، همه تجهیزات مورد نیاز از تولیدات داخلی تأمین شده است که 

این رویه سبب رونق صنایع داخلی نیز شده است.

تعمیر خط انتقال آب گل گل به شهر ایام 
ایام-صمیــم نیا _بــا تاش اکیپ حــوادث و اتفاقات شــرکت آب و فاضاب 
استان،شکســتگی های خط انتقال آب مسیر گل گل به شهر ایام ترمیم و آب 
شرب شــهر وصل گردید.  مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب با اعام این خبر 
گفت: به دنبال گزارش شکســتگی خط انتقال آب گل گل ، اکیپ تعمیرات به 
سرعت در محل حاضر و با تمهید کلیه مقدمات و با توجه به اینکه بایستی برای 
ترمیم خط انتقال مذکور  آب برخی مناطق شهر ایام قطع می شد ضمن اطاع 
رسانی موضوع، عملیات ترمیم شکستگی آغاز و پس از  ۹ ساعت کار بدون وقفه 
به اتمام رسید.دکتر تیموری افزود: خط انتقال آب گل گل به دلیل قدمت باا و 
فرسودگی، هر از گاهی دچار مشکل می شود که در این راستا این شرکت طرح 
بهسازی چشمه گل گل و خط انتقال را در دستور کار دارد.وی تصریح کرد: طرح 
بهسازی چشمه گل گل و  خطوط انتقال آن از جمله طرحهای فعال شرکت است 
که عملیات اجرایی آن آغاز و امســال به بهره برداری می رسد که با اجرای این 
طرح، شــاهد بهبود کمی و کیفی چشمه  آب گل گل خواهیم بود.دکتر تیموری 
اظهار داشت: این طرح شامل بهسازی چشمه، جابجای بخشی از خط انتقال بطول 
۳ کیلومتــر در منطقه بانبرز و تعویض و اصاح مســیر  ۱۵۰۰ متر  خط انتقال 
چشمه در  محدوده چشــمه و روستای چاویز است.وی افزود : بانصب یک عدد 
شــیرفلکه درمسیر خط انتقال گل گل از این پس هنگام تعمیرات زمان کمتری 
برای قطعی آب ازم اســتوی گفت : درگذشته تا به امروز اگر مشکلی برای خط 
انتقال پیش میامد بناچار بایستی آب خط انتقال قطع میشد وزمان زیادی برای 
وصل مجدد ازم بود ولی اکنون درصورت بروز مشکل تعمیرات با سرعت بیشتری 

انجام میگیرد ومدت زمان قطعی آب کاهش میابد.

مدیر امور دیسپاچینگ برق غرب:
 TASE2 بهره برداری از لینک ارتباطی پروتکل

بین مرکز دیسپاچینگ غرب 
لینــک ارتباطی پروتکل TASE۲ بین مرکز کنترل دیســپاچینگ غرب و مرکز 
کنترل دیسپاچینگ ملی در شرکت برق منطقه ای غرب، نصب، راه اندازی و بهره 
برداری گردید.لینک ارتباطی پروتکل TASE۲ بین مرکز کنترل دیســپاچینگ 
غرب و مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی در شرکت برق منطقه ای غرب، نصب، راه 
اندازی و بهره برداری گردید.به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، 
مهنــدس میرقوامی از نصب، راه اندازی و بهره برداری از لینک ارتباطی پروتکل 
TASE۲ بین مرکز دیسپاچینگ غرب و مرکز دیسپاچینگ ملی در شرکت برق 
منطقه ای غرب خبر داد. این لینک در قالب پروژه اصاح و بهینه سازی و با همت 
و پیگیری مجری محترم طرح اصاح و بهینه سازی و همکاری امور دیسپاچینگ 
انجام گردید.ایشــان در ادامه به اقدامات برجسته و فعالیت های مربوط به حوزه 
اســکادا و تله متری دیســپاچینگ در بخش انتقال )WAOC( در شش ماه اول 
سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در این حوزه شامل: سرویس و 
تست دوره ای تجهیزات اسکادا شامل پایانه ها، باتری ها و تابلوهای واسط در ۳۲ 
ایســتگاه انتقال و تجهیزات مربوط به پایش مولدهای تولید پراکنده در ایستگاه 
های برق منطقه ای غرب )۲ دوره(، رفع اشــکاات اقتضایی و اضطراری سیستم 
اسکادا و تله متری در ایستگاه های انتقال و مرکز WAOC، انجام تست های نقطه 
به نقطه )PTP( ســیگنال های ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت شاهد، میانگین شاخص 
رؤیت پذیری سیگنال های بخش انتقال در مرکز دیسپاچینگ ملی طی ۶ ماه اول 
سال روند صعودی داشته، به طوری که میانگین رؤیت پذیری سه ماه اخیر شرکت 
برق منطقه ای غرب به ۹۹/۰۲ درصد رســیده است.وی افزود: نصب، راه اندازی 
و بهره برداری از لینک ارتباطی پروتکل TASE۲ بین مرکز دیسپاچینگ غرب و 
مرکز دیسپاچینگ ملی، پایش حدود ۳۰ ایستگاه شرکت برق منطقه ای باختر در 
مرکز WAOC و همکاری جهت رفع اشکاات و انجام تست های دوره ای و نقطه 
به نقطه، انجام مجموعه اقداماتی جهت ارتقاء امنیت سایبری مرکز دیسپاچینگ 
غرب و اجرای دستورالعمل های پدافند غیر عامل در این خصوص را می توان از 
دیگر کارهای این امور نام برد.مدیر امور دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای غرب 
درباره فعالیت های مربوط به حوزه اسکادا و تله متری دیسپاچینگ در بخش فوق 
توزیع )WRDC( نیز به اقدامات شاخص در این حوزه پرداخت و گفت: کارهای 
انجام شده در این حوزه شامل: سرویس و تست دوره ای تجهیزات اسکادا شامل 
پایانه ها، باطری ها و تابلوهای واسط در ۶۳ ایستگاه فوق توزیع و تجهیزات مربوط 
به آن، رفع اشکاات اقتضایی و اضطراری سیستم اسکادا و تله متری در ایستگاه 
های فوق توزیع و مرکز WRDC شرکت برق منطقه ای غرب، اعمال تنظیمات 
و بارگذاری مقادیر جهت ایجاد پستهای جدیدااحداث شاهد، مورموری و ثاث 
باباجانی در نرم افزار و سیستم پایش اضطراری مرکز، پایش روزانه فیدرهای ۲۰ 
کیلوولت دیسپاچینگ های توزیع سه استان کرمانشاه،کردستان و ایام )جهت 
مدیریت بار ایســتگاه هــای فوق توزیع در فصل پیک بار( و ســرویس دوره ای 
تجهیزات سیستم اضطراری در شرکتهای توزیع سه استان و رفع مشکات آنها 

را می توان نام برد.

معاون وزیر نفت به مهر خبر داد
سبدگردانی صندوق پاایشی یکم را 

به سازمان خصوصی سازی سپردیم
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت: وزارت نفت وظیفه ای 
در زمینه ســبدگردانی صندوق پاایشــی یکم نــدارد و تمام 

اختیارات ازم را به سازمان خصوصی سازی سپرده ایم. 
هوشنگ فاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی درباره 
اینکه آیا برای بازارگردانی ســهام صندوق پاایشی یکم، اقدامی 
از سوی وزارت نفت )شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های 
نفتی( انجام شــده یــا خیر، گفت: پیگیــری وضعیت صندوق 
پاایشــی یکم در اختیار سازمان خصوصی سازی است و وزارت 
نفت مســئولیت های خود درباره ثبت صندوق که شرکت ملی 
پاایــش و پخش فرآورده های نفتی پیگیر انجام آن بود را انجام 
داده است.وی افزود: سازمان خصوصی سازی همکاری های ازم 
را در این زمینه داشته است،این مقام مسئول در پاسخ به اینکه 
آیــا وزارت نفت برای بازارگردانی این صنــدوق برنامه ای ندارد، 
اظهار داشــت: وزارت نفت وظیفه ای در این زمینه ندارد و تمام 

اختیارات ازم را به سازمان خصوصی سازی سپرده ایم.

دومین نیروگاه بادی فراساحلی 
بزرگ جهان آماده بهره برداری شد

شرکت انرژی دانمارکی اورستد ساخت بزرگترین نیروگاه بادی 
فراساحلی هلند به ظرفیت ۷۵۲ مگاوات را به پایان رساند.

 شــرکت اورســتد اعام کرد این نیروگاه بادی در حال حاضر 
دومین نیروگاه بادی فراســاحلی بزرگ جهان است و برق تولید 
این نیروگاه بــرای تامین نیاز حدود یک میلیون خانوار هلندی 
کفایت خواهد کرد.نیروگاه بادی بورسل ۹۴ توربین در منطقه ای 
به وسعت ۱۱۲ کیلومتر مربع در دریای شمال دارد و در حدود 
۲۳ کیلومتری سواحل هلند واقع شده است.شرکت اورستد در 
مناقصه ای در ســال ۲۰۱۶ برنده قرارداد ســاخت این نیروگاه 
بادی شده بود. دولت هلند از آن زمان مجوز ساخت نیروگاههای 
بادی با مجمــوع ظرفیت ۲۸۰۰ مگاوات را در چهار محل دیگر 
در دریای شــمال صادر کرده و برای قیمت برق در سه مناقصه 
آخرین هیچ یارانه ای پیشنهاد نکرده است.دولت هند قصد دارد 
برای تولیــد ۶۱۰۰ مگاوات برق از طریق نیــروی بادی، چهار 

مناقصه دیگر در پنج سال آینده برگزار کند.

روسیه در حال توسعه یک پروژه 
نفتی بزرگ در قطب شمال است

غول انرژی روســیه موسوم به »روس نِفت« در حال توسعه یک 
پروژه نفتی چند میلیارد داری اســت که انتظار می رود حضور 
این کشور در منطقه قطب شمال را تقویت کرده و اقتصاد روسیه 
را نیز توســعه دهد.به گزارش راشــاتودی، غول انرژی روســیه 
موســوم به »روس نِفت« در حال توسعه یک پروژه نفتی چند 
میلیارد داری اســت که انتظار می رود حضور این کشــور در 

منطقه قطب شمال را تقویت کرده و اقتصاد آن را توسعه دهد.
ایگور ســچین، مدیر عامل شــرکت روس نِفت که این هفته با 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه دیدار کرد، متعهد شده 
است که پروژه »وستوک اویل« تا سال ۲۰۲۴ تا ۳۰ میلیون تن 
نفت از طریق مسیر دریای شمال صادر کند.به گفته سچین، در 
مجموع، این پروژه نفتی، تولید، حمل و نقل و انتقال بیش از ۵۰ 
میلیون تن نفت در سال را در مرحله اولیه و تا ۱۰۰ میلیون تن 

در مرحله دوم را تضمین می کند.

قیمت نفت در معامات روز جمعه روند 
یکسانی نداشــتند اما در آستانه نشست 
بــرای چهارمین  اوپــک پاس  وزیران 
هفته متوالــی افزایش پیــدا کرد.بهای 
معامات نفــت برنت بــرای تحویل در 
ژوییه ۳۸ ســنت افزایش یافت و در ۴۸ 
دار و ۱۸ سنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای قرارداد فوریه با ۴۶ سنت افزایش، 
در ۴۸ دار و ۲۵ ســنت بسته شد.بهای 
معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۱۸ ســنت کاهش یافت و در ۴۵ دار و 
۵۲ سنت در هر بشکه بسته شد.شاخص 
نفت آمریکا برای کل هفته هشت درصد 
و نفت برنت ۷.۲ درصد افزایش نشان داد. 
اخبار دلگرم کننده از ساخت واکسنهای 
موثر کووید ۱۹ از سوی شرکت استرازنکا 
و ســایر شرکتهای داروســازی از صعود 
قیمتهای نفت در هفته گذشته پشتیبانی 
کــرد. با این حــال پرسشــهایی درباره 
واکسن استرازنکا برای جهان مطرح شده 
و برخی از دانشمندان در خصوص نتایج 

آزمایش این دارو ابراز احتیاط کرده اند.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان اظهار 
کردند اگرچه عرضه واکسن موفق، ارتباط 
میان بیمــاری و رفت و آمــد را خواهد 
شکســت اما تقاضای جهانی برای نفت 

احتماا تا اواســط سال ۲۰۲۲ به سطح 
پیش از شــیوع ویروس کرونا بازنخواهد 
گشت.به گفته ســه منبع آگاه در اوپک 
پاس، این گروه مایل است برای حمایت 
از بازار در طول موج دوم شــیوع کووید 
۱۹ و افزایــش تولید نفت لیبی، افزایش 
برنامه ریزی شــده تولیدش را به تاخیر 
بیاندازد و صعود قیمت نفت در روزهای 
اخیر تصمیم این گروه در خصوص تمدید 

محدودیت عرضه را تغییر نداده است.
طبق توافق آوریل، قرار است محدودیت 
عرضه فعلی ۷.۷ میلیون بشــکه در روز 
اوپک پاس از ژانویه تســهیل شــده و 

تولیــد این گــروه به میزان حــدود دو 
میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

بازارهای نفت  بیورنار تورنهاگن، مدیــر 
شــرکت ریســتاد انرژی اظهار کرد بازار 
انتظار دارد در صــورت به تاخیر افتادن 
افزایش برنامه ریزی شــده تولید اوپک 
پاس، قیمتها رشــد محدودی داشــته 
باشند.گروه اوپک پاس پیش از برگزاری 
نشســت رســمی وزیران اوپک و اوپک 
پاس در روزهای دوشــنبه و سه شنبه، 
روز یکشــنبه مذاکرات غیررســمی به 
صورت آناین خواهد داشــت. قرار بود 
این نشست روز شنبه برگزار شود که در 

آخرین دقایق یک روز به تاخیر افتاد.
بر اســاس گزارش رویترز، افزایش تولید 
نفت لیبــی به نگرانیها دربــاره احتمال 
اشــباع عرضه در بازار دامن زده اســت. 
این عضو اوپک که از مشارکت در کاهش 
تولید معاف شــده اســت، تولیدش را از 
اوایل ســپتامبر تاکنون به بیش از ۱.۱ 

میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
رییس اوپک روز پنج شــنبه اعام کرده 
بــود با توجه به اطاعــات داخلی که به 
ریسک اشــباع عرضه بازار در اوایل سال 
۲۰۲۱ اشاره دارد، این گروه باید محتاط 
بماند.نفــت از ابتدای ماه میادی جاری 
تاکنون تحت تاثیر ســیگنالهای ساخت 
واکســنهای کووید ۱۹ و انتظارات برای 
بهبود سریع تقاضا برای انرژی ۲۶ درصد 
رشد قیمت داشته اســت. اگرچه نشانه 
هایــی از مطلوب ماندن وضعیت مصرف 
در آســیا وجود دارد اما مصرف در اروپا 
همچنان ضعیف مانده اســت. آلمان روز 
چهارشنبه قرنطینه محدود برای مقابله با 
شیوع بیماری را به مدت سه هفته دیگر 
تمدید کرد.در این بین، احتمال اعتصاب 
نیروهای امنیتی میادین نفتی نروژ، خطر 
مختل شــدن بخشی از تولید نفت و گاز 

این کشور را دارد.

درخشش نفت مهارناپذیر ماند

استانها
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گزیده خبر تشدید چالش صنعت خودرو با فروش به شیوه قرعه کشی
نزدیک به دو سال است که صنعت خودروسازی و بازار فروش 
آن، دچار مشــکل جدی شده و متعادل نبودن عرضه خودرو 
با تقاضای بازار، این صنعت را دچار چالش های بسیاری کرده 
اســت. ، بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل 
عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای باا و غیرمنطقی جامعه، 
دچار نوســانات و جهش های قیمتی شدید شده است. ورود 
داان و واسطه گران به این بازار، مشکات را دوچندان کرده 
و امکان کنترل بازار را عمًا از اختیار نهادهای مسئول خارج 
کرده است.در همین رابطه، چند ماهی است کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس طرحی را برای ســاماندهی صنعت خودرو 
تحت عنوان »تحول بازار و صنعت خودروی سبک« در دستور 
کار قرار داده است که یکی از مهم ترین محورهای آن، »عرضه 
خودرو در بورس« اســت؛ موضوعی که به اعتقاد بســیاری از 
کارشناسان می تواند به بهبود وضعیت عرضه کمک کند و به 
مرور نیز با افزایش تولید، قیمت ها را در بازار به تعادل برساند.

بــا این حال آنطــور که علی جدی عضو کمیســیون صنایع 
مجلس می گوید رزم حســینی وزیــر صمت چندان با عرضه 
خودرو در بورس موافق نیست و جلسات کمیسیون با حضور 
دولتی ها برای رسیدن به یک توافق جامع همچنان ادامه دارد.

خرید گروهی کدملی از افراد بی بضاعت، روش داان 
برای دور زدن قرعه کشی خودرو

در این بین با توجه به نوســانات بــازار خودرو، از چندین ماه 
پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان 
»پیش فروش خودرو به صورت قرعه کشی« با شرایطی از قبیل 
اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو 
تا یک ســال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این وسیله 
نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو 
کنترل شــود و هم داان از بازار خارج شــوند، با این حال 
بررسی ها نشــان می دهد که این راهکار، توان پاسخگویی به 
خاءهای بازار خودرو را نداشــته و هرکدام از این شــرایط با 
روش هایی خاص دور زده شد.به عنوان نمونه، داان برای دور 
زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی بضاعت 
کــرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عمًا شــانس 

باایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه کشــی 
دارند، با این روش، می توان پیش بینی کرد که حدوداً اکثریت 
این خودروها به دســت مصرف کننده واقعی نرسیده و هدف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از رســیدن خودرو به افرادی 
که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده اســت.از طرفی، 
اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این 
خودروها تا یک ســال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا 
ایــن خودروها هم اکنون به صورت وکالتی و یا با اســتفاده از 
مبایعه نامه منتقل می شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز 
با توجه به این روش های انتقال، معیوب است.شاهد این مثال 
قرعه کشی پیش فروش فوری و یک ساله شرکت ایران خودرو 
در مهرماه امســال است که به صورت همزمان برگزار شد. در 
این دو قرعه کشــی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ 

نفر در سایت شرکت ایران خودرو ثبت نام کردند، این در حالی 
اســت که در مجموع این دو قرعه کشی همزمان، ۳۱ هزار و 
۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید. با یک محاسبه ساده 
می توان گفت شــانس پیروزی در این قرعه کشی ها به طور 
میانگین، ۷ درصد اســت که عمًا به معنای این اســت که 
این رخداد بیشــتر شبیه به یک بخت آزمایی است تا انتخاب 

تصادفی!

نگاه سرمایه ای به خودرو
نکتــه حائز اهمیت دیگر این اســت که با بررســی ثبت نام 
متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می شویم که بیشترین ثبت 
نام هــا، برای خودروهای لوکس ایران خودرو اســت و این در 
حالی اســت که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی 

به ســر می برند؛ به طور مثال در فروش یک ســاله، بیشترین 
متقاضی مربوط به خودروی دناپاس اســت که ۲۲۸ هزار و 
۲۱ نفر ثبت نامی را به خود اختصاص داده اســت و این تعداد 
نزدیــک به یک ســوم کل متقاضیان ثبت نام یکســاله ایران 
خودرو اســت.این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به 
خــودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کاای 
سرمایه ای به حســاب می آورند و از این جهت حاضرند برای 
اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت 
بااتر را انتخاب کنند. بعد از دناپاس نیز به ترتیب پژو پارس 

TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل باا است.
این اتفاقات و نرســیدن قرعه شــانس برای اکثریت مردم در 
قرعه کشــی ها، باعث شده تا جو بی اعتمادی سنگینی در بین 
مردم عادی، حکم فرما شــده و آن ها، این اتفاقات را ناشی از 
انتخاب گزینشــی افراد در این قرعه کشــی ها قلمداد کنند، 
درصورتی که می توان گفت با توجه به نظارت نهادهای مربوطه 
به فرآیند قرعه کشی، این روند به سختی میسر شود که البته 
به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی توان اظهارنظر دقیق داشت.

با توجه به این مســائل، به نظر می رســد اجــرای این روش، 
تاکنــون اعتماد عمومــی مردم را جلب نکــرده و هم چنین 

شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.

فروش خودرو با قیمت واقعی، راهکاری برای خروج از 
وضعیت بحرانی موجود

در حال حاضر با توجه به زیان دهی بسیار باای خودروسازان 
به دلیل فروش خودرو با قیمت های غیرواقعی و دستوری، باید 
شــرایطی پدید آید تا خودروساز بتواند خودروهای خود را به 

صورت مستقیم با قیمت های واقعی در بازار عرضه کند.
بــا این کار اواً دســت داان از ســودهای کان حاصله از 
اختاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه شده و 
از طرفی این سود به خودروساز برگشته و این صنعت می تواند 
با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده 
و بعد از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد، این موارد 
باعث متعادل تر شــدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و 
کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.

 ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش
 تولید و صادرات
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
اشــاره به آغاز پیش گرم کوره بلند شماره یک این 
شرکت گفت : این مجتمع عظیم صنعتی در تاش 
اســت تا ۲۳ دی ماه که سالروز تاسیس ذوب آهن 
اصفهان و طلیعه صنعت فواد کشــور است ، کوره 

بلند شماره یک این شــرکت با حضور مسئولین کشور راه اندازی شود.وی 
افزود : با راه اندازی کوره شــماره یک ۸۰۰ هزار تن به تولید این شــرکت 
افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان می تواند اهداف تولیدی خود را محقق 
ســازد .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب که این شــرکت به 
سمت تولید محصوات صنعتی رفته است افزود : این مجتمع عظیم صنعتی 
به دنبال این اســت که در سال جاری با وجود محدودیت ها، صادرات خود 
را حفظ کند ، چرا که در شــرایط کنونی ، کشــور نیاز بســیار به ارز دارد 
. مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در خصوص اثرات شیوه 
نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فواد بر این شرکت  گفت: با عنایت 
به اینکه محصوات این شرکت به صورت سلف تا سه ماهه در بورس کاای 
ایران تا پایان بهمن ماه ســال جاری عرضه شــده است، کاهش قیمت پایه 
عرضه شــمش در بورس کاای ایران از ۹۵ درصــد قیمت فوب صادراتی 
ایران به ۸۰ درصد قیمت فوب منطقه CIS )در صورت ســرکوب قیمتها و 
پیشــگیری از رقابت در تابلوی بورس کاا (، منجر به کاهش درآمد حاصل 
از فروش اســفندماه خواهد شد.وی افزود: عاوه بر آن مشخص نبودن نحوه 
قیمت گذاری ســنگ آهن و اثرات آن بر قیمت مواد اولیه و نحوه تخصیص 
ســهمیه به شرکت های تولیدی، شــرایط عرضه در بورس کاا و تغییرات 
احتمالی آن در مقادیر و نرخ نســبت به توافق های فعلی امکان پیش بینی 
اثرات شیوه نامه باا بر عملکرد مالی شرکت به طور قابل اتکاء در حال حاضر 
قابل اندازه گیری نیســت.یزدی زاده اظهار داشت : بدیهی است در صورت 
اجرایی شدن شیوه نامه یادشده، با عنایت به اینکه این شرکت ملزم به رعایت 
دستورالعمل اجرایی افشای اطاعات شــرکت های ثبت شده نزد سازمان 
بورس اســت هر گونه اطاعات با اهمیت و قابل اتکاء بافاصله برای آگاهی 

سهامداران و سایر ذینفعان محترم اطاع رسانی خواهد شد.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فواد مبارکه:
تهیه و تدوین گردشكار شناسایی خطرات و 

ارزیابی ریسك ویروس كووید19 
حسین مدرســی فر، مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی 
و محیط زیســت فــواد مبارکه، از تهیــه و تدوین 
گردشکار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویروس 
کوویــد ۱۹ در این مدیریت خبــر داد. وی هدف از 
تهیه و اباغ این گردشکار به کلیۀ واحدها و نواحی 

شرکت فواد مبارکه را ارزیابی ریسک ابتا به ویروس کرونا در محیط های 
شغلی و کلیۀ محیط های کاری، فعالیت ها و فرایندها برشمرد و افزود: تعیین 
خطرات، ریســک های ابتا به این بیمــاری و ارزیابی فرصت های مرتبط با 
آن از جمله دیگر اهداف تهیۀ این گردشــکار است. مدیر بهداشت حرفه ای 
ایمنی و محیط زیســت فواد مبارکه در ادامه گفت: پیشگیری از بروز انواع 
بیماری ها، اختاات و آســیب های ناشی از کار و یا مرتبط با محیط شغلی 
از جمله اهداف توســعۀ پایــدار و افزایش بهره وری به شــمار می روند.وی 
همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی وضعیت سامت کارکنان در سازمان ها و 
محیط های شغلی یکی از فعالیت هایی است که می تواند منجر به کاهش این 
آســیب ها و همچنین زیان ها و خسارات های ناشی از آن شود.مدرسی فر در 
ادامه افزود: در حال حاضر، مهم ترین نگرانی بســیاری از دولت ها، مسئوان 
و تصمیم گیرندگان حوزۀ ســامت به بروز همه گیری ناشی از بیماری های 
عفونی و به ویژه پاندمی کووید ۱۹ معطوف شــده اســت و به همین دلیل، 
نقش و مســئولیت متخصصان بهداشتی صنعتی در زمینۀ  ارائۀ  مشاوره و 
پیشــنهاد های ازم و کاربردی در مورد اقدامــات کنترلی برای محیط کار 
و جامعۀ شــغلی بیش ازپیش آشکار اســت. وی در ادامه با تأکید بر اینکه 
فواد مبارکه به منظور ایجاد، پیاده ســازی و نگهداری این سیستم در کلیۀ 
مراحل از مشورت و مشارکت کارکنان در کلیۀ سطوح استفاده می کند، ابراز 
امیدواری کرد با اجرای ارزیابی ریسک در محیط های کاری و تدوین و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، شاهد کنترل هرچه بیشتر این پاندمی و جلوگیری 
از گسترش بیش از پیش آن در جامعه و محیط های کاری باشیم.مدرسی فر 
در ادامه گفت: متخصصان بهداشــت حرفه ای و ایمنی شــرکت با توجه به  
شدت بیماری و پیامدهایی که ممکن است برای شرکت فواد مبارکه داشته 
باشد،  اقدام به مشخص کردن روشی به عنوان روش ارزیابی ریسک نموده اند.

مدیر بهداشــت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فواد مبارکه ضمن 
تأکید بر در نظر گرفتن کلیۀ عوامل تأثیرگذار در افزایش و کاهش ریســک 
در حین انجام ارزیابی آن، عنوان کرد: در نظر گرفتن شاخص میانگین سنی 
و شاخص عوامل خطرســاز بیماری، شیوع بیماری، شرایط مواجهۀ افراد با 
در نظر گرفتن شرایط محیط کار و نیز سطح نگرش بهداشتی افراد ازجمله 
شاخص های در نظر گرفته  شده است.مدرسی فر همچنین به در نظر گرفتن 
ماتریس تعیین سطح ریسک جهت تعیین سطوح ریسک واحدها و مشخص 
کردن مکانیسم برخورد اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای واحدهایی که 
ریسک زیادی برای آن ها ارزیابی می شود، نسبت به اتخاذ تصمیمات ویژه در 

کمیتۀ بحران شرکت اقدام خواهد شد.

 دهناد عضو هیئت مدیره شركت 
مخابرات ایران شد  

سید اسداه دهناد عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران شد  .به گزارش 
روابط عمومی مخابرات قم، از ســوی سهامدار عمده، سید اسداه دهناد به 
عنــوان عضو جدید هیئت مدیره شــرکت مخابرات ایران منصوب شــد.از 
مهمترین ســوابق ایشــان می توان به مواردی همچون سرپرستی شرکت 
مخابــرات ایران ، عضویت در هیئت مدیــره همراه اول ، عضو هیئت مدیره 
شــرکت توسعه اعتماد مبین )مالک بلوک سهام مدیریتی شرکت مخابرات 
ایران (، و همچنین ریاســت هیئت مدیره و مدیرعاملی شــرکت مخابرات 
استان قم اشاره کرد.دهناد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
فناوری اطاعات و دارای سوابق قابل توجهی در موضوعات  مرتبط با حوزه 
مخابرات و ارتباطات است.گفتنی است سید اسداه دهناد از جمله مدیران 
متعهد، پاک دســت و خوش نامی  است که آشنایی خوبی با ظرفیت ها و 
چالش های مخابرات کشــور دارد.امید است با ترکیب جدید هیئت مدیره 
شاهد تحول اساسی در حل سریع مشکات کارکنان و ارتقاء جایگاه واقعی 

و شایسته شرکت بزرگ مخابرات در سطح کشور باشیم.

 عراق در صدر فهرست بازارهای صادراتی ایران
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایرات از صادرات ۵ میلیارد داری ایران به عراق طی ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: ارزش وزنی صادرات ایران به عراق طی 
مدت مذکور ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.فرزاد پیلتن با بیان این مطلب اظهار داشت: در ۷ ماهه سال جاری کشور عراق با سهم ۲۷ درصدی از مجموع صادرات ایران، و باا 
تر از چین در صدر اول بازارهای صادراتی ایران قرار گرفت.وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در دوره مذکور پس از عراق، در فهرست مهم ترین بازارهای هدف جمهوری اسامی ایران، 
چین با ۴.۴ میلیارد دار و سهم ۲۴ درصدی در رتبه دوم، امارات با ۲.۲ میلیارد دار و سهم ۱۲ درصدی در رتبه سوم، ترکیه با ۱.۵ میلیارد دار و سهم ۸.۲ درصدی در رتبه چهارم، 
افغانستان با ۱.۳ میلیارد دار و سهم ۷.۳ درصدی در رتبه پنجم اهداف صادراتی کشور قرار داشته اند.پیلتن گفت: مقایسۀ روند صادرات ایران به عراق طی مدت مذکور نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، نشان دهنده رشد  وزنی ۲۶ درصدی است.مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی ادامه داد: عاوه بر گاز و برق، میله های آهنی،گوجه فرنگی، کاشی و سرامیک، هندوانه تازه، 
کولرهای آبی، رب گوجه فرنگی، قطعات توربین های بخار، پنیر و بیسکویت نیز جزو مهم ترین اقام صادراتی ایران به عراق محسوب می شوند.وی بیان داشت:  کشورهای ترکیه با حدود 
۲۶ درصد، چین با ۲۵ درصد،کره جنوبی با حدود ۶ درصد، هند با ۵ درصد و آمریکا با حدود ۴ درصد سهم از بازار عراق، رقبای جمهوری اسامی ایران در بازار عراق محسوب می شوند.

گفتنی است، عراق ساانه حدود ۹۰ میلیارد دار صادرات و حدود ۳۲ میلیارد دار واردات از جهان دارد. مهم ترین کااهای وارداتی این کشور گندم، برنج، روغن، شکر، دارو، مصنوعات 
صنعتی و فلزی، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و مخابراتی و  مهم ترین صادرات آن نیز نفت خام، فرآورده های شیمیایی، برخی مواد غذایی و حیوانات زنده است.

ایران برفراز فواد سازان جهان با رشد 
1۲.۳ درصد تولید

انجمن جهانی فواد اعام کرد: رشد تولید فواد خام ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۰ 
)مهــر و آبان ماه ۹۹( به مرز ۲۸درصد رســید و کشــورمان در مدت ۱۰ماه 
سال جاری میادی ۱۲.۶ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل افزایش تولید 
داشــت و باین ترتیب بااتر از فواد سازان ایستاد.به گزارش سازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(، آخرین آمار انجمن جهانی فواد 
نشــان می دهد در حالی که متوسط رشد تولید فواد خام در دنیا طی ۱۰ ماه 
ســال جاری میادی منفی دو درصد بود، ایران با رشد ۱۲.۶درصدی، نزدیک 
به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فواد تولیدکرد.از سوی دیگر طبق برآورد اولیه 
این انجمن، تولید فواد خام ایران از ابتدا تا پایان اکتبر )مهر تا آبان ۹۹( به دو 
میلیون و ۶۶۰هزار تن رســید که ۲۷.۹درصد بیش از عملکرد ماه مشابه سال 

گذشته میادی است.

کاهش دو درصدی تولید فواد خام جهان تا پایان اکتبر
مجموع تولید فواد خام ۶۴ کشــور تولیدکننده عضو انجمن جهانی فواد در 
ماه اکتبر امســال به ۱۶۱.۸میلیون تن رســید که هفت درصد بیش از تولید 

ماه مشابه سال ۲۰۱۹ است، تولید چین از این رقم ۹۲میلیون تن ثبت شد.
همچنین مجموع تولید ۱۰ماه امسال به یک میلیارد و ۵۱۱ میلیون تن رسید 
که دو درصد کمتر از تولید دوره مشابه سال گذشته است. حدود ۸۷۴ میلیون 
تن از این رقم ســهم تولیدات چین بود. ژانویــه تا پایان اکتبر )دی ماه ۹۸ تا 
آبــان ۹۹( تولید فواد اتحادیه اروپا با افت ۱۶.۷درصدی، C.I.S )کشــورهای 
مســتقل مشــترک اامنافع(، با کاهش ۱.۹درصدی، امریکای شمالی با تنزل 
۱۷.۴درصــدی، امریکای جنوبی با افت ۱۲.۴درصدی و اقیانوســیه با کاهش 
۱.۸درصدی همراه شــد. در مقابل تنها آسیا با متوسط افزایش ۱.۴درصدی و 
خاورمیانه با رشد ۸دهم درصدی تولید مواجه شدند. براساس آخرین آمارهای 
سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید زنجیره فواد 
کشور از ۱۲۳ میلیون تن در سال ۹۲ به ۲۳۰ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده 
است.همچنین میزان تولید شمش فوادی در پنج ماه نخست امسال از سطح 
۹ میلیون و ۶۰۷ هزار تن گذشــت و در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۱۹ درصدی را ثبت کرد.

از ابتدای سال جاری
1۵۷ معدن دیگر به چرخه تولید و 

بهره برداری بازگشتند
طبق آخرین آمــار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای ســال جاری تا 
پایان آبان ماه، ۱۵۷ معدن در قالب طرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچــک مقیاس وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجــدداً وارد چرخه تولید و 
بهره برداری شده اند. این در حالی است که بر اساس اعام شرکت تهیه و تولید 
مــواد معدنی ایران به عنوان مجری این پــروژه، در مدت مذکور، ۷۰۱ معدن 
دیگر هم شناسایی و اولویت بندی برای این طرح شده است.بر این اساس طبق 
گزارش اعام شــده در آبان ماه، همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر روی ۲۲۳ 
معدن کوچک مقیاس اقدامات کلینیکی انجام شده و احیا، فعال سازی و توسعه 
۸۳ معدن از طریق انجام پروژه های زیرســاخت عملیاتی شــده است. شرایط 
برای احیا توسعه و فعال سازی ۱۰ معدن کوچک مقیاس هم فراهم شده است. 
اقدامات ازم به منظور صدور جواز تاسیس، افزایش ظرفیت و تامین مواداولیه 
برای ۱۲ واحد فرآوری نیز انجام شــده اســت.طبق گزارش ارائه شده از سوی 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، معادن احیا شده تا پایان آبان ماه سال 
جاری بر اساس نوع ماده معدنی شامل ۵۷ معدن در حوزه مواد معدنی فلزی، 
۳۱ معــدن در حوزه غیرفلزی، ۴۴ معدن ســنگ های تزیینی و ۲۵ در حوزه 
مصالح ساختمانی بوده است.ازم به ذکر است که از ابتدای اجرای طرح احیا و 
توسعه معادن کوچک مقیاس، تاکنون ۲۸۲۹ معدن شناسایی و اولویت بندی 
شــده اند و برای ۱۲۴۳ معدن اقدامات کلینیکی انجام شده است که منجر به 

احیا، بازسازی و توسعه ۳۰۳ معدن در قالب این طرح شده است.

ارنامه تجاری کشور در ماه آبان، با سبقت 
گرفتن صــادرات، تراز تجــاری مثبت 
۱۱۸میلیون داری را نشــان می دهد.، 
ســید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک 
اظهارداشــت: کارنامه تجــارت خارجی 
کشــورمان درآبان ماه ۶میلیارد و ۳۰۲ 
میلیون دار بوده است که سهم صادرات 
در این ماه ، ســه میلیارد و۲۱۰میلیون 
دار و واردات نیــز ســه میلیــارد و ۹۲ 
میلیون داربوده اســت که با ســبقت 
گرفتن صادرات از واردات ،تراز تجاری ماه 
آبان مثبت ۱۱۸میلیون دار شده است.

وی افزود: در آبان ماه صادرات کشــور از 
لحاظ وزنــی ده  میلیون و ۲۴۸هزار تن 
و واردات دو میلیون و ۵۴۹هزارتن بوده 
اســت  که وزن صادراتی کشــور دراین 
ماه چهار برابر واردات است.ســخنگوی 
گمرک در خصوص کشورهای صادراتی 
گفت:کشــورمان درهشــت ماه نخست 
ســال ، ۱۹میلیون و ۳۴۸هزار تن کاا 
بــه ارزش پنج میلیــارد و ۳۵۳ میلیون 
دارکاا به عراق صادر کرده اســت که 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از 

لحاظ وزنی ۲۴.۸درصد رشــد داشــته 
اســت، میزان صادرات هشــت ماهه به 
عــراق   ۲۵.۵درصد وزن کل صادرات  و 
۲۵ درصد ارزش کل صادرات کشــور را 
در بر می گیرد، صادرات کشــور به عراق 
در آبان ماه ۴۹۸ میلیون دار بوده است 
. که در میزان و ارزش صادراتی هشــت 
ماهه دررتبه نخست کشورهای خریدار 
کاای ایرانی اســت اما در ماه آبان رتبه 
دوم را دارا اســت.وی افزود: کشور چین  
نیز ۱۸میلیون و ۱۹۰ هزارتن کاا از ایران 
به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۱ میلیون دار 
وارد کرده  که ۲۴درصدوزن و ۲۵درصد 
ارزش صادراتی ایران را به خوداختصاص 
داده است ،این کشوردرآبان ماه با خرید 
۹۱۲میلیون دار کاای ایرانی، رتبه دوم 
هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در 
مقاصد صادراتی به دســت آورده  است.

لطیفــی در خصوص ســومین مقصد 
کااهای صادراتی گفت: سومین مقصد 
کااهای صادراتی کشــورمان در هشت 
ماه نخست امسال، امارات متحده عربی با 
۹میلیون و ۹۵۶هزار تن کاا به ارزش دو 
میلیارد و ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات 
کشور به آن   ۲۸.۴درصد از لحاظ وزنی 
نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و 
این کشور ۱۳ درصد وزن و ۱۲.۷درصد 
کل ارزش صادراتی کشــور را از ابتدای 
سال به خود اختصاص داده است. امارات 
در آبان ماه ۴۵۲میلیون دار از ایران کاا 
وارد کرده است.سخنگوی گمرک تصریح 
کرد: ۶.۷درصــد وزن و ۷.۵درصد ارزش 
صادرات کشــور به ترکیه  با ۵میلیون و 
۵۹هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ 
میلیون دار بوده اســت  که ۴۲ درصد 
کاهش را نســبت به مدت مشابه ۸ماهه 

سال۹۸ نشان می دهد ، ترکیه در ۸ماهه 
چهارمین مقصد صادراتی کااهای ایرانی 
و با ۱۲۹میلیــون دار درآبان پنجمین 
مقصد دراین ماه به شــمار مــی رود و 
افغانستان با چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن 
به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸میلیون دار و 
سهم ۶.۲ وزن و  ۷درصد ارزش صادرات 
هشــت ماهه با رشــد ۱۵.۲درصدی از 
لحاظ وزن و ۱.۳درصدی ازلحاظ ارزش 
نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است 
که در هشت ماهه ، مقصد پنجم کااهای 
صادراتــی ایــران به شــمارمی آید و با 
واردات ۱۹۳ میلیون داری کاا از ایران 
در ماه آبــان، چهارمین مقصد کااهای 
صادراتی در این ماه  بوده اســت.لطیفی 
در پایــان افزود: کل صادرات کشــور در 
هشت ماهه نخست امسال ۷۵میلیون و 
۸۲۱هزار تن کاا به ارزش ۲۱ میلیارد و 
۴۴۸میلیون دار بوده است که سهم این 
پنج کشــور با ۵۷میلیون و ۲۹۷هزارتن 
و  ارزش ۱۶میلیــارد و ۵۶۵میلیون دار 
،۷۵.۵درصد وزن و ۷۷درصد ارزش کل 

صادرات کشور بوده است.

۷۷ درصد صادرات به 5 کشور

تراز تجاری کشور در آبان ماه 
مثبت شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. لذا با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذيرفت، 

ازم است كليه مناقصه گران واجد صاحيت در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/09/08 مي باشد.

* مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/09/08 لغايت ساعت 14:30 روز  چهارشنبه مورخ 1399/09/12
* مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 1399/09/24

* زمان بازگشايي پاكات: ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 1399/09/25
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ))الف((:

آدرس: كرج-رجايي شهر )گوهردشت(-بلوار جمهوري اسامي)رستاخيز(- خ سوم غربي- اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - كد پستي: 3148715634 تلفن: 026-34480420
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: www.setadiran.ir)  021-41934(   تاريخ انتشار نوبت دوم :1399/9/9

شرح پروژهرديف رتبه مورد نيازمبلغ برآورد )ريال(شماره فراخوان 

جابجايی پايه های 20كيلو ولت هوايی در قطعه 3 محور 1
5 و بااتر نيرو20990035590000214،711،601،000اشتهارد-نجم آباد-نظرآباد

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

وم
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

شروع سبز شاخص کل بورس در اولین روز هفته
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش 
۲۳۵۴۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد به یک میلیون و ۳9۰ هزار 
و ۷9۷ واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 
۳۷۱ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۲۲ واحد رسید.دیروز تاار شیشه ای 
در اولین روز کاری هفته )شــنبه هشتم آذرماه 99(، شاهد روند 
صعودی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشــی(، با افزایش ۶۱۵۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد به 
رقم ۳۶۳ هزار و ۷۲۰ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، 
با رشــد ۶۳99 واحدی معادل ۱.۶۲ درصد، عــدد ۴۰۱ هزار و 
۵۳۱ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز 
با افزایش ۴۱9۰ واحدی به رقم ۲۶۲ هزار و 9۲9 واحد رســید. 
همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۲۳۸۸ واحد افزایش را رقم 
زد و به ســطح یک میلیون و ۸9۵ هزار واحد رســید. همچنین 
شــاخص بازار اول با ۱۱۸9۱ واحد افزایش به رقم  یک میلیون 
و ۲۲ هزار واحد رســید و شاخص بازار دوم نیز، با ۶۷۰۷۶ واحد 
افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۷9۶ هزار واحد را به نمایش 
گذاشت.بر اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، 
نمادهای معاماتی فارس، فواد، فملی، شپنا، تاپیکو و شتران با 
بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس 

داشــتند. در مقابل، نمادهای معاماتی خودرو، خساپا، وبصادر، 
وبملت و شــبندر، بیشــترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل 
بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در اولین روز کاری 
هفته، معامله گران بورس ۱۸ میلیارد و ۲۳۲ میلیون برگه بهادار و 
سهام را در قالب یک میلیون و ۸۳۲ هزار نوبت معامله و به ارزش 

۱۶۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 
بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد پتایر)ایران  تایر( با ۸.۵۲ 
درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای قصفها، غبهنوش، زمگسا، 
دفــرا، تایرا و کدما بود. همچنین نمــاد معاماتی ختور)رادیاتور 
ایران( با ۴.۸ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن 

نیز، نمادهای خپارس، شکربن، خودرو، خساپا، خزامیا و تکنو بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای 
معاماتی شســتا، خودرو، وتجارت، فملی، خساپا، فواد، شپنا و 

وبصادر، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی وتوکا، تاپیکو، حکشتی، 
ســیمرغ، پترول، اخابر و ولپارس با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابــل نیز نمادهای معاماتی خکمــک، کفپارس، فنوال، 
پدرخش، خســاپا، انرژی۱ و تپمپی بیشــترین حجم عرضه را 

داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در اولین روز هفته، شاهد روند صعودی 
شــاخص صنایع مختلف بود. به گونه ای که شــاخص صنایعی 
همچون اطاعات و ارتباطات، ذغال سنگ، وسایل ارتباطی، حمل 

و نقل، قند و شکر، محصوات کاغذ و رادیویی، سبزپوش بودند.

 موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه
 ادغام شد

مدیرعامل بانک ســپه اعام کرد با برگزاری مجمــع عمومی عادی به طور 
فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام موسسه اعتباری کوثر، این موسسه 
رسماً در بانک سپه ادغام شد. محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: در اجرای 
مصوبه شــورای راهبری ادغام، بانک ســپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ستاد 
کل نیروهای مســلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع 
ایــن بانک ها و موسســه را فراهم نمود و در قــدم بعدی مجامع مربوط به 
موسسه اعتباری کوثر با حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه پنجم 
آذرماه سال ۱۳99برگزار شد.وی افزود: با برگزاری مجامع موسسه اعتباری 
کوثر، از روز پنجشنبه ششم آذرماه سال جاری شعب موسسه اعتباری کوثر 
سابق با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان 
گرامی هستند.چغازردی خاطرنشان کرد: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی 
شــامل عملیات حوزه شعب، به  کارگیری نرم افزار واسط برای ارائه خدمات 
مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام کلیه مسئوان و پرسنل 
شعب از ســوی بانک سپه، اباغ راهبردها و دستورالعمل های اجرایی بانک 
ســپه متناسب با ساختار مصوب هیئت  مدیره بانک سپه را انجام داده و به 
فضل پروردگار خدمات مطلوب به مشــتریان عرضه خواهد کرد.مدیرعامل 
بانک سپه ابراز امیدواری کرد با هماهنگی به عمل آمده مجامع سایر بانک های 
ادغام شــونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده تا پایان آذرماه سال جاری 

برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

 عضو ناظر شورای عالی بورس:
به اسامی ۲۱ مدیر متخلف دسترسی نداریم

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاســفانه علی رغم تاش ها و پیگیری های بسیار زیاد 
نتوانسته ایم منشا و عامان فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم.محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره جزییات سلب صاحیت شدن ۲۱ مدیر بورسی به دلیل تخلفات انجام شده اظهار داشت: 
متاســفانه علی رغم تاش ها و پیگیری های بســیار زیاد نتوانسته ایم منشا و عامان فساد در بازار سرمایه 
را پیدا کنیم. وی با بیان اینکه مســئوان و آقایان هیچ همکاری در این زمینه با اعضای شــورای عالی و 
نمایندگان مجلس نمی کنند، گفت: درباره ارایه جزییات از مدیران بورســی متخلف تا کنون سه بار نامه 
رسمی به مدیران سازمان بورس داده ایم و ده ها بار به صورت شفاهی موضوع را پیگیری کرده ایم اما از ارایه 
اطاعات خودداری می کنند. عضو شــورای عالی بورس تاکید کرد: مسئوان بورسی برای ارایه اطاعات 
از این افراد متخلف و جزییات تخلفات صورت گرفته وقت کشــی می کنند که دلیل این پنهان کاری آنها 
را نمی دانیم.علیزاده با بیان اینکه ما حتی دسترسی به اسامی مدیرانی که به دلیل تخلفات صورت گرفته 
ســلب صاحیت شده اند دسترسی نداریم، اظهار داشت: آقایان مدعی هستند که تمام اطاعات محرمانه 
اســت و از ارایه جزییات خودداری می کنند. وی افزود: قوه قضاییه وارد موضوع شــده اســت اما از ارایه 
مســتندات به قوه قضاییه هم خودداری می کنند که حق چنین اقداماتی را ندارند و اساسا نمی دانیم این 

۲۱ مدیر بورسی در چه سطوحی از مدیریت در حال فعالیت بوده اند.

یک کارشــناس گفت: مدیریت تورم نیاز به محدودیت 
نقدینگــی دارد که باید برای دســتیابی به این مهم دو 
مســئله پایه پولی و مصرف صحیح اعتبارات به کنترل 
درآید.پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ ســفید یکی از 
مهمترین وعده هــای خود)خروج از برجــام( را عملی 
ســاخت. برجام مهم ترین توافق بین ایران وکشورهای 
۱+۵ بود که پس ازوقوع  تحوات در ریاســت جمهوری 
آمریــکا به ســخت ترین تحریم هــا از ســال 9۶ تا به 
دیروزتبدیل شده است. نتیجه چنین تصمیمی اقتصاد 
کشور را دچار شــوک کرد. قیمت ارز باا رفت و ارزش 

کااها افزایش یافت، در نتیجه نرخ تورم روند افزایشی به 
خود گرفت که عاوه بر رشد نقدینگی، کاهش صادرات 
نفــت، کاهش مبادات مالی و بانکی بین المللی و ایجاد 
مشکل در زمینه واردات مواد اولیه و کااهای واسطه ای، 
فعالیت های اقتصادی را  با معضل مواجه ساخت. پیمان 
قربانی، معــاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص 
گفته اســت که »در ادبیات هدف گذاری تورم، انحرافات 
از ســطح هدف به دلیل شــوک های برون زا و یا عوامل 
غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیســت. به طور خاص، در 
ماه های گذشــته به دلیل تشدید تحریم ها و انتظارات و 
التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری 
کرونــا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشــور، 
شــاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کااها و 
خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.«البته او 
به درستی در این رابطه مطرح می کند که هدف  تورمی 
که از ســوی رئیس کل بانک مرکزی اعام شده است، 
برای تحقق در بازه یک ســال پیش رو از زمان اعام آن 

در اردیبهشــت ماه بوده که درحال حاضر شــش ماه از 
فاصله داریم.حال ســوال این است که بهترین اقدامات 
برای کنترل تورم و دســتیابی به هــدف ۲۲ درصدی 
بانک مرکزی چیســت؟بهاءالدین حســینی هاشمی، 
کارشــناس امور اقتصادی در این خصوص به خبرنگار 
ایِبنا گفت: کنترل تورم از سوی بانک مرکزی به معنای 
کنترل نقدینگی است. به این معنا چنانچه نقدینگی در 
همین سطح پایدار باشد، تورم هم در همین اندازه باقی 
خواهــد ماند، اما در صورتی کــه دغدغه کاهش میزان 
تورم و رســیدن آن به یک حجم منطقی وجود داشته 
باشــد، باید از میزان نقدینگی کاســته شود. وی درباره 
چگونگی کاهش حجم نقدینگی بیان کرد: مسئله فوق 
با سیاست های پولی امکان پذیر است و در این خصوص 
باید دومســئله پایه پولی و مصرف صحیح اعتبارات به 
کنتــرل درآید. درباره کنترل پایــه پولی بدهی دولت و 
بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا نخواهد کرد. کنترل 
بدهی های مورد اشــاره با تحت نظارت داشــتن این دو 

عامل نه تنها از رشدشان می کاهد، بلکه تعهدات قبلی را 
هم وصول می کند.این کارشناس امور اقتصادی در ادامه 
بحث مصرف صحیح اعتبارات را نیز مورد اشاره قرار داد 
و اظهار داشت: مصرف صحیح اعتبارات بدین شکل روی 
می دهد که اعتبارات صوری نباشد و سهامداران بانک ها 
آن ها را در بخش های خصوصی و سوداگری مورد مصرف 
قرار ندهند تا به سوی بخش تولید و مولد هدایت شود.

حسینی هاشــمی در این خصوص اضافه کرد: کار مهم 
دیگری هم که انجام آن در این رابطه موثر واقع می شود، 
اصاح نرخ سود بانکی است. نرخ بانکی در شرایط فعلی 
بســیار کمتر از تورم اســت و بانک ها زیانده شده اند، با 
این وضعیت قطعا ماندگاری ســپرده ها کم می شــود و 
به طرف حســاب های جاری مــی رود که باعث اختال 
در نقدینگی بانک ها و بازار می شــود. بنابراین باید نرخ 
سود بانکی افزایش یابد تا ماندگاری سپرده بیشتر شود 
و از تقاضاهــای غیرحرفه ای به بخش های دیگر اقتصاد 

جلوگیری به عمل آید.

بروکر جهانی آرون گروپس با چه مجوزی فعالیت می کند؟
بروکر جهانی آرون گروپس یک شرکت خارجی است که بنا به فعالیت های متعدد مالی در سطح جهانی 
مجوزهای ازم از ســازمان ها و رگواتورهای مربوطه را اخذ کرده )برای مشاهده مجوزها کلیک کنید( و 
حتما در ادامه این مســیر برای نشان دادن حســن نیت و شفافیت بیشتر از سازمان دیگر نیز مجوزهای 
بیشتری اخذ خواهد کرد. در ادامه نیز ازم است بگویم باتوجه به اینکه ما فعالیتی در ایران نداریم بنابراین 
ازم نیست به دنبال مجوز از نهادهای ایرانی باشیم. ولی قبل از قطع همکاری در ایران نیز مجوزهای ازم 

گرفته شده بود. که در ادامه قابل مشاهده است.

بسیاری از سرمایه گذاران در بروکر آرون نسبت به قوانین این بروکر اعتراض دارند و می گویند 
آرون از قیمت های جهانی اســتفاده نمی کند تا معامات به نفع خودش تمام شود و به نوعی 

نوسانات قیمتی ایجاد می کند تا طرف مقابل ضرر بدهد، توجیه شما در این باره چیست؟
ازم است اول از همه اشاره کنم که کاربران کلیه قوانین را در ابتدا خوانده و با تایید و قبول آن وارد معامله 
می شــوند و اگر اعتراضی هست مطمئناً اعتراضشان وارد نیست ولی در مورد بحث اختاف قیمت، باید 
بگویم هیچ منطقی پشت این موضوع نیست و نرخ های بروکر آرون گروپس جهانی و یکسان با مارکت های 
بین المللی است و اما در نمادهای معاماتی کشور ایران به دلیل عدم دسترسی به قیمت واقعی و متداول 

در همه ی ساعات فعالیت مطمئناً بروکر،  قوانین و پیشبینی هایی برای این موضوع کرده است؛ زیرا بطور 
مثال ممکن است بازار ایران تعطیل باشد اما بروکر فعالیت داشته باشد در این مواقع قیمت ممکن است 
با چیزی که معامله گران در تصورشان است متفاوت باشد که البته به طور کامل در قوانین شرکت به این 
مسائل اشاره شده است و موضوع مهمتر اینکه در بروکر دو طرف معامله می کنند یعنی در هر تایمی از 
شما خرید می کنند و به شما هم می فروشند و اگر قیمت پایین باشد تفاوتی برای بروکر ندارد. بطور مثال، 
در بروکر از شما قیمت پایین می خریم ولی به همان قیمت نمی فروشیم یا خیلی بااتر می فروشیم. در 
اصل در هر زمانی چه در قیمت های باا و چه در قیمت های پایین، بروکر دو طرفه به مشتری خدمات می 
دهد و اگر ضرری باشد در اصل برای خود بروکر است چون هم در قیمت پایین می خرد و هم می فروشد 
و یک طرفه معامله نمی کند و موضوعی که همیشه به کاربران گوشزد می کنیم این است که  خودتان با 
قیمتی که می خواهید معامله می کنید و هیچ اجباری به شما برای انجام دادن معامله نیست. این تصمیم 
به عهده شما است که با قیمت باا یا پایین معامله کنید و اگر قیمت مورد رضایت شما نیست می توانید 
فعالیت نکنید و مورد بعدی اینکه خیلی از کاربران از این فرصت برای درآمدزایی بدون ریســک استفاده 
می کنند و گاهاً که قیمت بروکر پایین است از بروکر خریداری می کنند و در بازار آزاد می فروشند و یا 

برعکس. پس قیمت هرچه باشد به دلیل دو طرفه بودن خرید و فروش، برای بروکر تفاوتی ندارد.

چرا نمایندگی های استانی آرون، زود به زود تغییر می کنند یا مشکلی در همکاری ها به وجود 
می آید اصا آیا این به نوعی استراتژی آرون است؟

نمایندگی ها مربوط به شرکت آرون دریک رخشان یا همان طای آرون است که طبق استانداردهایی که 
ما به آن ها اجازه داده ایم نمایندگی اخذ می کنند و معمواً در ابتدا نمایندگان خود را توانمند نشان می 
دهند ولی در ادامه همکاری گاهاً این عزیزان عملکرد ضعیفی داشته اند و به دلیل اینکه سیاست شرکت 
طوری است که در هر شهر ترجیحاً یک نماینده داشته باشد با آن فروشگاه قطع همکاری می کند تا بتواند 
نمایندگی جدید اخذ کند و البته این موارد بســیار کم بوده و اکثر نمایندگان به خوبی در حال فعالیت 

هستند و مشکلی نیست.

در حال حاضر شهروند کدام کشور هســتید و آیا فعالیت های آرون گروپس خارج از کشور 
مدیریت می شود؟

بنده تابعیت ۳ کشــور را دارم؛ ایران، دومینیکا و کانادا و در حال حاضر در کشور سوئد زندگی می کنم و 
مدیریت شرکت کامًا از خارج ایران است، زیرا یک هلندینگ بین المللی هستیم و تعداد باایی مشتری 

غیرایرانی نیز داریم.

آیا احتمال دستکاری در معامات آرون وجود دارد که خارج از مقررات آرون گروپس باشد و 
مدیریت از آن مطلع نباشد؟

دســتکاری در معامات یک موضوع غیرممکن هســت زیرا این دسترسی را فقط دو نفر دیگر از مدیران 
دارند و تا به امروز چنین گزارشی نداشتیم و مطمئناً اگر چنین اتفاقی بیافتد مشتری متوجه می شود و 
به پشتیبانی جهت بررسی اعام می کند و بحث دیگر اینکه معامات طوری هست که باید همیشه در آخر 
تایم کاری، باانس و متوازن با یکدیگر باشد و اگر مقدار معامات، سودها و ضررها یکسان نباشد مطمئناً 
قسمت های زیادی متوجه این موضوع می شوند و یک مسئله ساده نیست و تا به امروز هم چنین موردی 

مستند گزارش نشده است.

در حال حاضر برخی از مالباختگان به دنبال شکایت قضائی از آرون گروپس هستند آیا اجرایی 
شدن آن مانعی برای ادامه فعالیت آرون گروپس نخواهد داشت؟

در مورد شــکایت قضایی باید بگویم شرکت آرون گروپس با اینکه یک شرکت خارجی هست تا به امروز 
باای ۱۶۰ پرونده شکایت داشته که تماماً برائت گرفته و وکای شرکت در دادگاه های ایران جهت دفاع 
حضور یافته و با مســتندات اثبات کرده اند که معامات در جریان بوده و در بدترین حالت به یک پرونده 
حقوقی نیز تبدیل شــده و مشــکلی برای فعالیت ما ایجاد نکرده و نخواهد کرد و حق مشتری است، ولی 
مشــتری واقعیت را در دادگاه بیان نمی کند و به همین دلیل وکای ما با مستندات به راحتی موضوع را 

برای قضات مشخص و شفاف می کنند.

در حال حاضر اگر افرادی که معامله کرده اند بخواهند سرمایه خود را خارج کنند چه میزان از 
سرمایه آن ها به عنوان کارمزد کسر می شود؟

بارها شرکت آرون گروپس با مشتریان خود جهت نشان دادن قدرت مالی این شرکت تسویه حساب کلی 
کرده است و مشتریان ما بدانند که هیچ کارمزدی بابت تسویه حساب کسر نخواهد شد.

آیا در شرایط کنونی به جز ایرانی ها معامله گران خارجی هم در آرون گروپس وجود دارند؟
بله، امروز بیش از ۱۷۰۰ معامله گر غیرایرانی از تمام نقاط دنیا در بروکر جهانی آرون گروپس فعالیت دارند.

با توجه به مجوز اتحادیه به آزاد شدن خرید و فروش اینترنتی نظر شما در این مورد چیست؟
نظر خاصی ندارم زیرا کامَا دستخوش مافیا و مسائل پشت پرده ای است که ازم به بیانش نیست و بروکر 
آرون گروپس هم از تیرماه 99 کلیه فعالیت خود را در ایران خاتمه داده و با نماینده خود شــرکت آرون 
دریک رخشــان نیز قطع همکاری کرده که به صورت رســمی اعام شد و مشتریان بروکر آرون از طریق 

صرافی ها امکان همکاری با ما را دارند.

در گفتگو با مدیرعامل شرکت آرون گروپس مواردی در خصوص فعالیت معامله گران مطرح شد:.

آرون گروپس از پرونده های قضائی تبرئه شده است
مدیریت بروکر جهانی آرون گروپس صریح و صادقانه با مردم صحبت می کند

فرزاد وجیهی مدیریت بروکر جهانی آرون گروپــس در این رابطه گفتند: تمام فعالیت های 
آرون گروپس قانونی بوده و از تمام پرونده های قضائی تبرئه شده ایم، در حال حاضر هم هیچ 
نمایندگی در ایران نداریم و مشــتریان ما می توانند از طریق صرافی ها با ما همکاری داشته 
باشند.به گزارش خبرنگار ما، با توجه به حاشیه های که چند وقت اخیر برای معامات بروکری 
به وجود آمده بود مصاحبه ای را با فرزاد وجیهی مدیرعامل شرکت آرون گروپس ترتیب داده 

ایم که جزئیات این مصاحبه را در زیر می خوانید.

پایه پولی و مصرف 
صحیح اعتبارات 
کنترل شود
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گزیده خبر

یخ روابط ریاض و آنکارا ذوب شد
اولین دیدار وزرای خارجه عربستان و ترکیه 

پس از ترور خاشقجی
وزیران خارجه ترکیه و عربســتان روز جمعه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. 
این نخستین دیدار دو طرف پس از افشای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 

منتقد سعودی به دست عربستان و تیره شدن روابط دو کشور است.
به گزارش الجزیره،  روز جمعه مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در 
حاشیه کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری اسامی در پایتخت نیجریه، 
با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود دیدار کرد.شبکه الجزیره گزارش داد 
که در این دیدار چاووش اوغلو، از ریاض  به خاطر میزبانی اجاس جی ۲۰ که 

اخیراً به شکل مجازی در عربستان برگزار شد تشکر کرد.
این نخســتین دیدار وزیر خارجه ترکیه و همتای سعودی وی از زمان بحران 
میان دو کشــور بر سر پرونده ترور جمال خاشقجی در کنسولگری کشورش 
در استانبول ترکیه است.چاووش اوغلو پس از این دیدار در توئیتی نوشت که  
»دیدار دوستانه« با همتای سعودی خود داشته است.داوود اوغلو همچنین بر 
اهمیت روابط آنکارا و ریاض تأکید کرد و تصویری از سام و احوالپرسی آنها 
با یکدیگر را پیوست توئیت خود کرد.وی نوشت: »همکاری ترکیه و عربستان 
نه تنها به نفع کشورهای ما بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود.«تاش رسمی 
برای اصاح روابط دو کشور پس از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه و ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه عربستان پیش از آغاز 
نشســت جی ۲۰ آغاز شد. روابط ترکیه و عربســتان از سال ۲۰۱۸ و پس از 
افشای ترور خاشقجی به پایین ترین سطح خود رسیده و آنکارا و ریاض بر سر 
سیاست های مربوط به درگیری های لیبی و سوریه با یکدیگر اختاف دارند.

فایننشنال تایمز: 
عربستان در تاش برای حل بحران قطر به 

عنوان هدیه ای برای بایدن است
یک روزنامه غربی تاش عربستان برای پایان دادن به محاصره قطر را به عنوان 
هدیه ای برای دولت جو بایدن و جلب نظر وی تلقی کرد. روزنامه »فایننشال 
تایمز« نوشت که عربستان ســعودی به دنبال راهی برای حل پرونده خلیج 
فــارس و حل و فصل اختافاتش با کشــور قطر به عنــوان هدیه ای برای » 
جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا است.این روزنامه در گزارشی اعام 
کرد که ریاض تاش های خود را برای حل درگیری با کشــور قطر تشــدید 
کرده و این اقدامات پس از شکســت »دونالد ترامپ« ، رئیس جمهور آمریکا 
افزایش یافته اســت.این اقدامات برای پایان دادن به محاصره تحمیل شــده 
توســط عربستان سعودی ، امارات ، بحرین و مصر برای کشور قطر ، که غنی 
از گاز طبیعی اســت ، به عنوان تاش »محمد بن سلمان« ، ولیعهد سعودی 
برای نزدیک شــدن به دولت جو بایدن و به عنوان یک هدیه خداحافظی به 
دونالد ترامپ که حامی جنایت های عربستان در جنگ یمن و همچنین ترور 
» جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی بود، تلقی می شود.ولیعهد 
ســعودی از موضع دولت جو بایدن در خصوص عربستان هراس دارد؛ به ویژه 
اینکه بســیاری از دموکرات ها، عربستان را به دلیل ترور جمال خاشقجی در 
کنســولگری عربستان در استانبول ، جنگ علیه یمن و همچنین دستگیری 
بازرگانان و شــاهزادگان به بهانه مبارزه با فساد محکوم کردند.در این زمینه 
مشــاوران عربســتان و امارات اظهار داشــتند که اقدام عربستان برای حل 
اختافات با قطر یک هدیه برای جو بایدن اســت و ولیعهد سعودی احساس 
می کند که پس از پیروزی دولت بایدن، در دروازه هدف قرار دارد و به همین 

دلیل به دنبال پایان دادن به اختافاتش با قطر است.

اعزام ناو آمریکا به منطقه به بهانه خروج 
نیروها از افغانستان

ســی ان ان اعام کرد که یک ناو هواپیمابر آمریکا برای پشــتیبانی و پوشش 
هوایی جهت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وارد خلیج فارس می شود.

 »باربارا اســتار« خبرنگار سی ان ان در وزارت دفاع آمریکا اعام کرد: درحالی 
که نظامیان آمریکایی براساس فرمان ترامپ از افغانستان خارج می شوند، ناو 
هواپیمابر »یواس اس نیمیتز« به همراه کشتی های نظامی دیگر برای پشتیبانی 

و پوشش هوایی در حال انتقال به منطقه خلیج فارس است.
وی افزود: مقامات می گویند تصمیم این اقدام پیش از ترور دانشــمند برجسته 
هسته ای ایران گرفته شده بود اما تحرک نظامیان آمریکایی یک پیام بازدارنده 
برای ایران اســت.به گفته نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر نیمیتز که مجهز 
به ســوخت هسته ای است یکی از بزرگترین کشــتی های نظامی در جهان به 
شــمار می رود و طول آن 333 متر و کل ارتفاع آن از کف تا نوک دکل بیش 
از ۲3 طبقه است.چندی پیش »کریستوفر میلر« سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
در یک نشســت خبری اعام کرد که تا ۲6 دی ماه ســطح نظامیان آمریکایی 
مســتقر در افغانستان به ۲5۰۰ نفر کاهش می یابد.سی ان ان در حالی از انتقال 
این ناو هواپیمابر به خلیج فارس خبر می دهد که روز گذشته محسن فخری زاده 

دانشمند هسته ای ایران در نزدیکی شهر تهران ترور شد و به شهادت رسید.

پمپئو در پیامی توئیتری:
 آمریکا ۴ نهاد روسی و چینی مرتبط

 با ایران را تحریم کرد
وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود از تحریم چهار نهاد روســی و 
چینی به بهانه حمایت از برنامه موشکی ایران خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا 
از تحریم چهار نهاد روســی و چینی به بهانه حمایت از برنامه موشــکی ایران 
خبر داد.»مایک پمپئو« در صفحه توئیتر خود نوشت: آمریکا چهار نهاد روسیه 
و چین را به علت حمایت آنها از برنامه موشکی ایران که همچنان یک نگرانی 
مهم بشــمار می رود، تحریم کرده است.وی افزود: ما از تمام ابزارهای تحریمی 
خود برای جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی ایران استفاده خواهیم کرد.این 
در حالی اســت که نماینده دولت آمریکا در امور ایران پیش از این گفته بود 
که واشنگتن تحریم هایی را علیه چند نهاد که در توسعه برنامه موشکی ایران 
نقش دارند، وضع خواهد کرد.»الیوت آبرامز« در سخنان خود در رویداد مجازی 
مؤسســه بیروت در این باره گفت که کشورش در صدد است تا ۴ نهاد روسی 
و چینی را به دلیل ارتباط ادعایی آن ها با برنامه دفاع موشکی ایران در لیست 
ســیاه قرار دهد.وی در ادامه اضافه کرد که آمریــکا از طریق وضع تحریم به 
سیاست خصمانه خود علیه ایران ادامه داده و در هفته های آینده در ماه دسامبر 
و ژانویه ســال آتی میادی نیز فشار بیشتری را بر ایران وارد خواهد کرد.این 
در حالیســت که مقامات مختلفی در آمریکا و سایر کشورهای جهان تا کنون 
بارها در خصوص بی اثر بودن تحریم های واشــنگتن علیه تهران به این کشور 
هشدار داده اند.وی روز جمعه هم گفته بود که آمریکا قصد دارد در هفته های 

باقی مانده تا پایان دولت ترامپ، تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال کند.

واکنش های بین المللی به ترور دانشمند هسته ای ایران
ترور ناجوانمردانه »محسن فخری زاده« دانشمند هسته ای ایران 
کــه عصر جمعه صورت گرفت واکنش هــای زیادی را در عرصه 
منطقه ای و جهان به همراه داشــت.، وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح ایران عصر روز جمعه با صدور اطاعیه ای ترور و 
شهادت محسن فخری زاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری دفاعی )سپند( در یک عملیات تروریستی را تائید کرد.

در این اطاعیه آمده است: بعدازظهر روز جمعه عناصر تروریستی 
مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند. ترور بزدانه »محسن 
فخری زاده« دانشمند هسته ای ایران واکنش های بین المللی زیادی 

را به همراه داشت.

واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به ترور شهید فخری 
زاده

»اگنس کاامارد« گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد در واکنش 
به ترور »محســن فخری زاده« در پیام هایی که در توئیتر منتشر 
کرده می نویســد: با کشته شدن محســن فخری زاده، دانشمند 
ارشد هســته ای ایران؛ بسیاری از سواات همچنان درباره شرایط 
کشــته شدن او وجود دارد. هنوز هیچ بازیگر دولتی یا غیر دولتی 
مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است«.وی در ادامه نوشت: 
قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری مســلحانه، نقض قانون 
بین المللی حقوق بشر اســت که محرومیت خودسرانه از زندگی 
را منع می کند و نقض منشور ســازمان ملل است که استفاده از 
زور خارج از مرز در زمان صلح را منع می کند.کاامارد افزود: طبق 
تعهدات بین المللی حقوق بشــر درباره رفتار یک کشور خارج از 
مرزهایش که مورد تأیید دیوان بین المللی دادگســتری، کمیته 
حقوق بشر، کمیسیون بین المللی آمریکایی حقوق بشر و دادگاه 
حقوق بشر اروپا قرار گرفته، کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه 
که منجر به محرومیت از زندگی می شوند مشارکت دارند، به دلیل 

این اقدام تعهدات پیمانی خود را نقض کرده اند.

سناتور آمریکایی: ترور فخری زاده آمریکا و اسرائیل را امن 
تر نمی کند

»کریس مورفی« ســناتور دموکرات ایالت »کنتیکت« آمریکا در 
یک رشته پیام توئیتری به شهادت »محسن فخری زاده« دانشند 
هســته ای ایران، واکنش نشان داد و گفت: ترور کمکی به ایمن تر 
شدن آمریکا و اســرائیل نمی کند.وی در این باره افزود: یادآوری 
این نکته مهم اســت که ترور )ســردار( سلیمانی هم از نقطه نظر 
امنیتی، نتیجه معکوس داشت.به گفته مورفی: اگر هدف اصلی از 
ترور فخریزاده دشوار کردن راه اندازی مجدد توافق هسته ای ایران 
باشد؛ پس چنین اقدامی به امن تر شدن آمریکا، اسرائیل یا جهان 

کمکی نکرده است.

سی ان ان: آمریکا موضوع ترور دانشمند هسته ای ایران 
را بررسی می کند

شبکه خبری »سی ان ان« وابسته به دموکرات های آمریکا، مدعی 
شــد که مقامات رسمی این کشــور از نزدیک در حال پیگیری 
موضوع ترور محســن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران هستند 
که روز گذشــته اتفاق افتاد.با این حال، این رسانه مدعی شد که 
مقامات آمریکایی از اظهارنظر مســتقیم درباره این رویداد پرهیز 
می کنند تا از افزایش التهاب ها و تنش ها خودداری کنند.سی ان ان 
همچنین شهادت دانشمند ایرانی را چالشی برای دولت احتمالی 
جو بایدن دموکرات معرفی کرد که مدعی ازســرگیری تاش ها 
برای احیای برجام است.همزمان، این رسانه مدعی شد که سکوت 
مقامات واشنگتن در قبال این واقعه، ناشی از عدم تمایل مشاورین 
ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای درگیری بالقوه 

با ایران، در ماه های پایانی ریاست جمهوری او است.

جنبش حماس: به قدرت ایران برای جبران از دست دادن 
یک دانشمند هسته ای ایمان داریم

جنبش حماس با صدور بیانیه ای، ترور شهید محسن فخری زاده را 
به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: ما ترور دکتر فخری 
زاده دانشمند هسته ای ایران را محکوم می کنیم. این ترور همزمان 
با تهدیدهای پی در پی و مداوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 
جمهوری اســامی ایران با هدف محروم کردن این کشور و امت 
اسامی از دست یابی به ابزارهای پیشرفت علمی و قدرت صورت 
گرفته است.در ادامه این بیانیه تاکید شده است: هدف از این گونه 
ترورها این است که هرگونه پیشرفتی تنها در انحصار رژیم اشغالگر 
صهیونیستی و پروژه توسعه طلبانه آن باشد که کل امت را هدف 
قرار داده است.جنبش حماس اعام کرد: ما به قدرت ایران و امت 
اســامی برای جبران این خسارت با کار و پیشرفت بیشتر ایمان 
داریــم تا اینگونه ابزارهای قدرت و پیشــرفت علمی در منطقه از 

انحصار جریان استکبار خارج شود.

.وزیر خارجه یمن: ترور فخری زاده شدت ترس دشمنان 
ملت ایران را نشان می دهد

وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن ترور دانشــمند هسته ای 
ایران را محکوم کرد و این اقدام تروریستی را نشانگر عمق و میزان 
ترس دشمنان ملت ایران برشمرد.»هشام شرف« در پیام تسلیتی 
به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ترور محســن فخری 

زاده دانشمند هسته ای ایران را محکوم کرد.
وزیر خارجه یمن گفت: هدف از دامن زدن به اقدامات تروریستی 
جلوگیری از پیشرفت توانمندی های علمی و صنایع دفاعی ایران 
است و عمق وحشت و هراس دشمنان ملت ایران را نشان می دهد.

وی همچنین افزود که با این حال این اقدامات هرگز قادر به توقف 
پیشرفت ایران در زمینه های مختلف نخواهد بود.

جهاد اسامی ترور دانشمند هسته ای ایران را محکوم کرد
جنبش جهاد اســامی فلسطین با صدور بیانیه ای ترور »محسن 

فخری زاده« دانشمند هسته ای ایران را به شدت محکوم کرد.
جهاد اســامی از این اقدام تروریســتی بزدانــه به عنوان هدف 
قرار دادن مبانی پیشــرفت علمی در جهان اسام به صورت عام 
و جمهوری اســامی به شکل خاص یاد کرد.این بیانیه می افزاید 

که ترور محسن فخری زاده تاش مذبوحانه برای انتقام گیری از 
ایران بخاطر حمایت از موضوعات برحق و عادانه مستضعفان در 
جهان علی الخصوص موضوع فلسطین است.جهاد اسامی با بیان 
اینکه این اقدام ننگین موجب صــرف نظر کردن ایران از مواضع 
خود نمی شود، افزود: این اقدام تروریستی گواه آشکاری برای میزان 
کینه توزی ایادی تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان 
آنها اســت.در این بیانیه آمده است: ما به رهبران و دولت و ملت 
جمهوری اسامی تســلیت می گوئیم و اطمینان داریم که ایران 
به تاش برای پیشــرفت در تمام زمینه هــا ادامه می دهد و برای 
مواجهه با چالش ها و محاصره ظالمانه آمریکا و مقابله با تجاوز کینه 
توزانه صهیونیستی-آمریکایی از اراده ای پوادین برخوردار است.

جهاد اســامی همچنین افزود که جمهوری اسامی ایران بهای 
دفاع از موضوع فلســطین و پافشاری بر حمایت از ملت فلسطین 
و حق آنها در مقاومت و بازپس گیری حقوق و آزادی ســرزمین و 

مقدساتشان را می پردازد.

دیپلمات روس: دانشمند ایرانی با چراغ سبز آمریکا ترور 
شد

یک دیپلمات روس گزارش روزنامه نیویــورک تایمز درباره ترور 
»محسن فخری زاده« دانشمند هســته ای ایران را نشانگر انجام 
این اقدام تروریســتی با چراغ سبز آمریکا عنوان کرد.»دیمیتری 
پولیانســکی« معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در 
صفحه توئیتر خود نوشت: گزارش روزنامه نیویورک تایمز نشانگر 
بازتابی از آمادگی آمریکا برای دادن چراغ سبز به ترورهای سیاسی 
برون مرزی است.این دیپلمات روس با کنایه به آمریکایی ها افزود: 
این چیزی نیســت که یک کشور دموکراتیک بتواند به آن افتخار 

کند.

رئیس سابق سیا: ترور دانشمند ایرانی نقض آشکار قوانین 
بین المللی است

رئیس ســابق ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( در پیامی 
توئیتــری به ترور روز جمعه »محســن فخری زاده« دانشــمند 
هســته ای ایران واکنش نشان داد.»جان برنان« در صفحه توئیتر 
خود نوشت: این اقدامی بســیار بی پروایانه و جنایتکارانه بود که 
ممکن اســت به دور جدیــدی از درگیری های منطقه ای مرگبار 
بینجامد. برای رهبران ایران عاقانه اســت که منتظر بازگشــت 
رهبری معقوانه آمریکا در صحنه جهانی باشند و در برابر پافشاری 
برای پاسخ به کسانی که آنها را مقصر این واقعه می دانند، مقاومت 
کنند.وی افزود: من نمی دانم که آیا یک کشــور خارجی دســتور 
ترور فخری زاده را داده یا آن را انجام داده اســت. چنین اقدامی 
از طریق تروریسم دولتی نقض آشکار قوانین بین المللی و تشویق 
دولت ها برای انجام حمات مرگبار علیه مقامات خارجی اســت.

برنان ادامه داد: این ترورها با حمله به رهبران تروریست ها و عوامل 
گروه هایی مانند القاعده و داعش که حاکمان یک کشور نیستند 
و می توان آنها را جهت جلوگیری از حمات تروریستی مرگبار به 
عنوان مبارزان نامشــروع تحت قوانین بین المللی، هدف قرار داد 

بسیار متفاوت است.

واکنش سازمان ملل به ترور دانشمند هسته ای ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد به ترور »محسن فخری زاده« واکنش 
نشان داده و به درخواست از تمام طرف ها برای جلوگیری از افزایش 
تنش ها بسنده کرد!»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد 
به ترور روز جمعه محســن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران 
واکنش نشــان داده و خواستار خویشتنداری تمام طرف ها شد.بر 
اساس این گزارش، »فرحان حق« سخنگوی دبیر کل سازمان ملل 
متحد گفت: ما گزارشاتی درباره ترور یک دانشمند هسته ای ایران 
در اطراف تهران دریافت کردیم، ما خواســتار خویشتنداری تمام 
طرف ها و جلوگیری از هرگونه اقدامی هستیم که موجب تشدید 

تنشها در منطقه می شود.

حزب اه: شهادت عین شرافت ماست / از ترورها هراسی 
نداریم

معاون دبیرکل حزب اه لبنان شــهادت »محســن فخری زاده« 
دانشــمند هسته ای ایران را تسلیت گفت و افزود که ایران به این 
اقدام تروریســتی پاسخ خواهد داد.»شــیخ نعیم قاسم« ترور این 
دانشمند هسته ای توسط ایادی آمریکا و اسرائیل را به رهبر معظم 
انقاب، وزارت دفاع، سپاه پاســداران و ملت ایران تسلیت گفت.

معاون دبیرکل حزب اه لبنان این اقدام تروریســتی را بخشی از 
جنگ علیه ایران، منطقه آزاد و فلسطین برشمرد و گفت: ما این 
تجاوز ننگین را محکوم می کنیم و پاسخ آن را به مراجع ذیربط در 
ایران مربوط می دانیم. اما در هر صورت شــهادت شرافت ماست و 

ترورها ما را نمی لرزاند.
واکنش رسانه های صهیونیست به ترور شهید فخری زاده

شبکه خبری المیادین گزارش داد: رسانه های رژیم صهیونیستی 
نوشتند که از توئیت ترامپ چنین به نظر می رسد که فرآیند ترور 

دانشــمندان یک اقدام مشترک آمریکایی اسرائیلی است.در ادامه 
اخبار رســانه های رژیم صهیونیستی آمده است که در برنامه های 
هســته ای ایران هزاران مهندس تکنولوژی که تمام آنها شاگردان 
فخری زاده هستند فعالیت می کنند و مسیر پیشرفت آنها از پیش 

تعیین شده است.

نیویورک تایمز: اسرائیل پشت ترور دانشمند ایرانی است
یک روزنامه آمریکایی به نقل از سه مقام اطاعاتی از دست داشتن 
رژیم صهیونیســتی در ترور روز جمعه دانشمند ایرانی خبر داد.بر 
اساس این گزارش، نیویورک تایمز به نقل از این مقامات اطاعاتی 
نوشت که رژیم صهیونیستی پشــت ترور »محسن فخری زاده« 
دانشــمند ایرانی بوده است.این روزنامه آمریکایی ادامه داد: اینکه 
آمریکا تا چه میزان قبل از انجام این عملیات از آن اطاع داشته، 
مشخص نیست اما آمریکا و اسرائیل دو هم پیمان نزدیک هستند 
و سابقه طوانی در به اشتراک گذاشتن اطاعات درباره ایران دارند.

واکنش ترامپ به دســت داشتن موســاد در ترور شهید 
»فخری زاده«

رئیس جمهور آمریکا با بازنشر پیام یک خبرنگار رژیم صهیونیستی 
در توئیتر، به طور ضمنی دست داشتن این رژیم در ترور دانشمند 
هسته ای ایران را تائید کرد.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
اقدام به بازنشر پیام یک خبرنگار اسرائیلی در توئیتر کرده که در 
این پیام آمده شهید فخری زاده سال ها تحت تعقیب موساد بوده 
است.به گزارش مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عصر 
روز جمعه با صدور اطاعیه ای ترور و شهادت محسن فخری زاده 
معاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی )ســپند( 
در یک عملیات تروریســتی را تائید کــرد.در این اطاعیه آمده 
است: بعدازظهر روز جمعه عناصر تروریست مسلح خودرو حامل 
محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
را مورد حمله قرار دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان 
با تروریست ها آقای محسن فخری زاده به شدت مجروح شد و به 
بیمارستان منتقل گردید.متأسفانه تاش تیم پزشکی برای احیا 
ایشان موفق نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از 

سال ها تاش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اتحادیه اروپا: ترور دانشمند ایرانی اقدامی مجرمانه است
اتحادیه اروپا ترور دانشــمند هســته ای و دفاعی ایران را اقدامی 

مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشر توصیف کرد.
 اتحادیه اروپا دیروز )شــنبه( اقدام تروریستی به شهادت رساندن 
»محســن فخری زاده« دانشــمند هســته ای و دفاعی ایران را 
مجرمانــه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشــر توصیف کرد.

پایگاه اطاع رســانی اتحادیه اروپا در ایــن خصوص گزارش کرد، 
سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز )شنبه( با صدور بیانیه ای ترور شهید 
فخری زاده را محکوم کرد.در ابتدای این بیانیه در خصوص حادثه 
تروریستی روز گذشته در دماوند آمده است: »در تاریخ ۲7 نوامبر 
۲۰۲۰ )هفتم آذرماه( در آبسرد، یک مقام دولتی ایران و چندین 
غیرنظامی در مجموعه ای از حمات خشونت بار کشته شدند. این 
یک اقدام مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق انســانی که 
اتحادیه اروپا حامی آن است، می باشد«.اتحادیه اروپا در ادامه ضمن 
تسلیت به خانواده های قربانیان این حادثه ادامه داد: »نمایندگی 
عالی )اتحادیه اروپا( به اعضای خانواده افرادی که کشته شده اند، 
تســلیت می گوید و همچنین آرزوی بهبودی سریع برای تمامی 
افرادی را دارد که احتمااً در این حادثه زخمی شده اند«.سخنگوی 
اتحادیه اروپا همچنین در پایان بیانیه خود خواستار خویشتنداری 
تمامی طرفین شد و گفت: »در این اوضاع ناپایدار، بیش از هرزمان 
مهم است که تمامی طرفین آرامش خود را حفظ کنند و حداکثر 
خویشتنداری در پیش بگیرند تا از هرگونه تنش هایی که به نفع 

هیچ کس نیست، جلوگیری شود«.

ونزوئا ترور دانشمند هسته ای ایران را محکوم کرد
وزیر خارجه ونزوئا با انتشار بیانیه ای، ترور دانشمند هسته ای ایران 
را قویا محکوم کرد.، »خورخــه آرزا« وزیر خارجه ونزوئا در یک 
پیام ترور »محسن فخری زاده« دانشمند هسته ای ایران را محکوم 
کرد.وزیر خارجه ونزوئا با انتشار بیانیه ای به زبان اسپانیولی گفت: 
ونزوئا ترور محســن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران که روز 

جمعه در حومه تهران رخ داده است را قویا محکوم می کند.

معاون نخست وزیر پیشین عراق: ترور فخری زاده از ترس 
و دونمایگی بود

معاون نخســت وزیر پیشــین عراق تاکید کرد که ترور دانشمند 
بزرگ دکتر »محســن فخری زاده« رییس سازمان پژوهش ها و 
نوآوری در وزارت دفاع جمهوری اســامی ایران بی شک اقدامی 
بزدانه و پســت و از سر ترس و دونمایگی عامان آن بود.»سام 
الزوبعی«فزود: علما در اســام جایگاه واا و شایســته ای دارند و 
دشمنان اسام در این برهه ترور علما و دانشمندان امت اسامی را 

در دستور کار قرار داده اند، تا جهان اسام را به زانو در آورند که از 
بارزترین نمودهای آن ترور ناجوانمردانه دکتر فخری زاده است.وی 
تاکید کرد: بی شک این حادثه جنایتکارانه اقدامی بزدانه و حقیر 
و نقض حاکمیت کشورهای اســامی است و نشان می دهد که 
دشمنان اسام، عزت و کرامت ملت های شریف که دنبال زندگی 
با عزت هستند، هدف قرار داده اند.الزوبعی که در دوره اول دولت 
»نوری المالکی« در ســالهای ۲۰۰6 تا ۲۰۱۰ میادی مشاور وی 
بود، با بیان اینکه از حادثه ترور دکتر فخری زاده همچنان شوکه 
اســت، افزود که بارها و بارهــا تصاویر محل ترور و چگونگی ترور 
این دانشــمند ایرانی را مرور کرده است.به گفته وی، این حادثه، 
دردآور و در عین حال رفتاری از ســر ترس و دونمایگی اســت و 
آنها که مرتکب این جنایت شده اند بی شک پست، حقیر و پلید 
هستند.الزوبعی درباره پیام این حادثه ترور گفت که پیام راهبردی 
و آینده نگر این حادثه این است که امت اسامی نباید در این برهه 
دچار ضعف و سســتی از درون شود زیرا دشمنان با ترور نخبگان 
فکری و علمی درصدد به زانو در آوردن امت اسامی اند.وی تاکید 
کرد که این پیام برای همه ملت های مســلمان اســت که روابط 
بین خود را مســتحکم و قوی کنند و با کنار گذاشتن اختافات 
به آینده و سرنوشت مشــترک بیاندیشند و به صورت یک پیکر 
واحد حرکت کنند.معاون نخست وزیر پیشین عراق افزود که این 
حادثه تروریستی نشان داد که ملت های با عزت که دارای ارزش 
های اخاقی و دینی هســتند حق دارند برای دفاع از خود، ساح 
های متعارف داشــته باشند.به گفته وی، چرا باید نظام هایی که 
فاقد ارزش های اخاقی و دینی هســتند، انواع ساح های کشتار 
جمعی را در اختیار داشــته باشند اما ملت های مبتنی بر ارزش 
های اخاقی و دینی از ساح های دفاعی محروم باشند.وی در این 
راستا بر ضرورت تقویت تسلیحاتی و سامانه های دفاعی کشورهای 

اسامی برای مقابله با دشمنان تاکید کرد.

نگاه ویژه رسانه های عربی منطقه به ترور شهید محسن 
فخری زاده

 ترور محســن فخری زاده دانشمند صنعت دفاعی کشورمان در 
رســانه های عربی منطقه و خلیج فارس بازتاب ویژه ای داشــت 
.این رســانه ها در خبرهای خود نقش رژیم صهیونیستی در این 
اقدام و هشدار مقامات جمهوری اسامی درباره پاسخ به موقع به 
این جنایت را برجسته کردند. پایگاه اطاع رسانی »مرصد مینا« 
که اخبار و تحوات خاورمیانه و شرق آفریقا را پیگیری می کند، از 
فخری زاده به عنوان یکی از پنج شخصیت علمی برجسته صنعت 
دفاعی ایــران نام برد و افزود: او در بین 5۰۰  شــخصیت علمی 
صنعت دفاعی دنیا قرار داشت.  این پایگاه اطاع رسانی با صراحت 
به این موضوع اشاره نکرد که اسرائیلی ها »محسن فخری زاده« را 
در لیســت ترور قرار داده بودند اما نوشت که  »بنیامین نتانیاهو« 
در ســال ۲۰۱۸ از »فخری زاده« نام بــرد و این موضوع بحث و 
جدل هــای زیادی را بوجــود آورد.  مرصد مینا افزود: فخری زاده 
5۸ ســاله یکی از پنج شــخصیت علمی صنعت دفاعی ایران بود 
و در بین 5۰۰ شخصیت برجسته جهان قرار داشت که به عنوان 
رئیس ســازمان تحقیقات دفاعی جدید ایران مشغول به کار بود.  
این رســانه عرب زبان افزود: پیش از ترور، آمریکا او را در لیست 
تحریم های بین المللی قرار داده بود.روزنامه الوطن سوریه با انتشار 
خبر ترور شــهید فخری زاده و واکنش مقامات جمهوری اسامی 
ایــران در این رابطه به نقل از روزنامه نیویورک تایمز نوشــت که 
سه نفر از مســئوان اطاعاتی آمریکا فاش کرده اند که اسرائیل 
در پشت عملیات ترور »محسن فخری زاده« دانشمند ایرانی قرار 
دارد.  پایگاه اطاع رســانی »الیوم السابع« مصر نیز با بازتاب خبر 
ترور شهید فخری زاده و اظهارات شخصیت های داخلی و خارجی 
در رابطه با این ترور به نقل از تلویزیون العربیه از دســتگیری یک 
فرد مظنون که در این عملیات دست داشته است توسط دستگاه 
امنیتی ایران خبر داد.  شــبکه الجزیره قطر نیز با اشــاره به ترور 
شهید فخری زاده به نقل از روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش 
داد که بر اســاس اعام یک منبع آگاه به این روزنامه آمریکایی، 
رژیم اســرائیل در پشــت این عملیات ترور قرار دارد.  این شبکه 
قطری افزود:  »محسن فخری زاده« رئیس مرکز تحقیقات علمی 
وزارت دفاع ایران بود و امیر حاتمی وزیر دفاع ترور این دانشــمند 
را کینه عمیق دشمنان از مردم ایران دانست.  الجزیره با اشاره به 
اینکه مقامات ایران رژیم صهیونیستی را به دست داشتن در این 
ترور متهم کرده اند، افزود: بر اساس آنچه رویترز گزارش کرده است 
دفتر »بنیامین نتانیاهو«   نخست وزیر رژیم اسرائیل از اظهار نظر 
در خصوص هدف قرار دادن دانشــمند هسته ای ایران که همان 
موضع وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اســت، خــودداری کرد. در 
همین حال رویترز یک کلمه ضبط شــده از نتانیاهو منتشر کرد 
که در آن او گفت بعداً برخی از دستاوردهای خود را در این هفته 
بازگو می کند اما نمی تواند همه آن ها را فاش کند.  الجزیره ادامه 
داد: این درحالی است که نتانیاهو ۲ سال قبل با نشان دادن عکس 
»فخری زاده« مدعی شــد که او رئیس پروژه بمب هسته ای ایران 
است.  این شبکه قطری همچنین به توئیتی از دونالد ترامپ اشاره 
کــرد و افزود: در این توئیت ترامپ گفته اســت که فخری زاده از 
سوی موســاد زیر نظر بوده است.  الجزیره ادامه داد: در حالی که 
آمریکا و رژیم اســرائیل ایران را به تاش برای دست یابی به بمب 
هسته ای متهم می کنند اما ایران بارها تاکید کرده است که برای 
دســت یابی به انرژی هسته ای و نه بمب هسته ای تاش می کند.  
دیگر رســانه های قطر از جمله روزنامه الوطن نیز ترور » محسن 
فخری زاده« دانشمند صنعت دفاعی و واکنش مقامات کشورمان 
را بازتاب دادند و نوشــتند که وزارت دفاع ایران روز جمعه کشته 
شدن »محسن فخری زاده« دانشمند برجسته خود، اندکی پس از 
هدف قرار گرفتن توسط »نیروهای تروریستی« در نزدیکی تهران 
را تایید کرد.  ارم نیوز امارات نیز با اشــاره به ترور این دانشــمند 
صنعت دفاعی کشــورمان به نقل از وزارت دفاع افزود:  محســن 
فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی و رئیس سازمان مطالعات و 
توســعه وزارت دفاع پس از ســوء قصد توسط تروریست ها بر اثر 
جراحت شدید و انتقال به بیمارســتانی در تهران جان خود را از 
دست داد.   این روزنامه ضمن اشاره به واکنش مقام های کشورمان 
درباره شهادت این دانشمند صنعت دفاعی کشورمان به واکنش »  

گوترش« دبیرکل سازمان ملل نیز اشاره کرد.
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در ماه جاری شرکت های داروسازی فایزر )Pizer( و شریک آن بیو 
ان تک )BioNTech(، شــرکت مدرنا )Moderna( و آسترازنکا 
)AstraZeneca( نتایــج آزمایش هــا واکســن های کرونا خود را 
منتشر و اعام کردند که واکسن کرونا آن ها در پیشگیری از بیماری 
کووید-۱۹ موثر هستند. شــرکت های مذکور اعام کردند: اگر هر 
یک از این واکســن ها برای استفاده عموم در هفته های آینده تایید 
شــود، تقریبا بافاصله برنامه توزیع آن با ســایر دولت های سراسر 
جهان هماهنگ خواهد شود. اما انتظار دریافت مقادیر زیادی از این 
واکسن ها در بسیاری از کشــورهای آسیایی وجود ندارند و جدول 
زمانی توزیع و معامات عرضه این واکسن ها در کشورهای آسیایی 

به شرح ذیل تخمین زده شده است. 

امکان ایجاد درگیری بین دولت ها یا شرکت های خصوصی بر سر منابع 
محدود ماه دانشــمندان را نگران کرده است. تحقیقات جدید حاکی از 
اینست که دانشمندان نگران احتمال غارت سریع ماه توسط شرکت های 
خصوصی برای به دست آوردن منابع ارزشمند آن هستند. آب و آهن از 
مهمترین و با ارزش ترین موادی هستند که می توان از ماه استخراج کرد 
که به شرکت ها در ایجاد زیرساخت ها و توسعه کشاورزی کمک خواهد 
کرد و این موضوع همچنین باعث جلوگیری از صرف هزینه های سنگین 
برای انتقال این مواد از زمین می شــود. بســیاری از مردم فضا را مکانی 
برای صلح و همدلی بین ملت ها می دانند اما مشکل اینجاست که هیچ 
قانونی برای مشخص کردن کسانی که حق استفاده از منابع ماه را دارند 

وضع نشده است.

پژوهشــگران انگلیســی قصد دارند در بررســی  جدیــدی، روش 
موثــری برای ترمیم جای زخم ارائه دهند که با الهام از توانایی های 
گورخرماهی صورت می گیرد. "گورخرماهی" در مرکز یک ماموریت 
۵/۱ میلیون پوندی قرار خواهد گرفت تا به کشــف ژن هایی که به 
ایجاد "جای زخم" یا "اسکار" در انسان منجر می شوند، کمک کند 
زیرا این ماهی از توانایی رشــد دوباره بافت و ترمیم ســریع زخم ها 
برخوردار است. دانشمندان در حال آغاز کردن یک پروژه پنج ساله 
هستند تا اسکار روی پوست انسان ها را ترمیم کنند. آنها قصد دارند 
تــا با تصویربرداری زنده و تحلیل ژنتیکی این نوع ماهی  که توانایی 
قابل توجهی در بازســازی بافت و ترمیم سریع زخم دارد، به بهبود 

اسکار در انسان کمک کنند. 

چه زمانی واکسن های کووید-19 
در آسیا موجود خواهد بود؟

 منابع محدود ماه جنگ دیگری 
را ایجاد خواهد کرد

 ترمیم جای زخم با الهام 
از گورخرماهی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صحنه ترور دانشمند ارشد هسته ای در بلوار آبسرد منطقه دماوند

جادوی مودلیستا روی لکسس LS 2021 اثر کرد!
آیا نسخه فیس لیفت شده لکسس LS 202۱ به اندازه کافی گیرا نبوده است؟ خوشبختانه مودلیستا بهبودهای ظاهری متنوعی 
را برای این سدان لوکس در نظر گرفته و حاصل کار تولید خودرویی باابهت تر بوده است. در بخش جلوی این خودرو می توانیم 
اسپویلر جدیدی را ببینیم که باعث شده ارتفاع خودرو کمتر از آنچه هست به نظر برسد. همچنین این قطعه باعث اسپورت تر 
شدن LS 202۱ شده است. مورد بعدی به دو نوع رینگ جدید مربوط می شود که هر دو 2۱ اینچی هستند. اولین گزینه از نوع 
فورج کاری شده آلومینیومی بوده و طراحی دو پره دارد. رینگ دوم نیز پیچیده تر بوده و از طراحی چهار پره سود می برد و مشابه 
نمونه های پرفورمنس F اسپورت می باشد. تکمیل کننده رینگ های جدید LS رکاب های اسپورت تر هستند. در بخش عقب نیز 
می توانیم سپر برجسته ای را مشاهده کنیم. لکسس LS 202۱ از ماه جاری میادی روانه نمایندگی های فروش می شود و در دو 
نسخه LS ۵00 و ۵00h LS در دسترس خواهد بود. این خودرو به خاطر چراغ های LED جدید، سپر جلوی به روز و جلوپنجره 
تیره تر از نسخه های قبل از فیس لیفت قابل تشخیص می باشد. از نظر تغییرات سخت افزاری می توان به بهبود فنرها و دامپرها اشاره 

کرد. همچنین در بخش های جلو و عقب از بوش های جدید برای سواری راحت تر استفاده شده است.

سومین اقدام قطر برای میزبانی جام ملت های آسیا 2027
فدراســیون فوتبال قطر سومین بخش از پرونده میزبانی جام ملت های آسیا 202۷ را به AFC ارائه داد. فدراسیون فوتبال قطر 
سومین بخش از پیشنهاد میزبانی جام ملت های 202۷ آسیا را آماده و ارائه داد. این بخش شامل همه ضمانت نامه های دولتی 
است که به موجب آن کشور قطر تعهد می دهد که همه شروط میزبانی این رقابت بزرگ را به موقع و در زمان مقرر انجام دهد. 
قطر در گام نخســت اســناد و مدارک درخواست میزبانی را به AFC ارائه کرده  و در گام دوم هم تعهد داد کلیه شرایط میزبانی 
را طبق خواســت AFC و مطابق با برنامه مصوب بر اســاس بااترین استانداردهای بین المللی انجام دهد. کشور قطر که میزبان 
جام جهانی 2022 است رقابت تنگاتنگی با ایران و عربستان برای میزبانی جام ملت های آسیا 202۷ دارد و به نظر می رسد که 
باتوجه به امکانات بسیار خوب و البته پیگیری های زیادی که دارد بتواند میزبانی این رقابت بزرگ را برعهده گیرد. قطر توانست 
عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا 20۱۹ را به دست آورد این درحالی است که این رقابت بزرگ در سال 202۳ به میزبانی 

چین برگزار خواهد شد.
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تن تن و سندباد
کتاب تن تن و سندباد را می توان یک کتاب استراتژیک 
در حــوزه ی ادبیات نوجوان به شــمار آورد. این کتاب 
که در سال ۱۳۷0 نگارش شــده است، با نگاهی دقیق 
و نافذ مسئله ی نوظهور زمان خود را به عنوان موضوع و 
هسته ی اصلی داستان برگزیده است. هدف نویسنده از 
خلق چنین داستانی، پرداخت استعاری و غیرمستقیم به 
مسئله ی »تهاجم فرهنگی« غرب به شرق است. جالب 
آنکه در ابتدای دهه ی هفتاد، مسئله ی تهاجم فرهنگی 
امری واضح و قابل رؤیت برای همگان نبود و حتی علی 
رغــم تأکیدات فراوان رهبرانقــاب، این امر برای طیف 
وســیعی از دست اندرکاران و مسئوان گنگ و نامفهوم 
بود.کتاب »تن تن و سندباد« اثری خیالی و استعاری از 
تقابل دو شــخصیت تن تن و سندباد به نمایندگی از دو فرهنگ غرب و شرق است. این کتاب سال ها 
پس از پایان مجموعه داستان های تن تن، توسط »محمد میرکیانی« خلق و نگارش شده است. کتاب 
داستان تقابل افسانه های کهن مشرق زمین و داستان های خیالی غرب با زبانی استعاری و در قالب واقع 
گرایانه اســت. شخصیت هایی نظیر سندباد، علی بابا و ... که روزگاری سکه ی رایج بازار نقال ها بودند 
و در دل داســتان های خود نکته های پندآموز داشتند، در این کتاب به مصاف قهرمان های پوشالی و 
بزرگنمایی شده ی غرب می روند. هر کدام از این دو گروه به عنوان نماینده های فرهنگ خود در کتاب 
معرف می شوند. در مقابِل قدرت های بی منطق و بزرگنمایی شده ی قهرمان های غرب، افسانه های 
شرق راه هایی منطقی و عاقانه در پیش می گیرند و در برابر تهاجم و خوی خشونت طلبی آن ها، با 
صبر و اتحاد سرزمین شان را نجات می دهند. در حقیقت میرکیانی تاش کرده است حقیقتی تاریخی 

را در قالب یک داستان خیالی برای نوجوانان بازگو کند.

محمد میرکیانی
محمد میرکیانی نویســنده کودک و نوجوان در سال 
۱۳۳۷ در شــهر تهران به دنیا آمــد. وی تحصیات 
ابتدایی و دبیرســتان را در این شــهر به پایان رساند 
و در کنــار تحصیل به مطالعه آثار ادبی و هنری روی 
آورد و با بســیاری از آثار نویسندگان بزرگ آشنا شد. 
وی دارای مــدرک دکتری هنــر از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســت. میرکیانی در سال ۱۳6۱ وارد 
گروه کودک صدای جمهوری اســامی ایران شــد 
و به نوشــتن نمایشــنامه های رادیویــی و قّصه های 
ظهر جمعه پرداخــت. مجموعه قصه روز تنهایی من 
محمد میرکیانی، در دوره پنجم کتاب سال جمهوری 
اسامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
به عنوان کتاب ســال برگزیده شد. میرکیانی در دوران نوجوانی، زمانی که کارگر حروفچین یکی 
از چاپخانه های تهران بود به مطالعه آثار ادبی و هنری روی آورد و با بســیاری از آثار نویسندگان 
بزرگ آشــنا شد. روزی که اولین قصه اش را نوشت دقیقاً ۱۵ شغل مختلف را تجربه کرده، درس 
زیادی آموخته بود. وی در چند دوره مختلف آموزش ضمن خدمت، به تدریس ادبیات کودکان و 
قصه گویی در آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته اســت. بیشتر 
مطالعات و گرایش های میرکیانی در زمینه ادبیات، به خصوص ادبیات کهن،  تاریخ، روان شناســی 
و شــعر است. برنده کتاب ســال نوجوان در سال ۱۳6۵ و جشنواره های دیگر داخلی مانند کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از نویسندگان برگزیده 20 سال ادبیات کودکان توسط انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان. ترجمه مجموعه ۵ جلدی »قصه ما همین بود« میر کیانی، در سال 

۱۳۷0 به زبان اردو و در پاکستان منتشر شد.
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