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قرن ۲۱ زندگی با تروریسم دولتی
عملیاتترورســردارشهیددکترفخریزادهدرادامهترورهایدیگراز
عناصردانشمندکهدرزمینههایمرتبطبادانشهستهایویادفاعی
فعالیتداشتهاندبخودیخودپیامجدیدوعجیبدرآغازسال۲۰۲۱
محسوبمیشود.اگرچهعلیااصولنمیتوانتروریسماینسالهاراکه
درجهانبدونذکرقباحتهایمتداولشــدهآنازنظردورداشــت.
درقــرنقبلدرنظرمردمدنیااگرکســیراترورمیکردندموضوعی
زشــتونارواوغیرانسانیمحسوبمیشداماامروزهدولتهاخودطراح
وبنیانگذاراقداماتیهستندکهبرداشتبشریتراکاماازکثیفیاین
رفتاردورنمودهاســت.روزروشــنباپولیــکجریانخاصعدهای
ســاماندهیمیشــوندکهامنیتراازمردمییاحتیملتیسلبودر
جهتاهدافخودخونبریزند.)قاشقچی(اگردرادبیاتسالهایگذشته
مرورکنیمبهاینموضوعبرمیخوریمکهبیشازصدهاکتابوهزارها
مقالهدرجهتتقبیحعملترورتالیفشدهاستوهمهجهانیانروزی
وروزگاریاینعملراغیرانســانیتلقیمیکردند.امروزکســیراکه
عنواندانشــمندواستاددانشگاهوپرورشدهندهعلموفنآوریاست
درایرانبهآتشکینهوحسرتمیکشندودبیرکلسازمانملِلمثا
متحدحاضربهمحکومکردناینعملناپسندهمنیست.دولتهاازنظر
ایشانحقیافتهاندکهاهدافشانراباکشتاربیگناهانبهنتیجهبرسانند.
ادبیــاتامروزجهــانجمعیتحزباهلبنانویامردمفلســطینرا
تروریستمیخواندولیکشتنیکانسانبیگناهکهصرفاهدفخدمت
علمیومعاضدتیبهمردمشراداردراتروریســممعنینمیکندامابه
عقیدهٔمانمیتوانکسانیرا)مثلفلسطینیها(کهبرایآزادیسرزمین
 غصبشدهٔخودوکسبابتداییترینحقوقشانمبارزهمیکننددرزمرهٔ
تروریستهاقرارداد.حمایتازمبارزهمردمیعلیهاشغالگرانخارجی
وتســلطاستعماری،همچنینحقمبارزهنظامیودفاعازخودعلیه
نیرویاشغالگردراسنادسازمانمللموردتوجهوشناساییقرارگرفته
استاگرچهمسئولینامروزیسازمانمللبهآنهابیتوجهبودهباشند
ودرخصوصعملبهآنهابهمنافعشخصیخودمتکیباشند.اینامر
کهتعدادیازقطعنامههایمجمععمومیسازمانمللازسال۱۹۷۲
تا۱۹۹۱براینموضوعتأکیدکردهاند.باوجوداینازســال۱۹۹۴در
مصوباتاینسازمان،نهضتهایآزادیبخشازفعالیتهایتروریستی
استثناءنشدهاندوازسال۱۹۹۶حتینظریههاییوجودداردمبنیبر
اینکهعدماشــارهبهاینتمایزبهمعنایعدمموضوعیتآنبرایاین
ســازماناست،امروزهوجدانعمومیجهانیهرگزنمیپذیردکهدفاع
انسانهایآوارهشدهازوطنخویش،عملتروریستینامیدهشود.البته
بافرضمردانهقلمدادشدناقداماتاینگروهها،آنهانیزبایدهمچون
نظامیانبهحقوقبینالمللبشــروحدودبشردوستانهپایبندباشند؛
مثاًنبایدبراثرفعالیتآنهابهافرادغیرنظامیوکودکانآسیبیوارد
آیدیاگستردگیاقداماتنظامیآنهابایدباهدفمدنظرتناسبداشته
باشد.مطابقآنچهتعریفتروریسمدولتیبیانمیشودمصادیقعمده
تروریسمدولتیدرعصرحاضر،کشورهایآمریکاونوچهدستپرورده
آمریکارژیمصهیونیستیهستند.برایبرشمردناعمالتروریستیدو
دولتمذکور،شایدنیازبهنگاشتنچندینکتابباشد،درقرنبیستم
وبیســتویکمکاربردواژهتروروتروریسمبسیاربیشترازقرونقبل
بکاربردهشــدهاســتودلیلآنبروزبرخوردهایخشونتآمیزبین
احزابوگروههایمختلفدریککشــوریاانجامعملیاتخرابکارانه
درخاککشــوربیگانهبهوســیلهفردیاگروهیاکشورخارجیاست.
اصطاحتروریســمدولتییکاصطاحجدیدااستعمالاست.برخی
ازکشورها،دولتهایدیگررابهتروریسمدولتیمتهممیکنند.تفاوت
برداشــتهایمختلفازاینواژهونیزمغایرتآنباتروریســمفردی
یاگروهــیبراهمیتموضوعمیافزاید.تروردرزبانفارســیبهقتل
سیاسیبهوسیلهاسلحهمعناشدهاست.اینواژهاززبانفرانسهبهزبان
فارسیواردگردیدهواینکلمهدرفرانسهبهمعنیوحشتآمدهاست.
تروریستکهازهمانواژهتروراخذشدهاست،یعنیکسیکهطرفدار
اصلشدتعملوایجادرعبوترسباشد.اینکلمهدرفارسیمتداول
امروزی،بهشــخصیاطاقمیشودکهبااسلحهمرتکبقتلسیاسی
گردد.درتاریخانقابکبیرفرانسه،اینواژهمعنایخاصیداشتودو
منظورراافادهمیکرد:»نخســت،بهمعنایاتخاذتدبیرهاوروشهای
ســختعلیهانقابیونبود.دوم،نامدورههاییازتاریخانقابفرانسه
استکهدرآن،تروربهمعنایاولبهکارمیرفتهوحاکمبودهاست«.
امروزهاینکلمهدراصطاحسیاسیبهمعنایهرنوعاقدامیاستکه
برایپیشبرداهدافخاصباتوسلبهایجادوحشتبهکارمیرود.بنابر
نظربعضیازمولفان،تروریسمیعنیعقیدهبهلزومآدمکشی،تهدیدو
ایجادخوفووحشتدرمیانمردمبراینیلبههدفهایسیاسییا
برانداختنحکومتودردستگرفتنزماماموردولتیاتفویضآنبه
دستهوگروهدیگریکهازقبلمدنظربودهاست.اینعقیدهمعمواًاز
ابزاراصلیفاشیسم،ماکیاولیسمومکاتبمشابهنشاتگرفتهاست.در
اسامعملبهانجامتروربکلینفیشدهاست.حتیدرجنگهایروبرو
بادشمنکسیراکهساحدراختیارنداشتموردحملهقرارنمیدادند.
مادرفیلمهاومتونبطورمکرردیدهایمکهکسیشمشیرشدرمبارزه
شکسته،طرفمقابلبرایادامهمبارزهبهاوشمشیرجدیدمیدهدواین
عملرانوعیمنشانسانیمحسوبمیکردهانداماامروزدولتآمریکابه
اذعانخانمکلینتونوآقایدونالدترامپجریانهایداعشیراسامان
میدهندکهدرشهروروستامردمبیگناهراسرمیبرند.باپهبادنظامی
اتومبیلشــهیدسردارسپهبدقاسمســلیمانیویارانشراازهواترور
میکنندورســمااینعملیاترابهنامخودجارمیزنندوقباحتیبرای
اینبیشرفیمتداولقائلنیستند.بهعنوانجمعبندیازتعاریفارائه
شــدهازتروریسمبایدگفتکه:»تروریسمعبارتاستازبهکاربردن
وســایلغیرقانونیخشونتباربرایاعمالفشارعلیهدولتیاملتیبه
منظوررسیدنبهاهدافخاص«.وسایلغیرقانونیمزبورعموماًباعث
ایجادخوفووحشتمیشوندواهدافخاصمذکورنیزشاملاهداف
سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوغیرهمیگردد.«بااینتعریف

جهانبیشتربسمتجنگلشدنحرکتمیکندتاتمدن!!
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 زالی:
پروژه ساخت واکسن کرونا در نتیجه تاش شهید فخری  زاده 

به مرحله آزمایش  انسانی رسید
فرماندهعملیاتمدیریتبیماریکرونادرکانشــهرتهرانشــهادتدانشمندبرجستهوممتازکشوررا
تسلیتگفتونوشت:باتاششهیدفخریزادهوهمکارانشپروژهساختواکسنکرونابیسرانجامنماند
واینپروژههماکنونبهمرحلهآزمایشانسانیرسیدهاست.دکترعلیرضازالیدرپیامیحادثهتروریستی
بهشهادترساندندکترمحسنفخریزادهرامحکومکردوشهادتایندانشمندبرجستهوممتازکشوررا

تسلیتگفت.بسمربالشهداءوالصدیقین
عروجملکوتیشــهیددکترمحســنفخریزادهرئیسســازمانپژوهشونوآوریوزارتدفاع،دانشــمند
برجســتهعرصهپژوهشوفناوری،امنیتوسامتکشوررابهپیشگاهحضرتولیعصر)عج(،مقاممعظم
رهبری،خانوادهمکرمایشان،ملتشریفایرانوجامعهعلمیکشورتسلیتعرضمیکنم.بدونتردیداین
اقدامتروریســتیدشمنانقســمخوردهملتایران،نشانازبغضوعداوتوعجزآناندربرابرپیشرفتهاو
دستاوردهایدانشمنداننخبهاینمرزوبوماست؛دانشمندانیبیادعاکهباتاشیوصفناپذیروعزمیراسخ
درراهاستقالوخودکفایی،بالندگیواعتایمیهنخویشگامبرمیدارند.شهیدفخریزادهعمرپربرکت
خودراصرفارتقایدانشوفناوریوامنیتکشــورکردوعاوهبرحوزهصنعتدفاعییکیازپیشگامان
صحنهمبارزهباکرونانیزبود.ویومجموعهسازمانپژوهشونوآوریوزارتدفاعدرپاندمیکووید۱۹بهیاری
نظامسامتکشورشتافتندوباتولیداولینکیتایرانیتشخیصکروناکهازنظرکیفیوفناوریدرسطح
استانداردهایروزدنیاقراردارد؛نامایرانعزیزرادرزمرهمعدودتولیدکنندگاناینکیتپیشرفتهثبتکرد
وزخمیدیگربرقلبتیرهدشمنواردآورد.تاششهیدفخریزادهبرایساختواکسنکرونانیزبیسرانجام
نماندوباتاششــبانهروزیویوهمکارانشاینپروژههماکنونبهمرحلهآزمایشاتانسانیرسیدهاست.
متأسفانهدشمناناینمرزوبومکههموارهازمشاهدهتوفیقاتوپیشرفتهایایرانعاجزهستندباکینهتوزی
دســتبهایناقدامتروریستیزدندغافلازاینکهشاگرداناینشهیدنخبهباعزمیراسخترازگذشتهراه
ویراادامهخواهنددادوملتشهیدپرورایرانهمچونگذشتهدستازتاشبرایاعتایکشورخویشبر
نخواهدداشت.عروجملکوتیایندانشمندشهیدرابهخانوادهونزدیکانآنبزرگوار،رهبرمعظمانقاب،ملت
شهیدپرورایرانوجامعهعلمیکشورتسلیتعرضنمودهوازدرگاهخداوندمتعالبرایایشانعلودرجاتو

همنشینیباساارشهیدانوبرایبازماندگاناجرجزیلوصبرجمیلمسئلتدارم.

مرکزپژوهشهایمجلسارزیابیکرد؛
ترور شهید فخری زاده و واکنش مطلوب ایران در برابر آن
مرکزپژوهشهایمجلسطیگزارشــیبهارزیابیترورشهیدفخریزادهوواکنشمطلوب
جمهوریاسامیایراندربرابرآنپرداخت.دفترمطالعاتسیاسیاینمرکزدرگزارشیبا
عنوان»ارزیابیترورشهیدفخریزادهوواکنشمطلوبجمهوریاسامیایراندربرابرآن«
آوردهاست:اقداماتخصمانهآمریکاورژیمصهیونیستیوفعالیتهاوحماتتروریستیآنها
علیهجمهوریاسامیایرانبهویژهترورفرماندهاننظامی،دانشمندانهستهایوموشکی
درطولســالهایاخیرتداوموافزایشیافتهوازاینطریقدشمنانسعیدرمهارایرانو
تضعیفتواندفاعیوامنیتیومؤلفههایقدرتآندارند.درتداومایناقداماتتروریستی،
عصرهفتمآذرماه۱۳۹۹،دکترمحســنفخریزادهرئیسسازمانپژوهشونوآوریوزارت
دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحدراثرحملهتروریستیبهشهادترسیدند.دراینخصوص
ضمناینکهبایدپاسخیفوری،متناسب،قاطعوبازدارندهدادهشودبایدخأهایشکلگیری
چنیناتفاقیشناســاییورفعشــوندتاازاینپسشاهدچنینحماتیدرکشورنباشیم.
گزارشمرکزپژوهشهایمجلسمیافزاید؛ترورشــهیدفخریزادهفرصتمهمدراختیار
جمهوریاســامیایرانقراردادهاســتتاباواکنشمتقابلوقاطع،درکاشتباهراهبردی
وخطرناکآمریکاورژیمصهیونیســتیازارادهوقابلیتهــایایرانراتغییربدهد.درواقع،
تهدیدهایشکلگرفتهعلیهایراندرسالهایاخیرهنگامیازبینخواهندرفتکهتبدیل
بهفرصتشوندوآمریکادرمحاسبههزینه-فایدهچارهایجزتغییرمسیرنسبتبهگذشته
نداشتهباشد.بنابراین،آنچهدرحالحاضربیشازهرچیزضرورتدارد،احیایبازدارندگیدر

برابرتهدیدهاینظامیواقداماتخرابکارانهواشنگتنوتلآویواست.

اریعنوانکرد؛
 ۳۸۹ نفر فوت شدند

ســخنگویوزارتبهداشت،بهارائهتازهترینآمار
کرونادرکشــورپرداختوگفت:درشــبانهروز
گذشته۱۲هزارو۹۵۰بیمارجدیدشناساییشده
اند.سیماساداتاری،دیروزیکشنبهدرارتباطبا
شبکهخبر،افزود:تادیروز۹آذر۱۳۹۹وبراساس
معیارهایقطعیتشخیصی،۱۲هزارو۹۵۰بیمار
جدیدمبتابهکووید۱۹درکشورشناساییشدند
ومجموعبیمارانکووید۱۹درکشوربه۹۴۸هزار
و۷۴۹نفررسید.ویگفت:متاسفانهدرطول۲۴
ساعتگذشــته،۳۸۹بیمارکووید۱۹جانخود
راازدســتدادندومجموعجــانباختگاناین
بیماریبه۴۷هزارو۸۷۴نفررســید.اریادامه
داد:خوشــبختانهتاکنون۶۵۸هزارو۲۹۲نفراز
بیماران،بهبودیافتهویاازبیمارســتانهاترخیص
شــدهاند.ویافزود:۵۸۵۹نفرازبیمارانمبتابه
کووید۱۹دروضعیتشــدیداینبیماریتحت
مراقبــتقراردارند.اریگفت:تاکنون۶میلیون
و۸۱هزارو۹۵۲آزمایشتشخیصکووید۱۹در

کشورانجامشدهاست.

باقریکنیگفت:عاوهبرظرفیتداخلی،ازتمامظرفیتهایفراملیبهویژهازظرفیتهایسازمانملل،شورایحقوقبشر،گزارشگرانموضوعیحقوق
بشــر،کمیساریایعالیحقوقبشربرایدادخواهی،پیگیریوتعقیبعامانوآمرانترورشهیدفخریزادهبهرهخواهیمگرفت.علیباقریکنی،دبیر
ســتادحقوقبشرجمهوریاسامیایران،درپاسخبهاینکهچرادانشمندیکهدرعرصهعلمیفعالیتمیکندهدفتروریستهاقرارمیگیرد؟اظهار
داشت:غربیهابهدلیلاینکهنمیتواننداستقالملتایرانراتاببیاورنددستبهجنایاتیمانندترورمیزنند.پسازپیروزیانقاباسامییکیاز
کلیدواژههایمهمدرشــعارهایمردمکشــورمانبحثاستقالبود؛بهمحضاینکهاینبحثمطرحشدکشورهایبزرگمقابلماصفآراییکردندو
حتیکشورهاییکهتاقبلازاینباایرانعادیبرخوردمیکردندنیزقراردادهایشانرابامافسخکردندواستقالبهانهایناقداماتبود.ویافزود:تصور
اینکشورهااینبودکهباچنیناقداماتیمیتوانندمردمماراازاستقالوهدفشانبازدارنددرحالیکهباوجوداعمالمحدودیتهاازسویکشورهای
غربی،ملتایرانتهدیدهارابهفرصتتبدیلکرد؛بنابراینکشورهایغربیکهدیدندتحریممؤثرواقعنشدهبهاقداماتدیگریمانندجنگ،تهدیدو

تروررویآوردند.

ترور شهید فخری زاده مجازات یک فرد نیست؛ بهای استقال یک ملت است
دبیرســتادحقوقبشــرباتاکیدبراینکهازدیدغربیهاترور،مکملپروژهتحریمومجازاتملتیاســتکهتحریمبرآنهااثرنکرده،گفت:ترورشهید
فخریزاده،مجازاتیکفردنیست؛بلکهمجازاتیکملتاست.قدرتهایغربینمیخواهندهیچعرصهایازاستقالرادردنیاببینندوجرممردم
ایرانایناستکهبایدصرفابابتاستقالخودهزینهبدهند.ویافزود:اینترورنشانمیدهددشمنپیشرفتماراهدفگرفتهو،چوننتوانستهجلوی
پیشرفتجمهوریاسامیرابگیرد،ازابزارتروراستفادهمیکند؛بنابراینازماستجوانانماهوشیارترباشند.معاوناموربینالمللقوهقضاییهبااشارهبه
تاکیدمقاممعظمرهبریبرخوداتکاییوخودباوریملی،اذعانداشت:غربیهادرصددهستندباالقای»ناتوانی«،ملتهایمستقلراازپایدربیاورند.

اماجمهوریاسامیحتیدردورهجنگ،ودرحالیکهباتحریمهمهجانبهازسویکشورهایدنیاروبهروبوددرجنگپیروزشد.

شهدای ترور نماد افتخار ملی هستند
ویخاطرنشانکرد:جمهوریاسامیایراندرعرصهتوانمندیازجملهآموزش،فناوری،تحقیقاتوحتیدرعرصهعملبهخودکفاییرسیده،علیرغم
تماممحدودیتهاییکهدشمنعلیهملتایراناعمالکردهوعلیرغمفضاسازیهایرسانهایوعملیاتروانیغرب،دانشمندانایرانیمزرهایدانش،
فناوریوصنعتدنیارادرنوردیدند؛بنابراینشــهیدفخریزادههانمادافتخارملیهستند.باقریکنیدرپاسخبهسوالیدرخصوصاقدامقوهقضائیهو
اینکهستادحقوقبشرچهواکنشیدرقبالاینترورخواهدداشت؟تصریحکرد:درعرصهقضاییابتدابایداطاعاتازموتحقیقاتکافیانجامشودتا
عامانوآمرانبهطوردقیقشناساییشوندوسپس،همانطورکهرئیسقوهقضائیهبرپیگیریاینموضوعتاکیدکردند،اینتروردرساحتبینالمللی
پیگیریخواهدشد.ویبابیاناینکهازهمانساعاتنخستپسازترور،اقداماتحقوقبشریآغازشده،گفت:ازتمامظرفیتهایفراملیبهویژهاز
ظرفیتهایسازمانملل،شورایحقوقبشر،گزارشگرانموضوعیحقوقبشر،کمیساریایعالیحقوقبشربرایدادخواهیاستفادهمیکنیم.همچنین
ازظرفیتهایحقوقبشریدوجانبهونمایندگیهایجمهوریاسامیایراندرخارجازکشوربرایپیگیریوتعقیباینجنایتبهرهخواهیمگرفت؛

چراکهایناقدامددمنشانهوجنایتکارانهیکیازمصادیقبارزجنایتعلیهبشریتاست.

رییس کمیته اصاح ساختار بودجه مجلس؛

مسیر همه مشکات به دار4200تومانی ختم می شود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

فرصت استفاده از گاز ارزان 
ترکمنستان از دست رفت

 نرخ سود بین بانکی کاهشی شد

رئیسکمیســیونانرژیاتاقایرانگفت:ایرانمیتوانســتبااســتخراجوصادراتمنابعگازیمحبوسو
ارزانقیمتترکمنستان،درآمدزاییخوبیداشتهباشدکهمتأسفانهاینفرصتازدسترفت.بهگزارشاتاق
بازرگانیایران،حمیدرضاصالحیباانتقادازبیتوجهینســبتبهاهمیتگســترشصادراتگاز،تسریعدر
نهاییشدناساسنامهشرکتملیگازراخواستارشدوگفت:اگرقرارباشدایرانازمنابعگازیخودکهیک
سرمایهبیننسلیاست،درآمدزاییکندبایدرویکردهاوپارادایمخودرادراینرابطهتغییردهد.ازماست
دروزارتخانهومجموعههایفعال،گازبهعنوانیکسرمایهشناختهشودوبرایآنارزشافزودهایجادکنند،

دربازارهایهمسایهسرمایهگذاریکرده....

جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
رییس سازمان بورس در واکنش:

نماد معاماتی پاایشی یکم به زودی 
بازگشایی می شود

رئیسســازمانبورسواوراقبهاداردربارهزمانبازگشــایینمادپاایشییکمگفت:چندروزپیشیک
پیشــنهادبهدولتارائهشدودرصورتپذیرشاینپیشــنهادنمادبهزودیبازمیشود.بهگزارشبازار
سرمایه،حسنقالیبافاصلعصردیروزدرمراسمتجلیلازایثارگران،جانبازانوبسیجیانسازمانبورس
واوراقبهاداروارکانبازارســرمایهدربارهزمانبازگشــایینمادپاایشییکمگفت:چندروزپیشیک
پیشــنهادبهدولتارائهشدودرصورتپذیرشاینپیشنهادنمادبهزودیبازمیشود.معاونوزیرنفت
دیروزدربارهزمانبازگشایینمادپاایشییکمبهخبرنگارمهرگفتهبودمسئولیتبازارگردانیاینصندوق
باوزارتنفتنیستوقرارشدهسازمانخصوصیسازیآنرامدیریتکند.ویضمنگرامیداشتشهادت
دانشــمندفرهیختههستهایمحسنفخریزاده،ایثارگریراروحیهوجوهرهایدانستکهبهتوسعهو
پیشــرفتدرهمهعرصههاازجملهبازارسرمایهمنجرخواهدشد.ویافزود:درسیاستهایاباغیمقام
معظمرهبریدرحوزهاقتصادمقاومتیوسیاستهایکلیاصل۴۴کهبهبحثسرمایهگذاریوتقویت
تولیدملیاشارهدارد،برفرهنگبسیجیوروحیهایثارگریدرعرصههایمختلفتاکیدفراوانشدهاست.
رئیسسازمانبورسبابیاناینکهروحیهایثارگریوبسیجیحسابوکتابنمیخواهدوباعثپیشرفت
وسازندگیمیشود،گفت:هرجاباروحیهبسیجیواردشدیمکارهابهخوبیجلورفت.ویهمچنینبابیان
اینکهامثالباآزادسازیسهامعدالتبیشاز۵۰میلیوننفرازمردمدربازارسرمایهحضورپیداکردهاند،
گفت:ماازحضوربســیجیاندراینبازارهماســتقبالوهمتشکرمیکنیموآمادههمکاریبابسیجدر
جهتباابردنسطحآگاهیمردمازبازارسرمایههستیم.قالیبافاصلبااشارهبهلزومآموزش،فرهنگ
ســازیوحضورغیرمستقیممردمدرســرمایهگذاریها،اظهارداشت:استفادهازپتانسیلشرکتهای
سبدگردانکمکمیکندکهمردمدربازارسرمایهحضورآگاهانهتریتوأمباتعقلواحتیاطبیشترداشته
باشند.قالیبافاصلبابیاناینکهدرحالحاضرطبقهمتوسطجامعهبهخاطرتحریمهایظالمانهکاهش
یافتهاســت،گفت:باحضورمردمدربازارسرمایهمیتوانبهتقویتطبقهمتوسطکشورکمککرد.در
حالحاضردرجنگاقتصادیهستیمکهنیازبهروحیهایثارگریوبسیجیدارد.قالیبافاصلتصریحکرد:
ســوددربازارسرمایه،پاداشصبروشــکیباییبرایافرادیاستکهبلندمدتفکرکردهوازرفتارهای

هیجانیدراینبازارپرهیزکردهاند.

معاون بین الملل قوه قضاییه:

همه ظرفیتهای دادخواهی فراملی ترور شهید 
فخری زاده را به کارمی بریم
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قالیباف در نطق پیش از دستور:یادداشت

مسئوان از فرستادن سیگنال ضعف به آمریکا پرهیز کنند
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه مســئوان از 
فرستادن سیگنال ضعف به آمریکا پرهیز کنند، گفت: دشمن 
جز با واکنش قوی پشــیمان نمی شود.محمدباقر قالیباف در 
نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
اظهارداشــت: در آستانه روز مجلس هســتیم که همزمان با 
سالروز شهادت شهید بزرگوار آیت اه مدرس است. آیت اه 
مدرس مجاهدی وارسته بود که در عمل به وظایف نمایندگی 
خــود و فعالیت به نفع مردم الگوی اصلی همه نمایندگان در 
تمامی ادوار بوده و هست.وی بیان کرد: میراث گرانقدر شهید 
مدرس، آزادگی، تدین، وارستگی و تاش برای منافع مردم در 
همه لحظات ایفای وظیفه نمایندگی است و ضمن تبریک این 
روز، به شــما همکاران گرانقدر، از همه شما می خواهم که از 
فرصت هفته مجلس استفاده کرده و کارنامه ۶ ماهه و برنامه 
های پیش روی مجلس شورای اسامی را به استحضار مردم 
برسانید.رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: امیدوارم 
در این هیاهوی تبلیغاتی با تمام محدودیت ها و کاســتی ها، 
خروجــی های واقعی مجلس در طــول این مدت کوتاه چند 
ماهه پاســخی به امیدی که نمایندگان به مردم بســته اند و 
انتظاراتی که از مجلس داشــته اند، باشد.قالیباف با اشاره به 
شــهادت فخــری زاده، گفت: این روزها دوباره و با شــهادت 
ناجوانمردانه یکی از اندیشــمندان در حوزه هسته ای و یکی 
از مدیران برجسته کشــورمان، دِل مردم ایران به درد آمد و 
غم ســنگینی در قلب همه عاقه مندان به پیشرفت و عزت 
کشور گذاشته شد.وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران باز هم با 
اســتفاده از شیوه های ترور به عنوان یکی از غیرانسانی ترین 
رفتارها نشان دادند که از افزایش قدرت ایران به هراس افتاده 

اند و حذف دانشمندان ما را برای مقابله با ملت برگزیده اند.
رئیس مجلس شورای اسامی متذکر شد: مردم ایران بیش از 

چهار دهه اســت که با چنین ضایعه هایی روبرو بوده و تجربه 
ثابت کرده که توانسته اند راه شهدای خود را قوی تر از گذشته 
ادامه دهند و این بار هم به دشمنان ثابت می کنند که شهادت 
دکتر محســن فخری زاده پنجره ای جدید بر روی پیشرفت 
کشــور باز خواهد کرد و باعث پشیمانی این تروریست های 
وقیح و حامیان آنها خواهد شد.قالیباف تصریح کرد: اما دشمن 
جنایتکار پشــیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم در 
مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کند 
و هم بابت این جنایات از دشمن انتقام گرفته شود.وی گفت: 

در همین راســتا عاوه بر انتقــام بازدارنده از عامان و آمران 
شــهادت فخری زاده، وظیفه همه قوا، سازمان ها و نهادهای 
مربوطه است که تهدید این ضایعه اسفناک را به فرصتی برای 
قوی شــدن در عرصه های مختلف اقتصادی، امنیتی، دفاعی 
و هســته ای تبدیل کنند و همچنین از فرســتادن هر گونه 
ســیگنال ضعف یا اعتماد به سیســتم سیاسی آمریکا پرهیز 
کنند.رئیس مجلس شــورای اسامی تأکید کرد: پیش از این 
نیز گفته شــده بود که تغییر برآورد دشــمن از محاسبات و 
اقدامات ایران ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش فشارها بر مردم 

ایران است و این مســئله مهم، جز با برداشتن گام های بلند 
و معنی دار در حوزه هایی که دشــمن به آنها توجه می کند و 
درباره شــان نگرانی دارد، میسر نخواهد شــد.قالیباف افزود: 
امروز بیش از گذشــته این مسئله به اثبات رسیده که برخی 
از گفتگوها چه قبل و چه بعد از ترور، نشــان دهنده این نکته 
است که از نظر دشمن، باا بردن دست نیاز به مذاکره حاوی 
این پیام اشتباه است که ایران خدای ناکرده ضعیف است.وی 
اظهار داشت: مقصود دشــمن از ایران ضعیف، نتیجه ای جز 
فشار اقتصادی بیشتر و امنیت کمتر نخواهد بود.رئیس مجلس 
شورای اســامی گفت: هر کدام از قوا وظایفی در این زمینه 
بر عهده دارند از جمله آنکــه مجلس در ۱۳ آبان ماه فوریت 
طرحی را تصویب کرده بود که در جلسه غیرعلنی صبح دیروز 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و ان شاءاه در همین هفته 
نهایی خواهد شد.قالیباف بیان کرد: از یکسو، این طرح باعث 
تقویت صنعت و دســتاوردهای علمی دانشــمندان هسته ای 
می شــود، زمینه عبور از تحریم ها را برای ایران فراهم می کند 
و باعث احیای صنعت هســته ای ایران، بازدارندگی دشمن و 
امنیت خاطر مردم می شود. از سوی دیگر، به دشمنان نشان 
می دهد که محاســبات آنان کامًا غلط بوده است.وی اظهار 
داشــت: این طرح به دشمن می گوید که اگر آنان به تعهداتی 
که یکطرفه نقد کرده اند، ادامه دهند، ایران نیز به تعهدات خود 
پایبند نخواهد بود. همچنین در این طرح برای دشمن روشن 
خواهد شــد که جنایتی نظیر آنچه در این ماه ها دیده ایم، نه 
تنها اجماع داخلی برای انتقام بازدارنده از آنها را ایجاد می کند 

بلکه در برنامه هسته ای ایران نیز جهش ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسامی تأکید کرد: به برکت خون شهید 
فخری زاده، قفل هایی که به بحث هســته ای زده شده بود، باز 

خواهد شد و زمینه عبور از تحریم ها فراهم می شود.

ربیعی:
فخری زاده ده ها دانشمند تربیت کرد

ســخنگوی دولت گفت: خدمت واقعی فخری زاده، بازتولید ده ها دانشــمند 
جوانی اســت که حتی بــا انگیزه و نیرویی بیش از او برای پیشــرفت علمی 
ایران مصمم اند.علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی با اشاره به شهادت 
فخری زاده به دست عوامل دشمن، تاکید کرد: دشمنان می دانند با ترور یک 
دانشمند یا سردار بزرگ، سیاست های علمی و دفاعی ایران تغییر نخواهد کرد 

اما از تأثیرات اجتماعی آن می توانند سود ببرند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:
ایران پس از انقاب بارها قربانی تروریســم کور و هوشــمندی بوده که یا با 
هدف ایجاد رعب و القای ناامنی، توده مردم و چه برای حذف »آینده نظام«، 
مســئوان ارشد را هدف گرفته بود اما این ترورها در سال های اخیر عاوه بر 
اهداف فوق، محدود کردن توســعه و پیشرفت علمی، قدرت دفاعی و اقتدار 
ژئوپلتیکی را نیز هدف گرفته است. ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند 
برجســته هسته ای و دفاعی پس از ترور شهدای هسته ای در ده سال اخیر و 
چند ماه پس از ترور شــهید قاسم ســلیمانی از اهدافی گسترده تر برخوردار 
اســت که با موجودیت و بالندگی ایران مرتبط شــده اســت. این ترور نشان 
داد که کامًا حساب شــده و با برنامه ریزی قبلی برای دستیابی به چند هدف 

طراحی و اجرا شد.
۱- به هم زدن آرامش روانی جامعه، ناامید کردن مردم از دستیابی به پیروزی 
و به عقب راندن فشــار حداکثری؛ ۲- ایجاد سردرگمی در استراتژی ایران و 
واداشــتن به بازی در زمینی که دشــمن طراحی کرده و سناریوهای پی در 
پی را در آن دنبال می کند؛ ۳- بر هم زدن امنیت منطقه و پیشــبرد اهداف 
ایران هراسی و گرفتن امتیاز از صاحبان منابع نفتی در خاورمیانه و توسعه طلبی 
بی سروصدا با شکســتن مقاومت در منطقه؛ ۴- به هم خوردن فضای امنیت 
جهانی با توجه به تغییرات احتمالی آتی در سیاست های بین المللی در صورتی 
که جهان پساترامپیســم به دنبال نظمی جدید و احتمال جهانی کم تنش تر 
باشــد که بازندگان اصلی این مســاله رژیم صهیونیستی و یا برخی حاکمان 
منطقه ای بودند که با هدف به ثمر ننشســتن حقانیت و ایجاد فرصتی برای 
احقاق حقوق ملت ایران دست به کار شدند. این ترور منطقه ای ناامن و جهانی 
آشوب زده را دنبال می کند. فضای بین الملل بعد از ترامپیسم به نوعی به نفع 
آینده جمهوری اســامی است و این ترور ایجاد منطقه ای بهم ریخته، تشدید 
کینه توزی ها و برهم زدن آرامش جهانی پســاترامپی را دنبال می کند.اینکه 
دشمن با ددمنشانه ترین نحوه و ابزار دست به ترور می زند و در کمین سرداران 
ما چه در بغداد و چه در دماوند نشسته تا انتقام خود را از شکست در عرصه 
فشــار حداکثری و ایجاد نارضایتی اجتماعی بگیرد، نشــان می دهد ایران در 
رســیدن به اهداف صلح آمیز خود در مســیر موفقی قرار گرفته است. چون 
دشمن نه در عرصه مذاکره توان هماوردی با ما برای دستیابی به اهداف خود را 
دارد - ترامپ پیشتر اعتراف کرده بود ایران هیچ مذاکره ای را نباخته است - و 
نه توان جنگیدن با ما را. پس با تروریسم دولتی به میدان می آید. ترور سردار 
شهید قاسم سلیمانی و شهید محسن فخری زاده، که قربانی تروریسم دولتی 
شدند، خود گواه آشکار ضعف و زبونی دشمنانی است که عرصه را باخته اند و 
به مدد آدمکشــان و انفجار و ترور می خواهند به تصور خودشان مسیر اقتدار 
و توســعه ایران را فقط کند کنند. تاریخ انقاب در ۴۰ ســال اخیر اما نشان 
داده که نتیجه کامًا معکوســی نصیب آنان می شــود. این ترورها نه تنها به 
انشقاق اجتماعی نمی انجامد که یکی از عوامل انسجام جامعه و وحدت حول 
محکومیت تروریست ها و پاسداشت شهید می شود. با این حساب تروریست ها 

در پی چه هستند؟
انگاره های جامعه شناســی تروریسم هدف از این نوع ترورها را »ایجاد تغییر« 
یــا »تحت تأثیر قرار دادن جدی جامعه« می دانــد. یعنی با هدف قرار دادن 
چهره های کلیدی - از شــهید بهشــتی و رجایی گرفته تا سردار سلیمانی و 
فخری زاده - درصدد این هســتند که به خیال خام خود روند توسعه و رشد 
و نمادهای اقتدار را تغییر داده و مســیر را آهســته تر کنند و بیشتر از آن به 
هدف غایی خود یعنی تأثیر بر روان جامعه برسند. این فقط ترور یک دانشمند 
نیســت زیرا تروریســم دولتی به خوبی می داند که پیشرفت های ایران دیگر 
متکی به فرد نیست. شــهید فخری زاده و نمونه های آن بنیانگذار مسیرهای 
افزایش توان دفاعی و پیشــرفت علمی ما بودنــد. خدمت واقعی فخری زاده، 
بازتولید ده ها دانشمند جوانی است که حتی با انگیزه و نیرویی بیش از او برای 
پیشرفت علمی ایران مصمم اند. آنها هم می دانند با ترور یک دانشمند یا سردار 
بزرگ، سیاســت های علمی و دفاعی ایران تغییــر نخواهد کرد اما از تأثیرات 
اجتماعی آن می توانند سود برند. اینجاست که قربانی ترور باید با هوشمندی 
از »ترورهــای بعدی« جلوگیری کند.تــرور اول می تواند به ترورهای دیگری 
از جمله ترور روان جامعه و سیاســتگذاری صحیح و مؤثر در پیشبرد اهداف 
ملی بیانجامد. ترور بعدی همان فضای مشــوش اجتماعی و بهره برداری های 
سیاســی و تغییر جهت مسیر درســت اجتماعی-سیاسی است که با هجمه 
تبلغاتی-روانی می خواهند آن را خلق کنند. اگر گروه های سیاســی و نهادها 
اجازه ندهند این فاز به مرحله اجرا و توفیق برسد، یعنی توانسته اند امواج ترور 
اول را خنثی و آن را در جهتی غیر از خواســت آمران ترور هدایت کنند. اما 
مادامی که امواج ترور اول تبدیل به ترور روانی شــد، جامعه به چنددستگی 
رسید، عده ای در فضای ایجاد شــده در داخل و خارج سعی در تغییر مسیر 
درست و اصولی جامعه کنند، دقیقاً هر دو فاز ترور به خواست و هدف اصلی 
خود نائل می شود.به تجربه دریافته ام در پی این ترورها عملیات روانی عظیمی 
شکل می گیرد. ابزارهای رسانه ای و اظهارات مرموزانه چه به اسم کارشناسی 
و چه در قالب نظرات سیاســتمداران از جمله در دولت تروریســتی، اشکال 
عملیات روانی پس ار ترور را تشــکیل خواهنــد داد. در این میان اواً نباید 
نهادهای اطاعاتی و امنیتی تضعیف شود ضمن آنکه این نهادها با هوشمندی 
باید به ظرفیت های مقابله با اشکال مختلف عملیات ایران ستیزی مجهز شوند. 
بدون تردید این توانایی در سازمان های اطاعاتی ما وجود دارد. ثانیاً نباید در 
دام ربط دادن موضوع ترور به مذاکرات انجام شده در دولت مستقر یا برجام، 
افتاد. پدیده زشت ترور دانشمندان ایرانی، حتی در دورانی که مذاکرات ایران 
در دولت قبلی به بن بست رسیده بود نیز وجود داشت. اینکه شهید فخری زاده، 
قربانی گفت وگو با مدیرکل آژانس معرفی شــود و یا برجام را عامل این ترور 
بدانند، نشــان از عدم توجه به عمق و ابعاد این ترور دارد و یا عده ای در این 
شرایط سعی دارند کاهی از این نمد برای خود ببافندنظام جمهوری اسامی 
چنانکه در موارد پیشین نشــان داد، تاریخ و جغرافیای پاسخ و واکنش را به 
خوبی محاسبه می کند و آنگاه پاسخ می دهد. چنانکه در ترورهای قبلی نشان 
دادیم ایران کشــوری نیســت که با ترور بخواهند مسیر تعالی و تعامل آن را 
تغییر دهند.با این نگاه من معتقدم هدف از ترور شهید فخری زاده، همه آحاد 
جامعه و آینده ایران است. آنها خواستند با حذف ناجوانمردانه یکی از مفاخر 
علمی و دفاعی کشور، مسیر ایران را تغییر دهند. این راه اما با هوشمندی مردم 
و مسئوان و هوشیاری نهادهای تصمیم گیر محقق نخواهد شد. البته این ترور 
یقیناً بی پاسخ نخواهد ماند اما نه در آن زمانی که آنها می خواهند و نه به شیوه 
و در جایی که انتظارش را می کشند. زمین و زمان بازی را ایران تعیین می کند.

نمایندگان مجلس در بیانیه ای خواســتار احیای صنعت هسته ای کشورمان از 
طریق خاتمه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و جلوگیری از ادامه بازرسی های 
ســازمان انرژی اتمی شــدند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی در 
بیانیه ای ترور شهید محســن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی کشور را 
محکوم کردند.در این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسامی به عنوان صدای 
ملت، اعام می دارد که این انفعال های پی در پی برای ایران اســامی ارمغانی 
جز حوادث بیشــتر، تنش های عمیق تر و ضربات دردناک تر نخواهد داشت و 
مقتضی چنین جنایتی پاســخ فوری و پشیمان کننده ای است که بهترین آنها 
احیای صنعت درخشان هســته ای کشورمان از طریق خاتمه اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی و جلوگیری از ادامه رژیم های بازرسی بی سابقه سازمان انرژی 

اتمی می باشد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اَهَ َعلَیِه َفِمنُهم َمن َقضیٰ نَحَبُه َوِمنُهم َمن 

یَنَتِظُر َوما بََدلوا تَبدیًا
در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر ســر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایســتاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شــربت شــهادت 

نوشــیدند( و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان 
خود ندادند. قران کریم آیه ۲۳ سوره احزابفاجعه تلخ شهادت دانشمند هسته ای 
و دفاعی کشورمان، شهید دکتر محسن فخری زاده که سالیان دراز عمر بابرکت 
خود را در مســیر اعتای فنی، علمی و دفاعی نظام جمهوری اسامی ایران، به 
خصوص در عرصه هسته ای صرف نمود، تمامی ایران را داغدار کرد.دست رژیم 
آدمکش صهیونیســتی  در این جنایت بزرگ کاما آشکار است و اگرچه عوامل 
این رژیم سرطانی از درک آنکه دانش هسته ای مدت هاست بومی و در ذهن و 
دل هزاران جوان دانشمند ممتاز و نخبه تا ابد ماندگار شده است اما قطعا تاوان 
این وقاحت خود را به نحو مقتضی پرداخت خواهد کرد.آنچه در این مقطع این 
جنایتکاران بشــری را تا این حد گســتاخ کرده، سیطره تفکری خسارت بار در 
میان بعضی از دولتمردان است که فکر می کنند با گفتگو و تعامل با اربابان این 
جنایت پیشگان، جمهوری اسامی نزد آنان نرمال و به هنجار تلقی خواهد شد 
فلذا باید از هر گونه عملی که آنان را ناراحت کند، پرهیز کرد!اما تجارت ترور و 
خرابکاری های ســالیان اخیر آمریکا، اسرائیل و سایر ازنابشان در کشورمان که 
متاسفانه عمدتا هم بدون پاسخ متوازن باقی مانده است، نشان داد که این تفکر 
تا چه حد غلط و خطرناک است؛ خطرناک از این بابت که بسط آن اتفاقا دشمن 
را بســیار جسورتر از هر زمان دیگری کرده و کشور را وارد تنش های بی سابقه 
ای نموده که حداقل از بعد جنگ تحمیلی تاکنون بی سابقه بوده است.مجلس 
شورای اسامی به عنوان صدای ملت، اعام می دارد که این انفعال های پی در 
پی برای ایران اسامی ارمغانی جز حوادث بیشتر، تنش های عمیق تر و ضربات 
دردناک تر نخواهد داشت و مقتضی چنین جنایتی پاسخ فوری و پشیمان کننده 
ای اســت که بهترین آنها احیای صنعت درخشان هسته ای کشورمان از طریق 
خاتمه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و جلوگیری از ادامه رژیم های بازرســی 

بی سابقه سازمان انرژی اتمی می باشد.

خرازی:
پاسخ ایران به عامان ترور شهید »فخری زاده« 

قاطع خواهد بود
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پیامی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی ایران 
را تسلیت گفت و نوشت: پاسخ حساب شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید فخری زاده 
را از ملت گرفتند، خواهیم داد.، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در پیامی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی ایران را تسلیت گفت و نوشت: پاسخ حساب 

شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید فخری زاده را از ملت گرفتند، خواهیم داد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی
شهادت دانشمند ژرف اندیش و افتاده، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب 
آقای دکتر محســن فخری زاده را که ســردار میدان علم و فناوری بود به جامعه علمی و 
دانشــگاهی و نیروهای مسلح کشور تســلیت می گویم و امیدوارم روح پرفتوح آن رادمرد 
که لحظه ای از پیگیری اهداف علمی خود در جهت تأمین امنیت کشــور و دفاع از میهن 
عزیزمان غفلت نورزید با شهدای عزیز ایران زمین به ویژه سردار میدان جنگ و دیپلماسی 
ســپهبد شهید قاسم سلیمانی محشــور گردد از خداوند بزرگ صبر جمیل برای خانواده 
محترم ایشان، دوستان هم رزمش و ملت عزیز ایران خواستارم.بدون شک، جمهوری اسامی 
ایران پاســخ حساب شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید فخری زاده را از ملت ایران 

گرفتند خواهد داد. الیس الصبح بقریب.

سید کمال خرازی
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی

 طرح لغو تحریم ها سطح باایی از منافع ملی
 را تامین می کند

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی گفت: با 
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ســطح بااتری از منافع ملی تامین می شود.عباس 
مقتدایی، با اشــاره به تصویب دو فوریت طرح اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســامی مفاد این طرح را به 
صورت دقیق بررسی می کند و ما به دنبال آن هستیم که با طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، سطح بااتری از منافع ملی را تامین کنیم.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: در شرایطی که فشار کشورهای غربی 
به ویژه آمریکا به کشورمان بسیار زیاد شده و آنان نسبت به تعهدات خود و معاهدات بین 
المللی پایبند نیســتند، ازم است این طرح در مجلس به تصویب برسد.مقتدایی گفت: به 
نظر می رسد حداقل بخشی از بدنه دولت، انگیزه و تحرک ازم برای احقاق حقوق کشور 
را نداشــته اند و به همین دلیل مجلس با تدوین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
تاش می کند تا تحرکات ازم را در بدنه دولت برای احقاق حقوق ملت در برابر کشورهای 
غربی ایجاد کند.وی اظهار داشت: ما در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها وظایفی را 
بــرای دولت در نظر گرفته ایم و بر روند فعالیت های آنان نظارت خواهیم کرد و به دنبال 
دستیابی حداکثری به منافع مردم و خارج کردن کشور از رفتارهای منفعانه هستیم.نایب 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی گفت: تاکنون 
جلسات متعددی برای بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در کمیسیون امنیت 
ملی مجلس برگزار شــده و نقطه نظرات دستگاه های مختلف به ویژه وزارت امور خارجه 
و ســازمان انرژی اتمی هم اخذ شده و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس هم در حال 

بررسی این طرح هستند تا طرحی دقیق و پخته ارائه شود.

رئیس جمهور دستور پی گیری ازم برای مقابله با 
اقدامات ناامن کننده را صادر کرد

حســن روحانی دســتور پی گیری ازم جهت پیش گیری و مقابله با اقدامات ناامن کننده 
را صادر کرد. حجت ااســام حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز در جلســه فوق 
العاده هیأت وزیران، همچنین درگذشت روحانی خدمتگزار حجت ااسام والمسلمین آقای 
شهیدی را تسلیت گفت.رئیس جمهور ضمن تسلیت و تبریک به مناسبت ترور ناجوانمردانه 
و شــهادت سرافرازانه دکتر محســن فخری زاده، دستور پیگیری ازم جهت پیشگیری و 
مقابلــه با این قبیل اقدامات ناامن کننده را صادر کرد.اعضای دولت در ادامه، ایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.این جلسه نیز همچون جلسات 

پیشین با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا و توامان به شکل حضوری و مجازی برگزار شد.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی مجلس در 
تشــریح جزئیات طرح فوریتی اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها گفت: احیا غنی ســازی اورانیوم 
۲۰ درصدی، استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها 
و ساخت رآکتور آب سنگین مشابه رآکتور سابق 
اراک و محدویت  برای آژانس بخشــی از پیشنهاد 
این طــرح اســت.ابوالفضل عمویی ســخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، 
درباره جزئیات طــرح اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها که دو فوریت آن در جلســه علنی دیروز 
)یکشــنبه 9 آذر ماه 99( به تصویب رسید، اظهار 
داشــت: در پی عدم اجرای تعهــدات طرف های 
غربی یک فوریت طرحی با عنوان اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها پیش از این در مجلس تصویب 
و جزئیات آن در کمیســیون امنیت ملی در حال 
بررسی بوده و حتی کلیات آن به تصویب رسیده و 
در مراحل میانی این طرح هستیم که نمایندگان 
پیشــنهاد ارتقا فوریت را مطرح کردند. وی افزود: 
این طرح ابعاد مختلفی دارد که می توانم به تقویت 
صنعت هسته ای و اعمال محدودیت های نظارتی 
به منظور آنکه در محاسبات راهبردی طرف مقابل 
تغییر ایجاد کرده و آنها را به این نتیجه برســانیم 
که روند اعمال فشــار علیه جمهوری اسامی باید 
تغییر کند اشاره کنم؛ این در حالی است که در پی 
ترور شــهید فخری زاده نمایندگان مجلس به این 
تصمیم رسیدند که بایستی مجلس اقدام واکنشی 
در این باره داشــته باشد. ســخنگوی کمیسیون 

امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: از 
جمله ایده ها و پیشنهاد ات نمایندگان در این باره 
آن بود کــه می توانیم در رویه های داخلی مجلس 
برای سرعت بخشی به کار، طرح یک فوریتی اقدام 
راهبردی برای لغــو تحریم ها به دو فوریت ارتقاء 
پیدا کرده و همین طور نمایندگان پیشــنهاد ات 
مختلفی در باره حوزه های نظارتی داشتند که این 
پیشنهاد ات می تواند ظرف ۴8 تا 7۲ ساعت آینده 
در اختیار کمیسیون امنیت قرار بگیرد و وقتی هم 
در ســامانه صحن علنی مجلس بارگذاری شــود، 
نمایندگان می توانند پیشــنهاد ات مربوط به این 
موضوع را در آنجــا درج کنند.وی گفت: در طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، اوا خواســتار 
آن هستیم که غنی ســازی اورانیوم ۲۰ درصد در 
کشــور احیا شده و نســل جدید سانتریفیوژهای 
IR۶ و IR8 مورد اســتفاده قــرار گیرد، ضمن این 
که یک رآکتور آب ســنگین مشابه رآکتور سابق 
اراک از طرف ســازمان انرژی اتمی مورد طراحی 
قرار گیرد.عمویی در توضیح بیشتر گفت: سازمان 
انرژی اتمی بر اســاس طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها مکلف شده است که کارخانه اورانیوم 
فلزی در اصفهان راه انــدازی کند، ضمن این که 
در حوزه هســته ای هم افزایش ذخایــر اورانیوم 
غنی شده در سطح پایین را دنبال کند.سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریــح کــرد: در حــوزه نظارتی هــم در حال 
بررسی موضوع هستیم و پیشنهاد ات مختلفی به 
کمیسیون رســیده که می توانم به موضوع ایجاد 

محدودیت های نظارتی بــرای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اشاره کنم؛ در همین راستا نمایندگان 
مجلس خواســتار آن بودند در صورتی که طرف 
مقابل بــه تعهداتش در اقتصادی پاســخ ندهد و 
فروش نفت جمهوری اسامی به وضعیت عادی و 
رضایت بخش نرسد و یا تبادات بانکی جمهوری 
اســامی ایران به موقعیت عادی و رضایت بخش 
نرسد، محدودیت های دسترسی به بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مبتنی بر پروتکل الحاقی 
در نظر گرفته شــده و اجــرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی متوقف شود.وی افزود: نمایندگان مجلس با 
توجه به شائبه هایی که درباره نقش بازرسان آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در مورد انتقال اطاعات 
جمهوری اســامی ایران دارنــد، انتظار دارند که 
بحث تقویــت محدودیت ها، بازرســی به صورت 
جدی مورد تصویب قرار گیرد و بر همین اســاس 
پیشــنهاد ات مختلفی به کمیســیون امنیت ملی 
رسیده است و با توجه به نظر هیأت رئیسه مجلس 
در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستیم 
و بایستی بعد از تصویب در دستورکار مجلس قرار 
گیرد و ســپس این طرح در  جلسه علنی مجلس 
که شاید هفته جاری و یا ابتدای هفته آینده باشد، 
مورد بررســی قرار گیرد.عمویی گفت: کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسات 
فوق العاده جزئیات طرح اقدامات راهبردی برای لغو 
تحریم ها و پیشنهاد ات نمایندگان برای غنای این 
طرح را بررسی خواهد کرد و این موضوع دستورکار 

اول این کمیسیون است.

جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
از غنی سازی 20 درصدی تا ساخت راکتور آب سنگین و 

محدودیت  نظارتی برای آژانس

در بیانیه نمایندگان مطرح شد؛
 ضرورت خاتمه اجرای 
پروتکل الحاقی



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 10 آذر 1399  14 ربیع الثانی 1442  30 نوامبر 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4513 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

استانها روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال 99 و 1400

افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی
بررسی جزئی تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار 
میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی 
که ســال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاســتی درپیش گرفت که در 
۳ســال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شــد؟ افزایش نقدینگی و آثار مخرب 
آن در اقتصاد کشــور طی ســال های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی 
اقتصاد مطرح بوده و اســت، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر 
شــده و آمار باایی در این خصوص به ثبت رسیده است.نقدینگی به مجموعه پول 
شامل ســپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در 
دســت اشخاص و شبه پول شامل سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار، سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز و ســپرده های متفرقه گفته می شود و در یک تعریف ساده، 
مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده 
نقدینگی هستند.در بین دو جزء نقدینگی، »پول« خاصیت »نقدشوندگی« بیشتری 
دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، »شبه پول« اگرچه 
می تواند با اســتفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کااها و خدمات مورد 
استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به عنوان 
یک ســپرده مدت دار بانکی، از سرعت گردش پایین تری برخوردار است. مانند سایر 
کشــورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار 

اندک و در حدود سه درصد است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳6.2 درصد 
رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می دهد 
رشد نقطه به نقطه »پول« در شهریورماه به ۸۰.2 درصد رسیده است که این رقم، 
یک رشد تاریخی محســوب می شود. این روند باعث شده است که نسبت »پول به 
نقدینگی« در آخرین ماه تابســتان از 2۰ درصد عبور کند.دو نشان مهم خطرناک، 
افزایش بی ســابقه نسبت پول به نقدینگی و رشــد ضریب فزاینده نقدینگی است. 
آمارها نشان می دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور ماه به 2۰.۷ درصد رسیده که 
از مهر 92 بی ســابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 

۷.۸ درصد رسیده است.

 رشد افسارگســیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه 2600 میلیارد 
تومان نقدینگی خلق می شود

بررسی ها نشان می دهد،  ۷۴ درصد از مجموع نقدینگی خلق شده تا پایان سال 9۷، 
تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی نژاد و مابقی 
سهم سایر دولت های قبل اســت.برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در 
سال 9۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شده که این آمار در سال 9۸ 

روزانه به ۱6۰۰ میلیارد تومان و در سال 99 به 26۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشــت.همزمان با رشد افسارگسیخته 
نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای 
پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در ۵ ماهه ابتدای سال 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که 2۵۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی 
توســط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و ... ریشه سیل نقدینگی را 
حل نمی کند.افزایش چشم گیر نقدینگی در سال های اخیر موجب شده تا بارها مقام 
معظــم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید 
کنند، در همین باره، رهبر معظم انقاب اســامی در شهریور ۱۳9۷ درباره تشکیل 

هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.

 اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟
بررســی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام 
معظم رهبری بااخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این 

کمیته با حضور افرادی تشــکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی 
بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای 
اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شــاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده 
هستند.در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه ی نیاورانی 
ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن 
و اســتفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشــتر به افراد خاصی میدان داده شده تا 
مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع 
اقتصاددان های کشــور فقط در لیبرال ها خاصه شده است.درحالی که اساساً این 
کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت 
2 سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی 
با سابقه  ی فکری خود آیا اصوا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته 
دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ 
در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت 
ادامه این تئوری ســازی ها در بانک مرکزی است.تفکرات این گروه که سال هاست 
بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی ها 
شــهرت دارند، در این سال ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه 
بانکی شده که نتیجه این سیاســت ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای 
اقتصادی اســت.حجم نقدینگی کشور که در اسفند 96 بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقاب 
اسامی است، طی سه ســال 9۷ تا 99 بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته و اان از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

 نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟
یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات،  ایجاد رشد 
اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده اســت درحالی که این نسخه یک نسخه شکست 
خورده اســت و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها 
منجر به رشــد صادرات و جهش تولید نشده اســت در عوض با ایجاد موج تورمی 
باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس 
رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.همانطور که از آمارهای ارائه شده در 
این گزارش نیز مشــخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن 
غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال ها همزمان با 
این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه،  
پروژه بدهکار کردن دولت را در دســتور کار قــرار دادند.اقتصاددان های لیبرال در 
سال های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و 
تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی،  نقش غالب 

مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.
در ســال 92 با نسخه هایی که این گروه از مشــاوران اقتصادی دولت تجویز کرده 
بودند، با اجرای بسته سالم ســازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک ها داده 
شد؛   هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره 
گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان 
سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

گفتنی است از سال ۱۳9۰ به بعد، سهم بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی 
درحال افزایش بوده و این مســیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر  
بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته 
اســت.ضمن اینکه از سال ۱۳9۷ و طبق ایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های 
خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک های خصوصی است. در بخش بدهی 
بانک های دولتی به بانک مرکــزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی 

است،  در سال 9۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴.9 مربوط به بانک های تخصصی است.
ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد ۵۴ درصدی، از ۴.6 واحد در 
سال ۱۳9۰ به ۷.۰۱ واحد در سال ۱۳9۸ افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر 

در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها،  نسبت 
سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 
به کل سپرده ها.آمارهای رســمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی ۱۳ 
درصد مصوب شــده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها 
حدود ۱۱ درصد اعمال می شــود که این موضوع موجب باز گذاشــتن دست بانک 
ها در خلق نقدینگی شده است.اان نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده ولی 
۱۰.۵ درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید 
است ولی عدم اجرای نرخ ۱۳ درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده 
است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت 

تولید برود سر از ملک و ارز و ... در آورده است.

 کاهش نرخ ذخایر قانونی به اســم حمایت از تولیــد و به کام بانک های 
خصوصی

نکته جالب اینجاست که در ۱۰ سال گذشــته، روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک 
مرکزی روند نزولی داشــته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شــده 
است. این درحالی اســت که در همین تاریخ، تاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، 
خودرو، مســکن و ... افزایش یافته است.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ 
ذخیره قانونی و کاهش نســبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده ها،  دو عامل مهمی 
بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها 

در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.

 اجرای چراغ خاموش نسخه های صندوق بین المللی پول در ایران
ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در باا 
هم اشــاره کردیم،  اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری 
بودجه در نقدینگی و تورم پیشــنهادهایی مبنی بر انتشــار اوراق بدهی را مطرح و 
اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روســت و مهمترین آنها بدهکار کردن 
دولت  های آینده است.اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و ... کلیدواژه هایی 
است که براســاس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر 
به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند آنچه در قالب 
سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبًا 
در ســال 9۴  توســط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.در دی 
ماه ســال 9۴ صندوق بین المللی پول گزارشــی را منتشر می کند که نسخه ای را 
برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به ســمت 
بدهی سازی و انتشــار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در 
ایران با نرخ 2۵ درصد قطعاً سرنوشــتی جز بحران بدهی و ... نخواهد داشت.برخی 
کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه 
دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دســتورکار قرار گرفته باشد 
و ســهم آن از کل درآمدهای بودجه ای دولت در بااترین حالت به ۱۵ تا 2۰ درصد 
برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه های بودجه ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون 
اتخاذ برنامه ای بلندمدت برای اصاح ســاختار بودجــه و افزایش درآمدهای پایدار، 
قابل توجیه نیســت و تنها کار دولت های آینده را در بازپرداخت اصل و ســود آن 
دشــوار می کند.با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصًا مبهم و پیچیده نیست؛ 
در طول ســال های گذشــته تقریباً تمام گروه ها و جناح های سیاسی و اقتصادی بر 
مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشــتند؛ به عبارتی در تمام سال های بعد از انقاب و 
به خصوص سال های اخیر »اولویت« اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده )و هست(، و 
آنچه باید در »متن« قرار می گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار 
توسعه غربی که مهمترین پیش شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!از 
جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده اند 
عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی،  تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 
طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شــعب، تاش برای وصول مطالبات 

غیرجاری، اصاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک ها.

پی گیری تکمیل طرح های بازآفرینی شهری 
در دیدار مسئوان استان 

ایام _صمیم نیا _مدیرکل راه و شهرســازی استان ایام به همراه احمد کرمی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایام با اعضای هیئت مدیره و مسئوان 
شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی دیدار کردند.، در این دیدارهای 
جداگانه که با روستا و آیینی از اعضای هیأت مدیره و الماسی معاون فنی ونظارت 
شرکت بازآفرینی شــهری به عمل آمد، اختصاص سهمیه قیر به شهرداریهای 
استان، اختصاص اعتبار تکمیلی برای پروژه های اقدام مشترک بازآفرینی شهری 
در محات مورد هدف و شهرهای استان، پرداخت سهم تخفیف پروانه ساختمانی 
واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده به شهرداریهای استان  و ... مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.گفتنی است که در هر سه دیدار، مسئوان مذکور در خصوص 

خواسته های مطرح شده قول مساعد دادند.

فرمانده انتظامی استان قم :
 هوشمند سازی خدمات و کاهش سطح 

تماس ، سامت اداری را افزایش می دهد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری 
و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان قــم ، همزمان با 
هفتــه مبارک بســیج ، ســردار میرفیضــی فرمانده 
نیروی انتظامی اســتان قــم درمعیت تنــی چند از 
معاونــان و فرماندهــان این نیــرو ضمــن بازدید از 

مرکــز مدیریت حمل ونقل راهها ، درجلســه ای با حضــور مدیرکل ، معاونین 
و روســای ادارات اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم اظهار 
 داشــت : هدف همه ما ، ارتقا ســطح خدمات و افزایش رضایتمندی اســت .

وی درادامــه بر ضرورت ارائه خدمات موضوعه با هوشــمند ســازی و از طریق 
درگاههــای اینترنتی تاکید و تصریح کرد: کاهش ســطح تمــاس ارباب رجوع 
 و کاربــر ) نیرو( ، موجب تســریع در امور وافزایش ســامت اداری می گردد .

ســردارمیرفیضی با ذکر این مهم که درراستای اجرای سیستم هوشمند سازی 
ارائه خدمات ، موفق به کاهش ۷۰ درصدی مراجعات حضوری به مجموعه شماره 
گذاری استان شده ایم ، تصریح کرد :باید دستگاههای ذی ربط دررفع مشکات 
 فی مابین ، از اقدامات تقابلی پرهیز و تعامل و تفاهم را دردستور کار قراردهند. 

وی اجــرای طرحهای زود بازده و کم هزینه را در رفع بســیاری از نواقص جاده 
ای موثر برشــمرد و متذکر شــد : نباید درانتظار تامین منابع اعتباری منفعل 
 ماند،  بلکه با اســتفاده از ظرفیــت موجود و طرحهای جایگزیــن اقدام کرد .

مســئول انتظامــی اســتان قــم درخصوص نحــوه ارائــه آمار تلفــات جاده 
ای نیــز اظهــار داشــت : اعــام تعــداد تلفــات جــاده ای درسیســتم 
 اطــاع رســانی ناجــا ، بــه صــورت برخــط ودر ســرصحنه  می باشــد .

وی ادامه داد : اما متاسفانه سازمان پزشک قانونی به دایلی همچون طوانی شدن 
 روندکالبد شکافی ، نسبت به اعام تعداد تلفات ، بعضا باتاخیر اقدام می نمایند .

سردار میرفیضی افزود : به همین دلیل ،طی سالجاری ، تعداد ۱۴ نفر از فوتیان 
حوادث جاده ای ســال قبل در آمار ســال 99 لحاظ شده که این مهم موجب 

افزایش چشمگیر درصد تلفات جاده ای در سالجاری شده است .

تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن استان 
گلستان با سازمان تبلیغات اسامی 

تفاهم نامه همکاری دوجانبه فی مابین اداره کل بنیاد مســکن اســتان با 
سازمان تبلیغات اسامی استان مبنی بر ساخت و تامین مسکن مقاوم برای 
جامعه هدف سازمان تبلیغات اسامی منجمله هیات های مذهبی، مداحان، 
طاب تحت پوشــش و … به امضاء حجت ااســام والمسلمین ولی نژاد، 
رئیس ســازمان تبلیغات اسامی استان و مهندس حسینی، مدیرکل بنیاد 
مســکن استان رسید.ازم به ذکر اســت طبق این تفاهم نامه بنیاد مسکن 
استان جهت ساخت هر واحد مسکونی تا سقف 6۵ میلیون تومان تسهیات 
قرض الحسنه با بازپرداخت پانزده ســاله پرداخت می کند.همچنین مقرر 
گردیــد به نیازمندان و واجدان شــرایط این تفاهم از محل حســاب ۱۰۰ 

حضرت امام خمینی ره کمک باعوض نیز پرداخت گردد.

بهره برداری از تعدادی از واحدهای احداثی 
حوادثی در سایت جدید 

تعدادی از واحدهای احداثی حوادثی ناشی از رانش روستای جابجایی آق امام 
مراوه تپه با حضور اســتاندار گلستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رانش زمین در فروردین و اردیبهشــت ماه سالجاری به 6۴ واحد مسکونی 
در محله سعد آباد و احمدآباد روستای آق امام شهرستان مراوه تپه خسارت 
وارد کرد که بافاصله بعد از وقوع حادثه، بنیاد مسکن استان نسبت به تامین 
زمین، آماده سازی، تفکیک، واگذاری و تامین اعتبار جهت ساخت واحدهای 
مسکونی اقدام نمود.کلیه این واحدها از ۵۵ میلیون تومان تسهیات قرض 
الحســنه و 2۵ میلیون تومان کمک باعوض برخوردار هســتند و طراحی، 
نظارت و صدور پروانه کلیه واحدها رایگان و هزینه آن توســط بنیاد مسکن 
استان پرداخت میشود.۸ تن سیمان رایگان اهدایی مقام معظم رهبری نیز 

به کلیه این واحدها اهداء شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان از 
زحمات همکاران تقدیر کرد

سید محمدحسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان در پیامی از زحمات و تاشهای 
معاونین و همکاران شــعب گنبد و مراوه تپه به جهت هرچه باشــکوه تر برگزار 
شدن مراســم افتتاح واحدهای مســکونی خســارت دیده از زلزله و رانش در 
روســتاهای فرق ســر و آق امام و همچنین طرح هادی روستای کرند و بازدید 
از واحدهای در حال احداث مسکن محرومین تقدیر و تشکر کرد.مدیرکل بنیاد 
مسکن استان با حضور استاندار گلستان، نماینده مردم شریف شهرستان گتبد، 
معاون عمرانی اســتاندار، مدیرکل بازرسی استانداری، مدیرکل مدیریت بحران، 
مدیرکل دفتر امور روســتایی، مدیرکل راهداری، فرمانداران گنبد و مراوه تپه، 
علما و جمعی از مدیران شهرســتان های گنبد و مراوه تپه فاز دوم طرح هادی 
روستای کرند از توابع شهرستان گنبد، اولین واحد احداثی حوادثی ناشی از زلزله 
یکماه قبل شهرســتان مراوه تپه در روستای فرقسر، واحدهای احداثی حوادثی 
ناشــی از رانش زمین در روســتای آق امام مراوه تپه افتتــاح و از روند احداث 
مســکن محرومین با حضور مدعوین بازدید بعمل آمد.استاندار گلستان در این 
مراسمات سرعت عمل و تاش های مجموعه بنیاد مسکن برای خدمت رسانی 
به مردم بویژه خسارت دیدگان از حوادث را بینظیر و مثال زدنی توصیف کرد و 

از مجموعه بنیاد تشکر کرد.

بازار بی رمق خانه های ارزان قیمت
به دنبال کاهش محسوس معامات و توقف روند رشد قیمت، بازار خانه های کوچک متراژ و قیمت مناسب نیز دچار 
کسادی شده است؛ به طوری که در شش منطقه ارزان قیمت تهران فقط ۷۳۷ فقره معامله انجام شده که ۱6 درصد 
از کل قراردادهای خرید و فروش آبان ماه را شامل می شود.از میان مناطق 22 گانه شهر تهران ۴۰ درصد معامات 
در شــش منطقه دارای قیمت بااتر از میانگین شــهر انجام می شود و سهم ۱6 منطقه دیگر 6۰ درصد از معامات 
اســت که با توجه به تعداد و تراکم جمعیتی این مناطق سهم چندان باایی محسوب نمی شود. به بیان دیگر بازار 
خانه در مناطق ارزان قیمت رونق چندانی ندارد. کاهش قدرت خرید، انتظار برای افت بیشتر قیمتها و توقف معاماتی 
از دایلی کسادی بازار خانه های ارزان قیمت محسوب می شود.آمارها نشان می دهد قیمت مسکن در مناطق ۱ تا 
6 پایتخت بااتر از نرخ میانگین شهر و در مناطق ۷ تا 22 پایین تر از متوسط قیمت یعنی 2۷ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان در هر متر مربع است. با این حال سهم شش منطقه گران قیمت که همگی در نیمه شمالی تهران قرار دارند از 
معامات مسکن قابل توجه است. این نمایه از پایین بودن توان متقاضیان واقعی در بازار مسکن حکایت دارد.آبان ماه 
امسال رتبه اول فراوانی معامات برحسب متراژ واحدهای مسکونی به خانه های 6۰ تا ۷۰ متر و همچنین ۵۰ تا 6۰ 
متر هر کدام با سهم ۱۵ درصد از قراردادهای خرید وفروش آبان مربوط شد. رتبه دوم به واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر و 
جایگاه سوم به خانه های ۴۰ تا ۵۰ متر هرکدام به ترتیب با سهم ۱2 و ۱۱ درصد تعلق گرفت.درخصوص قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی نیز خانه های متری ۱۴ تا ۱6 میلیون تومان با سهم ۸.6 درصد از کل معامات رتبه اول را 
در اختیار دارند. واحدهای ۱6 تا ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع در جایگاه دوم قرار دارند و رتبه خانه های متری 
۱2 تا ۱۴ میلیون تومان با سهم 6.9 درصد سوم است. در جایگاه چهارم نیز واحدهای متری ۱۸ تا 2۰ میلیون تومان 
با سهم 6.۸ درصدی از کل معامات قرار دارند. به طور کلی ۴۱ درصد معامات در بازه قیمتی کمتر از 2۰ میلیون 
تومان در هر متر مربع انجام می شود و البته خانه های با قیمت بیش از متری ۵6 میلیون تومان 6.۴ درصد از کل 
معامات را در بر می گیرند.آبان ماه ۱۳99 ارزان ترین مناطق پایتخت به ترتیب منطقه ۱۸ با میانگین هر متر خانه 
به قیمت ۱2 میلیون و ۴۰ هزار تومان، منطقه 2۰ با نرخ میانگین ۱2 میلیون و ۷۴۵ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۱۳ 
میلیون و 9۵۰ هزار تومان، منطقه ۱6 با ۱۴ میلیون و ۳۵ هزار تومان، منطقه ۱۵ با قیمت ۱۴ میلیون و ۷2۰ هزار 
تومان و منطقه ۱9 با ۱۴ میلیون ۸9۰ هزار تومان در هر متر مربع بودند. این در حالی است که با وجود قیمت پایین 
مسکن، شش منطقه مذکور تنها ۱6 درصد از کل معامات مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.بررسی 
ها نشــان میدهد بازار آپارتمانهای کوچک و ارزان قیمت در مناطق جنوبی تهران نیز رونق چندانی ندارد؛   هرچند 
بازار مسکن در این مناطق با فقر فایلهای مرغوب کوچک متراژ و به قیمت مواجه است. اغلب آپارتمانهای نقلی نیز در 
مناطق 9 و ۱۰ وجود دارد. واسطه های ملکی می گویند که نرخهای پیشنهادی معموا بااتر از عرف این محله ها ارایه 
می شود و البته خریدار چندانی ندارد. بخصوص که از اواسط آبان ماه حجم عرضه در بازار مسکن حدود ۳۰ درصد 
افزایش و تقاضا ۴۴ درصد کاهش یافته است.از بین مناطق واقع در نیمه جنوبی تهران، بااترین قیمت به منطقه ۱۳ 
با متوسط 2۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع تعلق دارد و رتبه بعدی به منطقه ۱۴ با میانگین 2۰ میلیون 
تومان مربوط می شود.نگاهی به نرخهای پیشنهادی مسکن در مناطق جنوبی تهران نشان می دهد که قیمتها بااتر 
از نرخهای قطعی بر اساس معامات آبان ماه ۱۳99 ارایه می شود و در این شرایط خریداران در انتظار افت قیمتها 
هستند. محدوده قیمتی در استطاعت خریداران خانه در این مناطق نیز کمتر از 2۰ میلیون تومان در هر متر مربع 
است.آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 2۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸.2درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین تعداد 
معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه به ۴.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل ۴۸.۸ 

درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 9.9 درصد افزایش داشته است.

رییس کمیته اصاح ساختار بودجه مجلس؛
مسیر همه مشکات به دار4200تومانی ختم می شود

به باور محسن زنگنه، مشکاتی که دیروز در خصوص گرانی مرغ، گرانی روغن و افزایش قیمت سایر اقام اساسی مشاهده می شود برآمده از 
سیاست غلط توزیع دار۴2۰۰تومانی است . بنابراین از منظر این نماینده چنانچه دولت، زمینه حذف ارز ترجیحی را فراهم نکند، بعید است 
بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شود. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به سرانجام احکام اصاحی بودجه در مجلس گفت: با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکات اقتصادی کشور ناشی از محتوای بودجه است و از آنجا که اصاح کلی بودجه یک فرایند زمان بر 
و طوانی است، مجلس طرحی را در ۱2 بند برای امسال تدارک دید که بیشتر ناظر به اصاحات نهادی بودجه در بخش هایی چون شفافیت و 
عدالت است. تا به امروز ۴بند این احکام ۱2گانه در صحن علنی ، تصویب شده است. باقی این اصاحات که ۸بند است، روز یکشنبه هفته جاری 
از سوی نمایندگان تصویب و بافاصله برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان می شود.زنگنه در ادامه افزود: رویکرد مجلس در این احکام ۱2گانه 
دنبال می کند، مرتبط با ضرورت های پس از ارائه ایحه است نه اصاحات بنیادین دیگر. یعنی مجلس به مقوله مصارف و منابع بودجه ورودی 
نکرده اســت، چرا که فرصتی برای بررســی های محتوایی این موارد وجود ندارد. بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در سازمان برنامه و بودجه و دولت 
نهایی شده و به زودی راهی مجلس می شود. لذا تاش شده تا در بودجه۱۴۰۰،  راهکارهایی برای افزایش شفافیت، رصد دقیق ، جلوگیری از 
انحراف و تحقق عدالت در بودجه، مورد توجه قرار بگیرد. بعد از تصویب شورای نگهبان، این احکام توسط دولت در دستور کار اجرا قرار خواهد 
گرفت.او همچنین گفت: هرکدام از این ۱2بند، بخشی از نارسایی های بودجه را پوشش می دهد. مثا 2بند ویژه که از مهمترین بخش های این 
احکام است به بحث پرداخت های بودجه می پردازد. بر اساس اصاحات مقدماتی، همه پرداخت ها منوط به شناسه پرداخت و کد رهگیری 
شده است، ضمن اینکه دولت موظف شده که پرداخت های بودجه را به جای واسطه ها به ذینفع نهایی انجام دهد . تبعات عینی این 2بند در 
بودجه۱۴۰۰، آن است که  دیگر شاهد خلق نقدینگی توسط دستگاه ها به دلیل انباشت بودجه و انحراف بودجه از اهداف کلی خود نخواهیم 
بود. ضمن اینکه، بســیاری از ابی های مخرب و امضاهای طایی نیز بعد از اصاحات حذف خواهد شد.رییس کمیته اصاح ساختار بودجه 
مجلس گفت: بند دیگری از احکام اصاحی بودجه در حوزه پرداخت های حمایتی و نظامات یارانه ای است. بر اساس احکام اصاحی بودجه، 
دولت مکالف شده تا مجموعه پرداخت های حمایتی خود را در سامانه ای ثبت و ساماندهی کند. در حال حاضر دستگاه های حمایتی مختلف، 
بودجه های فراوانی را در قالب یارانه پرداخت می کنند، اما عدالتی در این خصوص وجود ندارد. به نحوی که در حال حاضر ۷میلیون نفر از اقشار 
محروم شناسایی شده اند که علی رغم فقر مطلق یارانه ای دریافت نمی کنند. او افزود: بند دیگری در حوزه شفاف سازی روابط مالی شرکت 
ملی نفت و استفاده کنندگان از خوراک ها است. مانند پتروشیمی ها، پاایشگاه ها، سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت که از این 
خوراک استفاده می کنند. در واقع ضرورت پیشگیری از تخلفات اقتصادی گسترده ای که متاسفانه طی سالهای گذشته بارها تکرار شده اند در 
این احکام لحاظ شده است. بخشی از پرونده های فسادی که این روزها مفتوح است به دلیل مناسبات ارتباطی اشتباهی است که بین شرکت 
ملی نفت و گیرندگان خوراک پتروشــیمی ها و...ایجاد شده است.زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نظامات مالیاتی نیز، معافیت های 
مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مجلس، دولت را موظف کرده که معافیت های مالیاتی غیر ضروری را حذف و فهرست معافیت های مالیاتی را 
با پیوست بودجه به مجلس ارائه کند. ضمن اینکه دولت در تقسیم بودجه بین استان ها ملزم شده که عدالت را بر اساس سطح محرومیت و بر 
اساس معکوس درآمد سرانه هر منطقه تخصیص دهد. در مجموع، شفافیت و امکان رصد و تحقق عدالت در بودجه ریزی مهمترین ویژگی های 
بودجه۱۴۰۰ است.نماینده مردم تربت حیدریه اظهارداشت: تقریبا مجموعه نمایندگان با ارز ۴2۰۰ تومانی مخالف هستند. معتقدم مشکاتی 
که این روزها در خصوص گرانی مرغ، روغن و سایر اقام اساسی مشاهده می شود برآمده از سیاست غلط توزیع ارز ترجیحی است . سیاست 
هایی که به جز رانت چند ده میلیارد داری برای سوداگران، کمکی به معیشت مردم نکرده است. بر این اساس به دولت توصیه کردیم، جلسه 
ای را در خصوص تعیین تکلیف ماده یک، یعنی شفاف سازی منابع، قبل از ارائه بودجه ترتیب دهد تا برخی از نارسایی های ارزی در بودجه 
اصاح شود. معتقدم چنانچه این اصاحات ضروری در خصوص بودجه صورت نگیرد، بودجه ۱۴۰۰ با مشکل تصویب در مجلس مواجه خواهد 
شد.این نماینده معتقد است، تصمیم گیری در خصوص موضوع نرخ بهره، توسط شورای عالی پول و اعتبار صورت می گیرد، اما به جهت اینکه 
بانکها ســهم باای ۸۵درصدی در تامین منابع کشور دارند و سپرده های عمومی کشور راهی بانک ها می شود، بنابراین نرخ بهره یک رابطه 

بسیار کلیدی در اقتصاد دارد. یعنی باا یا پایین رفتن نرخ بهره، بازارهای کشور را دچار تکانه های متفاوتی می کند.
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:گزیده خبر

فرصت استفاده از گاز ارزان ترکمنستان از دست رفت
رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران گفت: ایران می توانســت 
با اســتخراج و صــادرات منابع گازی محبــوس و ارزان قیمت 
ترکمنســتان، درآمدزایی خوبی داشته باشد که متأسفانه این 
فرصت از دست رفت.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا 
صالحــی با انتقاد از بی توجهی نســبت به اهمیت گســترش 
صادرات گاز، تســریع در نهایی شــدن اساسنامه شرکت ملی 
گاز را خواســتار شد و گفت: اگر قرار باشد ایران از منابع گازی 
خود که یک ســرمایه بین نسلی اســت، درآمدزایی کند باید 
رویکردها و پارادایم خود را در این رابطه تغییر دهد. ازم است 
در وزارتخانه و مجموعه های فعال، گاز به عنوان یک ســرمایه 
شــناخته شود و برای آن ارزش افزوده ایجاد کنند، در بازارهای 
همسایه سرمایه گذاری کرده و نیروگاه بزنیم و به کمک منابع 
گازی صادر شــده برق یا محصوات پتروشــیمی تولید کنیم، 
زیــرا از طریق این منابع گازی خــود را برای حضور بلندمدت 
در بازارها به کار می بندیم.وی افزود: در حال حاضر اساســنامه 
شــرکت ملی گاز که در مردادماه نشســتی درباره آن داشتیم 
و پیشــنهادهای خود را درباره آن تهیه کردیم در کمیســیون 
انرژی مجلس در دســت بررسی است و دنبال می کنیم.رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به سطح باای ذخایر گازی 
ایران و توانایی کشــور در درآمدزایی قابل توجه از این منابع بر 
لــزوم تغییر رویکردها و پارادایم حاکم بر کشــور تأکید کرد و 
ادامــه داد: ایران می تواند با صادرات این محصول در راســتای 
ســرمایه گذاری های طوانی مدت به ویژه در بین همســایگان 
خود قــدم بردارد.صالحی، صادرات گاز به عــراق و تولید برق 
در این کشور را یک سرمایه گذاری طوانی مدت در این کشور 
و در راســتای دیپلماسی ایران دانســت و تأکید کرد: چنین 
ســرمایه گذاری هایی را می توان در دیگر کشورهای منطقه نیز 

کلید زد. نکته اینجاست که باید به موقع تصمیم بگیریم و نقش 
داشته باشــیم. ترکیه امروز با میدان گازی که در دریای سیاه 
پیــدا کرده به زودی وارد عراق و نخجــوان که امروز در اختیار 
ایران است، می شود. اگر اقدام جدی از سوی ایران انجام نشود، 
رقبا جایگزین می شــوند و بازارهای خود را از دست می دهیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایران می توانســت با استخراج 

و صــادرات منابع گازی محبوس و ارزان قیمت ترکمنســتان، 
درآمدزایی خوبی داشــته باشــد و درعین حال به تقویت روابط 
خود با این کشــور کمک کند، گفت: متأســفانه این فرصت از 
دست رفت و با سرمایه گذاری کانی که انجام شد خط لوله تاپی 
کشیده شــد و قرار است منابع گازی ترکمنستان از این طریق 
به افغانستان، پاکستان و درنهایت به هند صادر شود.وی افزود: 

برنامه ریزی خوبی درباره سرمایه گذاری در ترکمنستان و ایجاد 
خط لوله انتقال گاز این کشور به دیگر مناطق انجام نشد و امروز 
حتی در مورد میزان گازی که در زمستان های قبل از این کشور 
وارد کردیم، دچار مشکل شدیم و بدهکار هستیم. به هرحال برای 
تبدیل ایران به هاب انرژی باید اقدام جدی انجام شود، زیرا منابع 
بزرگی در اختیار داریم و با لوله کشی به کشورهای شرق مانند 
پاکستان و هند و در غرب مانند عراق و حتی کشورهای اروپایی 
از طریق مدیترانه و دریای ســیاه، قادریم نقش خود را به عنوان 
بازیگر اصلی گاز منطقه تثبیت کنیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق 
ایران با تأکید بر ورود به بازارهای منطقه، حفظ ســهم خود در 
بازارهای مختلف را نیز بسیار مهم برشمرد و یک راه برای تقویت 
نقش آفرینی ایران در موضوع صادرات گاز را توجه به دیپلماسی 
و ورود موضوعات انرژی به رایزنی های دیپلماتیک کشور دانست.

صالحی اضافه کرد: امروز عاوه بر وزیر نفت و نیرو، وزیر خارجه 
نیز باید در مورد انرژی صاحب نظر باشــد و به کمک دیپلماسی 
اقتصــادی حضور ایــران در بازارهای منطقــه را تقویت کند. 
دراین بین بخش خصوصی نیز نقش پررنگی به عهده دارد، زیرا 
می تواند به کمک روابط خود در دیگر کشورها بازار سازی کرده 
و اجرای پروژه ها را تسهیل کند.صالحی ادامه داد: دولت می تواند 
حامل هــای انــرژی را تا لب مــرز آورده و از آنجا به بعد بخش 
خصوصی ورود کــرده و محور کار قرار گیرد مانند همان کاری 
که دولت ترکیه انجام داده و حامی کامل بخش خصوصی است 
یعنی ارتباط های خارجی را باید به بخش خصوصی سپرد.رئیس 
کمیســیون انرژی اتاق ایران همچنین ضمن تأکید بر اهمیت 
تسریع همکاری شــرکت توانیر با تولیدکنندگان و پیمانکاران 
صنعت برق، خواستار اولویت بندی قراردادهای جاری بر اساس 

میزان تأمین مالی شده است.

75 میلیارد دار صرفه جویی ارزی با افزایش 
گازرسانی به نیروگاه ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه ها در سال های اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع 
در نیروگاه هــا از ۴3 درصد در ســال ۱392 به ۱۰ درصد برســد و طبق اعام 
معاون وزیر نفت با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه ها معادل ۷۵ میلیارد دار 
صرفه جویــی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننــده گازوئیل به صادرکننده آن 
تبدیل شد. سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاه ها از سال ۱392 در دستور کار 
دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود 3۰ درصد 
انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف ســوخت های فسیلی مایع )گازوییل و 
نفت کوره( تأمین می کرد، به طوری که مصرف گازوئیل و نفت کوره در این صنعت 
بــه ترتیب معادل ۱2.2 و ۱۵.3 میلیارد لیتــر بود و مصرف گاز طبیعی در این 
صنعت به 3۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می شد.اما در سال های بعد با افزایش 
تولید گاز طبیعی در کشــور و اهتمام جدی به کاهش مصرف سوخت مایع در 
بخش نیروگاهی  و با وجود افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشته معکوس شد 
و سهم سوخت گاز از سبد سوخت مصرفی نیروگاه های کشور افزایش یافت، تا 
جایی که طبق اعام حســن منتظرتربتی - معاون وزیر نفت در امور گاز اگر در 
این بازه زمانــی افزایش 2.۵ برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق نمی افتاد، 
حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاه ها مصرف می شد، از این رو 
با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه ها معادل ۷۵ میلیارد دار صرفه جویی ارزی 

رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.
بــه این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در نیروگاه ها حدود 2۵۰ 
میلیون مترمکعب است و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ میلیون لیتر 
مازوت به عنوان خوراک مصرف می شــود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به 
فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این 
مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش می یابد، اما با افزایش صرفه جویی 
در بخش خاگی و تجاری این مقدار می تواند بیشــتر هم باشد.طبق اعام مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز، ســهم نیروگاه ها در مصرف گاز طبیعی در نیمه 
نخســت امسال با افزایش پنج درصدی نســبت به زمان مشابه پارسال، به ۴۱ 
میلیارد و 3۴۰ میلیون مترمکعب رســید که همه این موضوعات نشــان از این 
است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری برای حفِظ محیط زیست انجام دهد. 
این در شرایطی است که افزایش سهم نیروگاه ها از گاز طبیعی با اثرات مستقیم 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال نیروی کار 
کشــور و مشارکت مستقیم در توســعه پایدار، با مفهوم اساسی مسئولیت های 

اجتماعی مطابقت دارد.

وزیر نفت عراق:
درخواست معافیت از توافق اوپک پاس 

نخواهیم داشت
روزنامه دولتی الصباح به نقل از وزیر نفت عراق نوشت: این کشور از اوپک برای 
معافیت از کاهش تولید درخواســت نخواهد کــرد و انتظار دارد قیمت نفت در 
ابتدای ســال 2۰2۱ به حدود ۵۰ دار برسد. احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق 
اظهــار کرد که پایبندی اعضای اوپک پاس بــه توافق کاهش تولید به تقویت 
قیمتهــا کمک می کند و عراق بدنبال معافیت از کاهش تولید نخواهد بود زیرا 
نمیخواهد قیمتهای نفت سقوط کند.وزیران نفت اوپک دیروز دوشنبه و وزیران 
اوپک پاس روز سه شنبه برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید سال آینده و 
تاخیر احتمالی افزایش تولید برنامه ریزی شده در ژانویه، دیدار خواهند کرد.عراق 
که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت، امسال با بحران مالی، پاندمی 
ویروس کرونا و مشکات سیاسی دســت و پنجه نرم کرده و نتوانسته است به 
تعهداتش تحت توافق کاهش تولید اوپــک پاس به طور کامل عمل کند.آمار 
رســمی شرکت بازرگانی نفت عراق )سومو( نشان داد که عراق در اکتبر 3.۸۴2 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که بااتر از تولید 3.۶۰ میلیون بشکه در 
روز در سپتامبر و بااتر از سهمیه تولید 3.۸۰۴ میلیون بشکه در روز این کشور 
تحت توافق اوپک پاس بوده اســت.عراق قرار بود از ســپتامبر تا دسامبر ۶9۸ 
هزار بشکه در روز کاهش تولید جبرانی عاوه بر سهمیه کاهش تولیدش داشته 
باشــد که به 2۰3 هزار بشکه در روز در ســپتامبر و ۱۶۵ هزار بشکه در روز در 
ماههای اکتبر، نوامبر و دسامبر تقسیم شده بود.طبق آمار سومو، تولید میادین 
نفتی دولت فدرال عراق در اکتبر به 3.39۶ میلیون بشکه در روز و تولید منطقه 
کردستان به ۴۴۶ هزار بشکه در روز رسید. مقامات دولت فدرال عراق در گذشته 
مازاد تولید منطقه کردســتان را عامل نرخ ضعیف پایبندی این کشــور معرفی 
کرده بودند.علی عاوی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی عراق سه شنبه گذشته 
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.بر اساس گزارش پاتس، قرار بود محدودیت عرضه فعلی ۷.۷ 
میلیون بشکه در روز اوپک پاس از ژانویه تسهیل شده و به ۵.۸ میلیون بشکه 
در روز برسد اما وزیران این گروه به ابهامات پیرامون سطح تقاضای جهانی برای 
نفت اشــاره کردند که آنها را مجبور می کند افزایش برنامه ریزی شده تولید را 

به تاخیر بیاندازند.

تشدید بحران گازی مدیترانه با تاش 
فرانسه برای تحریم ترکیه

تاشــهای فرانسه برای به تصویب رســاندن تحریمهای اروپایی علیه ترکیه که 
با حمایت کشــورهای یونان و قبرس همراه است، قوت گرفته و انتظار می رود 
پاریس ماه آینده اقدام تنبیهی را پیشــنهاد کند.پیشــنهاد فرانسه برای تحریم 
ترکیه که تاکنون با عدم اقبال سایر دولتهای اتحادیه اروپا روبرو شده، در واکنش 
به ماهها اختاف بر ســر اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربن از سوی ترکیه در 
شرق دریای مدیترانه و منطقه مورد مناقشه با کشورهای یونان و قبرس مطرح 
شــده است. فرانســه می گوید این اقدام ترکیه نقض حریم آبهای سرزمینی و 
منطقه اقتصادی قبرس و یونان اســت.پاریس مــی گوید رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه به هشدارهای سران اتحادیه اروپا در اول اکتبر برای عقب 
نشینی در اختاف مربوط به اکتشــاف گاز در مدیترانه یا مواجهه با پیامدهای 
آن توجهی نکرده اســت.فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اواخر مهر ماه اعام کرد: 
کشتی اکتشافی اوروج رئیس به نقطه ای در مدیترانه بازگشته و فعالیتش را آغاز 
کرده اســت. این اقدام باعث برانگیخته شدن مجدد تنش میان ترکیه با یونان و 
قبرس شد که همسایگان این کشور و از اعضای اتحادیه اروپا هستند. تنشها میان 
این کشورها در ماههای اخیر پس از این که ترکیه حفاری و اکتشاف برای نفت 
و گاز در شــرق مدیترانه را ازسرگرفت، شعله ور شد. یونان و قبرس این منطقه 
را بخشــی از آبهای سرزمینی خود می دانند. تشدید تنشها در شرق مدیترانه و 
اختاف فزاینده میان یونان و ترکیه که هر دو از اعضای گروه ناتو هستند، باعث 
شــده اتحادیه اروپا وضع تحریمها علیه ترکیه بر سر حفاری در شرق مدیترانه 
را بررســی کند.انتظار می رود پارلمان اروپا روز پنج شنبه با تقبیح بازدید اخیر 

اردوغان از قسمت شمالی جزیره قبرس، خواستار تحریم علیه ترکیه شود.

همکاری در ساخت نیروگاه؛ فصل جدید 
همکاری های ایران و روسیه

 تهــران و مســکو همواره در حال تاش برای رفع موانع موجود در مســیر ارتقا ســطح 
همکاری های اقتصادی و تجاری هستند که یکی از این موارد توسعه همکاری های دوجانبه 
در زمینه انرژی به ویژه ســاخت نیروگاه مشــترک است.تسریع در اجرای موافقتنامه های 
حوزه نفت و انرژی، خطوط انتقال نفت و گاز، همکاری در میادین نفتی، توسعه مناسبات 
حوزه انرژی و نیروگاهی و نیز همگرایی ایران و روســیه در موضوعات بین المللی از جمله 
همکاری در ســازمان کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک، موســوم به اوپک پاس همواره 
از مهمترین موضوعات مورد بررســی میان دو کشــور است.به گزارش اسپوتنیک، یکی از 
جدیدترین توافق های صورت گرفته میان ایران و روســیه توافق مربوط به ساخت نیروگاه 
سیریک است.  مجری طرح های نیروگاهی بخار شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره 
به توافق این شرکت با پیمانکار جدید روسی برای ساخت نیروگاه سیریک هرمزگان، گفت: 
عملیات اجرایی این پروژه به زودی با اســتفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه آغاز خواهد 
شــد.»بهنام خائفی نژاد« افزود: با توجه به معرفی پیمانکار جدید از ســوی وزارت انرژی 
روسیه برای ســاخت نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان، مذاکره های 
قراردادی با این شــرکت از ابتدای ســال آغاز شد که پس از برگزاری 9۰ جلسه در نهایت 
توافق ازم با شــرکت روســی انجام و قرارداد به امضای طرفین رسید.این مقام مسؤول با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر فاز اول مطالعه تکمیل و شــروع فاز دوم مطالعه در دســتور 
کار اســت، گفت: مطابق با برنامه ریزی انجام شــده پس از اخذ تأیید نهایی وزارت دارایی 
روسیه و متعاقب آن گشایش ال سی پروژه، در آینده نزدیک عملیات اجرایی نیروگاه آغاز 
خواهد شد.پیشــتر »رضا اردکانیان« وزیر نیرو در شهریور سال جاری گفته بود: پیمانکار 
جدید نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک در استان هرمزگان از سوی روسیه انتخاب 
شده که مورد تأیید است و انتظار می رود عملیات اجرایی این نیروگاه به زودی آغاز شود.

آذرماه ۱39۷ بود که وزیر نیرو گفت: عملیات اجرایی طرح بزرگ یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی 
نیروگاه ســیریک واقع در شرق استان هرمزگان انجام می شود.رضا اردکانیان آن هنگام در 
حاشــیه بهره برداری از مرحله نخست طرح نوســازی خط آبرسانی میناب به بندرعباس 
اظهار داشت: نیروگاه سیریک با خط اعتباری فدراسیون روسیه با اعتبار یک هزار و 2۰۰ 
میلیون دار ساخته می شود.2۴ شهریور پارسال وزیر نیرو از تمدید وام دولتی روسیه برای 
احداث نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی در منطقه ســیریک هرمزگان خبر داد.وی همان 
زمان در دیدار »ســرگئی استورچاک« معاون وزیر دارایی فدراسیون روسیه که در تهران 
برگزار شد، گفت: قرارداد استفاده از وام یک میلیارد و 2۰۰ میلیون یورویی دولت روسیه 
برای احداث نیروگاه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی سیریک هرمزگان به دلیل طوانی 
شدن تشریفات عملیاتی نیازمند یک الحاقیه برای تمدید مدت قرارداد بود که این الحاقیه 
بین وزارت دارایی روسیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران امضا شد.شهرستان سیریک 
در سواحل دریای عمان و خلیج فارس واقع است.گفتنی است راندمان نیروگاه های حرارتی 
کشور پارسال با اقدام های صورت گرفته افزایش یافت و برای نخستین بار در تاریخ صنعت 
برق کشورمان به 3۸.۵۶ درصد رسید که در سطح مناسبی در مقایسه با سایر کشورهای 
جهان است.راندمان نیروگاه های حرارتی کشورمان درحالی پارسال به 3۸.۵۶ درصد رسید 

که این رقم در جهان 3۷.3 درصد است.

 سخنگوی صنعت برق گفت: فعالیت 
و خدمت ســانی بــه مردم توســط 
صنعت برق در شــرایط کرونا و حتی 
روزهای تعطیل تداوم دارد.به گزارش 
پایــگاه اطاع رســانی وزارت نیــرو، 
افزود:  »مصطفی رجبی مشــهدی« 
به جز گروه هــای عملیاتی که به ویژه 
در هنگام تغییرات جوی در آمادگی 
کامل قرار دارنــد، نیروهای فنی در 
نیروگاه هــا برای حفــظ تولید برق و 
کارکنان بهره برداری در طول خطوط 
انتقال، فوق توزیع و پســت های برق 
کشــور به فعالیت بازرســی و پایش 
لحظه ای خود ادامــه می دهند. وی 
افــزود: کارکنان صنعت بــرق برای 
تامین انرژی مورد نیــاز مردم که از 
ضروریات محسوب می شود و به ویژه 
برای بیمــاران کرونایی کــه نیاز به 
استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز 
دارند، شــبانه روزی فعالیت می کنند.

رجبی مشــهدی توضیح داد: اکنون 
کارکنان وزارت نیرو در نیروگاه ها، بهره 
برداری از خطوط و پســت های فشار 
قوی و شــرکت های توزیع به عنوان 
پیشانی صنعت برق، فعالیت می کنند 
لحظه ای  به مردم  تا خدمت رســانی 
با وقفه روبرو نشــود.وی تاکید کرد: 
تاکنون هیچ اختالی به دلیل شیوع 
کرونــا در زنجیره عرضه برق شــامل 
تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت 
مورد نیاز نیروگاه ها، اجرای پروژه های 
احداث، نگهداری و تعمیرات، پایداری 
شــبکه تولید، انتقال و توزیع برق رخ 

نداده است.به گفته سخنگوی صنعت 
برق، هموطنــان می توانند برای رفع 
مشکات احتمالی در شبکه، در همه 
ساعت های شبانه روز از طریق سامانه 
تلفنی ۱2۱ و یا اپلیکیشــن برق من 
اقدام کنند.در حال حاضر 3۰ میلیون 
مشترک خانگی در کشور وجود دارد 
که در دو دســته »زیرالگو« و »بیش 
ازالگو« تقســیم بندی شــده اند که 
برای هرکدام تعرفــه خاصی تعریف 
شــده اســت. در این بین ۸۵ درصد 
از مشــترکان زیرالگو بــرق مصرف 
می کننــد و بالغ بــر ۱۵ درصد بااتر 

از الگوهای تعیین شده مصرف دارند، 
در طرح برق امید مشــترکان زیرالگو 
هم به دو دســته خوش مصرف و کم 
مصرف تقسیم بندی می شوند که کم 
مصــرف ها تخفیف صــد درصدی را 
مشترکان  کرد.البته  خواهند  دریافت 
خوش مصرف هم می توانند با رعایت 
نکاتی ســاده، خود را بــه جرگه کم 
مصرف هــا رســانده و از تخفیف صد 
درصــدی بهای برق مصرفی بهره مند 
شــوند چراکه تعرفه های برق پلکانی 
اســت و هرچــه از میــزان مصرف 
برق مشترکان کاســته شود، مزایای 
دارد.چنانچه  خانوارها  برای  اقتصادی 
مشــترکان ۱۰ درصد مصــرف برق 
خود را کم کنند، 2۰ درصد از هزینه 
برقشان کم می شود و در صورتی که 
2۰ درصد مصــرف را کاهش دهند، 
شاهد کاهش ۴۰ درصدی هزینه برق 

مصرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق اعام کرد:
تداوم فعالیت صنعت برق در 

روزهای تعطیل کرونایی

دبیــرکل اوپک با تاکید بــر نیاز صنعت نفت به 
۱2 تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دار سرمایه گذاری، 
گفت: با وجود همه چالش ها، آینده روشنی برای 
صنعت انرژی پس از همه گیری کرونا ترسیم می 

شود.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، محمد سانوسی بارکیندو در یکصد 
و ســی و چهارمین نشست کمیسیون اقتصادی 
اوپک )ECB( که روز چهارشــنبه )پنجم آذرماه( 
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: شاهد 
بازگشت تدریجی به سطح تقاضای نفت پیش از 
همه گیری کرونا و پس از آن شــاهد رشد قابل 

توجه تقاضا در اواسط این دهه خواهیم بود.
وی با اشاره به دستاوردهای توافقنامه همکاری 
در برقراری توازن بازار و عملکرد صحیح صنعت 
نفت و چشــم انداز اقتصاد جهانــی، افزود: همه 
تاش های ما از جمله کاهش عرضه بی ســابقه 
نفت منجر به شکل گیری بزرگ ترین تعهد برای 
ثبات در تاریخ بــازار نفت )مقدار و مدت زمان( 
شــد.دبیرکل اوپک درباره اقتصاد جهان، گفت: 
اوپک پیش بینی می کند رشد اقتصاد جهانی در 
سال 2۰2۰، ۴.3 درصد کاهش و در سال 2۰2۱، 
۴.۴ درصد افزایش یابد.بارکیندو تأکید کرد: برای 
حمایت از روند بازیابــی بازار نفت از همه گیری 
کرونا و تأمین انرژی مورد نیاز آینده جهان، همه 
انواع انرژی، از جمله نفت و گاز، نیاز خواهد بود.

بهبود بازار نفت با پشتوانه واکسن کرونا
دبیــرکل اوپک همچنین در هشــتمین کمیته 
مشــترک فنی اوپک و غیر اوپک که روز جمعه 
)هفتم آذرماه( و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شــد، گفت: انتظار عرضه واکســن کرونا سبب 
بهبود شرایط روانی بازار شده است. با این حال، 
باید همچنان موضع خود را تا زمان کاهش موارد 
ابتاء به ویروس کووید -۱9 حفظ کنی زیرا هنوز 

در اوج این فاجعه هستیم.بارکیندو همچنین به 
تأثیر مخرب همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد 
جهــان و بازار جهانی نفت اشــاره و اظهار کرد: 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت بســیار کاهش 
یافته اســت.دبیرکل اوپک گفت: سرمایه گذاری 
در ســال جاری تا 3۰ درصد کاهش یافت، این 
رقم بیشــتر از زمان رکود اقتصادی در سال های 
2۰۱۴ تا 2۰۱۶ است. صنعت نفت حتی پیش از 
همه گیری کرونا همچنان درگیر آن بود.بارکیندو 
افزود: صنعت نفت به ۱2 تریلیون و ۶۰۰ میلیارد 
دار سرمایه گذاری نیاز دارد تا بتواند نوسان ها را 
کاهش دهد و از بحران احتمالی انرژی در آینده 

جلوگیری کند.

به تعویق افتادن نشســت کمیته وزارتی 
نظارت بر توافق اوپک پاس

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از رویترز 
بــه نقل از یک منبــع آگاه، برگزاری نشســت 
غیررســمی یکی از نشست های اوپک پاس که 
قرار بود برگزار شــود به تعویق افتاد و اشاره به 
دلیل به تعویق افتادن این نشســت ذکر نشده 
اســت.اوپک پاس در حال گفت وگــو برای به 
تعویق انداختن تسهیل کاهش تولید این ائتاف 
است، زیرا تقاضای نفت همچنان در پی افزایش 

ابتاء به ویروس کرونا ضعیف است.قرار است بر 
اساس برنامه ریزی مشخص شده در توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک پاس، کاهش تولید کنونی این 
ائتاف حدود 2 میلیون بشــکه در روز تسهیل 

شود.

نیجریه خواستار افزایش سهمیه 
نیجریه  رئیس جمهــوری  بوهــاری،  محمــدو 
پنجشنبه )ششم آذرماه( اعام کرد که کشورش 
برای حمایت از اقتصاد و ایجاد زیرســاخت برای 
جمعیت قابل توجه خود که بسیاری از آنها فقیر 
هستند به تولید نفت بیشتری نیاز دارد.بر اساس 
بیانیه دفتر بوهاری، وی از اوپک خواســته است 
هنگام تقســیم بندی سهمیه کاهش تولید نفت 
اعضا، این مســئله را در نظر گیرد.نیجریه اوایل 
ماه جاری میادی، از اوپک خواســته بود که با 
قرار دادن میدان اگبامی این کشور در طبقه بندی 
میعانات نفتی، ســهمیه تولید نفــت نیجریه را 
ارزیابی کند.این درخواســت به معنای افزایش 
سهمیه تولید نفت این کشور است، زیرا میعانات 

در سهمیه بندی اوپک قرار نمی گیرند.
این اقدام سبب افزایش پایبندی نیجریه می شود، 
ســه منبع از ۶ منبع ثانویه اوپک این میدان را 
در حــوزه نفت خام و بقیه آن را میعانات در نظر 
گرفته اند.الجزایر که اکنون ریاست دوره ای اوپک 
را به عهده دارد در این باره اظهار کرده بود که هر 
تاشی برای تغییر سهمیه های تولید نفت اوپک 
می تواند سبب فروپاشی بازار نفت شود.یکصد و 
هشتادمین نشســت وزیران اوپک و دوازدهمین 
نشست وزیران اوپک و غیراوپک 3۰ نوامبر و یکم 
دسامبر )دهم و یازدهم آذرماه( برگزار می شود. 
این کمیته با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا 
در سراســر جهان و تأثیر مــداوم آن بر ثبات و 
بهبود بازار، به بررسی بازار نفت و اقتصاد جهانی 

پرداخت.

دبیر کل اوپک خبر داد:
کاهش ۳۰ درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت

ترخیص ۴ میلیون تن کاا از گمرکات از زمان اباغ مصوبه دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلســه بررســی روش های 
تامیــن ارز کااهای وارداتی، دو روش ایفــای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان را معرفی کرد.به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، علیرضا رزم حسینی در جلسه ای با اشاره به روش 
هایی بــرای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تمامی 
صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی )از ابتدای سال ۱۳۹۸ به 
بعد( با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت می توانند به ایفــای تعهدات ارزی 
خود بپردازد.وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: در صورت 
عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان 
حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از 
طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا  کنند. 

رزم حســینی بیان داشت:  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه 
تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران موظف هستند 
موارد فوق را پیگیری نمایند و اقدامات و برخوردهای قانونی 
ازم را در صــورت لزوم انجام دهند.رزم حســینی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به تشــکیل قرارگاه جهش 

تولید با حضور نمایندگان دســتگاه ها حاکمیتی تصریح کرد: 
در شرایط ســخت اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه 
دستگاه های مرتبط باید با هماهنگی همدیگر تصمیمات کان 
اتخاذ نمایند که این قرارگاه نیز در همین راستا می باشد.وی 
همچنین اقناع افکار عمومــی را از دیگر وظایف این قرارگاه 
دانست و گفت: بخشــی از کارهای قرارگاه اتخاذ تدابیر ازم 
برای اقناع افکار عمومی نســبت به تصمیمات گرفته شده در 
حوزه مباحث اقتصادی اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهور 
در خصوص ترخیص کااهای اساسی اعام کرد: از زمان اباغ 
ایــن تصمیم ۴ میلیون تن کاا از گمرکات کشــور ترخیص 
شــده است که این کار بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای تقویت پول ملی هم راســتا با 
بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، گفت: جلوگیری از افزایش 
بی رویه نرخ ارز و تقویت پول ملی رسالت بانک مرکزی است و 
کارهای انجام شده توسط وزارت صمت نیز هم راستا با اهداف 

بانک مرکزی است.

تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای 
ارزش اظهاری کااهای وارداتی

ستاد تنظیم بازار اعام کرد: بررسی ارزش اظهاری کااهای وارداتی بر اساس 
ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت ســفارش قبل از اظهار گمرک 
ماک عمل گمرک خواهد بود.به گزارش وزارت صمت، بر اســاس تصمیم 
ستاد تنظیم بازار بررســی ارزش اظهاری کااهای وارداتی بر اساس ارزش 
مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت ســفارش قبل از اظهار گمرک ماک 
عمل گمرک خواهد بود.ستاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت منابع ارزی 
و عدم تخصیص و تامین ارز در فاصله زمانی ثبت ســفارش اولیه کااهای 
اساســی و ضروری توسط واردکنندگان همچنین در راستای تسهیل حفظ 
روند تامین کاا این تصمیم را اتخاذ کرده اســت.این تصمیم در راســتای 
اجرای تبصره بند ۲ دســتورالعمل تصمیمات یکصد و دوازدهمین کارگروه 
تنظیم بازار در خصوص درخواست بررسی پیش بود ارزش کااهای اساسی 
و ضروری وارده مطابق با قیمت ثبت سفارش کاا ها بر اساس تاریخ تمدید 
یا تاریخ ویرایش ثبت سفارش ها )فاصله زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸( 
بوده است.همچنین در صورتی که پس از لحاظ شرایط فوق، پرونده های حل 
اختاف نشده وجود داشته باشند موضوع پرونده های مربوطه قابل طرح و 
رسیدگی در مراجع رسیدگی به اختافات گمرکی )کمیسیون رسیدگی به 
اختافات گمرکی و تجدید نظر موضــوع موارد ۱۴۶ و ۱۴۴ امور گمرکی( 

خواهند بود.

تیم ممیزی شرکت SGS سوئیس اعام کرد:
فواد مبارکه موفق به تمدید و صدور 
مجدد همۀ استانداردهای مدیریتی شد

جلســۀ اختتامیه ممیزی خارجی اســتانداردهای 
یکپارچه مدیریتی شــرکت فواد مبارکه با حضور 
شــورای معاونان و مدیران ارشــد این شرکت روز 
چهارشــنبه ۵ آذر برگزار شــد و در نهایت با توجه 
به گزارش ارائه شــده از ســوی تیم ممیزی شرکت 

SGS، فــواد مبارکه موفق به تمدید و صدور مجدد همۀ اســتانداردهای 
مدیریتی گردید.ســید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فواد مبارکه 
بــا اعام این خبر در گفت وگو با خبرنگار فواد اظهار داشــت: این ممیزی 
در بخش هــای مدیریــت کیفیــت)ISO۹00۱:۲0۱۵(، مدیریت ایمنی 
و بهداشــت شــغلی )ISO۴۵00۱:۲0۱۸(، مدیریــت زیســت محیطی 
)IO۱۴00۱:۲0۱۵(، مدیریــت انــرژی )ISO۵000۱:۲0۱۸(، مدیریت 
شــکایات مشــتریان)ISO۱000۲:۲0۱۸(، مدیریت رضایت مشــتریان 
)ISO۱000۴:۲0۱۸( و مدیریت آموزش )ISO۱00۱۵:۱۹۹۹(، مدیریت 
 )ISO۳0۴0۱:۲0۱۸( و مدیریت دانــش )ISO۳۱000:۲0۱۸( ریســک
برگزار گردید. معاون تکنولوژی فواد مبارکه با اشاره به اجرای این ممیزی 
در قالب یک تیم هشت نفره افزود: این تیم از شرکت SGSسوئیس به مدت 
۷۵ نفر روز از تاریخ ۹۹/0۸/۱0 تا ۹۹/0۹/0۵ فرایند انجام ارزیابی را به عهده 
داشتند. با توجه به شرایط موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا، ممیزی این 
دوره به صورت مجازی و با برگزاری ۱۴۸ جلســه انجام شد. وی حوزه های 
تمرکز ممیزی خارجی شــرکت فواد مبارکه را در این دوره در قالب شش 
حوزه برشمرد: ۱-اطاع رســانی، آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها و 
گردش کار؛ ۲-کنترل شــاخص های فراینــدی و تعریف اقدامات اصاحی 
مرتبط؛ ۳-کنترل اقدامــات اصاحی/پروژه های بهبــود مرتبط با کیفیت 
محصوات به منظور افزایش رضایت و کاهش ادعای مشتریان؛ ۴ -اقدامات 
تدوین شــده جهت صرفه جویی مرتبط با کاهش مصــرف انرژی؛ ۵-میزان 
 )H پیشــرفت اقدامات مرتبط با کاهش ریسک های اولویت دار )ریسک های
نواحــی؛ ۶ -میزان تحقق اهداف و پروژه های بهبود تعریف شــده در حوزۀ 
محیط زیســت.نقوی در ادامه ضمن تبریک این موفقیت، به برگزاری بیش 
از ۳۵0 جلسه ممیزی داخلی و خارجی در دو ماه گذشته به صورت مجازی 
اشــاره کرد و از کلیۀ همکاران در واحدهای شــرکت بابت مشارکت در این 
فرایند تشکر نمود. وی با تأکید بر اهمیت جاری سازی سیستم های مدیریتی 
و نقش آن ها در موفقیت های شــرکت فواد مبارکه، خواستار ریشه یابی و 
رفع کلیۀ یافته های به دست آمده از فرایند ممیزی در زمان بندی اعام شده 
گردید.عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی و سرپرست 
معاونت بهره برداری شــرکت فواد مبارکه نیز در اختتامیۀ ممیزی خارجی 
اســتانداردهای یکپارچۀ مدیریتی شرکت فواد مبارکه ضمن ابراز تشکر از 
تیم ممیزی بــه جهت ارائۀ گزارش حوزه های بهبــود، فرایند ممیزی را از 
مهم ترین رویکردهای یادگیری و مؤثر در چرخۀ بهبود مستمر عنوان کرد و 
با اشاره به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا از برگزاری بدون وقفۀ فرایند 

ممیزی در سال جاری ابراز خرسندی نمود. 

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
34 باب انباراختصاصی در استان اصفهان

دکتر رسول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص 
تصمیمــات اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان داشــت :  *واحدهای 
تولیدی می توانند بیش از ۴000 ردیف  تعرفه که شامل مواد اولیه مورد نیاز آنها 
اســت را*؛بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹0 درصد کاای خود را ترخیص 
نمایند و همچنین امکان واردات در مقابل صادرات فراهم گردیده اســت وی در 
ادامــه تصریح کرد : می توانند به صورت بدون انتقــال ارز و با ارز متقاضی نیز 
کاای خود را ترخیص نمایند .مدیرکل گمرکات استان در خصوص آمار واردات 
کاا بیان داشــت: در آبان ماه ســال جاری ۷ هزار و ۳۹۲  تن کاا به ارزش ۲۱ 
میلیون و ۹۶۱ هزار دار از طریق گمرک اصفهان ترخیص گردیده، که از لحاظ 
وزنی بیشترین مقدار در مقایسه با ماه های قبل از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده 
است .دکتر رسول کوهستانی پزوه اظهار داشت : میزان واردات گمرک اصفهان 
از لحاظ وزنی در مقایســه با ماه قبل )مهرماه۹۹( بیش از ۵0 درصد رشد و در 
مقایســه با آبان ســال گذشته ۱0۹ درصد افزایش داشــته است . دکتر رسول 
کوهســتانی پزوه در زمینه تسهیات گمرک  اذعان داشت : با شناسایی فعاان 
مجاز اقتصادی )AEO( و افزایش آنها طی ســال جاری  از ۴ شرکت)سال ۹۸(  
به ۲۱ شــرکت توانسته ایم تسهیات متنوعی به آنها ارائه می نماییم و تصریح 
کرد : در واحدهای تولیدی  استان پهناور اصفهان ،با  ایجاد  ۳۴ باب  انبارهای 
اختصاصی زیر کلید گمرک  )در ســال ۹۸ ، هشــت انبار اختصاصی داشتیم ( 
هزینه هــای تخلیه، بارگیری، انبارداری و همچنیــن زمان ترخیص مواد اولیه 
واحدهای تولیدی به نحو چشــمگیری کاهش یافته است . وی عمده کااهای 
وارداتی گمرکات اســتان اصفهان را ماشین آات خطوط تولید،اجزا و قطعات و 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی  برشمرد و بیان  داشت: در ۸ ماهه ۱۳۹۹ 
چین ،  آلمان ، ترکیه ایتالیا و هند مهمترین کشورهای صادر کننده کاا به مقصد 

گمرک اصفهان بوده اند

 یک مسئول در اتاق اصناف:
۱3 درصد تخلف اصناف در 

محدودیت های کرونایی
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار کرد: میزان 
تخلفــات اصنافی که در معاونت بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران 
محاســبه کردیم کمتر از ۱۳ درصد بوده است که بیشتر آنها مربوط 
به باز بودن واحدهای صنفی کــه موظف به تعطیلی در این دوهفته 
بودند، می شد.بهنام نیک منش در مورد میزان تخلفات اصناف در دوره 
محدودیت های دوهفته ای کرونایی اظهار داشت: میزان تخلفات اصنافی 
که در معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران محاسبه کردیم کمتر 
از ۱۳ درصد بوده اســت که بیشتر آنها مربوط به باز بودن واحدهای 
صنفــی که موظف به تعطیلی در این دوهفته بودند می شــد. وی در 
مورد واحدهای فروش مرغ و جلوگیری از تشکیل صف در این واحدها 
با توجه به شــرایط کرونایی گفت: ما از ستاد تنظیم بازار درخواست 
کردیم که به واحدهای صنفی منتخب ما سهمیه مرغ بدهند، با توجه 
به گســتردگی واحدهای صنفی و دسترسی بهتر مصرف کنندگان به 
آنهــا مرغ را به به این واحدها عرضه کنند تا جلوی تشــکیل صف و 
انحصار میادین در این مورد گرفته شود.سرپرســت معاونت بازرسی 
و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با این درخواســت ما موافقت 
شده و تقریبا درحال اجرا است. زمان دقیق شروع اجرای آن طی چند 
روز آینده مشخص خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان 
گرانفروشی مرغ خاطرنشان کرد: ما گران فروشی مرغ را در سطح بازار 
رصد می کنیم اما بیشتر از آنکه گران فروشی وجود داشته باشد گرانی 
وجود دارد. از مرغداری تا بازار، قیمت مرغ زیاد اســت چراکه قیمت 

تمام شده مرغ باا است. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: فکر می کنم با طرح ساماندهی صنعت خودرو 
قصد دارند که انحصار خودروســازان را بیشــتر کنند، بر اساس شــنیده های ما دنبال این 
هستند که واردات را منحصر به دو خودروساز بزرگ خواهند کرد که دو برند موردنظر خود 
را وارد کنند.مهدی دادفر در مورد جزییات واردات خودرو در طرح مجلس اظهار کرد: طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو موضوعاتی مثل عرضه خودرو در بورس را شامل می شود. اما در 
یکی از بندها واردات خودرو را مشــروط به صادرات خودرو و قطعات و با منشا ارز خارجی 
به رسمیت شناخته اســت. من فکر می کنم این طرح بیشتر جنبه تزیینی دارد و پاسخی 
برای جو روانی جامعه است یا اگر بعدها مطالبات در حوزه خودرو به نتیجه نرسید مجلس 
بتواند بگوید ما کار خودمان را انجام دادیم. وی افزود: از طرف دیگر از طرح تا قانون فاصله 
زیاد اســت و احتمال می دهیم شــورای نگهبان با این طرح موافقت نکند چنانچه با طرح 
مشــابه مجلس دهم که سال گذشته ارائه شــد مخالفت کردند. دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو گفت: با فرض اینکه این طرح تبدیل به قانون شود نیز موانع بسیاری بر سر اجرای 
آن وجود دارد. برای مثال ســازمان ملی اســتاندارد یکی از این موانع است، بطوریکه اخذ 
مجوزهای اســتاندارد حداقل ۶ ماه طول می کشد. طبق قانون فقط شرکت های نمایندگی 
می توانند پیگیر اخذ این استاندارد شود. البته بیشتر شرکت های نمایندگی تعطیل شده اند 
و کمتر از انگشتان دست باقی مانده است که آنها نیز پرسنل خود را از دست داده اند. پس 
عما کسی برای به روز رسانی استاندارد باقی نمی ماند.وی اضافه کرد: فرآیند اخذ گواهینامه 
زیست محیطی اداره محیط زیست قبا بسیار روان تر بود و حداقل سه ماه طول می کشد. 
بعد از اینها هم دوباره مراحل زیادی وجود دارد. یعنی اگر فردا این طرح تصویب شود شاید 

تا یک سال دیگر خودرو وارد بازار شود. بنابراین واردات خودرو مقوله مستقلی است که همه 
موانع آن باید به طور مستقل بررسی شود. دادفر با انتقاد از قوانین حوزه خودرو اظهارکرد: 
قوانین نیز غیرمنطقی هستند، کجای دنیا این استانداردهای هشتاد و پنج گانه وجود دارد؟ 
مگر ســوخت یورو ۶ دارید که اســتاندارد یورو ۶ برای خودرو را تصویب کرده اید؟ به نظر 
می رسد تصورات ما کارتونی است. آقایان فکر می کنند به مردم لطف می کنند درحالی که 
این لطف نیست، حق مردم است. وی اضافه کرد: همه این مشکات قبا هم وجود داشت، 
اما واردکنندگان با این شرایط وفق پیدا کرده بودند، قبل از ممنوعیت واردات ۶۸0 شرکت  
واردکننده در مجموع ۱۵ هزار نفر پرســنل داشتند اما اان تعداد شرکت ها به ۹ شرکت و 
تعداد پرســنل در مجموع به ۸00 یا ۹00 نفر می رســد و با این اوصاف دیگر نمی توانند از 
پس موانع بربیایند. دیگر تضمینی هم برای برگرداندن نیروهای شرکت ها و تصمیمات وجود 
ندارد. آقایان حرمت قانون را هم نگه نمی دارند، طبق قانون برای ممنوعیت کاا باید از یک 
ســال قبل کمیته ماده یک تشکیل شود اما یک شبه واردات را ممنوع کردند.دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو اظهار کرد: در سازمان ملی استاندارد به قدری مانع درست می کنند که 
حتی از ورود ما جلوگیری می کنند. متاسفانه در ادارات کسی را مسئول کرده اند که اطاعات 
آنچنانی از حوزه خودرو ندارد.وی پیشــبینی کرد: فکر می کنم با این طرح قصد دارند که 
انحصار خودروســازان را بیشتر کنند، بر اســاس شنیده ها؛ دنبال این هستند که واردات را 
منحصر به دو خودروســاز بزرگ کنند که دو برند موردنظر خود را وارد کنند. دادفر افزود: 
بیشتر واردکنندگان خودرو حذف شده اند از بین باقی ماندگان نیز برخی ها همچنان تمایل به 
از سرگیری واردات و حضور در بازار هستند اما بیشتر آنها هراسناک هستند و می گویند چرا 
باید سرمایه خود را در این حوزه بگذاریم؟چند وقت پیش تلویزیون نشان داد که تعزیرات 
حکومتی ۶00 دستگاه خوردوی دپوشــده کشف کرده است اما اصا پرونده تشکیل نشد 
چراکه همه آن خودروها در ســامانه جامع انبارها ثبت شده بود و حتی خریداران آنها هم 
مشــخص بودند. آقایان دوست دارند با حوزه خودرو نمایش دهند.وی خاطر نشان کرد: ما 
پیشنهادات نه گانه در مورد تامین ارز خودروهای وارداتی دادیم اما می گفتند واردات باید در 
مقابل صادرات خودرو یا قطعات باشد. قطعات پراید را کجا می خواهند صادر کنند؟ خودروها 
هم صادرشدنی بود که خودروسازها منتظر دستور و طرح ما نبودند و آن را صادر می کردند. 

رشد ۱۰ درصدی تولیدات خودروسازان 
اصلی طی ۸ ماهه امسال

صورت های مالی اعام شــده توسط سه خودروساز بزرگ کشور به سازمان 
بورس نشــان می دهد که تیراژ تولید خودروهای سواری آن ها در هشت ماه 
سال جاری در مجموع از ۵۴۴ هزار دستگاه عبور کرده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته افزایش ۱0 درصدی را ثبت کرده است. بر این اساس 
سه خودروســاز اصلی داخلی )ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو( از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان ماه، در مجموع ۵۴۴ هزار و ۲۷ دستگاه محصوات 
سواری تولید کرده اند که این تعداد تولید در مقایسه با آمار تجمعی تا پایان 
آبان سال گذشته، حکایت از رشد ۱0 درصدی دارد.طبق آمار، ایران خودرو 
با تولید ۲۸۶ هزار و ۹۲۶ دســتگاه خودرو از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، 
همچنان بیشترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داده است. تولید سواری 
در این خودروسازی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ 
که آمار تولید ســواری ۲۱0 هزار و ۳۵0 دستگاه بوده، رشد ۳۶.۵ درصدی 
داشته است.  دیگر خودروساز بزرگ کشور )گروه خودروسازی سایپا( نیز در 
مجموع هشت ماهه ســال جاری، ۱۹۱ هزار و ۲۵ دستگاه خودروی سواری 
تولید کرده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته، حاکی از ۱۳.۴ درصد 
کاهش تولید اســت؛ چراکه از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آبان ماه آن، ۲۲0 
هزار و ۸۱0 دســتگاه ســواری در گروه سایپا به تولید رسیده بود.  در گروه 
خودروســازی پارس خودرو نیز تیراژ تولید در هشت ماهه امسال نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته، روند صعودی ۷ درصدی را در تولید خودروهای 
ســواری خود تجربه کرده است.   سومین خودروســاز بزرگ کشور میزان 
تولید خود را از ۶۱ هزار و ۷۱۷ دستگاه در مجموع هشت ماه ابتدایی سال 
گذشــته به ۶۶ هزار و ۷۶ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسانده است.

رشــد ۱0 درصدی در مجموع تولید سواری های سه خودروساز اصلی طی 
هشــت ماهه امسال نسبت به سال گذشــته در حالی ایجاد شده است که 
بنابر آمار در آبان ماه امســال نســبت به مهرماه خودروسازان بزرگ کشور 
با کاهش تولید روبرو روبرو شــده اند و ان در حالی است که مهرماه نیز افت 
تولید نســبت به شهریورماه دیده می شد.این در حالی است که رهبر معظم 
انقاب اســامی در دیدار اخیر خود )سه شــنبه ۴آذرماه( با اعضای شورای  
عالی هماهنگی اقتصادی، ضمن اشــاره به عدم تحقق شــعار جهش تولید 
در حد انتظار از ابتدای ســال جاری، علیرغــم ارائه راهکارها و انجام برخی 
اقدامات، است؛ خاطرنشان کردند: کارشناسان بخش های دولتی و غیردولتی 
برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند 
کــه از جمله آن های می توان به »افزایــش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت 
قطعه سازان داخلی« اشاره کرد.  ضمن اینکه رئیس جمهوری روز پنجشنبه 
)۶ آذرمــاه( در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد، تاکید کرد: نکته ای که مقام معظم رهبری روز 
سه شنبه بر آن تاکید کردند این بود که باید در جهش تولید سه اقدم مهم 
در مساله خودروســازی، صنعت نفت و نهاده های دامی انجام شود؛ لذا سه 
وزیر نفت، صمت و جهاد کشاورزی تاش خود را انجام دهند و آن ها را مامور 
کرد تا هرچه سریعتر طرح خود را به ستاد اقتصادی دولت بیاورند تا تصویب 

کنیم و سریعتر اجرایی شود.

 آمارهای تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال 
گویای صــدور چهار میلیون و ۳۷۵ هــزار و ۸۵۱ تن 
زنجیــره و محصوات فوادی بــه ارزش یک میلیارد 
و ۵۹0 میلیون دار اســت کــه ۷۶.۸ درصد در بخش 
شمش فوادی به بیلت و بلوم اختصاص داشت.برپایه 
جداول آماری گمرک جمهوری اسامی ایران نشان می 
دهد ارزش صادرات دوره این گزارش نســبت به مدت 

مشابه کاهش ۳۷ درصدی دارد.
ســال گذشــته، مجموع صادرات شمش و محصوات 

فوادی از ۱0.۵ میلیون تن هم فراتر رفت.   

رشد 51 درصدی واردات زنجیره فواد 
واردات زنجیــره و محصوات فــوادی در هفت ماهه 
ابتدایی امســال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رسید که 
در مقایســه با دوره مشابه پارسال افزایش ۵۱ درصدی 

را نشــان می دهد.ارزش واردات زنجیره و محصوات 
فوادی در دوره فروردین لغایت مهر ۹۹ بیش از ۷۱۴.۶ 
میلیون دار ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در 

سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی را ثبت کرد.

حجم 3.1 میلیون تنی صدور شمش 
صادرات شــمش فوادی در هفت ماهه امسال به رقم 
ســه میلیون و ۱۹۱ هزار تن رســید کــه از این رقم 
ســهم بیلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد.انجمن تولید 
کنندگان فواد ایران آمار داد که صادرات بیلت و بلوم 
در هفت ماهه امسال دو میلیون و ۴۵۱ هزار تن و اسلب 
هم برابر با ۷۴0 هزار تن بود.میزان واردات بیلت و بلوم 
در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به 
رقم سه هزار تن رسید که افزایش ۵0 درصدی را نشان 

می دهد.

صادرات 1.3 میلیون تن محصوات فوادی
برپایه آمارهای مورد بررســی در دوره این گزارش، 
صادرات تولیدات فــوادی )مقاطع تخت و طویل( 
برابر با یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که دو میلیون و 
۱۲۲ هزار تن بود، کاهش ۳۷ درصدی را نشان می 
دهد.ضمن اینکه میزان واردات تولیدات فوادی در 
هفت ماهه امســال ۴۸۲ هزار تن بود که در مقایسه 
با ۲۶۱ هزار تن واردات دوره مشابه پارسال، افزایش 
۶۷ درصــدی دارد.   برآورد مصرف ســالیانه فواد 
کشور ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن و مابقی تولید می تواند 
به بازارهای صادراتی راه یابد، با توجه به اینکه برنامه 
تولید امسال حدود ۳0 میلیون تن اعام شده، پیش 
بینی می شود، حداقل ۳۵ تا ۴0 درصد تولید راهی 

بازارهای صادراتی شود.

آمار هفت ماهه 99؛
ارزش صادرات زنجیره و محصوات فوادی از 1.5 میلیارد دار گذشت

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه اظهار 
کرد: در بازرســی های ترکیه نیز بــه بارهای ترانزیتی 
ما آســیب زده می شود. ما این حق را به گمرک ترکیه 
می دهیم که بارها را بازرســی کند امــا نباید به بهانه 
بازرســی کاا آســیب بخورد. در بعضــی موارد حتی 
با آســیب وارد شــده کاا نمی تواند صادر شود و باید 
به کشــور بازگردد.مهرداد ســعادت اظهار داشت: در 
هفته های گذشــته مشکاتی با گمرک ترکیه داشتیم 
کــه این موضوع را به ارگان هــای مربوط با تجارت دو 
کشــور اعام کردیم . اما متاسفانه توجهی نشده است 
از همین روی خواهش می کنم؛ کمیســیون مشترک 
ایران و ترکیه، گمرک ایران و ســازمان توسعه تجارت 
به این مســئله توجه کنند.وی افزود: کامیون های ما 
به طور بلندمــدت در گمرک ترکیه می مانند، بطوری 
که کامیونی در گمرک گل بواغ ترکیه ۷0 روز اســت 
کــه منتظر ترخیص مانده؛ آن هم به دایلی که کامًا 
غیرمنطقــی بوده و اســتعام از وزارت تجارت ترکیه 
نیز بی پاسخ مانده است.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایــران و ترکیه تصریح کرد: من این موضوع را به همه 

مســئوان ذیربط اطاع داده و همینطــور نامه ای به 
مسئوان ترکیه ارسال کرده ام. بار این کامیون ترانزیتی 
روغن موتور است، هیچ گونه مشکل قانونی ندارد و فقط 
از ترکیــه عبور می کند. با این شــرایط ما نمی توانیم 
بارهایمان را به کشورهای هدف برسانیم. یک بازرگان 
نمی توانــد هزینه های این معطلی را بپردازد؛ بطوریکه 
اگر کل بار آن کامیون هم فروخته شود هزینه این ۷0 
روز تامین نمی شــود .وی با اشاره به آسیب به کااهای 
ایرانی در گمرک ترکیه گفــت: عاوه بر این حتی در 
بازرســی های ترکیه نیز به بارهای ترانزیتی ما آسیب  
زده می شود. برای مثال نامه ای از انجمن تولیدکنندگان 
کاشــی و سرامیک کشور به من رسیده که موضوع آن 
آســیب به محموله های ترانزیتی کاشی و سرامیک در 
بازرسی های ترکیه است، این مورد استثنا نیست و به 
بیشــتر کااهای ترانزیتی ما در گمرک ترکیه آسیب 
وارد می شود. ما این حق را به گمرک ترکیه می دهیم 
که بارها را بازرسی کند اما نباید به بهانه بازرسی، کاا 
آسیب بخورد. در بعضی موارد حتی با آسیب وارد شده، 
کاا قابل صادرات نیســت و باید به کشور بازگردد.وی 

افزود: با ایــن روش دیگر صادرات به ترکیه دیگر معنا 
ندارد و به همه توصیه می کنم در فکر صادرات به ترکیه 
نباشــند چراکه با این روند فقط ضرر می کنند. با این 
روش هایــی که ترکیه در پیش گرفته امکان توســعه 
تجارت با این کشــور وجود ندارد.ســعادت با تاکید بر 
مشکات داخلی خاطرنشان کرد: مسائل داخلی کشور 
ما مانند تحریم، مشکات ارزی، حمل و نقل و غیره نیز 
موثر هستند. نوع برخوردها در ترکیه و این مشکات 
عواملی هستند که باعث شده اند دیگر صادرات به ترکیه 
معنای خود را از دست بدهد.رییس اتاق بازرگانی ایران 
و ترکیه افزود: واردات از ترکیه نیز با مشکاتی مواجه 
هســتند. بارهای ترانزیتی که از طریق ترکیه به کشور 
وارد می شوند با محدودیت های داخلی مواجه می شوند 
که رغبت صادرات به ایران را کاهش می دهد. واقعیت 
این است که تجار ترکیه ای نمی توانند به ایران صادرات 
داشته باشند.وی اضافه کرد: در زمانی که مرزها به علت 
شــروع کرونا بسته بود ۹0 درصد صادرات ما به ترکیه 
کاهش یافته بود، پس از مدتی شرایط بهبود یافت که 

باز با مشکاتی همراه است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه مطرح کرد:
امکان توسعه تجارت با ترکیه وجود ندارد

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
واردات مشروط خودرو جنبه 
تزیینی دارد
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 نرخ سود بین بانکی کاهشی شدگزیده خبر
در آبان مــاه چهــار مرتبه عملیات بازار بــاز و با هدف تزریق 
نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ ســود به سمت نرخ 
ســود هدف انجام شــد که به دنبال آن نرخ سود در این بازار 
از ۸ تــا ۲۹ آبان  در مســیری نزولی از ۲۳.۲ بــه ۲۱.۶ و در 
ششــم آذرماه به ۲۰.۷ درصد رسیده اســت. روابط عمومی 
بانک مرکزی اعام کرد: نرخ ســود موزون بازار بین بانکی در 
ابتدای آبان ماه ســال جاری معادل ۲۳.۲ درصد بود؛ با توجه 
به باا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده 
و همچنین فراتر رفتن آن نســبت به نرخ ســود سقف داان 
)۲۲ درصد(، در آبان ماه ســال جاری 4 نوبت عملیات بازار باز 
هفتگی با هــدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت 
نرخ ســود به سمت نرخ سود هدف انجام شد.عملیات اول به 
صورت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.5 
هــزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شــد که البته 
۱۰۷.5 هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت 
و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام شد. سه 
عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم 
معامات در آنها به ترتیــب ۹.۸، ۲۶.۷ و ۳5.5 هزار میلیارد 
ریال بوده است.  ذکر این نکته ضروری است که کل معامات 

مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود 
۷۲ هزار میلیارد ریال با سررســید ۱4 روزه بوده که مانده آن 
در پایان آبان ماه ۶۲.۲ هزار میلیارد ریال است.در آبان ماه سال 
جاری در ۸ روز، چهار بانک برای دریافت اعتبار قاعده مند در 
نرخ ســقف داان )۲۲ درصد( به بانک مرکزی مراجعه کردند 
که مبالغ درخواستی در همان روز در قالب توافق بازخرید به 
بانک های متقاضی اعطا شد. اعتبارگیری قاعده مند بانک های 
مورد اشاره در آبان ماه سال جاری در حدود ۹4.۲ هزار میلیارد 
ریال بوده است که مانده آن در پایان ماه یاد شده بالغ بر ۱۱.۹ 
هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب کل مانده تزریق ذخایر 
بانک مرکــزی -با توافق بازخرید- در بازار بین بانکی در پایان 
آبان ماه ســال جاری ۷4.۱ هزار میلیارد ریال بوده اســت. به 
دنبال عملیات انجام شــده در بازار بین بانکی نرخ سود در این 
بازار از ۸ تا ۲۹ آبان ماه در مســیری نزولی از ۲۳.۲ درصد به 
۲۱.۶ درصد کاهش یافته و در ششــم آذرماه به ۲۰.۷ درصد 
رســیده اســت. ذکر این نکته ضروری است که عملیات بازار 
باز در هفته های آتی به گونه ای تداوم خواهد داشــت که نرخ 
سود بازار به نرخ سود سیاستی نزدیک تر و نوسانات نرخ بازار 

محدودتر شود.

رییس کل بانک مرکزی؛
کاهش تورم، بستر جهش تولید را فراهم 

خواهد کرد
پست اینستاگرامی دکتر عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی منتشر 
شــد.در این پست اینستاگرامی آمده است: رهبر معظم انقاب، در دیدار 4 
آذرماه ۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نکات مهم و راهبردی 
درخصوص اقتصاد کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان درمورد 
نحوه تأمین کســری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد 
تأکید قرارداده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تأمین کسری 
بودجــه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه ایشــان بــه کنترل پایه پولی و 
نقدینگــی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانــی میکنم. همراهی دولت 
محترم در تأمین کسری بودجه ۸ ماه اول سال، از طریق انتشار اوراق بدهی 
و فروش سهام نیز قابل تقدیر است.   امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی 
اخذ شــده، این روند، در ماههای باقیمانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا 
بتوان بودجه امســال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد 
کان و معیشت مردم، تأمین مالی کرد. بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش 
موجود در بازارها و چشــم انداز آن، ضمن تقویــت اقدامات و جدیت برای 
ایجاد تعادل در بازار ارز، ازکلیه ابزارهای پولی در دســترس خود، در نیل به 
تورم هدف گذاری شــده استفاده خواهد کرد. سیاست های احتیاطی کان 
برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم 
در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد در این راستا شورای پول و اعتبار نیز 
پیشــتر کنترل رشد ترازنامه شــبکه بانکی را به تصویب رسانده وهمکاران 
من دســتورالعمل های مرتبط با این مصوبه وسقف های تعیین شده برای 
میزان رشد دارایی بانکها را بزودی اعام خواهند کرد. با توجه به تغییر قابل 
ماحظــه در انتظارات تورمی در هفته های اخیــر، امید می رود که با این 
اقدامات التهابات و ناطمینانی های تورمی کاهش یافته و از مســیر کاهش 
تورم انتظاری در افق پیش رو، بســتر مناسب تری برای فعالیت بنگاه های 

اقتصادی و تقویت سرمایه گذاری و جهش تولید فراهم شود.

صعود شاخص کل بورس به کانال یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار واحد

شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهــادار با افزایش ۳۶4۲5 
واحدی معادل ۲.۶۲ درصد به یک میلیون و 4۲۷ هزار و ۱۹۸ واحد رسید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشد 5۱۳ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۳۶ 
واحد رســید. دیروز تاار شیشه ای در دومین روز کاری هفته )یکشنبه نهم 
آذرماه ۹۹(، شاهد ادامه روند صعودی شاخص های منتخب بود. به گونه ای 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش ۹5۲۶ واحدی معادل ۲.۶۲ 
درصد به رقم ۳۷۳ هزار و ۲۳۹  واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با 
رشــد ۹۳۰۳ واحدی معادل ۲.۳۲ درصد، عــدد 4۱۰ هزار و ۸۳4 واحد را 
به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۶۰۹۲  واحدی 
به رقم ۲۶۹ هزار و ۲۱ واحد رســید. همچنین شــاخص سهام آزاد شناور، 
۳5۹۹4 واحد افزایش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و ۹۳۱ هزار واحد 
رســید. همچنین شــاخص بازار اول با ۲۱۸۸4 واحد افزایش به رقم  یک 
میلیون و 4۳ هزار واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۹۱۰۳۷ واحد 
افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی 
فارس، شستا، تاپیکو، وغدیر، خودرو و پارس با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت 
در روند صعودی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
وبصادر، وپارس و وسکرشــا، بیشــترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل 
بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در دومیــن روز کاری هفته، 
معامله گران بورس ۱۶ میلیارد و 4۷۶ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 
یــک میلیون و ۷5۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۶۰ هزار و ۱۹۳ میلیارد 
ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
سکرد)ســیمان کردستان( با ۷.۳۱ درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای 
غبهنــوش، پتایر، وغدیر، وملی، فنورد و زکوثر بود. همچنین نماد معاماتی 
لخزر)پارس  خزر( با 4.۶۹ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس 

از آن نیز، نمادهای ساربیل، بکاب، خکمک، غشصفا، قنیشا و وسکرشا بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معاماتی شپنا، 
وتجارت، خودرو، شســتا، فواد، وبصادر و شتران، به عنوان پرتراکنش ترین 

نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی تاپیکو، شستا، وتوکا، وملی، خساپا، 
خزامیا و خودرو با بیشــترین تقاضا مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهای 
معاماتی وتجارت، پدرخش، انرژی۱، وسخراج، یاقوت، ثاباد و بکاب بیشترین 

حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار سرمایه در دومین روز هفته، شاخص های صنعت، سبزپوش 
بودند. به عنوان نمونه شــاخص صنایعی همچون محصوات چرمی، ذغال 
سنگ، اطاعات و ارتباطات، رادیویی، فنی مهندسی، حمل و نقل و وسایل 

ارتباطی با روند افزایشی همراه شدند.

۱۰۰۰میلیاردتومان از صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق شد
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت 
بازار سرمایه خبر داد و گفت: این منابع ظرف دیروز و دیروز صرف خرید سهام نشده است.محمدابراهیم آقابابایی از واریز یک 
هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: با انعقاد قراردادها میان 
صندوق توســعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تصویب آن، مســیر برای سپرده گذاری های بیشتر از سوی صندوق 
توســعه ملی در بازار سرمایه باز شــد.مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: بر اساس قوانین موجود، از سال ۱۳۹4 به 
بعد، صندوق توســعه ملی باید یک درصد از منابع ســاانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سپرده گذاری می کرده که 
این موضوع اکنون به ثمر نشسته و علیرغم اینکه چند ماه زمان سپری شد تا تکلیف قرارداد مشخص شده و به تصویب برسد، 
اما اکنون هزار میلیارد تومان از این منابع به صندوق تثبیت بازار ســرمایه به منظور پشــتیبانی از سهامداران واریز شده است.

وی تصریح کرد: با واریز هزار میلیارد تومان، مســیر برای ســپرده گذاری های بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی در صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه باز شده اســت؛ به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی اکنون چارچوب قراردادی و شیوه تعاملی ازم را در 
اختیار دارد که مورد توافق دوطرف است.آقابابایی در پاسخ به این سوال که آیا این منابع صرف خرید سهام در بازار شده است، 
گفت: ظرف دو روز گذشــته که این منابع واریز شــده، هیچ ضرورتی به خرید از ســوی صندوق تثبیت بازار سرمایه احساس 
نشــده است و این منابع صرف خرید سهام نشده است.وی اظهار داشت: تغییرات شاخص ظرف روزهای گذشته به دلیل ورود 
صندوق تثبیت بازار سرمایه نبوده است.به گفته آقابابایی، توافق به این صورت است که صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت 
بازار سرمایه با نرخ ساانه ۱۲ درصد و طی یک قرارداد 5 ساله سپرده گذاری می کند و در پایان 5 سال اصل مبلغ به صندوق 

توسعه ملی برمی گردد.

چرا می توان به آینده بورس امیدوار بود؟
آمار و ارقام از بازگشــت دوباره بازار سرمایه به روزهای سبز و امیدوارکننده خود می گویند؛ البته این بار بورس 
بر خاف ماه های ابتدایی سال، آهسته و پیوسته حرکت می کند و همین رشد منطقی در کنار عوامل دیگری 
مانند گزارش های شــرکت ها می تواند اعتماد از دست رفته ســرمایه گذاران را به بازار برگرداند.در پس رشد 
شارپی شاخص بورس یک ریزش عمیق نهفته بود. به طوریکه شاخص کل در ماه های ابتدایی سال رشدی چشم 
گیر و به باور بسیاری از تحلیلگران غیرمنطقی داشت و به دو میلیون واحد رسید.در نهایت در مردادماه بود که 
اصاح یا همان ریزش بازار آغاز شــد و عمری به طول حدود چهار ماه داشت. طی این ریزش شاخص به کانال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد و بیش از 5۰۰ ســهم بورسی بین ۳۰ تا 5۰ درصد اصاح قیمت 
داشتند.رشد حجم، تعداد و ارزش معامات طی دو هفته اخیر، نشان از ورود سرمایه های جدید به بازر است. به 
طوریکه گفته میشود طی دو هفته گذشته، ۱۰ درصد از پول های خروجی از بورس به این بازار برگشته است. بر 
این اساس در پایان معامات روز گذشته بازار سرمایه، ارزش معامات به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید.

تعداد معامات که در اواسط آبان به کمتر از 5۰۰ هزار معامله رسیده بود، اواخر هفته گذشته به بیش از یک و 
نیم میلیون معامله افزایش پیدا کرد.این اتفاق درحالی رخ داده است که پیش از این پیش بینی می شد چنانچه 
بایدن برنده انتخابا آمریکا شود، حرکت بازار سرمایه نزولی خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد. هرچند تا چند روز 
بعد از انتخابات حرکت شاخص نوسانی بود اما در نهایت وزنه تراز به سمت صعود بازار سنگینی کرد.کارشناسان 
بر این باورند اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه درحال احیا است و این بازار با حرکتی آهسته و پیوسته به 

کانال یک میلیون و ۶5۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بازخواهد گشت.
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گزیده خبر

 ظریف به زبان آلمانی: 
استانداردهای دوگانه را کنار بگذارید و 

ترور را محکوم کنید
وزیر امــور خارجه کشــورمان از جامعه بین المللی بویــژه اتحادیه اروپا 
خواست از استاندارهای دوگانه دست بردارند و اقدام تروریستی در تهران 
را محکوم کنند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران 
در صفحه توئیتر خود به زبان آلمانی نوشــت: »تروریست ها یک دانشمند 
برجسته ایرانی را به قتل رساندند. این بزدلی که در آن نشانه هایی جدی 
از نقش اســرائیل وجود دارد، بیانگر جنگ طلبی عامان این اقدام از سر 
اســتیصال اســت. ایران جامعه بین المللی بویژه اتحادیه اروپا را به دست 
برداشتن از اســتانداردهای دوگانه و محکومیت این اقدام ترور دولتی فرا 
می خواند«.وزیر امور خارجه کشــورمان پیشــتر نیز در پیامی توئیتری با 
اشــاره به اینکه ترور شــهید دکتر فخری زاده بی شــک توسط یک رژیم 
تروریســت طراحی و هدایت شده است، از مقامات کشورهایی که به جای 
ایســتادگی در برابر تروریسم صرفاً خواســتار »خویشتنداری« می شوند 
به شــدت انتقاد کرد و رفتار آنها را شرم آور خواند.وی افزود: شرم آور است 
که برخی از ایستادن در برابر تروریسم خودداری و خود را پشت دعوت به 
»خویشتنداری« پنهان می کنند. بی کیفر  گذاشتن، به جسورتر شدن رژیم 

تروریستی منجر می شود که تجاوزگری در ذات آن است.

ادعای مقام آمریکایی درباره ترور دانشمند 
هسته ای ایران

یک مقام آمریکایی مدعی شد که کشورش ارتباطی با ترور محسن فخری 
زاده دانشمند هسته ای ایران نداشته است.روزنامه واشنگتن  پست به نقل 
از مقام ارشــد آمریکایی نوشــت: ایاات متحده آمریــکا ارتباطی با ترور 
دانشــمند هســته ای ایران ندارد و فکر می کنم این مسئله به ایران گفته 
شــده اســت.این مقام آمریکایی که هویت آن فاشن نشده است در ادامه 
گفت: شــکی وجود ندارد که اسرائیل پشــت این حمله بوده است.پیش 
از این یک مقام ارشــد رژیم صهیونیســتی که نامش فاش نشــده است 
در گفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز ترور شــهید »محسن فخری زاده«، 
دانشــمند هســته ای و دفاعی ایران را به این رژیم منتسب کرد.این مقام 
ارشد رژیم صهیونیستی گفته دنیا باید از اسرائیل به خاطر ترور دانشمند 

هسته ای ایران تشکر کند.

انگلیس: 
منتظر مشخص شدن همه واقعیت ها درباره 

ترور دانشمند هسته ای ایران هستیم
وزیر خارجه انگلیس گفت که منتظر مشــخص شدن همه واقعیت ها درباره 
ترور دانشمند هسته ای ایران هستیم.دومنیک راب وزیر امور خارجه انگلیس 
با بیان اینکه کشــورش نگران اوضاع در ایران اســت گفت منتظر  مشخص 
شدن همه واقعیت ها درباره  ترور »محسن فخری زاده«، دانشمند هسته ای 

ایران است. 

 ترامپ زمین بازی را برای بایدن 
مین گذاری می کند

احتمــاا اعام امیلی مورفی، رهبر وفادار به ترامپ اداره خدمات عمومی آمریکا 
مبنی بر اینکه برنامه ریزی انتقال قدرت ریاســت جمهوری می تواند آغاز شــود 
باعث شده تا بسیاری نفس راحت بکشند اما حقیقت این است که دولت ترامپ 
همچنان در حال ضربه زدن و آسیب رساندن شدید و مداوم به سامان کشور چه 
از روی خشم و نیت، و چه از روی بی کفایتی و کینه و یا ترکیب معیوبی از همه 
آنها است.به گزارش میامی هرالد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سمت 
رئیس امنیت ملی، یک هدیه بزرگ نهایی به روســیه وادیمیر پوتین – و یک 
سیلی خشمگینانه به همپیمانان ما در ناتو داد؛ خروج آمریکا از معاهده آسمانهای 
باز که در اصل توســط دولت های جمهوریخواه مورد مذاکره قرار گرفته بود.این 
معاهده که در بردارنده نظارت با پرواز هواپیماهای غیرمســلح بر روسیه، آمریکا 
و غرب اروپا بود با توجه به ماجراجویی های نظامی تهاجمی پوتین در سالهای 
اخیر، دارای ســود خیلی زیادتری برای آمریکا و همپیمانان اروپایی آن نسبت 
به اهمیت آن برای روســیه است. روسیه هم که نمیخواست فرصت را از دست 
بدهد، فورا اعام کرد که در نتیجه این اقدام آمریکا این معاهده را دیگر با دولت 
جو بایدن مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد داد.ترامپ همچنین در جهت حذف 
و یا کاهش چشمگیر دفاتر وابسته های نظامی در تعدادی از سفارتخانه های مهم 
آمریکا در سراسر جهان از جمله در عراق، عربستان، پاکستان، ترکیه و چند کشور 
آفریقایی اقدام کرده است. اینها کشورهایی هستند که در آنها نیروهای نظامی 
مبارزه با تروریسم آمریکا استقرار دارند. هر چند که منطق دولت آمریکا برای این 
اقدام صرفه جویی در هزینه است اما این به امنیت ملی ما آسیب وارد می کند. 
چه این اقدام انگیزه اش دایل بودجه ای و یا ثبت سابقه بازگرداندن تعدادی سرباز 
به خانه باشد. افراد آگاه به این مسائل تردید چندانی در خصوص اینکه هزینه های 
امنیت ملی بلندمدت خیلی بیشتر بر مزایای سیاسی کوتاه مدت یا مزایای بالقوه 
بودجــه ای برتری دارند، ندارند.در جبهه داخلی نیز فرمان اجرایی اخیر ۱۳۹۵۷ 
ریاســت جمهوری هم به همان اندازه قابل توجه است. این فرمان که با میزانی 
از محرمانگی مایه حســادت پوتین یا کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آماده 
شده بود، اواخر شــب و در روز قبل از آخرین مناظره ریاست جمهوری منتشر 
شــد.این فرمان در صورت اجرایی شــدن رقیبی برای چشمگیرترین تاشهای 
روســای جمهور اســبق آمریکا همچون وارن هاردینگ و ریچارد نیکسون در 
تضعیف تمامیت بخش دولتی کشــور خواهد بود. این شامل برنامه ترامپ برای 
تشکیل به اصطاح »برنامه اف« برای استخدام نیرو است.اگر دادگاه ها یا کنگره 
)جایی که دموکراتها و نه جمهوریخواهان قوانین ممنوعیت اجرای آن را معرفی 
کرده انــد(  آن را بلوکه نکنند این فرمان از ۱۹ ژانویه دقیقا یک روز قبل از آغاز 
ریاســت جمهوری جدید اجرایی خواهد شد.اگر این فرمان با شدت و یا از روی 
انتقام، اعمال و اجرا شود، عما می تواند منجر به فلج ساختن دولت جدید برای 
ماه ها شــود. این در حالی اســت که دفتر مدیریت پرسنل فدرال نیز آژانسهای 
دولتی را تشــویق به آماده کردن فهرســتهای کارمندانی که باید منتقل شوند 
کرده اســت. این فرمان به سادگی به رئیس جمهور اجازه می دهد بدون پروسه 
مقتضی و کاما با اراده خود دست به اخراج یا استخدام مرتبط با همه کارمندان 
فدرالی که در جایگاه های تعیین سیاست، ساخت سیاست و حمایت از سیاست 
هســتند، بزند.برای درک تبعات فاجعه بار بالقوه این موضوع،مهم اســت درک 
کنیم که نیروی کار فدرال در ۶۰ سال گذشته چه تغییراتی پیدا کرده است.به 
رغم مطرح شدن هزاران سخنرانی سیاسی مغایر، واقعیت این است که از زمانی 
که جان کندی در ۱۹۶۰ رئیس جمهور شــد بودجه فدرال با سرعت رشد پیدا 
کرده است در حالی که نیروی کار غیرنظامی فدرال رشد نیافته است.این نیروی 
کار تقریبا به همان میزان دو میلیون کارمند غیرنظامی زمان ۱۹۶۰ باقی مانده 
اســت که اکثریتشان در خارج از حوزه واشنگتن قرار دارند. چیزی که به میزان 
چشــمگیری تغییر کرده ترکیب این نیروی کار اســت.این نیروی کار دیگر در 
بردارنده واحدهای دفتریارها، منشی ها و پرسنل اداری رده پایین نیست. امروز 
در میزانی که این فعالیتها همچنان موجود باشند، عمدتا با قرارداد به شرکتهای 
خصوصی واگذار شده اند.شــاید به میزان نصف و یا بیشتر این نیروی کار فدرال 
فعلی،  را می توان کســانی در نظر گرفت که در چارچوب »برنامه اف« قرار می 
گیرند.به وضوح این فرمان اجرایی ناشــی از تمایل ترامپ برای داشــتن اختیار 
خاصی یافتن آسان از کسانی است که منتقد به خود در نظر میگیرد همچون 
دکتر آنتونی فائوچی یا دیگر دانشمندان و کسانی که در جواب فرمان »بپر« از 
جانب ترامپ نمی گوینــد »چقدر باا بپرم«!با این حال بی تردید این فرمان از 
روی عمد با در نظر گرفتن عمومیت داشــتن و ماحظه اجرایی ضمنی نسبت 
به این که نیمی از کارمندان غیرنظامی دولت فدرال از ســوی سرپرستهایشان 
می توانند مشمول برنامه اف تعیین شوند، تدوین شده است.بنابراین این فرمان 
اجرایــی، رئیس جمهور بعدی یا رئیس جمهور انتقامجوی در حال کناره گیری 
را قادر به اخراج، جانشینی و یا عدم جانشینی از روی اراده خود در قبال بخش 
چشمگیری از نیروی کار فدرال می کند. اگر این فرآیند صورت بگیرد، پروسه پر 
کردن بسیاری ازمناصب جدیدا خالی شده به هفته ها زمان و تاش نیاز خواهد 

داشت. این به آسانی می تواند دولت جدید را فلج سازد.

وزارت خارجه ترکیه، ترور شهید 
»فخری زاده« را محکوم کرد

وزارت خارجــه ترکیــه، با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور دانشــمند 
هسته ای و دفاعی ایران، مخالفت آنکارا با هر نوع اقدام تروریستی را ابراز کرد.

 در ادامه موج محکومیت ها و واکنش ها به ترور شــهید »محســن فخری زاده« 
دانشــمند هسته ای و دفاعی جمهوری اسامی ایران، دولت ترکیه نیز این اقدام 
را محکوم کرد.به نوشته وبگاه شــبکه »هابرترک«، وزارت خارجه ترکیه بامداد 
یکشنبه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور شهید فخری زاده، به دولت 
و خانواده این دانشمند هســته ای و دفاعی ایران تسلیت گفت.در بیانیه وزارت 
خارجه ترکیه آمده است: »ما از کشته شدن دانشمند ایرانی محسن فخری زاده 
بر اثر حمله مســلحانه متأثر شدیم. ترکیه با هر اقدامی برای برهم زدن صلح و 
آرامش در منطقه و با هر نوع از تروریســم مخالف است، فارغ از اینکه چه کسی 
آن را انجام داده یا چه کســی را هدف گرفته باشد«.بر این اساس، آنکارا تاکید 
کــرد: »ما این جنایت نفرت انگیز را محکوم کرده و به دولت ایران و خانواده آن 
مرحوم تسلیت می گوییم«.به نوشته وبگاه شبکه »تی آر تی«، وزارت خارجه ترکیه 
همچنین خواســتار مجازات عامان این اقدام تروریستی شده و از همه طرف ها 
خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند.پیش از این، »مصطفی شن توپ« 
رئیس پارلمان ترکیه ترور دانشمند هسته ای و دفاعی ایران را محکوم کرده و آن 
را »اقدامی تروریســتی« خوانده بود. )روز جمعه بود که وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح  در بیانیه ای اعام کرد: »بعدازظه رروز )جمعه( عناصر تروریست 
مســلح خودرو حامل محســن فخری زاده 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 شد. متاسفانه تاش تیم پزشکی برای احیاء 
ایشان موفق نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از سال ها تاش 

و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد«.

دانشمندانی که در زمان معاونت بایدن ترور شدند

ترور؛ گزینه روی میز همه رؤسای جمهوری آمریکا
سابقه ترور دانشــمندان در زمان حضور بایدن در کاخ سفید، 
حمایت صریح او از صهیونیست ها در برابر ایران و حمایت او از 
ترور سردار سلیمانی در کنار هم یک پیام واحد را به غربگرایان 
داخلــی می دهد که آغاز دوران بایدن بــه معنای پایان دوران 
خشونت و ترور نیست.پس از ترور شهید محسن فخری زاده یک 
خط خبری عمدتا وابســته به دولت و اصاح طلبان تاش کرد 
تا این اتفاق را در کنار ترور شــهید سردار سلیمانی به حساب 
ترامپ فاکتور کند و در دوگانه سازی قدیمی دیو و دلبر، جامعه 
را به حضور شــخصیتی دموکرات و اهــل مذاکره و گفت وگو 
چون جو بایدن به تعبیر خود تشنه تر کند.در همین چارچوب 
توئیت تامل برانگیز نخست وزیر سابق سوئد در اولین دقایق پس 
از انتشــار خبر ترور شــهید فخری زاده منتشر و در کانال های 
اصاح طلب به صورت گسترده دست به دست می شد که نوشته 
بود: »ترور امروز در تهران احتماا برای جلوگیری از بازگشــت 

دولت بایدن به برجام و دیپلماسی با ایران انجام شده است«.

روحانی: دشمنان ما در هفته های پراضطرابی هستند
روحانــی که پس از پیــروزی بایدن به طور مرتــب از دوران 
جدیــدی در جامعه جهانی صحبت می کنــد، صبح روز ترور 
شهید فخری زاده در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که پخش 
زنده تلویزیونی می شد گفت: »ترور وحشیانه شهید فخری زاده 
نشــان داد که دشمنان ما در هفته های پراضطرابی هستند؛ در 
این هفته ها آنها احساس می  کنند که دوران فشار آنها کم شده 
و شرایط جهانی در حال تغییر است و برای آنها این چند هفته 
هم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند تا هم بتوانند 
شــرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود آورند و هم توجهات 
جهانــی از ترور و ارعابی که در مناطق اشــغالی به وجود آمده 

است را به سمت مشکات و مسائل دیگر معطوف کنند.«
منظور روحانی از این چند هفته، هفته های پایانی دوران ترامپ 
و ورود رســمی بایدن به کاخ سفید است و این اظهارات نشان 
می دهد که بااترین مقام اجرایی کشور هم در کنار غربگرایان 

داخلی بی صبرانه منتظر ورود بایدن به کاخ سفید هست.

علی مطهــری: ترور کردند تــا راه تفاهم دولت آینده 
آمریکا با ایران بسته شود

در همین راســتا علی مطهری عضو فراکســیون امید مجلس 
دهم هم در توئیتی نوشــت: »ترور ناجوانمردانه دکتر محسن 
فخری زاده عاوه بر ضربه زدن به صنعت هســته ای کشور، با 
هدف کشاندن ایران به درگیری در منطقه در زمان باقی مانده 
از ریاســت ترامپ انجام شد تا راه تفاهم دولت آینده آمریکا با 
ایران بسته شــود. انتقام از نتانیاهو و قصاص ترامپ را به زمان 
مناســب موکول کنیم«.پر واضح است که اساسا این توئیت نه 
برای تکریم جایگاه شــهید فخری زاده بلکه صرفا برای هدایت 

افکار عمومی به این ســمت نگاشته شده که ترامپ عامل ترور 
و خونریزی و بایدن عامل حل مناقشــات و اهل آرامش و صلح 

است.

حزب منحله نهضت آزادی: هــدف ترور  جلوگیری از 
دیپلماسی بعد از انتخاب جو بایدن است

حــزب منحله نهضت آزادی هم که آمریکایی ترین گروه داخل 
ایران از اول انقاب تاکنون است، با انشار بیانیه ای تاکید کرده 
اســت که: »اگر چه این گونه ترورها همواره توسط اسرائیل به 
ویژه در دوران نخســت وزیری بنیامین نتانیاهو برنامه ریزی و 
انجام شده است، اما اجرای آن در شرایط کنونی تقابل با فضای 
جدید سیاســی در منطقه خاورمیانه و ایــران و جلوگیری از 
دیپلماسی بعد از انتخاب جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا 
برای رفع تحریم ها و صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و ایران، 

قابل ارزیابی است«.

اما آیا دموکرات ها تروریست نیستند؟!
شهید فخری زاده اولین شهید هسته ای نیست که ترور شده و 
پیش از این شهیدان شهریاری، علیمحمدی، احمدی روشن و 
رضایی نژاد هم به همین روش و در اتومبیل هایشان و در وسط 
خیابان و کنار خانواده شان به شهادت رسیده اند.نقطه افتراق اما 
اینکه هر ۴ شهید قبلی در دوران ریاست جمهوری اوباما در کاخ 
سفید و در حالی انجام شده اند که جو بایدن ۸ سال معاون اول 

رئیس جمهور آمریکا بود.

شهدای ترور شده در دوران حضور بایدن در کاخ سفید
مسعود علی محمدی

مســعود علی محمدی اســتاد فیزیک دانشــگاه تهــران و از 
دانشجویان نخســتین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران و 
نخستین شخص در کشــور بود که دکترای خود را در فیزیک 
دریافــت کرد.وی ســرانجام در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸، در قیطریه 
تهران و درحالی که که قصد خروج از منزلش را داشــت بر اثر 

انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شد.

مجید شهریاری
مجید شهریاری اســتاد دانشگاه شهید بهشــتی، فیزیک دان 
و دانشــمند هســته ای بود که از ۸۳ تا زمان شهادت نماینده 
دانشگاه شهید بهشــتی در امور اجرایی همکار سازمان انرژی 
هسته ای بود.شــهریاری هم در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹، در نتیجه 
چسباندن بمب مغناطیسی توسط راکب ناشناس موتور سیکلت 
به خودرویش در تهران ترور شــد.فیل جرالدی، افســر سابق 
ســیا و بخش اطاعات ارتش آمریکا در یادداشــتی در پایگاه 
خبری »آی آرآی ســنتر« اذعان کرد که در هشتم آذر ۱۳۸۹ 
سازمان های جاسوسی و اطاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
با همکاری گروهک منافقین اقدام به ترور مجید شــهریاری، 

دانشمند هسته ای ایران کردند.

مصطفی احمدی روشن
مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز 
اصفهان بود که به همراه رضا قشــقایی فرد، کارمند ســازمان 
انرژی اتمی، از پایه گذاران ســایت هسته ای نطنز بود.احمدی 
روشــن تأثیر بســیار مطلوبی در بخش تأمین کااها و خرید 
تجهیزات هســته ای در حوزه غنی ســازی در زمان تحریم ها 
داشت که در مدت حضورش به عنوان معاون بازرگانی، کااها 

به موقع، به تعداد و با کیفیت تأمین می شــد.وی پس از خروج 
از منزل توسط راکب ناشناس موتورسیکلت با چسباندن بمب 
مغناطیسی به خودرو شخصی اش در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ 
در تهران، روبه روی دانشــکده علوم ارتباطات دانشــگاه عامه 
طباطبایی ترور شد و همراه با یکی از کارمندان خود با نام رضا 

قشقایی به شهادت رسیدند.

داریوش رضایی نژاد
داریوش رضایی نژاد دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود که در تاریخ یکم مرداد 
۱۳۹۰ با اصابــت ۵ گلوله در مقابل منزلش که یکی از آنها به 
گردن و دیگری به دست وی اصابت کرد، ترور شد و به شهادت 
رسید.مجله اشپیگل به نقل از یک مقام اطاعاتی اسرائیل ترور 
رضایی نژاد را اولین اقدام جدی رئیس جدید موساد اعام کرد.

جوبایدن؛ حامی رژیم صهیونیستی
تقریبا همه بدین باور هستند که تمامی ترورهای انجام گرفته 
علیه شهدای هسته ای منشا صهیونیستی دارند و حال باید دید 
که بایدن به چه میزان حاضر اســت از رژیم صهیونیســتی در 
برابر ایران دفاع و با آنها همکاری کند.او در یادداشــتی که در 
بحبوحه رقابت های انتخاباتی در CNN نوشــته می گوید: » با 
اســتفاده از توافق کمک های امنیتی آمریکا و اســرائیل که در 
زمان معاونت ریاست جمهوری من امضا شد، آمریکا از نزدیک 
با اســرائیل همکاری خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که 
تل آویو می توانــد از خودش دربرابر ایران و بازیگران نیابتی آن 

دفاع کند.«

حمایت از ترور سردار سلیمانی
»جو بایدن« در زمان ترور ســردار ســلیمانی به عنوان نامزد 
دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا مطرح بود. 
او در شب شهادت سردار سلیمانی گفته بود: »هیچ آمریکایی ای 
در مرگ قاسم سلیمانی عزاداری نمی کند. او مستحق بود برای 
جنایاتش علیه نیروهــای آمریکایی و هزاران بیگناه منطقه در 
برابر قانون بایستد«.حال این ســه گزاره در کنار هم موید آن 
است که ترور در هر حالتی از گزینه های روی میزی هست که 
باراک اوباما در زمان ریاست جمهوری اش در کنار بایدن، بر آن 
تاکید کرده بود.سابقه ترور دانشمندان در زمان حضور بایدن در 
کاخ ســفید، حمایت صریح او از صهیونیست ها در برابر ایران و 
حمایت او از ترور ســردار سلیمانی در کنار هم یک پیام واحد 
را به غربگرایان داخلی می دهد که آغاز دوران بایدن به معنای 
پایان دوران خشــونت و ترور نیســت بلکه اتفاقا هردو گزینه 
تحریم و ترور ابزارهایی اســت که ورای جناح بندی دموکرات-
جمهوری خواه روی میز همه روسای جمهوری آمریکا قرار دارد.

ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در 
تفسیر سخنان وزیر دفاع آلمان بر لزوم 
مذاکره با مسکو »از موضع قدرت«، با 
اشاره به استقرار نظامیان و ساح های 
هســته ای آمریکا در این کشور گفت: 
آلمــان از لحــاظ امنیتی بــه آمریکا 
خبرگزاری  گزارش  اســت.به  وابسته 
زاخــارووا«  »اینترفکــس«، »ماریــا 
امور خارجه  سخنگوی رسمی وزارت 
روسیه در تفسیر درخواست »آنگرت 
کرامپ  ــ کارنباوئــر« وزیر دفاع آلمان 
برای مذاکره با طرف روسی در خصوص 
خلع ســاح »از موضع قدرت«، این 
نکته را مورد متوجه قرار داد که آلمان 
از لحاظ مسائل امنیتی کامًا وابسته 
ایاات متحده اســت.زاخارووا روز  به 

شنبه در صفحه فیس بوک خود در این 
باره نوشت: »آلمان هنوز هم در تردید 
به سر برده است و مطمئن نیست که 
چه چیز برایش خوب است، البته قطعاً 
در موقعیت بســیار جالبی قرار دارد و 
این نتیجه گیری من نیســت که قابل 
توجــه اســت، بلکه خود وزیــر دفاع 
آلمان اعتراف می کند که این کشــور 
در حوزه نظامی و امنیتی، بدون کمک 
ایاات متحــده نمی تواند کاری انجام 

دهد.«ایــن دیپلمات روس با یادآوری 
اینکه، یکــی از بزرگترین پایگاه های 
خارجی آمریــکا در خاک آلمان واقع 
شــده اســت، به کنایه افزود: »اخیراً، 
آلمان از برنامه های ایاات متحده برای 
انتقال تعدادی از نیروهای آمریکایی به 
سایر کشورهای اروپایی ابراز نارضایتی 
کــرده اســت، واقعــاً موضع گیــری 
به  بود!«زاخارووا همچنین  قاطعانه ای 
این واقعیت توجه کرد: »تســلیحات 

هســته ای آمریکایی در خاک آلمان 
مستقر شده است. شرایط بدین صورت 
اســت که قدرت نظامی در این کشور 
وجــود دارد، ولی به خــود آنها تعلق 
نــدارد، نمی توانند آن را کنترل کنند، 
اجازه استقرار آنها را ندارند و در عین 
حال نگران از دست دادن آنها هستند، 
این نشانه واقعی وابستگی است.«پیش 
از این، رئیس اداره دفاع ملی آلمان در 
بوندســتاگ صحبت کرده و خواستار 
مذاکره با روسیه درباره مسئله کنترل 
تسلیحات »از موضع قدرت« و یادآور 
شــد  که »این موضع گیری درســت 
همیشگی در سیاست خارجی آلمان 
بوده و بنابراین بایــد در آینده هم به 

آن ادامه داد.«

 روسیه:
 آلمان از لحاظ امنیتی کاما 

وابسته به آمریکا است

سی ان ان: 
نتانیاهو مانعی در مسیر دولت بایدن است

– شــبکه خبری ســی ان ان در تحلیلی از وقایع منطقه از جمله ترور شهید 
»محســن فخری زاده« دانشــمند شهید صنعت دفاعی کشــورکه موجی از 
محکومیت های بین المللی را بدنبال داشــته است، بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی را نه یک متحد، بکله یک مانع و نخســتین مشکل 
پیش روی دولت آتی جوبایدن دانست.سی ان ان در این تحلیل به قلم »نیک 
پتن والش« )Nick Paton Walsh( خبرنگار امور بین الملل خود نوشــت: آنچه 
که نتانیاهو می کند ایجاد تنش در منطقه ای پر التهاب اســت که به واقع این 
منطقه خواهان دیدن جنگ دیگری در آن نیست.خبرنگار این رسانه تصویری 
آمریکایی در ادامه این تحلیل نوشــت: التهاب و تنش در منطقه ای که تا این 
اندازه ملتهب و پر تنش است، به نفع هیچیک از طرف های درگیر در منطقه 
نیست و ترور محسن فخری زاده، »دانشمند برجسته« ایران می تواند باعث 
تشدید این التهاب ها شود.والش با اشاره به اینکه در دوره کم تر از ۵۰ روزی 
که تا مراسم تحلیف جوبایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا زمان باقی است، 
دشــمنان ایران قصد بوجود آوردن یک مناقشه تمام عیار در منطقه را دارند؛ 
می نویسد: برای تیم )دولت آتی( بایدن، به نظر نتانیاهو به جای آنکه متحدی 
برای آمریکا باشد، مشکلی است که باید آن را رفع کرد.این تحلیل می افزاید: 
و اکنون این ترور نشــانگر آن اســت که با توجه به روابط شکننده نتانیاهو با 
رئیس جمهوری جدید آمریکا، رفتارهای اســرائیل می تواند برای کاخ سفید 
خصمانه باشد.ســی ان ان نوشت: منطقه خاورمیانه برخاف سایر نقاط دیگر 
جهان، غرق در خشــونت، تنش و لفاظی های آتشین است، اما جنگ تمامی 
طرف های درگیر را در آتش خود فرا خواهد گرفت و ایران، آمریکا و اسرائیل 
دلیل اضطراری برای ایجاد چنین درگیری را ندارند، ما تنها باید امیدوار باشیم 
کــه در ماه های پیش رو هرچیز بغیر از وقوع جنگی دیگری دراین منطقه را 

شاهد باشیم.

ترامپ در فکر اعام نامزدی برای سال 
۲۰۲۴ در روز تحلیف بایدن

پایــگاه اینترنتی دیلی بیســت گزارش کرد، دونالد ترامپ و مشــاورانش در 
حال بررســی چند گزینه برای اعام نامزدی مجدد او برای انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۲۰۲۴ از جمله گزینه اعام این نامزدی در روز تحلیف جو 
بایــدن، رئیس جمهور جدید در ماه ژانویه هســتند.، بــه نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، دیلی بیست این گزارش را با استناد به سه فرد »آگاه به گفتگوها« 
منتشر کرده و نوشته که یک پیشنهاد دوم نیز این است که این نامزدی ترامپ 
برای انتخابات ۲۰۲۴ در طی هفته مربوط به آغاز به کار رئیس جمهور جدید 
اعام شود.دو منبع این رسانه گفتند، ترامپ باور دارد که اعام زودهنگام این 
نامــزدی به او اجازه می دهد جو بایدن را حتی در ضمن حضور این دموکرات 
در ریاست جمهوری تحت الشعاع قرار دهد چرا که رسانه ها هم مایل به پوشش 
خبری از جنجالهای او هســتند، در حالی که بایدن »حوصله ســر بر« است.

این جدیدترین گزارش در خصوص بررســی نامزدی برای انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۴ از ســوی دونالد ترامپ ۷۴ ســاله است در حالی که او برای 
این نامزدی طبق قانون اساســی واجد شــرایط خواهد بود.روز پنجشنبه نیز 
بلومبــرگ به نقل از منابعی گزارش کرد، رابرت اوبراین، مشــاور امنیت ملی 
دونالد ترامپ تمایلش را برای ایستادن در کنار وی در صورتی که این رئیس 
جمهور آمریکا برای انتخابات سال ۲۰۲۴ مجددا نامزد شود، مطرح کرده است.

چند روز پیش هم دو نظرسنجی جداگانه دریافتند که اکثریت رای دهندگان 
جمهوریخواه در صورتی که او چهار سال دیگر نامزد ریاست جمهوری شود از 
او حمایت می کنند.استراتژیستهای جمهوریخواهان ایده نامزدی مجدد ترامپ 
بــرای انتخابات ۲۰۲۴ را تقریبا بافاصله بعــد از انتخابات در نظر گرفتند و 
برایان انزا، معاون مدیر ارتباطات کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶ سه روز بعد از 
انتخابات گفت، از نامزدی مجدد او برای ریاست جمهوری با توجه به شخصیت 

او و قدرت پایگاه حامیانش شگفت زده نخواهد شد.
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محققان در مطالعه اخیرشان نشان داده اند که صبر با توجه به سطح 
هورمون "سروتونین") serotonin( در مغز تعیین می شود و سطح 
این هورمون می تواند در واکنش فرد)صبوری یا عجوانه رفتار کردن 
در قبال کاری( موثر باشــد. محققان ژاپنــی دریافتند که تحریک 
مصنوعی ترشح این هورمون در موش ها سبب می شود این جوندگان 
هنگام انجام آزمایش برای دریافت غذا در آزمایشــات آزمایشگاهی 
صبورتر شوند. عاوه بر این محققان دریافتند که دو ناحیه مختلف 
مغز مســئول ارزیابی جداگانه مزایای انتظــار صبورانه برای پاداش 
هستند. این یافته ها ممکن است به توسعه داروهای ضد افسردگی 
جدید که سطح ســروتونین را در انسان تعدیل می کنند و مناطق 

خاصی از مغز را مورد هدف قرار می دهد، کمک کند.

یکی از موارد نگران کننده در مورد ویروس کرونا، توانایی ویروس در عفونی 
کردن سطوح برای روزهای متمادی است. بسیاری افراد در تاش برای 
از بین بردن ویروس کرونــا در خانه خود، از امپ های نور ماوراءبنفش 
)UV( اســتفاده می کنند. هرچند این نور قابلیت از بین بردن باکتری ها 
و ویروس ها را دارد اما نتایج تحقیق جدید نشــان می دهد، این امپ ها 
ممکن است خطر جدی بر سامت چشم داشته باشند. محققان گزارش 
کردند که چند بیمار بعد از ضدعفونی کردن منزل خود با نور ماوراءبنفش 
به التهاب جدی و دردناک قرنیه بــه نام فتوکراتیت )برف کوری( مبتا 
شــدند. در اوج شیوع همه گیر تعداد زیادی از بیماران با تحریک، درد و 
حساسیت به نور مراجعه کردند و متوجه شدیم که علت آن قرار گرفتن 

مستقیم در معرض امپ های کشنده میکروب است.

پوســت های الکترونیکی که قابلیت های پوست انســان را دارند، روزی 
می توانند کاربردهای بسیار گسترده ای در حوزه های پزشکی و فناوری 
داشته باشــند. ماده ای که از نظر قدرت، کشش پذیری و حساسیت به 
پوست انسان شباهت دارد، می تواند به جمع آوری داده های بیولوژیکی 
در زمان واقعی کمک کند. پوســت الکترونیکی می تواند نقش مهمی را 
در ارائه نسل بعدی پروتزها، داروهای شخصی سازی شده، ربات های نرم 
و هوش مصنوعی بر عهده داشته باشد. یک پوست الکترونیکی ایده آل 
می تواند بسیاری از عملکردهای پوســت انسان مانند حس کردن دما 
و امســه را با دقت و در زمان واقعی تقلید کند. در هر حال، ســاخت 
تجهیزات الکترونیکی مناسب و انعطاف پذیر که از عهده چنین وظایف 

پیچیده ای برآیند، چالش برانگیز است.

کاسه صبر افراد دست 
"سروتونین" است

از عوارض ضدعفونی کردن با 
اشعه ماوراءبنفش آگاه شوید

ابداع نوعی پوست الکترونیکی 
کشش پذیر 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تولدهای نارس ۹/۹/۹۹

آلمان در برابر آمریکا، درگ ب ام و M8 کامپتیشن و موستانگ
برای کسانی که عملکرد نهایی یک کوپهٔ چهارنفره را می خواهند، آمریکا فورد موستانگ شلبی GT500 و آلمان ب ام و M8 کامپتیشن را 
دارد. البته هرچند این دو ماشین شبیه به هم هستند اما درواقع دنیاهای کامًا متفاوتی از یکدیگر دارند خصوصاً وقتی از قوای محرکه 
و قیمت صحبت می شود چراکه M8 کامپتیشن دو برابر GT500 قیمت دارد. حال ادموندز بین این دو ماشین درگی برگزار کرده که 
تفاوت های میان آن ها را بهتر نشان می دهد. اول ازهمه باید بگوییم که M8 خودرویی چهارچرخ محرک است که می توان آن را در حالت 
محرک عقب قرار داد اما شــلبی GT500 صرفاً به صورت محرک عقب عرضه می شود. در بخش قدرت اما برتری با موستانگ است زیرا 
نیروگاه 5.۲ لیتری V8 سوپرشارژ آن ۷۶0 اسب بخار قدرت و 8۴۷ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. از سوی دیگر، M8 کامپتیشن از 
پیشــرانهٔ ۴.۴ لیتری V8 توئین توربوی آشنای ب ام و استفاده می کند که ۶۲5 اسب بخار قدرت و ۷50 نیوتن متر گشتاور دارد. شلبی 
همچنین عاوه بر قدرت بیشتر، حدود 50 کیلوگرم وزن کمتری هم دارد که این موجب ایجاد نسبت قدرت به وزن بسیار بهتری نسبت 
به رقیب آلمانی می شــود. اما همه میدانیم که در مســابقات درگ فقط قدرت و وزن مهم نیستند و موارد دیگری مثل کشش و از همه 

مهم تر تفاوت فاحش میان چهارچرخ محرک و محرک عقب هم در نتیجه کامًا تأثیر می گذارند. 

پیروزی درخشان ملی پوش اسنوکر ایران
مرحله دوم از رقابت های اسنوکر قهرمانی انگلیس پیگیری شد که در مهم ترین دیدار، حسین وفایی به مصاف اسنوکرباز کشور میزبان 
رفت و موفق شد به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کند. مرحله دوم از رقابت های مهم اسنوکر قهرمانی انگلیس با ۱۶ دیدار کار خود را 
آغاز کرد که در حساس ترین رقابت ها ملی پوش اسنوکر ایران به مصاف اسنوکر باز کشور میزبان رفت. حسین وفایی در مرحله دوم این 
رقابت ها مقابل مایکل هولت انگلیسی که در رده ۲8 بهترین اسنوکربازان جهان قرار دارد، حضور پیدا کرد و با نتیجه شش بر چهار پیروز 
شد.  این پیروزی درحالی به دست آمد که ملی پوش ایران در رده ۳۶ بهترین اسنوکر بازان جهان ایستاده است.  وفایی در فریم دوم این 
رقابت ها موفق شد بریک ۱0۱ را به نام خود ثبت کند. با این نتایچ ملی پوش ایران به مرحله سوم این رقابت ها صعود کرد و باید در 
مرحله بعد با برنده مارک سلبی و لیام هایفیلد به رقابت بپردازد. در مرحله سوم این رقابت ها ۳۲ اسنوکر باز به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت. چهل و چهارمین مرحله از مسابقات قهرمانی اسنوکر انگلستان از ۲۳ نوامبر )۳آذر( آغاز شده و تا ۶ دسامبر )۱۶ آذر( در مارشال 
آره نا در میلتون کینز پیگیری خواهد شد. مسابقات قهرمانی انگلستان برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ برگزار شده و دومین تورنمنت بزرگ 

رتبه بندی، بعد از مسابقات جهانی به شمار می آید.

کُنیت صِّدیق داد و ام پیغمبر مراآنکه ازد همچنانک او را ه صُنع لطف خویشوز شرف کردست با شمس و فلک همسر مراجاه آن صاحب ه او شمس الّشرف دارد لقب
آرزو آید همی از بهر او پیکر مراگر ه بی پیکر مرا ر روهٔ رضوان خوش استکز نشاط اوست از و شادی و مَفخَر مراجان پاک میر ابوحاتم همی گوید ه خُلد گر دهندی ر مثال مرغ بال و ر مرار سر او باشدی ر ساعتی رواز من آب و خاک و باد و آتش عنصر و گور مراگفت گیتی از مرادش رنگردم ا بود

پیشنهاد

چهره روز

کتابی درباره کامیار شاپور 
کتاب »کامیار شــاپور؛ شــاعر، نقاش و نوازنده گیتار« 
نوشته کامیار عابدی و فرناز تبریزی منتشر شد. کامیار 
عابدی - نویســنده و منتقد ادبی- گفت: کامیار شاپور 
فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور در جامعه ادبی بیشتر 
به عنوان فرزند آن ها شناخته شده است. او عمر کوتاهی 
داشت و درگیر برخی از بیماری های جسمی بود. بعد از 
این که کامیار شاپور در سال ۹۷ فوت کرد، مقاله ای درباره 
شعرهایش نوشتم و بعدا تاش کردم اطاعات بیشتری 
درباره او به دست بیاورم. او در حوزه نقاشی هم فعالیت 
زیادی داشت. عابدی در ادامه افزود: از این رو با خانم فرناز 
تبریزی  - نمایش نامه نویس - آشــنا شدم که با کامیار 
شــاپور دوست و آشنا بود و اطاعات جالبی از او داشت. 
همچنین با خانم دیگری هم آشنا شدیم که از همکاران شاپور در حوزه نقاشی بود. او خاطرنشان کرد: 
در این کتاب در زمینه زندگی شخصی، شعرها و نقاشی های کامیار شاپور نوشته ایم. همچنین به فعالیت 
او در زمینه موسیقی خیابانی  اشاره کرده ایم؛ در واقع در این کتاب با همکاری فرناز تبریزی،  شخصیت 
کامیار  شــاپور را به عنوان شــاعر، نقاش و یک انسان نشــان داده ایم. البته در این کتاب به خاطرات و 
نامه های او به پدر و مادرش هم اشــاره شده است. در پایان کتاب نیز نمونه هایی از نقاشی های او آمده 
است. »کامیار شاپور؛ شاعر، نقاش و نوازنده گیتار« نوشته کامیار عابدی و فرناز تبریزی در ۱8۴ صفحه 
و با قیمت ۳۹500 تومان در انتشارات مروارید راهی بازار شده است. در معرفی ناشر از این کتاب آمده 
اســت: پس از آن که کامیار شاپور در ۲5 تیر ۱۳۹۷ زندگی را ترک کرد، در اغلب یادداشت ها و خبرها 
بر این نکته تأکید شد که او فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور بود. او عمری را به رنج و اندوه و ناامیدی 

گذراند، و حدود دهه پایانی زندگی اش را به گیتارنوازی در بوستان پارک های تهران سپری کرد. 

لی جن فان مشهور به بروس لی
لی جن فان مشــهور به بــروس لــی )Bruce Lee؛ زاده 
۲۷ نوامبر ۱۹۴0 – درگذشــت ۲0 ژوئیه ۱۹۷۳( استاد 
هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم های اکشــن، اســتاد 
فلسفه، نظریه پرداز و بنیان گذار روش رزمی جیت کان دو 
)جیت به معنای دفاع و کان به معنای حمله و دو در واقع 
هماهنگ کننده بین دفــاع و حمله( یکی از مدرن ترین 
ســبک های کونگ فو یا ووشو اهل آمریکا و هنگ کنگ 
بود. بسیاری او را یکی از تأثیرگذارترین انسان های قرن 
بیســتم و یک نماد در فرهنگ عامه می دانند. از وی به 
عنوان بزرگترین رزمی کار تاریخ یاد می شود.او همچنین 
پدر دو بازیگر به نام های براندون لی و شانون لی بود.لی، 
در محله چینی های سانفرانسیسکو در کالیفرنیا به دنیا 
آمد اما در هنگ کنگ بزرگ شــد و در ۱8 ســالگی دوباره برای تحصیل در دانشگاه به سانفرانسیسکو 
بازگشت. فیلم های رزمی که او در سینمای هالیوودی و سینمای هنگ کنگ بازی کرد موجب ارتقای 
سطح فیلمهای رزمی هنگ کنگ شده و تحسین عامه را برانگیخت و موجی از عاقه مندی به فیلم های 
هنرهای رزمی چینی )ووشو( را در جهان غرب به وجود آورد. کارگردانی و جو فیلم های او هم بر روی 
هنرهای رزمی و هم بر روی فیلم های رزمی چه در هنگ کنگ و چه در بقیه جهان تأثیر گذاشت.بروس 
لی، به یک چهره نمادین، تبدیل شد به خصوص برای چینی ها، زیرا در فیلم هایش به عنوان افتخار ملی 
برای چین و ملی گرایی چینی ظاهر شــد.بروس لی از ۱۳ ســالگی، شاگرد ییپ من استاد وینگ چون 
کونــگ فو شــد. پس از ورود به آمریکا آموزش هنر رزمی خود با نــام جان فن کونگ فو را آغاز کرد. او 
هرچند در وینگ چون آموزش دیده بود اما به پیروی از یک سبک اعتقاد نداشت و معتقد به استفاده از 

بهترین تکنیک ها از سبک های مختلف رزمی بود.

فرهنگ

»دیوید لینچ« قرار است در یک پروژه جدید در سال 
آینده میادی یک ســریال برای کمپانی نتفلیکس 
بســازد.به گزارش ایندی وایر، این ســریال که گفته 
می شود عنوان »ویســتریا« برای آن انتخاب شده از 
ماه می ســال ۲0۲۱ مقابل دوربین برود و »سابرینا 
ســاترلند« همکار قدیمی »لینــچ« نیز تهیه کننده 
این پروژه خواهد بود.»لینچ« پس از فیلم »امپراطور 
درون« در سال ۲00۶، هیچ فیلم بلند دیگری نساخته 
اما چندی پیش فصل ســوم شاهکار تلویزیونی خود 
یعنی سریال »توئین پیکس« را پس از یک وقفه ۲۷ 
ساله رونمایی کرد که در سال ۲0۱8 نامزد ۱8 جایزه 
امی شــد. این کارگردان ۷۴ ساله، سال گذشته یک 
فیلم کوتاه نیز با عنوان »جک چه کار کرد؟« ســاخت که از ســوی نتفلیکس عرضه شد. »دیوید 
لینچ« متولد ســال ۱۹۴۶ میادی اســت و اوایل دهه ۱۹۷0 وارد وادی فیلمســازی شد. »مرد 
فیل نما« اولین موفقیت سینمایی او بود که نامزد هشت جایزه اسکار شد. این فیلم جایزه بهترین 
فیلم خارجی ســزار فرانسه را نیز دریافت کرد.او در اواخر دهه 80 با »مارک فارست«، تهیه کننده 
معروف برای ساختن سریال تلویزیونی »توئین پیکس« قرارداد بست. این مجموعه تلویزیونی در 
دهه ۹0 در شبکه ABC به نمایش درآمد و به موفق ترین سریال تلویزیونی دهه ۹0 تبدیل شد و 
در ســال ۲0۱8  پس از حدود ۳0 سال فصل سوم آن منتشر شد. یکی از موفق ترین آثار کارنامه 
سینمایی لینچ »در قلب وحشی« است که در سال ۱۹۹0 موفق به دریافت جایزه نخل طای کن 
شد. در سال ۱۹۹۷ لینچ فیلم »بزرگراه گمشده« را ساخت. این فیلم در گیشه موفقیتی به دست 

نیاورد و نقدهای متنوع مثبت و منفی دریافت کرد.

»دیوید لینچ« برای نتفلیکس سریال می سازد


