
افزایشکشورهایدرگیرباکرونایدلتاوتشدیدمحدودیتها
با افزایش موارد ابتال به سویه دلتای کرونا، محدودیت های شدیدتری برای مقابله با شیوع این ویروس در برخی از کشورها اعمال شده است.به گزارش ایسنا، شهر 
مســکو، پایتخت روســیه باالترین نرخ مرگ و میر ناشی از کروناویروس را در این کشور داشته و اکنون شیوع سویه دلتای کروناویروس که از قدرت سرایت باالتری 
برخوردار است موجب شده که محدودیت های شدیدتری در کشورهای سراسر منطقه آسیا-پاسفیک اعمال شود.همچنین شیوع سویه دلتای کرونا نگرانی هایی را 
در مورد سفرهای تفریحی به کشورهای اروپایی به همراه داشته است.شیوع سریع سویه دلتای کرونا به این مفهوم است که تا پایان همه گیری مسیر طوالنی باقی 
مانده استهرچند روند واکسیناسیون، موارد ابتال به کروناویروس را در شماری از کشورها کاهش داده و محدودیت ها در فعالیت های روزمره شهروندان در برخی از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا به تدریج برداشته می شود اما کارشناسان سالمت همچنان هشدار داده اند که شیوع سریع سویه دلتای کرونا به این مفهوم 

است که تا پایان همه گیری مسیر طوالنی باقی مانده است.

۱۴۰فوتیجدیدکرونادرکشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته متاسفانه ۱۴۰ بیمار کووید۱۹ در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بنابر اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۳۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۸۶ ُدز رسید.تا دیروز ۷ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۳۵۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شدند که هزار و ۴۱۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۲ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۹۸۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 
دو میلیون و ۸۴۸ هزار و ۴۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۳ هزار و ۱۸۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۳ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۲۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که هنوز درباره پاک شدن اطالعات دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیمی اتخاذ نشده است.، »سعید 
خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت حضوری و با رعایت 
فاصله های اجتماعی برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.وی در ابتدا 
گفت: در هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم که یادآور نقض مکرر و شرم آور حقوق بشر توسط دول مختلف آمریکا به طور متوالی بر علیه مردم منطقه 

و مردم ایران است.سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: ....

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده: 
درباره پاک شدن اطالعات دوربین های آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است

info@sobh-eqtesad.ir

ستاری:
رصدخانهملیایرانفخرپروژههای

علمیکشوراست
 معــاون علمی و فناوری رییــس جمهوری گفت: بهــره برداری از 
رصدخانــه ملی ایران در کالس چهار کــه تنها رصدخانه در منطقه 
جغرافیایی از اســپانیا تا هند محسوب می شــود، فخر علمی برای 
پروژه های علمی در حال اجرا در کشــور است.به گزارش ایرنا، سورنا 
ســتاری دیروز دوشنبه در آیین بهره برداری از پنج پروژه ملی دانش 
بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به صورت ویدیو 
کنفرانــس با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رســید، افزود: 
هشــت رصدخانه در نیم کره شــمالی زمین قرار دارند و از اسپانیا تا 

هند، هیچ رصدخانه ای در این منطقه جغرافیایی وجود ندارد.
ســتاری تصریح کرد: از این  هشت رصدخانه ۶  رصدخانه در کالس 
چهار متری است. مطالعات این رصدخانه از چند سال پیش شروع شد 
و ۶ سال به طول انجامید. قله ۳۶۰۰ متری در قله گرگش شهرستان 
کامو کاشان از بین ۸۰ نقطه برای استقرار این رصدخانه انتخاب شده 
اســت.وی ادامه داد: کل کار از قبیل مهندســی و طراحی در داخل 
کشور انجام شده است. بیش از ۹۰ تن وزن تلسکوپ رصدخانه ملی 
است و با دقت بسیار باال کار می کند.معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یادآور شــد: وزن آینه این تلسکوپ چهار تن است با قطر 
۳.۴ متر که کالس این رصد خانه است و در زمره رصدخانه حرفه ای 
قرار می گیرد.ســتاری گفت: حدود ۴۰ هزار قطعه فقط در تلسکوپ 
به کار رفته و ۲ و نیم میلیون نفر ســاعت کار مهندســی انجام شده 
اســت. این اتفاقی بزرگ و شروعی برای کشــور در این حوزه است.

وی خاطرنشــان کرد: چند قله دیگر نیز نزدیک این قله است که می 
توان برای رصدخانه های بعدی در نظر گرفت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را می توان داشت.ستاری اظهار داشت: این پروژه، پروژه ای 
عظیم و فخر علمی برای تمام پروژه های علمی کشــور است. بیش 
از ۷۰ درصد از عملیات اجرایی این رصدخانه در چهار ســال گذشته 

انجام شده است.

راه اندازی کارخانه نوآوری و ایجاد شبکه خانه های خالق در 
معاونت علمی 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، راه اندازی کارخانه نوآوری را 
از دیگر اقدامات این معاونت نام برد و گفت: در کنار آن شــبکه ای از 
خانه های خالق ایجاد شده است. تا قبل از این اقدام میراث فرهنگی 
تنها دو برنامه برای خانه های میراث فرهنگی داشت که شامل تبدیل 
آنها به رســتوران و هتل بود، ولی با این اقدام اســتارتاپ های حوزه 
صنایع خالق و میراث فرهنگی در آن مســتقر می شوند.وی با بیان 
اینکه تاکنون ۱۱ خانه خالق راه اندازی شده و تا پایان سال ۳۰ خانه 
خالق راه اندازی خواهد شد، افزود: صنایع دستی، انیمیشن، آموزش 
و یادگیری، تولید محتوا، رسانه های صوتی، طراحی و مد و پوشاک، 
اسباب بازی از جمله صنایع خالق هستند.ستاری گفت: صنایع خالق 
نفوذ تکنولوژی در صنایعی است که های تک نیستند، ولی با توسعه 
تکنولوژی حجم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده اند. حجم بازار 
جهانی صنایع خالق ۲۷۰۰ میلیارد دالر است. در این طرح با بازسازی 
خانه های قدیمی، اســتارتاپ ها و شتابدهنده های بخش خصوصی 
را  در آن مســتقر می کنیم که توســعه آنهــا و حمایت از ایده های 
جدید به توسعه فناوری های ارزآور برای کشور منجر می شود. معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در باره بهره برداری از نمایشگاه 
دایمی صادراتی محصوالت دانش بنیان در تهران گفت: شبکه ای از 
ایرانیان خارج از کشور در معاونت ایجاد کردیم. در کشورهای مقصد 
صادراتی کشــور، خانه های صادراتی راه اندازی کرده ایم که تاکنون 
در چین، ســوریه و کنیا راه اندازی شده است و عالوه بر ارائه آموزش 
به شرکت ها، نمایشگاهی از توانمندی صادراتی دانش بنیان ایرانی برپا 
شــده است.وی یادآور شد: در آینده این خانه صادراتی در روسیه نیز 
راه اندازی خواهد شــد و عالوه بر نمایشــگاه، برنامه های مفصلی در 
خصوص آموزش شرکت های خصوصی برای ورود به بازارهای جهانی 

ارایه خواهد شد.

بهره برداری از اتوبوس برقی برای کمک به کاهش آلودگی هوا 
و مصرف انرژی فسیلی 

ستاری با اشاره به بهره برداری از اتوبوس برقی گفت: امروز این طرح 
نیز به همت یک شــرکت دانش بنیان دانشگاه تهران و یک شرکت 
خودروســاز وابســته به صنایع دفاعی افتتاح خواهد شد.وی با بیان 
اینکه اســتفاده از این اتوبوس موجــب کاهش آلودگی هوا و کاهش 
مصرف انرژی فسیلی می شود، یادآور شد: امروز همچنین تفاهم نامه 
خرید ۲۰۰ دســتگاه از این اتوبوس توســط شهرداری تهران منعقد 
خواهد شد.ســتاری درباره افتتاح برج فناوری در کرمانشــاه در این 
مراسم، گفت: در این اســتان فضا برای فعالیت دانش بنیان محدود 
بود و این برج یکی از بزرگترین برج های فناوری اســت که به همت 
جهاددانشگاهی و استانداری کرمانشــاه ایجاد و در اختیار استارتاپ 
ها و فناوران قرار می گیرد.معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
درباره ایجاد بیش از ۵۸۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، گفت: این 
شــرکت ها و شــرکت های خالق و فناور در مجموع بالغ بر ۷ هزار 

شرکت می شوند که یکی از افتخارات دولت دوازدهم است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به دوران ریاست آیت اهلل رئیسی بر قوه قضائیه تصریح 
کردند: رویکرد تحولی در قوه  قضائیه مســأله بســیار مهمی بود، این باید ادامه پیدا کند، 
متوقف نشود بلکه باید شدت یابد.به گزارش خبرگزاری فارس، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز )دوشنبه( در سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و روز قوه قضائیه، در دیدار رئیس 
و مسئوالن این قوه، ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش دو سال اخیر و استمرار اجرای سند 
تحول را در فصل جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از حماسه واقعی مردم در 
انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: مردم در شــرایط کرونایی و دشــواری های اقتصادی و برخی 
مسائل دیگر، برنامه ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان برندگان اصلی 
انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، شــهید آیت اهلل بهشــتی را عالمــی متفکر و نظریه پرداز، 
شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقالبی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید 
بهشتی با پایه گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسالمی و نقش آفرینی در تدوین 
قانون اساســی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.

رهبر انقالب با اشــاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت اهلل بهشتی و 
حدود ۷۰ نفر از شــخصیت ها گفتند: این قاتل ها صراحتاً بــه این جنایت بزرگ اعتراف 
کرده اند اما امروز با حمایت فرانســه و دیگر کشــورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت 
می کنند که انسان از وقاحت غربی ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از 
این تروریست ها حیرت می کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از فعالیت های مسئوالن 
و همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی 
را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از آقای رییسی افزودند: این تالش شبانه روزی 
و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است.ایشان، زنده شدن امید 
و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهم ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه 
قضائیه برشــمردند و افزودند: این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ 
چیزی با آن برابری نمی کند.رهبر انقالب با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه قضائیه 
بعد از انتخاب آقای رئیســی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت، چند نکته را در ترسیم 
مســیر آینده دستگاه قضا بیان کردند.ایشان، ادامه رویکرد تحولی در قوه قضاییه را بسیار 
مهم و کاماًل ضروری خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت و حتی پرشتاب تر ادامه یابد 
و سند خوب، متقن، عملیاتی، غیرنمایشی، غیرشعاری و زمان بندی شده تحول در دستگاه 
قضا، همچنان مالک حرکت تحولی باشــد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، اطالع و درک همه 
نیروهای قوه قضاییه از ســند تحول را ضروری دانســتند و افزودند: دستگاه قضا در رفع 
خألهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود و بدنه قوه را برای اجرای درست، کامل 
و پیگیرانه این سند به شکل های مختلف تشویق کند.رهبر انقالب با ابراز رضایت از ورود 
دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه گفتند: این کارِ بسیار الزم و پر ارزش، جزو وظایف 
حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به آن باید از احیای واحدهای تولیدی و رفع تصرف 
منابع طبیعی، به عرصه هایی همچون ســالمت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و 
نهی از منکر گسترش یابد.ایشان با ابراز تأسف از جاری نبودن امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه گفتند: کسانی که به طور حقیقی و نه برای هیاهو یا مقاصد دیگر به این واجب 
الهی عمــل می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.رهبر انقالب، دســتگاه قضا را به رفع 
خألهای قانونی در بحث حقوق عامه فرا خواندند و افزودند: باید مشــخص شود که حکم 
ضایع کنندگان حقوق عامه چیست تا از صدور احکام سلیقه ای جلوگیری شود.حضرت آیت 

اهلل خامنه ای با ابراز خرســندی از مبارزه با فســاد در درون قوه قضائیه، این کار را دارای 
اولویــت کامل و جــزو واجب ترین امور خواندند و افزودنــد: البته اکثریت عظیم قضات و 
کارکنان دستگاه قضا، »مؤمن، شریف، پاکدامن و مسئولیت پذیر« هستند و گاهی نیز درباره 
میزان فساد در قوه افراط و جنجال می شود اما باید با تعداد کِم عناصر فاسد هم به شدت 
و قاطعانه برخورد شود.ایشــان، برخورد سریع و فعال با گزارش های مردمی درباره وجود 
برخی عناصر فاســد در دســتگاه قضا را ضروری خواندند و گفتند: البته ممکن است این 
گزارش ها واقعیت نداشــته باشــد اما باید آنها را مغتنم شــمرد و با پرهیز از برخوردهای 
خوشبینانه، بالفاصله بازرسی آشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال کرد و در صورت اثبات، با 
عناصر فاسد حقیقتاً برخورد کرد.رهبر انقالب حضور در میان مردم را از جمله نقاط قوت 
آقای رئیسی خواندند و تأکید کردند: مسئوالن بعدی دستگاه قضا نیز باید این کار بسیار 
خوب و ضروری و پر برکت را ادامه دهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای ارتباط مســئوالن به 
خصوص رئیس دســتگاه قضا با گروههای فعال جامعه نظیر فعاالن دانشگاهی، حوزوی، 
اقتصــادی، کارگری، تولیدی و بخش های مربوط به زنــان را در چارچوب حضور مردمی 
برشــمردند و گفتند: در ارتباط بــا گروههای فعال جامعه حرف های آنان را بشــنوید و 
سیاست ها را به درستی برای آنان تبیین کنید که گاهی دلیل برخی اعتراض ها بی اطالعی 
از سیاســت ها و واقعیات اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بنــدی این بخش از 
سخنانشان ابراز امیدواری کردند قوه قضائیه در فصل جدید خود، همان مسیر دو سال اخیر 
را با قدرت ادامه دهد و با فعالیت های بیشتر، نتایج بهتری را نصیب کشور و ملت کند.رهبر 
انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به حماسه آفرینی ملت در انتخابات ۲۸ خرداد اشاره 
کردند و با بیهوده خواندن برخی تالشها در فضای مجازی و رسانه ای برای انکار کار بزرگ 
مردم، گفتند: این انتخابات حقاً و انصافاً یک حماسه بود و تحلیلگرانی که چشم به انتخابات 
ایران داشتند، فهمیدند چه اتفاق مهمی رقم خورد.ایشان فعالیت هزاران دستگاه تبلیغاتی 
از جمله رســانه های آمریکایی، انگلیسی و برخی کشورهای مرتجع و روسیاه و بکارگیری 
تعــدادی از عناصر خائن ایرانی برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا 
بی سابقه دانستند و افزودند: آنها به برخی بهانه ها مانند مشکالت معیشتی یا بعضی حوادثی 
کــه بعداً رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز صالحیتها نیز امید بســته بودند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: البته بنده ممکن اســت با بعضی از نظرات شورای 
محترم نگهبان مثاًل در باره یکی دو مورد یا کمتر و بیشتر موافق نباشم اما اعضاء محترم 
این شــورا را افراد متشــرع، پرهیزگار و مقید به وظیفه دینی می دانم که بر طبق قانون و 
وظیفه دینی عمل می کنند.ایشــان افزودند: امیــد بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه ها 
مشــارکت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ درصد برســد که این امید محقق نشد.رهبر انقالب، 
مسئله کرونا و تأثیر حدود ۱۰ درصدی آن بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را 
نیز یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این مسائل، مردم با صفوف پر شور و اظهارات پر 
انگیزه خود از ساعات اول صبح، حماسه عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر سینه 
تحریم کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدند.ایشان در تبیین برندگان و بازندگان 
انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: برنده انتخابات، ملت ایران و همه کسانی هستند که به شور و 
هیجان انتخابات کمک کردند بنابراین نامزدهایی هم که رأی نیاوردند جزو برندگان هستند 
و در مقابل، بازنده انتخابات کســانی هســتند که همه تالش خود را کردند که مردم را از 
صندوق رأی دور کنند اما مردم با حضور خود، آنها را طرد و امید و طمع شــان به نتیجه 
انتخابــات را ناکام کردند.حضرت آیت اهلل خامنــه ای به برخی تحلیل های غلط درباره آراء 

باطله نیز اشاره کردند و گفتند: این آراء، ابداً به معنای جدایی آنها از نظام نیست، بلکه بر 
عکس است، زیرا کسی که پای صندوق رأی آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزدها 
ندیده ولی اسم شخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید داده، در واقع عالقه مندی خود 
را به صندوق رأی و نظام نشان داده است.ایشان برخی حوادث در جریان انتخابات را مایه 
تجربه و عبرت دانستند و گفتند: در مناظره ها تنوع سالیق مشاهده شد، در عین حال همه 
نامزدهای محترم بر خالف القاء دشمن در این مسئله هم نظر بودند که مشکالت اقتصادی 
کشــور راه حل دارد و بن بستی وجود ندارد البته یکی می گفت راه حل من درست است و 
دیگری می گفت راه حل من.رهبر انقالب افزودند: در مناظره ها، بعضی کاندیداها از مواضع 
انقالب دفاع کردند و با ادب و رعایتهای الزم شرعی سخن گفتند ولی برخی، بداخالقی هایی 
کردند که مایه تأسف است.ایشان با یادآوری رقابتهای انتخاباتی در آمریکا و فحاشی نامزدها 
علیه یکدیگر، افزودند: آمریکایی ها سرمشق های خوبی نیستند بنابراین در مسائل سیاسی 
باید با رعایت ادب و جهات اخالقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت، سخن گفت نه اینکه 
از شیوه های فحاشی و اهانت آمریکایی ها و ترامپ استفاده کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات کشورمان، گفتند: انتخابات آمریکا در 
چشــم همه دنیا مفتضح شــد حاال همان مفتضحین بعد از چند ماه زبــان درآورده و از 
انتخابات ایران ایراد می گیرند در حالی که آنها با آن افتضاح، دیگر نباید یک کلمه راجع به 
انتخابــات حرف بزنند.رهبر انقالب با تقدیر از برخورد خوب مســئوالن و دیگر نامزدهای 
انتخابــات با رئیس جمهور منتخب گفتند: بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم با 
رأی خوب و درصد باالی آراء، مسئوالن تراز اول و سایر نامزدها بسیار خوب برخورد کردند 
و با دیدار با رییس جمهور منتخب، تبادل نظر و پیام تبریک، طمأنینه و آرامش روحی الزم 
در کشــور را نشان دادند.ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری های پس از انتخابات 
آمریــکا، خداوند را به دلیل وجود این نعمت در کشــور شــکر گذاشــتند و افزایش این 
جهت گیریها را خواستار شــدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند 
نتیجه انتخابات بر مردم و رئیس جمهور منتخب مبارک باشد و مسئوالن بتوانند وظایفی را 
که برعهده دارند به خوبی انجام دهند.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در چهار محورِ »اجرای سند تحول در قوه قضائیه«، »مبارزه با فساد«، 
»احیاء حقوق عامه« و »مردمی شدن« قوه قضائیه، به بیان گزارش یکساله از عملکرد خود 
و همکارانش پرداخت.رئیس قوه قضائیه ابالغ و آغاز اجرای سند تحول قضایی را از جمله 
مطالبات محقق شده رهبر انقالب برشمرد که موجب تسهیل کار قضات، تسریع دادرسی ها 
و کاهش ۲۰ روز از متوســط زمان رســیدگی به پرونده ها در این دســتگاه شــده است.

حجت االسالم والمسلمین رئیســی، مبارزه با فساد را گفتمانی ملی برشمرد و با اشاره به 
کاهش آمار تخلفــات درون قوه قضائیه، به بازگرداندن بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به 
خزانه کشــور و قطعی شــدن احکام مجرمان پرونده های کالن اقتصادی اشاره کرد.آقای 
رئیسی با اشاره به نظام یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی 
ملی در ســال گذشته، توجه به مسائل محیط زیســتی و اجرای طرح کاداستر را از دیگر 
اقدامات این دستگاه در جهت احیای حقوق عامه برشمرد.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه 
پشتوانه مردمی این دستگاه به واسطه تقویت ارتباطات مردمی بیش از گذشته شده است، 
از رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صدور 
بخشــنامه هایی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق الســاعه 

بانک ها در این حوزه خبر داد.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه:

 این انتخابات حقًا و انصافًا حماسه بود
آقای رئیسی امید به قوه قضائیه را زنده کرد
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قالیباف:  گزیده خبر

بینمردموکارگزاراننظامفاصلهافتادهاست
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: با اطمینان عرض می کنم که ظرفیت کشور به نحوی 
است که با همین شرایط سخت تحریم می توان  در یک برنامه پنج ساله آرامش و ثبات را به 
اقتصاد کشور و زندگی مردم بازگرداند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان ، محمد باقر 
قالیباف شامگاه یکشنبه در مراسم یادواره شهدای هفتم تیر در اردستان  که در محل مسجد 
جامع تاریخی اردستان برگزار شد، گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری ارزش مجالس شهدا 
به اندازه خود شــهدا و خون شهدا اســت و دلیل آن هم روشن است چرا که این مجالس، 
مجالس ذکر شــهدا، معرفت شهدا، شناخت شهدا و تداوم راه آنهاست و همچنین محفلی 
برای تربیت انسان ها در این مسیر است آن هم در شبی که برای گرامیداشت شهدای هفتم 
تیر شهید بهشتی و 72 تن از یارانش از جمله شهید بزرگوار شهید سید نوراهلل طباطبایی نژاد 
نماینده مردم شــریف اردستان و همچنین دیگر شــهدای این شهرستان مراسمی برگزار 
شد.وی افزود: ما شهید بهشتی را سیدالشهدای انقالب اسالمی می شناسیم، وقتی ایشان به 
شهادت رســیدند حضرت امام)ره( جمله ای با این مضمون فرمودند که مظلومیت شهید 
بهشــتی در مقابل شهادتش بسیار ناچیز است. هنگام شهادت شهید بهشتی مقام معظم 
رهبری در بیمارســتان بستری بودند چرا که در روز 6 تیر ماه به دست منافقین کوردل در 
مسجد ابوذر تهران قبل از فاجعه هفتم تیر ترور شدند و با حفظ ایشان این منت را خداوند 
بزرگ بر ملت ما و جامعه اهل بیتی ما و ایران عزیزمان گذاشت و منافقین کوردل موفق به 
شهادت مقام معظم رهبری نشدند و امروز ایشان ذخیره انقالب اسالمی هستند.وی افزود: 
رهبر معظم انقالب زمانی که در بیمارستان از شهادت شهید بهشتی مطلع شدند فرمودند 
مظلومیت ایشــان این است که کسی ایشــان را نشناخت و در آینده هم شخصیت شهید 
بهشتی شناخته نمی شود .رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »امروز در اینجا گرد هم 
آمدیم که فرهنگ شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و یاران ایشان را به درستی بشناسیم«، 
به چند ویژگی شهید بهشتی اشاره و تصریح کرد: شهید بهشتی یک سیاستمدار دین مداربود 
دقیقاً آن چیزی که کمتر در جامعه مشــاهده می شــود. امروز شهید بهشتی یک الگوی 
سیاست ورزی مؤمنانه برای همه ما مسئولین در هر کجا که هستیم است.قالیباف ادامه داد: 
از سویی شهید بهشتی یک اسالم  شناس دیندار و همچنین انسانی بود که هم جهان را دیده 
بود و یک جهان بینی مبتنی بر فرهنگ اهل بیت و مکتب قرآنی داشت و هرگز دنیایی که با 
سفر دیده و شناخته بود بر او تأثیری نگذاشت که از باورهای عمیق دینی خودش باز بماند 
بلکه مصمم تر بر باورهای خود پافشاری کرد.وی اضافه کرد: شهید بهشتی ایمان داشت و بر 
باورهای نظری و حکمت های عملی اش در عمل هم محکم پایبند بود و فقط از حوزه نظری 
اسالم سخن نگفت بلکه در پیاده سازی و عمل کردن به آن در تمام شئونات زندگی از جمله 
خانواده، تربیت فرزندان این گونه بود. اگر به خاطرات ایشان نگاهی بیندازید درمی یابید وی 
با آن هم مشــغله کاری و مسئولیت پس از انقالب اســالمی، وظیفه خودش را نسبت به 
فرزندان، طرح و کنترل درس ها، وقت و انضباط، امورات شــخصی و حکمرانی و... بی نظیر 
عمل کرده است.وی گفت: یکی از مظلومیت های شهید بهشتی این بود که همیشه تحت 
اتهامات ناجوانمردانه و ناروا قرار می گرفت اما این شهید هیچ گاه از متانت، تعادل و انصاف 
خارج نشد. این شهید عزیز با حرف های زشت مورد خطاب واقع می شد اما با لبان خندان و 
با منطقی منصفانه صحبت می کرد. شهید بهشتی جزو روحانیون عزیزی بود که اعتقاد به 
کار عمیق تشکیالتی و تربیت نیروی انسانی داشت. ایشان همواره دفتری به همراه داشت و 

در گفت وگو اگر احســاس می کرد فردی برجسته حضور دارد، شماره ایشان را می گرفت و 
پس از تماس با وی همواره ارتباطش را با او حفظ می کرد. شــهید بهشــتی به تمام معنا 
مردمی بود، ایشان از یک طرف معتقد به کار تشکیالتی و حزبی بود و از طرف دیگر کاماًل 
مردمی بود.رئیس مجلس شــورای اسالمی افزود: وقتی خاطرات شهید بهشتی را  مطالعه 
می کنیم ایشان به روی دو چیز خیلی تأکید دارند؛ یکی عدالت و دیگری مسئولیت پذیری؛ 
ایشان می گفتند؛ در هیچ شرایطی نباید خدشه ای به عدالت وارد شود و همه مکلفیم عدالت 
را در هر شرایط رعایت کنیم.قالیباف تصریح کرد: شهید بهشتی در نظام اسالم حرفی گفته 
اســت که ما کمتر شــنیده  ایم و کمتر هم به آن عمل کردیم؛ ایشان یک مجتهد مسلم و 
اسالم شــناس است و کسی است که معنی حکمرانی، مدیریت و سختی اداره را می فهمد. 
ایشان قبل از انقالب مسئولیت داشته و در قبل و بعد از انقالب بر این موضوع تأکید کرده 
است که همان طور که عدالت باید باشد و حکم ثانوی است، در رابطه بین کارگزاران نظام 
و مردم هم هیچ مانع، حجاب و بهانه ای نباید وجود داشته باشد.وی گفت: حق مردم است 
که بتوانند با مسئوالن خود بدون هیچی مانعی صحبت کنند، این همان چیزی است که 
امروز بین مسئولین کم است به بهانه های مختلف این جداسازی بین مردم و کارگزاران نظام 
اتفاق افتاده اســت.رئیس مجلس شورای اســالمی افزود: سیره مهم دیگر شهید بهشتی 
مســئولیت پذیری است. ایشان معتقد بود همه باید مسئولیت پذیر، تأثیرگذار و مطالبه گر 
باشند. ایشان معتقد بود که مردم به هیچ عنوان نباید خودشان را کنار بکشند و باید همیشه 
در میدان باشند. ایشان معتقد بود اگر جامعه قوی نباشد و مردم در صحنه نباشند و اگر تک 
تک مردم قوی نباشند هرگز دولت و حکمرانی قوی شکل نمی گیرد.قالیباف تصریح کرد: 
نظام اســالمی زمانی قوی اســت که مردم آن در میدان و در صحنه باشند. اساس انقالب 
معتقد است که متعلق به مردم است و حضرت امام)ره( هم فرموده اند آنهایی که تا خط آخر 
انقالب و سختی ها پای انقالب هستند محرومین و مستضعفین هستند.وی بیان کرد: امروز 
باید با خودمان فکر کنیم که؛ چه قســمی با شهدا داریم؟ در قیامت در مقابل شهدا و امام 
شهدا و امروز در مقابل مردم چه پاسخگویی و رفتاری داریم؟وی اضافه کرد: مجلس شهید 
و ذکر شــهید یعنی باور داشتن به فرهنگ شهادت و فرهنگی که از شهدا دیدیم و همین 
اخالص و مجاهدت و اعتقاد به سنت های الهی و مردمی بودن بود که وقتی شهید بهشتی 
به شــهادت رســید خون پاک او و 72 تن از یارانش ریشه منافقین را از این کشور کند و 
خشکاند و امروز می بینیم که جز ذلت و ذلیلی در این دنیا چیزی نصیب منافقین نشد.رئیس 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: منافقین تشکیالت بسیار قوی و منسجم داشتند و روزی 
که ما درگیر جنگ بودیم به گونه ای شد که بخشی از رزمندگان برای برخورد با منافقین به 
پشت جبهه آمدند. و شاهد بودیم از روز شهادت شهید بهشتی این سازمان مخوف، ظالم، و 
کودک کش که در اقصی نقاط کشــور بیش از 17هزار نفر را به شــهادت رساندند بعد از 
شهادت شهید بهشتی ریشه کن شدند.قالیباف با اشاره به شخصیت سردار شهید سلیمانی 
گفت:  شهید سلیمانی هم یکی از بزرگان و  مجاهدی بود که 40 سال متوالی یعنی از سال 
59 تا روز شهادت بدون وقفه در راه خدا مجاهدت کرد و کمتر کسی در کشور از دوستان 
دوران جنگ هستند که مجاهدت به شیوه شهید سلیمانی را تجربه کرده باشند. مجاهدت 
شهید ســلیمانی آمیخته با اخالص و در اوج گمنامی بود.وی در بیان خاطره ای از شهید 
سلیمانی گفت: روزی در خیابان های تهران با شهید سلیمانی به سمت نمازجمعه می رفتیم، 

زمانی که عده ای شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر می دادند.رئیس مجلس شورای 
اسالمی یکی از ویژگی های شهید سلیمانی را مردمی بودن توصیف کرد و گفت: امروز نظام 
اســالمی در مسند قدرت است و وقتی این را می گوییم یعنی مردم در سرنوشت خود، در 
حوزه های اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی و سایر امور تأثیرگذار هستند. شهید سلیمانی 
20سال در نیروی قدس زحمت کشید و سخت ترین کارها را  همراه و همقدم با مردم انجام 
داد و هژمونی آمریکا را در منطقه خاورمیانه زمین زد و همه تهدیدها را از امت اسالمی دور 
کرد و شــیعه، سنی، مسلمان و مسیحی فرقی برایش نداشت و از همه آنها دفاع کرد و در 
مقابل ظلم به مردم ایستاد.وی افزود: شهید سلیمانی با همین مردم مستضعف و محرومی 
که حضرت امام تأکید کردند تا انتها پای انقالب می ایستند، مقابل دشمن تا دندان مسلحی 
که به گفته خودشــان چند ده هزار میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده اند، ایستاد و مبارزه 
کرد؛ وی به قدرت صهیونیست ها و آمریکا توجهی نداشت و وظیفه خودش را انجام می داد 
و نتیجه آن بود که این پیروزی های بزرگ نصیب ما شد و یقیناً خون شهید سلیمانی هم 
ریشــه کسانی را که وابسته به غرب هستند، می خشــکاند.قالیباف اضافه کرد: این پاداش 
مجاهدت اســت که حاج قاسم به دست شقی ترین فرد به شهادت رسید؛ عرف دیپلماتیک 
نیست که یک کشــور مسئولیت جنایت خود را رســماً بپذیرد و این که آمریکا با افتخار 
مســئولیت جنایت شهادت حاج قاسم را به عهده گرفت، نشان از حقارت و ذلت آن هاست 
البته این از افتخار شهید سلیمانی است که به دست ظالم ترین، خونخوارترین و کثیف ترین 
انسان روی زمین به شهادت رسید.وی افزود: تمامی خصوصیات اصحاب سیدالشهدا)ع( در 
شهادت شهید سلیمانی دیده می شود؛ وی در راه خدا قطعه قطعه شد؛ در شب جمعه و با 
مظلومیت به شــهادت رسید و در وطن غریب بود.قالیباف ادامه داد: تشییع جنازه باشکوه 
سردار سلیمانی نشان دهنده وفاداری مردم به انقالب و سنت های الهی است. شهید سلیمانی 
بر این که خدا موفقیت را نصیب انســان می کند باور داشت و امروز برای همیشه در تاریخ 
ماندگار شد؛ بی تردید همان کسی که به شهید سلیمانی توفیق چهل سال خدمت به مردم 
را داد تمام مسیر شهادت را برنامه ریزی و ساماندهی کرده بود.رئیس مجلس شورای اسالمی 
ابراز کرد: ما در کرمان منتظر دفن پیکر شهید سلیمانی بودیم که به دلیل اتفاقات پیش آمده 
مراسم انجام نشد و درست در تاریکی شب و نزدیکی اذان صبح، دفن شد، هنگامی که پیکر 
ایشــان را روی دســت گرفتم تا داخل قبر بگذارم، معنی اِرباً اِرباً را فهمیدم؛ هیچ گاه فکر 
نمی کردیم ایشان را شب دفن کنیم، وی نشانی از مادرش حضرت زهرا)ع( در لحظه آخر 
گرفت. این نتیجه دفاع از مردم، ناموس، وطن و اسالم است که امروز در غزه و لبنان و اقصی 
نقاط جهان، عاقبت این مجاهدت ها کاماًل محسوس است.وی با بیان اینکه »این موضوع را 
اول به خودم و ســپس به سایر مسئوالن کشــور یادآور می شوم«، خاطرنشان کرد: مردم 
همیشه پای انقالب و ایران عزیز بودند که ما به خودمان بیاییم و شهید بهشتی و سلیمانی 
را ببینیم و خواسته های مردم و رهبری را ببینیم و باور کنیم که همان خدای اهل بیت و 
اسالم، خدای شهید بهشتی و سلیمانی است که این موفقیت ها را آفرید. همان خدا، برای 
اقتصاد و سیاست  و  فرهنگ نیز هست و اگر امروز ضعف داریم برای این است که ما مدیران 
باور به ســنت های الهی، مردم و این که می توانیم، نداریم؛ درحالی که خدا با ما و ناظر بر 
ماست و اگر برای خدا گام برداریم و تالش کنیم، تردید نکنیم که برکت به زندگی باز خواهد 

گشت و مشکالت حل خواهد شد.

موسوی خبر داد؛
مراسم تحلیف »سید ابراهیم رئیسی« ۱۴ 

مرداد در مجلس برگزار می شود
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اســالمی گفت: مراسم تحلیف رئیس 
جمهور منتخب روز پنجشنبه 14 مرداد ماه با حضور مقامات خارجی و داخلی در 
محل مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.سید نظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان 
برگزاری مراســم تحلیف رئیس جمهور منتخب، اظهار داشت: پس از برگزاری 
مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب مقام معظم رهبری، مطابق 
اصل 121 قانون اساســی مراسم تحلیف »سید ابراهیم رئیسی« روز پنجشنبه 
14 مرداد در سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در محل مجلس شورای اسالمی 
برگزار خواهد شــد.وی افزود: در مراســم تحلیف رئیس جمهور منتخب، عالوه 
بر رئیس و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، رئیس قــوه قضائیه و اعضای 
شــورای نگهبان که طبق قانون اساســی باید در جلسه حضور داشته باشند، از 
برخی مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی نیز دعوت به عمل آمده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
بین المللی مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، از جانب رئیس مجلس شورای 
اسالمی ستادی با 11 کمیته مســئولیت تمهید مقدمات، دعوت و استقبال از 
مدعوین خارجی و داخلی، اطالع رســانی، امنیت و حراست، امور بهداشتی و… 
مراســم تحلیف را عهده دار شده است.موســوی گفت: رئیس مجلس شورای 
اســالمی در حکمی »محمدعلی قلی ها« را به عنوان رئیس این ستاد منصوب 
کرده اســت.وی تاکید کرد: در برگزاری مراسم تحلیف، پروتکل های بهداشتی 
متناسب با وضعیت اپیدمی کرونا در نظر گرفته شده و ستاد کرونا مجلس در این 

باره تمهیدات الزم را اندیشیده است.

سرلشکر موسوی:
بکارگیری ظرفیت جوانان موجب حل بسیاری 

از مشکالت می شود
فرمانده کل ارتش گفت: با اعتقاد به جوانان و دادِن مســئولیت به آن ها می توان 
بسیاری از گره ها را باز و مشکالت را حل کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر 
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، با حضور در دانشگاه افسری امام علی 
)ع( نیروی زمینی ارتش از بخش های مختلف این دانشــگاه شامل معاونت های 
آموزش، پژوهش، دانشکده های مهندســی پرواز، علوم پایه، علوم نظامی، تیپ 
دانشجویان و سایر یگان های آن بازدید کرد.فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان 
و مســئوالن دانشگاه افسری امام علی )ع(، ضمن تأکید بر ضرورت تقویت بنیه 
علمی و عملی دانشــجویان این دانشگاه، گفت: تجربیات و اندوخته های خود را 
به عنوان الگوی تمامی دانشــگاه ها و مراکز آموزشی نیروهای مسلح در اختیار 
آن ها قرار دهید و متقاباًل از ایده ها، عملکرد و فعالیت سایر دانشگاه های نظامی 
بهره برداری کنید تا زمینه های تقویت و تعالی دانشجویان دانشگاه افسری امام 
علی )ع( به عنوان محور تربیت فرماندهان آینده ارتش بیش از پیش فراهم شود.

سرلشــکر موســوی در ادامه با بیان اینکه مقام استادی از باالترین مقام هاست، 
افزود: تا جایی که امکان داشــته باشــد، با افتخار از دریافت مشاوره استادان در 
حوزه های تخصصی اســتفاده می کنم و این را به همــه فرماندهان هم توصیه 
می کنم که از ظرفیت اســتادان به بهترین وجه برای تقویت یگان خود و تحول 
ســازنده در اجرای مأموریت ها بهره مند شــوند.وی با اشاره به اینکه با اعتقاد به 
جوانان و دادن مســئولیت به آن ها می توان بســیاری از گره ها را باز و مشکالت 
را حل کرد، اظهار داشــت: باید به جوانان امیدوار و خوش بین بود و زمینه های 
حضور در عرصه های مختلف اعم از حضور در رزمایش ها، بازدید از دســتاوردها 
و پروژه های نظامی، شرکت در المپیادهای علمی، ورزشی و نظامی و … را برای 

آن ها فراهم کرد.

روحانی:
 دشمنان می خواستند ۷ تیر را پایان 

نظام قرار دهند
رئیس جمهور گفت: دشــمنان انقالب می خواســتند 7 تیــر را پایان نظام 
جمهوری اســالمی ایران ببینند و در این فکر بودند که به هر سه قوه با این 
توطئه بزرگ ضربه اساسی بزنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در مراسم افتتاح پروژه های دانش بنیان، 
با گرامیداشت شهدای هفم تیر، گفت: سال 60 سالی بود که دشمنان انقالب 
می خواستند 7 تیر را پایان نظام جمهوری اسالمی ایران ببینند و در این فکر 
بودند که به هر ســه قوه با این توطئه بزرگ ضربه اساسی بزنند و بعد از آن 
ســاماندهی نظام کار سختی خواهد بود اما دیدیم که خون این عزیزان مثل 
همه شــهیدان تاریخ چگونه تحرکات جدید را در جامعه ما بوجود آورد.وی 
افزود: ان شااله بتوانیم راه آن عزیزان را دامه دهیم که بخصوص شهید بهشتی 
که حقیقتا از اندیشــمندانی بود که قبل از سال 40 مسیری را که برای علم 
و دانش و ساماندهی تشکیالت و نسل پژوهشگر ما بنیان گذاری کرد و آن را 
ادامه داد و امروز هم باید همان مسیر را ادامه دهیم.رئیس جمهور با اشاره به 
پروژه های افتتاح شــده گفت : همه طرح هایی که امروز افتتاح شد، ارزشمند 
بود.  اما افتتاح رصد خانه ملی حرکت بزرگی بود که از 20 ســال پیش آغاز 
شــد و در این دولت به پایان رســید. 70 درصد آن پروژه در دولت دوازدهم 
انجام گرفت و امروز این رصدخانه را داریم و جز کشــورهایی هستیم که از 
رصدخانه های بزرگ بهره مند هستند. ان شااهلل در این زمینه شاهد افتتاح های 
بزرگ باشــیم.  با قطر این آیینه رصدخانه و همچنین قطری که 3 متر و 4 
دهم بود جزو رصد خانه های مهم در منطقه هســتیم که می تواند مطالعات 
ما در زمینه جهان بزرگ را تســهیل کند.رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد 
دانش بنیان می تواند کشور را به حرکت در آورد، افزود: خداوند مرتب جهان 
را توسعه می دهد، کهکشان ها، سیارات، ستارگان همه در حال افزوده شدن 
هســتند آنچه که چشم ما با تلســکوپ می تواند ببیند باز هم نسبت به این 
جهان بسیار عظیم و بزرگ بسیار محدود است.روحانی گفت: من خوشحالم 
در سال هایی که سال های جنگ اقتصادی بود ما توانستیم این مسیر علم و 
دانش و ادامه بدهیم و متوقف نشــویم. من از معاونت علمی و فناوری تشکر 
می کنم برای اینکه در این هشــت سال زحمات بسیار زیادی کشیده شد و 
کشور ما در مسیر علم و فناوری، شاهد جهش بزرگ بود.وی ادامه داد: اینکه 
شــرکت های دانش بنیان ما از 55 شرکت به پنج هزار و 800 شرکت دانش 
بنیان رســید نشان می دهد که در این هشــت سال چه کار عظیم و بزرگی 
انجام گرفته اســت و توسعه و پیشرفت کشور ما هم در آینده در این مسیر 
است به این معنا که اقتصاد دانش بنیان می تواند کشور ما را به حرکت درآورد 
و ما می توانیم فاصله مان را با کشــورهای پیشــرفته کم کنیم.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل در این زمینه بتوانیم شاهد تحوالت بسیار بزرگ 
باشــیم انشــاءاهلل افتتاح های امروز برای مردم ما مبارک باشد و ما بتوانیم تا 

هفته آخر و پنجشنبه آخر این افتتاح آن را ادامه دهیم.

عضــو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: هنوز 517 مــورد از تحریم های 
ایران باقی مانده اســت و ادعــای رئیس جمهور 
مبنــی بر اینکــه کار رفع تحریم هــا را به اتمام 
رســانده، بی اســاس است.حجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری در گفتگو بــا خبرنگار مهر، در واکنش 
به اظهــارات اخیر رئیس جمهــور مبنی بر اینکه 
بروکراسی پارلمانی باعث شده است که تحریم ها 
رفع نشود، اظهار داشت: مردم خودشان می توانند 
اعتبار صحبت های رئیس جمهور را مورد ارزیابی 
قــرار دهند و نیازی نیســت که مــا در این باره 
اســتدالل کنیم و بگوییم کدام یک از حرف های 
وی درســت و کدام یک نادرست است. از سوی 
دیگر، روحانی خودش حقوقدان اســت و کســی 
که ادعا می کند مجلس مانع رفع تحریم هاســت، 
باید دالیل خود را هم در این باره مطرح کند.وی 
بیان کرد: رئیس جمهور می گوید همه مشــکالت 
ما بــرای رفع تحریم ها حل شــده که این حرف 
کاماًل نادرســت اســت. بســیاری از تحریم های 
ایران باقی مانده و اگــر بخواهم به صورت دقیق 
بگویم هنوز 517 مورد تحریم باقی مانده اســت.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: بخشی از 
این تحریم ها، تحریم مربوط به اشخاص است که 
بسیاری از این افراد در فعال شدن اقتصاد کشور 
مؤثر بودند یا آنکه طــرف ارتباط ما در معامالت 
بودند اما به دالیلی چون دور زدن تحریم ها، مورد 

مجازات و تحریم قرار گرفتند.

۵1۷ مورد از تحریم های ایران باقی است
وی ادامه داد: عالوه بر این، بسیاری از تحریم های 
مربــوط به مؤسســات، نهادهــا، دســتگاه ها و 
ارگان هــای تأثیرگــذار در فعالیت های اقتصادی 
کشورمان هنوز پابرجاست و در حال حاضر 517 
مورد تحریم در لیســت قرمز داریم.نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات 
رئیس جمهــور مبنی بر اینکــه کار رفع تحریم ها 
به اتمام رســیده و آنان مأموریت خود را در این 
باره انجام داده انــد، گفت: رئیس جمهور می گوید 
که اگــر اختیار الزم به عراقچی داده شــود، وی 
می توانــد در یــک روز مشــکل تحریم ها را حل 
کند که این حرف کاماًل نادرســت و برای فریب 
افکار عمومی است.ذوالنوری اظهار داشت: منظور 
رئیس جمهور از اینکه اختیار الزم باید به عراقچی 
داده شود، این است که این 517 مورد تحریم را 

آمریکایی ها کاماًل نهادینه و تثبیت کنند، اختیار 
مکانیســم ماشه هم به آنان داده شود و در مقابل 

این اختیارات، آنان به برجام بازگردند.
وی تأکید کــرد: در واقع، حرف رئیس جمهور آن 
اســت که آمریکایی ها علی رغم آنکه نقض برجام 
کرده اند، تحریم ها ســر جای خودش باقی بماند، 
خســارتی هم در این باره به مــا ندهند و عالوه 
بر این اختیار اســتفاده از مکانیسم ماشه و فشار 
بر ایران را هم داشــته باشند.نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: رئیس جمهور 
در روزهــای پایانی از عمر دولــت می خواهد به 
افکار عمومی این گونه القا کند که هر کاری برای 
احیــای برجام انجام داده امــا واقعیت ماجرا آن 
اســت که 517 مورد تحریم باقی است و از سوی 
دیگر، نباید اختیار اســتفاده از مکانیسم ماشه به 

دشمن داده شود.

مجلس مانع رفع تحریم ها نشده است
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: مجلس تحت 
هیچ شــرایطی مانع رفع تحریم ها نشــده است. 
آمریکایی هــا در حال حاضر در توضیح علت عدم 
رفــع برخی از تحریم های ایران می گویند که این 
تحریم ها مربوط به کنگره است و در اختیار دولت 
نیســت و ســوال ما از رئیس جمهور خودمان و 
دولتمردان آن است که چطور آمریکایی ها تا این 
حد برای کنگره احترام قائل هستند اما در کشور 
ما مســئوالن اجرایی، مجلــس را مانع کار خود 
می داننــد و می خواهند قانــون مجلس را نادیده 
بگیرند؟ رئیس جمهور باید مشــخص کند که آیا 
می خواهد مطابق بــا قانون یا آنکه با فردمحوری 
و دیکتاتــوری در این زمینه عمل کند؟ذوالنوری 
بیان کرد: از ســوی دیگر، هیچ چیزی در برجام 
دربــاره تضمین ها نیامده اســت و علی رغم آنکه 
طرف مقابل ما هر زمانی می توانند »اســنپ بک« 
کنند و اختیار استفاده از مکانیسم ماشه را داشته 
باشند، اما برای کشور ما اختیار و حق خاصی در 
برجام دیده نشده اســت.وی ادامه داد: بر اساس 
تعهداتــی که ایران در برجام داده اســت، ما باید 
غنی ســازی را متوقف، ماشــین ها را جمع آوری 
و اورانیوم غنی شــده را تحویــل دهیم. در چنین 
شــرایطی، اگر ما فعالیت های هســته ای خود را 
تعطیل و به تعهداتمان در برجام به صورت کامل 
بازگردیم و در مقابل آمریکایی ها قدرت اســتفاده 
از مکانیسم ماشه را پیدا کنند، چگونه می خواهیم 

رفع تحریم ها را راستی آزمایی کنیم؟

رفع تحریم ها روی کاغذ کافی نیست
نماینــده مردم قم در مجلس شــورای اســالمی 
متذکر شــد: آمریکایی ها در چند ســال گذشته 
مدام چماق خود را باالی سر بانک ها و شرکت های 
اروپایی قرار دادند و نگذاشــتند آنان با کشورمان 
ارتباط برقرار کنند و در حال حاضر هم حرف ما 
این اســت که رفع تحریم روی کاغذ کافی نیست 
و باید رفع تحریم های ما به گونه ای باشد که اگر 
بخش های دولتی و خصوصی کشورمان بخواهند 
واردات و صادرات انجام دهند، هیچ کشــوری به 
آنــان نگوید که ایران در تحریم اســت.ذوالنوری 
ادامه داد: عالوه بر این، اگر ما بخواهیم نفت خود 
را به فروش برســانیم، نباید مانعی در این زمینه 
داشــته باشیم. از سوی دیگر هم باید پول حاصل 
از فروش نفت را خودمان بتوانیم مدیریت و جابجا 
کنیم. در حال حاضر ما نفت ملت را فروختیم اما 
برای مثال، حدود 7.5 میلیارد دالر از پول حاصل 
از فروش نفت ما در کره جنوبی شده است و این 
چه خاصیتی برای مردم ما و حل مشکالتشــان 

دارد؟ ما باید بتوانیم پول خود را جابجا کنیم.

راستی آزمایی فرآیندی زمانبر است
وی با تأکید بــر اینکه راســتی آزمایی فرآیندی 
زمانبر اســت و این گونه نیست که دو روزه انجام 
شود، گفت: آمریکایی ها حداکثر زمانی را که برای 
راســتی آزمایی رفع تحریم هــا در نظر گرفته اند، 
48 ســاعت است.عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: اگر از هر تاجر و فردی که فعالیت اقتصادی 
انجام می دهد، بپرســید آنــان می گویند که در 
48 ساعت راســتی آزمایی رفع تحریم ها شدنی 
نیست. بر این اســاس صحبت های رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه بروکراسی های پارلمانی باعث عدم 
رفع تحریم ها شده، کاماًل بی پایه و اساس و برای 
فریب افکار عمومی اســت. از ســوی دیگر، وی 
می خواهد مشــکالت را به گردن مجلس شورای 

اسالمی بیندازد.

ذوالنوری:

۵1۷ مورد از تحریم های ایران باقی است
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گزیده خبر تحلیل گزارش اخیر بانک مرکزی درباره افزایش 30 درصدی معامالت مسکن

 پیش بینی تازه از قیمت مسکن در ماه های آینده
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در ماه های آینده بازار مسکن 
از یک ثبات و آرامش نســبی به لحاظ قیمتی برخوردار شود و 
افزایش قیمت ها کمتر از تورم باشد.به گزارش خبر آنالین:  بازار 
مسکن تکان خورد؛ این را می شــود در اعداد و ارقام تازه بانک 
مرکزی مشــاهده کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن بعد از ۲ 
ماه مجددا صعودی و در خردادماه میزان معامالت آن یک ماهه 
۳۰ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که بنا به تحلیل 
کارشناســان، در این ماه بازدهی بورس و طال تنها یک درصد 
بوده، ولی قیمت مسکن ۳ درصد گران شده است.بنا به گزارش 
بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۵.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل ۲۹.۶ درصد افزایش یافته؛ اگرچه این تعداد معامالت 

نسبت به خردادماه پارسال ۵۲.۷ درصد کاهش داشته است.
البته کاهش معامالت در طول یک سال گذشته به نظر می رسد 
به دلیل رشد ۵۶.۶ درصدی قیمت در طول یک سال بوده است؛ 
به طوری که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن از ۱۸.۹ میلیون 
تومــان در خردادماه ۹۹ به ۲۹.۶ میلیــون تومان در خردادماه 
افزایش یافته است.طبق آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن 
در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت نیز رشد ۳ درصدی را تجربه 
کرده اســت؛ این در شرایطی است که رییس اتحادیه مشاوران 
امالک این عدد را رد می کنــد و می گوید: فضای بازاری که ما 
شاهد هستیم، نشان می دهد که قیمت ها افزایشی نبوده و بلکه 

کاهشی بوده است.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با خبرگــزاری خبرآنالین 
تاکید می کند: بازار مســکن در حال حاضر وضعیت ریزشی را 
دنبال می کند و امیدوارم فضا به سمتی برود که قیمت ها کاهش 

یابد.

بازار مسکن احیا شد؟
گزارش ها نشان می دهد که در دو ماه اول سال و در اکثر ماه های 
سال گذشته حجم معامالت مسکن زیر ۵ هزار واحد در ماه بود. 
به این ترتیب، با افزایش ۳۰ درصدی حجم معامالت مســکن در 
خردادماه، تعداد معامالت ثبت شده در این ماه به ۵ هزار و ۱۰۰ 

فقره رســیده که این تعداد، معادل کف رکودی همیشگی بازار 
مسکن اســت و تحلیل ها حاکی از آن است که بازار مسکن از 
وضعیت زیر صفر خارج شده و به نزدیکی وضعیت صفر رسیده 
اســت.بر همین اساس، این ســوال مطرح است که آیا افزایش 
۳۰ درصدی معامالت مســکن، می تواند نشــان دهنده احیای 
بازار مســکن و خروج از رکود باشــد؟ مهدی سلطان محمدی، 
کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین 
در ایــن خصوص می گوید: گزارش های ماهانه بخش مســکن 
چندان قابل اتکا نیســتند. به طور معمــول برای این که تصویر 
بهتری از بازار مســکن داشته باشیم، باید بازار را در بازه ۳ ماهه 
بررســی کنیم، زیرا در مقاطع ماهانه بنا به دالیلی ممکن است 
نویزهایــی در قیمت ها ظاهر شــود؛ به خصــوص وقتی درباره 
ماه های اول سال صحبت می کنیم.وی توضیح می دهد: ماه های 
فروردین و اردیبهشت امسال تقریبا بازار در حالت نیمه تعطیل 
قرار داشت؛ چه به لحاظ فصلی و بهار حجم معامالت پایین بود 
و چه به لحاظ ابهام سیاســی و اقتصــادی که به دلیل برجام و 
انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت و چه به دلیل کرونا که 

تعامالت بازار مســکن کاهش یافت؛ چراکه بسیاری از بنگاه ها 
تعطیل بودند.این کارشــناس اقتصاد مسکن متذکر می شود: بر 
این اساس، نه آمار فروردین و اردیبهشت که حکایت از کاهش 
قیمت مســکن می کرد، قابــل اتکا بودند و نه آمــار خرداد که 
حکایت از افزایش معامــالت و قیمت ها دارد. بنابراین آنچه که 
ما در آمارهای خردادماه شــاهد هستیم، شاید جبران خطاهای 

آمارهای فروردین و اردیبهشت باشد.

ثبات نسبی در بازار
ســلطان محمدی عنوان می کند: اگر بخواهیم مجموع سه ماه 
گذشــته بازار مسکن را بررســی کنیم، بازار فعال در یک ثبات 
نسبی به سر می برد و حجم معامالت نیز در مقایسه با سال های 
قبل بسیار پایین اســت.وی درباره رکود بازار مسکن می گوید: 
فعال ما هیچ قضاوتی در این خصوص براســاس داده های بانک 
مرکزی نمی توانیم کنیم؛ مگر حدس های دیگری بزنیم. ولی نه 
حجم معامالت و قیمت ها و نه حجم ساخت وســاز تغییر قابل 
مالحظه ای داشته اســت، بنابراین از هر منظری بخواهیم نگاه 

کنیــم، فعال قضاوتی درباره رکود یا رونق براســاس این داده ها 
نمی توانیم داشته باشیم.

پیش بینی بازار مسکن
این کارشــناس اقتصاد مســکن درباره فضای بازار مسکن در 
ماه های آینده تصریح می کند: پیش بینی در مســایل اجتماعی 
و انســانی با پیش بینی در مسایل طبیعی تقریبا متفاوت است، 
زیرا متغیری تحت عنوان انســان و سیاست گذاری های آن وارد 
داستان می شود.ســلطان محمدی توضیح می دهد: این که چه 
اتفاقی می افتد، به این بستگی دارد که چه تصمیماتی در مورد 
اقتصاد در ماه های آتی خواهیم گرفت. متاســفانه سیاست های 
اقتصادی کامال مبهم است، یعنی هنوز نمی دانیم دولت جدید 
چه سیاست هایی را به طور مشــخص اتخاذ خواهد کرد؛ البته 
اهدافی اعالم شــده، ولی برنامه ها و سیاست هایی که اقتصاد را 
به سمت رونق ببرد، به طور روشن اعالم نشده است.وی با بیان 
این که باید صبر کنیم و ببینیم سیاست ها به چه سمتی خواهد 
رفت، می گوید: اگر همین روند فعلی بخواهد تداوم داشته باشد 
کــه تورم باالی ۴۰ تا ۵۰ درصدی باشــد، اســتقراض از بانک 
مرکزی تداوم داشته باشد و گشایشی در برجام حاصل نشود، به 
طور طبیعی با تورم نسبتا باالیی روبه رو خواهیم بود و خواه ناخواه 
بخش مسکن از این تورم متاثر خواهد شد.این کارشناس اقتصاد 
مســکن می افزاید: اگر تصمیم بگیریم با یک سیاســت گذاری 
جدیدی وارد شویم و کسری بودجه را کاهش دهیم و سیاست 
انقباضی در مصارف در پیش بگیریم و منابع درآمدی بیشتری از 
طریق برجام به دست آید، می توانیم امیدوار باشیم که فشارهای 
تورمی کاهش یابد و بخش مسکن نیز آرامش بیشتری خواهد 
داشت.سلطان محمدی متذکر می شود: در کل اما در فضای بازار 
مسکن نه انتظار افزایش قیمت شدید مسکن مانند آنچه که در 
دو سه سال گذشته شاهد بودیم، اتفاق خواهد افتاد و نه ریزش 
قیمت ها و ســقوط که واقع بینانه نیست. ما پیش بینی می کنیم 
که بازار از یک ثبات و آرامش نســبی به لحاظ قیمتی برخوردار 
شــود و افزایشی را بازار تجربه کند؛ اما به احتمال زیاد کمتر از 

تورم خواهد بود.

سهام عدالت چند؟
با وجود آنکه بازار ســرمایه طی روزهای گذشــته روند صعودی به خود گرفته، 
ارزش واقعی ســهام عدالت هنوز به روزهای قبل از سال جاری نرسیده است؛ به 
طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در روزهای آخر 
اسفند سال گذشــته در محدوده ۹ میلیون تومان بود درحالی که در این روزها 
حدودا هفت میلیون تومان قیمت دارد.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام 
عدالت مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و 
جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر 
نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود.بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نیز در روز ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۹ میلیون و 
۲۱۰ هزار تومان قیمت داشت. درحالی که قیمت این سهام در پنجم تیرماه سال 
جاری هفت میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود.هرچند که مشــموالن سهام عدالت 
ســال گذشته می توانستند ۶۰ درصد ســهام خود را بفروشند حدود هشت ماه 
است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند اما ذکر این نکته 
ضروری است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی 
می شود.به طوریکه ارزش واقعی ســهام یک میلیون تومانی در روزهای ابتدایی 
آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت و خردادماه سال گذشته( تا ۲۰ میلیون تومان 

نیز افزایش یافته بود.

یک موسسه بین المللی پیش بینی کرد؛ 
 دستاورد »تقریبا هیچ« اقتصاد ایران 

از احیای برجام
موسســه بین المللی دارایی )IIF( طی گزارشــی اعالم کــرد احیای برجام 
دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و با وجود بازگشت آمریکا 
به توافق هســته ای رشــد اقتصادی ایران در حد بسیار پایینی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز، بر اساس اعالم موسسه بین 
المللی دارایی )IIF(، در صورت احیای توافق هســته ای ایران و شش قدرت 
جهانی در ســال ۲۰۱۵ و بازگشت آمریکا به این قرارداد، بهبود چشمگیری 
نصیب ایران نخواهد شد و رشد اقتصادی در حد بسیار پایینی خواهد بود.این 
موسســه در گزارش خود تأکید کرد که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران، مذاکرات هسته ای را از بین نخواهد برد اما ایاالت 
متحده ممکن است در گسترش دامنه این توافق با مشکل روبرو شود.در این 
گزارش آمده است: نتیجه احتمالی مذاکرات برجام بازگشت به توافقنامه سال 
۲۰۱۵ اســت که بســیاری از تحریم ها را حفظ می کند. چنین توافقی می 
تواند همچنان مانع ســرمایه گذاری قابل توجه شرکت های غربی در ایران 
باشد و رشد چشمگیر اقتصاد این کشور را بعید کند.ایران و ایاالت متحده از 
ماه آوریل در حال مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای هستند 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ آن را رها کرد و 
دوباره تحریم ها را اعمال کرد.بر اساس این گزارش، جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در تالش اســت تا این پیمان هسته ای را احیا کند و سپس آن را به 
موضوعات دیگر بسط دهد تا محدودیت های بیشتری در برنامه های هسته 
ای و موشک های بالستیک ایران ایجاد کند و همچنین فعالیت های منطقه 
ای این کشور را نیز محدود کند.ایران مذاکره در مورد توافق گسترده تر را رد 
کرده است.تحت تاثیر تحریم های ایاالت متحده و همه گیری کرونا، اقتصاد 
ایران با نرخ بیکاری و تورم باال دست و پنجه نرم می کند.موسسه بین المللی 
دارایی در گزارش خود نوشــت: در صورت وجود یک توافق هسته ای جدید 
جامع که فراتر از بازگشت به شرایط سال ۲۰۱۵ باشد، ایران شاهد رشد تولید 
ناخالص داخلی ۴.۳ درصد در سال جاری و سپس به ترتیب ۵.۹ درصد و ۵.۸ 
درصد در ســالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود.به گفته این موسسه، اگر تنها 
بازگشت به شرایط توافق سال ۲۰۱۵ رخ دهد، تولید ناخالص داخلی واقعی 
ایران می تواند ۳.۵ درصد در ســال جاری و به ترتیب ۴.۱ و ۳.۸ درصد در 

سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد کند.

درآمدهای مالیاتی در مرز ۶۰ هزار 
میلیارد

با توجه به اینکه در بودجه ســالجاری بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شــده اســت، معاون درآمدهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی می گوید که در سه ماهه اول سالجاری 
نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به 
ســال گذشته از رشد ۷۰ درصدی برخوردار شده است. به گزارش 
ایسنا، در سال گذشــته صحبت های زیادی مبنی بر عبور بودجه 
کشــور از اتکا به درآمدهای نفتی و در این راستا افزایش پایه های 
مالیاتی مطرح شد تا در نهایت در بودجه سالجاری سهم مالیات ها 
در درآمدهای دولت افزایش یافت و پایه های مالیاتی چون مالیات 
بر خانه های خالی، خانه و خودروهای لوکس و  . .. به خانواده مالیاتی 
کشور افزوده شــد. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی امسال به 
۲۷۰ هــزار میلیارد تومان تاکنون اقدامات مناســبی برای اجرای 
پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و هوشمندسازی 
مالیات انجام نشــده که صدای انتقاد کارشناسان را درآورده است. 
از ســوی دیگر، هر یک از مالیات های اشخاص حقوقی، درآمدها، 
ثــروت، واردات و کاال و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، 
۱۶ هــزار میلیارد تومان، ۱۵ هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین 
مالیات بر درآمدها بیشــترین افزایش را در سالجاری داشته است. 
در این زمینه، محمد مســیحی در گفت وگو با ایسنا، درباره تحقق 
درآمدهــای مالیاتی در فصل بهار ۱۴۰۰ گفت: در ســه ماهه اول 
سالجاری نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که 
نســبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از رشد ۷۰ درصدی 
برخوردار شده است. مســیحی ادامه داد: همچنین، در سه ماهه 
ابتدایی ســالجاری سهم مالیات های مســتقیم و مالیات بر ارزش 
افزوده از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده به ترتیب معادل 

۳۳ هزار میلیارد و ۲۶ هزار میلیارد تومان است.

تکمیل راه قم به کهک و نیزار 
نیازمند اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی

مدیرکل راه و شهرســازی قم از نیاز به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای پروژه های مسیر قم – کهک و قم – نیزار خبر داد.به گزارش 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی استان قم،حسن 
صبوری با اعالم مخالفت خود با کاهش سهم سرفصل حمل و نقل 
اســتان در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: پروژه راه قم – کهک با پیش 
بینی نخست ۳۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد، در حالی که عدم 
تخصیص ســهم هر سال و همچنین افزایش قیمت ها سبب شده 
تــا این پروژه در حال حاضر به حــدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داشــته باشد.وی همچنین به پروژه راه قم – نیزار توجه داد و 
گفت: تکمیل این مســیر نیز ۵۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد، 
ضمن آن که دیگر پروژه های راهداری هم در اســتان وجود دارد 
که نیازمند تخصیص اعتبار است.مدیرکل راه و شهرسازی قم ادامه 
داد: البته در بودجه ســال ۱۴۰۰ استان، سرفصلی جدید برای راه 
روستایی در نظر گرفته شده که هم اعتبار کمی دارد و هم این که 
این اعتبار بر این اســاس که قم را جزء استان های برخوردار می 
شــمرند، کمتر تخصیص واقعی پیدا می کند.وی همچنین یادآور 
شد: الحاق زمین به شهرک صنعتی شکوهیه و همچنین جانمایی 
کارگاه موقت ۱۷۵ هکتاری برای پروژه قطار سریع السیر تهران – 
قم – اصفهان در مســیر جاده و پل ونارچ از مصوبات کارگروه امور 

زیربنایی و شهرسازی در هفته های اخیر است.

 بســته حمایت از مســتاجران در دوران 
کرونا توســط برخی از مشــاوران امالک 
و صاحبخانه   ها به صورت ســلیقه ای اجرا 
می شــود، به طوری که با هدف کسب سود 
بیشتر، سقف اجاره بها را رعایت نمی کنند.به 
گزارش ایرنا، بسته پیشنهادی وزارت راه و 
شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت 
از مستاجران ماه گذشته در ستاد مبارزه با 
کرونا تصویب شــد و با ابالغ آن به بانک ها 
و بنگاه هــای امالکی، عالوه بر آغاز ثبت نام 
وام اجاره، همه قراردادهای اجاره به صورت 
خودکار و در محدوده رقم اعالم شده تمدید 
می شود.دولت با هدف کنترل قیمت ها در 
بازار اجاره، برای دومین سال متوالی سقف 
تعیین اجاره بهــا در تهران را تا ۲۵ درصد 
و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین 
کرده است و این مصوبه به همه بنگاه های 
مشاور امالکی نیز ابالغ شده است.بر اساس 
مصوبه دولت که با هدف تنظیم گری بازار 
اجاره در ســتاد مقابله بــا کرونا تصویب و 
در سراسر کشور الزم االجرا شد، »موجران 
نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند« 
و به جــای آن باید قرارداد اجاره با نرخ های 
مصوب را تمدید کنند. وام ودیعه مسکن نیز 
به ارزش ۷۰ میلیون تومان برای مستاجران 
تهرانی تصویب شده است تا قدرت مستاجر 
را برای پرداخت ســقف تعیین شده اجاره 
افزایش دهد.مشاهده میدانی خبرنگار ایرنا 
از وضعیت تمدیــد قراردادها در بنگاه های 
امالکی در شــهر تهران حکایت از آن دارد 
که برخی مشــاوران امالکــی با جمالتی 
چون »اجرای این مصوبــه را کی دیده؟« 
یا »حــرف نهایی را صاحبخانــه می زند« 
در تالش برای رد مصوبه ای هســتند که با 

رای و نظر مشــترک بیش از پنج سازمان 
در ســتاد ملی کرونا به تصویب رســیده و 
فصل الخطاب اســت.یکی از واســطه های 
ملکی در منطقه غرب تهران در پاســخ به 
سوال خبرنگار ایرنا درباره وضعیت تمدید 
قراردادهــای اجاره، گفــت: وقتی مالکان 
درباره نرخ اجاره از ما سوال دارند ما قیمت 
هــای روز را به آنها می گوییــم که به طور 
معمول از مصوبه ستاد کرونا بیشتر است و 
آنان هم مستاجران خود را جواب می کنند 
تا خانه را با نرخ هــای جدید و باالتر اجاره 
دهند.این واسطه ملکی معتقد است که در 
صورت تمکین از مصوبه ســتاد و مشورت 
دادن بــه صاحبخانه بــر محور قیمت های 
مصوب، صاحبخانه های زیادی را به عنوان 

مشتری از دســت خواهد داد زیرا موجران 
با مشــاوران امالکی همکاری می کنند که 
در نهایت ملــک آنان را با رقم بیشــتری 
اجــاره دهد.»محمد اســالمی« وزیر راه و 
شهرسازی تاکید دارد: مطابق قانون، مصوبه 
تعیین سقف اجرا بها الزم االجرا است و اجرا 
نکردن آن تخلف محسوب می شود.»حسام 
عقبایی« نایب رئیــس اول اتحادیه امالک 
تهران نیز گفته است: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا حداکثر افزایش اجاره 
بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران 
تــا ۲۵ درصد، برای کالن شــهرهای دیگر 
حداکثر ۲۰ درصد و در ســایر شهرها ۱۵ 
درصد تعیین شــد و همچنین با توجه به 
این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا 

سه ماه پس از آن تمدید می شود.آن طور که 
اتحادیه امالک شهر تهران در گزارش خود 
اعالم کرده است این مصوبه از نظر روانی و 
عملیاتی به مستاجران کمک کرده است و 
از سوی دیگر، دستور تخلیه با حکم قضایی 
برای مستاجران دیگر انجام نمی گیرد و این 
دستورالعمل تا زمانی که کرونا شایع است 
و سه ماه پس از اعالم وضعیت سفید، ادامه 
دارد.با این حال، منافع مشترک مانع اجرای 
درست این قانون است و بر اساس اظهارات 
»محمود محمودزاده« معاون مسکن وزارت 
راه، مستاجران در این شرایط الزم است تا 
به حقوق خود آگاه باشــند و قراردادهای 
اجــاره را در محــدوده رقم اعالم شــده 
تمدید کنند.در این میان، آنچه پشــتوانه 
اجرای تمدیــد قراردادهای اجــاره با نرخ 
مصوب اســت، همکاری دستگاه قضا برای 
اجرای درســت مصوبه ســتاد کرونا است.
پیگیری ها نشــان می دهد که جز در موارد 
برای مستاجران  اســتثنایی، حکم تخلیه 
صادر نشده اســت.»محمد اسالمی« وزیر 
راه و شهرســازی نیز ماه گذشته اعالم کرد: 
با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای 
حل اختالف به هیچ عنوان حق صدور حکم 
تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای 
حــل اختــالف در کمیته هــای اقتصادی 
ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان 
صدور حکم تخلیه برای مســتاجران قرار 
گرفته است.اســالمی گفــت: هیچ مالکی 
بدون شروط اعالم شــده که بر اساس آن 
می توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای 
صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه 
مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک 

را رعایت کنند.

گزارش از وضعیت اجرای مصوبه حمایتی دولت از مستاجران؛

تالش صاحبخانه ها برای دور زدن 
مصوبه تعیین سقف اجاره بها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت صنایع فضایی ایران
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1399/12/30
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  95500 و شناسه ملی  10101395633

هیأت مدیره
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وزیر نیرواستانها

انتقالآبازدریایعماننیازهایصنعتراتامینمیکند
وزیر نیرو گفت: در طرح روئین تن ســازی سیســتان که پیش تر 
بــه تصویب هیئت وزیران نیز رســیده، مهم ترین و کارآمدترین 
تمهید، بهره برداری از منابع آب جدید است.به گزارش ایسنا، رضا 
اردکانیان دیروز دوشنبه در پیام تصویری به نخستین کنفرانس 
روئین تن ســازی سیســتان که با هدف اصالح الگوی توســعه و 
ارتقای وضعیــت اقتصادی- اجتماعی و محیط زیســتی منطقه 
سیستان برگزار می شــود، اظهار کرد: اصلی ترین منبع موجود، 
بحث شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان است که می تواند 
نیازهای آبی ضروری و نیز تقاضاهای با صرفه اقتصادی، شــامل 
نیازهای صنعت را در کریدور شــرق کشور از چابهار تا سرخس 
تامین کند.وی افزود: اجرای این پروژه عمال آغاز شده است و در 
نخستین فاز بهره برداری، آب انتقالی از دریای عمان را به زاهدان 
می رســاند. یک خط لوله دیگر نیز بین زابــل و زاهدان در حال 
بهره برداری است که بخشی از آب شرب زاهدان را از چاه نیمه ها 
)از هیرمند( تامین می کند.اردکانیان گفت: قرار اســت این خط 
انتقال با اعمال اصالحاتی جزئی، معکوس عمل کند و این بار آب 
شیرین و انتقالی از دریای عمان را از زاهدان به زابل و زهک برساند 
و این اقدام، منجر به کاهش بارگذاری بر روی منابع آبی سیستان 
و هیرمند نیز می شود.وی افزود: پهنه  آبرفتی گزیک-حرمک منبع 
آبی دیگری با ظرفیت مناســب اســت که برنامه ریزی شده تا به 
عنوان پشتیبان در مواقع اضطراری، بخشی از آب شرب مورد نیاز 
منطقه را تامین کند. به جز این موارد، کاهش بارگذاری سیستان 
از طریق  مدیریت مصرف و اجرای طرح های ســازگاری با کم آبی 
نیز مد نظر قرار گرفته است.ردکانیان اظهار کرد: به عنوان نمونه، 
اســتحصال آب از پساب فاضالب های خانگی و صنعتی زاهدان و 
اســتفاده از آن برای آبیاری فضای سبز، بخشی از آب مورد نیاز 
این شهرستان را تامین می کند. در واقع، با تحویل آب جایگزین 
به شبکه  توزیع زاهدان، از یک سو، درجه اطمینان پذیری تامین 
آب افزایش می یابد و از سوی دیگر، از میزان بارگذاری چاه نیمه ها 
کاسته می شود. این موضوع، خود باعث کاهش نیاز به ذخیره آب 
در چاه نیمه ها و در نتیجه کاهش میزان تبخیر آن ها نیز می شود.

وی گفــت: وضعیــت نهــادی منطقه سیســتان قرار اســت با 
اســتقرار نظام بیمه ای و راهبری هماهنــگ وزارتخانه های نیرو، 

جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست در سیستان بهبود  یابد.

دولت افغانستان تعهد خود را بر تحویل حقابه مورد نظر به 
ایران ابراز داشته است

وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: انجام تمهیدات برای روئین تن سازی 
سیســتان، به معنای بی نیاز شدن و یا صرف نظر کردن از حقابه  

تعیین شــده  ایران در معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند به میزان 
۸۲۰ میلیون  مترمکعب در ســال نیست و هم ما مصر به گرفتن 
حقابه تا قطره  آخر هســتیم و دولت افغانستان نیز همواره تعهد 
خود را بر تحویل حقابه مورد نظر به جمهوری اسالمی ایران ابراز 
داشته است. در این راستا، استقرار سامانه  دریافت و اندازه گیری 
حقابه در مرز ایران در حال انجام اســت.وی همچنین با اشــاره 
به مســئله تاالب های بین المللی هامون اظهار داشــت: در طرح 
روئین تن ســازی سیســتان اگرچه آب مورد نیاز برای شــرب 
و کشــاورزی و صنعت، از محل حقابــه و از محل آب انتقالی از 
دریای عّمان یا دیگر منابع جدید تضمین خواهد شد، اما دغدغه 
و نگرانی برای تامین نیازهای محیط زیســتی رودخانه هیرمند و 
تاالب های بین المللی هامون همچنان پابرجاست.اردکانیان ادامه 
داد: منطقه سیستان و هامون ها به لحاظ طبیعت جغرافیایی خود 
که در دلتای رودخانه هیرمند قرار گرفته اند، همواره و از گذشته 
تاکنون وابسته به آب رودخانه  هیرمند و دیگر رودخانه های منتهی 
به هامون ها بوده اند. محیط زیســت و تبعــات حاصل از تخریب 
محیط زیست مرز نمی شناسد و در چارچوب مسئولیت بین المللی 

دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست قرار دارد.

عدم رهاســازی حقابه محیط زیســتی هامون ها ایران و 
افغانستان را تهدید می کند

وی افزود: در صورت عدم رهاسازی حقابه محیط زیستی هامون ها 
و خشک شدن آنها، تبعات منفی زیست محیطی و کاهش سطح 
ســالمت ناشی از تشــدید طوفان های گرد و خاک و نیز تبعات 
اقتصــادی- اجتماعی این امر، گریبانگیر همه  مردمی که در این 
منطقه در هر دو سوی مرز زندگی می کنند، خواهد شد.اردکانیان 
تاکید کرد: خشــکی هامون ها همان قدرکه منطقه سیستان در 
ایران را تهدیــد می کند، منطقه نیمروز و هلمنــد را نیز در آن 
ســوی مرز تهدید می کند و طوفان های گرد و خاک برخاسته از 
تاالب های خشکیده در ایران، تحت شرایط جوی طبیعی منطقه، 
به آســمان افغانستان گسیل شده و ســاکنان والیت های مرزی 

افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وزارت نیــرو به دقت هرگونه اقــدام مغایر با مالحظات 
محیط زیستی در منطقه هیرمند را پایش می کند

وی گفــت: وزارت نیرو به دقــت هرگونه اقدام مغایر با مالحظات 
محیط زیســتی را در رودخانه های مــرزی به خصوص در منطقه 
هیرمند پایش می کند و در زمان درست و از طریق مجاری رسمی، 
یادداشــت ها و پیام های الزم را به کشــورهای همسایه منعکس 
می کنــد. در مورد بنــد کمال خان نیز به  طور ویــژه، موضوع در 
سازوکار کمیساران آب هیرمند و نشست های مرتبط با آن مطرح 

شده است و البته این نشست ها و رایزنی ها همچنان ادامه دارد.

منافع مشترک دو کشور میزان همکاری ها و تعامالت را را 
ایجاب می کند

اردکانیان اظهار داشــت: منافع مشترک دو کشور ایجاب می کند 
که میزان همکاری ها و تعامالت دو کشــور افزایش یابد. همکاری 
همسایگان درباره منابع آب مشترک، یک گزینه و انتخاب نیست، 
بلکه تنها راه موجود است، چرا که به علت جبر جغرافیایی نمی توان 
همســایگان خود را تغییر داد.وی گفت: ساکنان منطقه سیستان 
در ایران و افغانســتان دارای تاریخ و جغرافیا و فرهنگ مشترکی 
هستند که دو عنصر هیرمند و هامون در آن نقش آفرینی برجسته 
دارند. برای حفظ این میراث مشــترک، توسعه آبی و ارتقاء سطح 
معیشــتی مردم منطقه، باید همراه با حفظ محیط زیست  و ارتقاء 
ســطح زندگی آنهــا و با در نظــر گرفتن این واقعیت اســت که 
محیط زیست مرز نمی شناســد.اردکانیان افزود: در این چارچوب، 
پیشنهادات و راهکارهای فنی برای ارائه به طرف افغانستانی آماده 
شــده است و با توجه به ســطح خوب روابط دو کشور و وابستگی 
و درهم تنیدگی مســائل دو کشور، امیدواریم که همکاری و تعامل 
الزم را در این خصوص از سوی طرف افغانستانی شاهد باشیم.وی 
همچنین اظهار کرد: شــاید بتوان گفت واژه »روئین تن« تاریخی 
برابر با ادبیات فاخر فارســی دارد. این واژه با مفهوم آسیب ناپذیری 
در پیوند است. رویین تن سازی سیستان یعنی کاهش آسیب پذیری 
آن با استفاده از اصالح الگوی توسعه، اصالحات نهادی و بازتعریف 
نقش منابع محیط زیستی. برای این منظور، از مدت ها پیش، گروه 
کاری ویژه ای تشــکیل شــد تا گزینه های مختلف را برای بهبود 
شرایط سیســتان بررســی کند.اردکانیان افزود: این گروه پس از 
ارزیابی وضعیت موجود و نیز پیش بینی واقع بینانه  از شرایط آتی، 
بســته ای فراگیر طراحی کرده تا سیستان را در مقابل اتفاقات آبی 
ـ »روئین تــن« کند؛ بدین معنی که با  ـ اصطالحاـً  بــرون مرزیـ 
اتخاذ تمهیداتی پیش گیرانه و دوراندیشانه، اثرات اقدامات انسانی 
باالدست را بر منطقه کاهش دهد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مبنای 
طراحی این بسته این بوده که اقدامات را تنها به مذاکرات با کشور 
همسایه و »نگاه به بیرون« معطوف نکنیم و برای تضمین نیازهای 
آبی شرب و صنعت و کشاورزی منطقه، گزینه هایی معطوف بر«نگاه 
به داخل« را با هدف تضمین امنیت آبی منطقه سیستان، در اولویت 
قرار دهیم.اردکانیان گفت: این بسته متشکل از شش بخش اعم از 
تعریف منابع آبی جدید برای منطقه، اصالح الگوی توسعه، کاهش 
بارگذاری آبی سیستان، کاهش تلفات و تبخیر، اصالحات کالبدی 
و  اصالحات نهادی است.وی اظهار امیدواری کرد: دست آوردهای 
علمی و عملیاتی حاصل از این کنفرانس گامی در جهت پایداری هر 

چه بیشتر،  بهبود شرایط و وضعیت منطقه سیستان باشد.

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد:
واگذاری یک هزار و 324 انشعاب رایگان گاز 

به مددجویان مازندران
سرپرست شــرکت گاز مازندران گفت: در سال گذشته 
یک هزار و ۳۲4 اشــتراک رایــگان گاز به خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امــداد امام)ره(، بهزیســتی و 
ایثارگران اســتان واگذار شده است."مقدم بیگلریان" با 
اعالم این خبر و بیان اینکه واگذاری انشعاب رایگان در 
چارچوب اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه انجام شده، افزود: 
شــرکت گاز مازندران در سال 99 بیش از ۲ میلیارد و ۸4۰ میلیون ریال اعتبار 
صرف واگذاری انشعاب گاز رایگان به خانواده های مددجویان استان نموده است.

سرپرست شرکت گاز استان اضافه کرد: خدمات حمایتی شرکت گاز در راستای 
مسئولیت اجتماعی، محرومیت زدایی، توسعه متوازن انرژی و تکریم ارباب رجوع 

در شهرها و روستاهای استان انجام می شود.

رونمایی از اولین فصلنامه الکترونیکی برق 
پژوهی شرکت برق منطقه ای مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، آئین رونمایی 
از » اولین فصلنامه الکترونیکی برق پژوهی« و کتاب » دســتاوردهای ده ساله و 
برنامه هــای پیش رو تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات « با حضور مدیرعامل، 
معاونین، مدیردفتر تحقیقات و کنترل تجهیزات و دو نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه بعنوان عضو کمیته تحقیقات برگزار شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای مازندران وگلستان در این مراسم بیان کرد: این فصلنامه الکترونیکی می تواند 
از اتفاقات مثبتی باشد که مسیر تکمیل و توسعه دستاوردهای حوزه های مرتبط 
با شرکت بویژه فناوری برق را برای رسیدن به مقصود، تسهیل نماید. افــزون بــر 
ایــن، فراهم نمــودن موقعیتی برای انتشــار آراء و پژوهش های محققین شرکت  

در این حوزه ها اســت. 

جمع آوری 24۵ دستگاه ماینرغیر مجاز در 
گلستان از ابتدای سال  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف و جمع آوری ۲4۵دستگاه 
استخراج بیت کوین)ماینر( غیرمجاز از ابتدای سال تا کنون در سطح استان خبر 
داد.علی اکبر نصیری افزود: طی بازرسی های صورت گرفته و برگزاری مانورهای 
اقدام فراگیر ســال۱4۰۰ با محوریت شناسایی برق های غیر مجاز و بیت کوئین 
، در ســطح استان   ۲4۵دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.وی 
دســتگاه های استخراج ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش مصرف برق اعالم 
کرد و گفت:  که روز به روز به تعداد ماینرهای ضبط شده در سطح استان افزوده 

می شود.
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گزیده خبر پلتفرم 6 جانبه

خوابی که اردوغان و علی اف برای ترانزیت ایران دیدند
اردوغان در حالی در نشســت خبری با علی اف در شــهر شوشا، از راه اندازی پلتفرم ۶ 
جانبه ترانزیت منطقه قفقاز با حضور ایران ســخن می گوید که به نظر می رسد ایران 
دســت برتر را در این حوزه داشته باشــد.به گزارش مهر، رجب طیب اردوغان دو هفته 
قبل به شــهر تاریخی شوشا در جمهوری آذربایجان و از مناطق تازه آزادشده از اشغال 
ارمنســتان در پی جنگ اخیر قره باغ ســفر کرده بود و در نشستی خبری با الهام علی 
اف رئیس جمهور آذربایجان، از پلتفرم ۶ جانبه ســخن گفت.خبرگزاری آناتولی ترکیه 
در همین خصوص از زبان اردوغان نوشت: »از یک پلتفرم شش جانبه متشکل از ترکیه، 
آذربایجان، روســیه، ارمنستان، گرجستان و ایران بحث کردیم. دیگر می خواهیم با این 
پلتفرم منطقه را به یک منطقه صلح و آرامش تبدیل کنیم. ما )اردوغان و علی اف( آماده 
فداکاری در این پلتفرم ۶ جانبه هســتیم. آقــای پوتین نیز همینطور، با اقدامات انجام 
شده در این زمینه، منطقه به یک منطقه صلح تبدیل خواهد شد.«رئیس جمهور ترکیه 
تاکید کرد: »هر کسی که تمایل کمک به موقعیت جدید در منطقه را دارد، باید سیاست 
نفرت انگیز و تحریک آمیز را کنــار بگذارد و به صلح و همکاری روی دهد. وقتی چنین 
احتمالی پیش می آید، ما هم آماده ایم برای عادی ســازی روابط خود با ارمنستان آنچه 

الزم است را انجام دهیم.«

کریدور زنگزور؛ هم پوشانی با کریدورهای ایران
اردوغان در خصوص کریدور زنگزور جنوبی نیز با اشاره به حمایت ترکیه از پروژه ساخت 
کریدور زنگزور جنوبی که توســط آذربایجان اجرا می شــود، افزود: با اجرای این پروژه، 
کریدور مشــترک جدیدی از شــرق تا غرب افتتاح خواهد شد. این بسیار مهم است.بنا 
به نوشته خبرگزاری آناتولی، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان هم درباره کریدور 
زنگزور جنوبی در این نشســت خبری مشــترک گفت: در موضوع کریدور زنگزور که 
ترکیــه و آذربایجان را از طریق راه آهــن و زمینی به هم متصل می کند تنها به حرف 
اکتفا نمی کنیم بلکه در عمل آن را اجرا می کنیم.در پایان این نشست خبری، اردوغان و 
علی اف رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان »بیانیه شوشا« را امضا کردند.در بیانیه شوشا 
بر افتتاح کریدور زنگزور که ترکیه و آذربایجان را به یکدیگر متصل می کند و همچنین 
خط آهن نخجوان-قارص که ســهم مهمی در تحکیم روابط دو کشــور خواهد داشت، 
تأکید شده است.گفتنی است کریدور زنگزور قرار است خاک جمهور خودمختار نخجوان 
که تحت الحمایه جمهوری آذربایجان اســت را از طریق خاک ارمنســتان به آذربایجان 
متصل کند؛ این کریدور در بند ۸ توافق نامه صلح ارمنســتان-آذربایجان که روســیه و 
ترکیه برای اتمام جنگ ارمنســتان و آذربایجان تهیه کرده بودند، آمده است؛ تا پیش 
از این ســاکنان نخجوان برای تردد به آذربایجان چاره ای جز عبور از خاک ایران )پایانه 

مرزی نوردوز( نداشتند.

اهمیت قاپیدن موقعیت ترانزیتی قفقاز از دست ایران برای ترکیه
اگرچه اظهار نظر اردوغان درباره پلتفرم ۶ جانبه ایران، ترکیه، آذربایجان، گرجســتان، 
روســیه و ارمنستان مبنی بر توسعه همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی برای تقویت 
تجارت کاال در منطقه قفقاز، برای اولین بار نیست که مطرح می شود، اما به نظر می رسد 
پشــت پرده این تالش اردوغان برای اجرای پلتفرم مذکور، حذف بخش مهمی از مسیر 

خاک ایران برای عبور کاالهای شرق آسیا به اروپا باشد.

کریدور باکو-تفلیس-قارص رقیب کریدورهای ایران می شود؟
کریدور ریلی ۸۲۶ کیلومتری باکو-تفلیس-قارص که ۱۰ آبان ۱۳۹۶ با حضور رؤســای 

جمهور آذربایجان و ترکیه و نخســت وزیران گرجستان، قزاقستان و ازبکستان به بهره 
برداری رسید، دو پایتخت آذربایجان و گرجستان و همچنین شهر مهم قارص در شمال 
شــرقی ترکیه را به یکدیگر متصل می کند.احداث آن ۹ سال زمان و ۶۰۰ میلیون دالر 
هزینه بُرد. هدف از اجرای این پروژه، دور زدن ارمنستان بود و علت طوالنی شدن ساخت 
آن نیز، عدم اعطای هیچ یکی از دولت ها و بانک های اروپایی و غربی به دلیل البی قوی 
ارمنستان بود؛ اما توانسته در کمتر از ۴ سالی که از افتتاح آن می گذرد، اعتبار و جایگاه 
خوبی میان صاحبان کاال در اروپا و شــرق آسیا بیاید؛ به خصوص که کشورهای شرق 
دریای خزر را به دلیل تقویت بنادر ترکمن باشی و اکتائو )ترکمنستان و قزاقستان( برای 
ارتباط با بندر باکو، از بن بست خارج کند.کریدوری که تالش زیادی دارد تا به دلیل آنکه 
از شهر قارص در ترکیه با ریل مستقیماً به اروپا متصل است، مسیر ترانزیتی کریدورهای 
شــمال-جنوب و شرق-غرب ایران را از سکه بیندازد و در این مسیر از دادن امتیازهای 
گسترده به صاحبان کاال از سوی کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه إبایی ندارد.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم بهره برداری از کریدور باکو-تفلیس-قارص اعالم 

کرد: با بهره برداری از این طرح، امکان اتصال مستقیم لندن به پکن فراهم شده است!
گفته می شود حجم مبادالت تجاری منطقه قفقاز با بهره برداری از این خط آهن ساالنه 
به یک و نیم میلیون نفر مسافر و ۱۷ میلیون تُن بار خواهد رسید.همچنین ادعا شده که 
با راه اندازی قطارهای سریع السیر، زمان حمل کاال از چین به اروپا، از ۴۵ روز به ۱۵ روز 
کاهش خواهد یافت.برآوردهای اولیه این اســت که این خط آهن در طول ۵ تا ۶ سال 
آتی )۲۰۲۷ میالدی( به ظرفیت ۵ میلیون مسافر و گردشگر در سال و نیز ۵۰ میلیون 
تُن بار در سال می رسد و برای این سه کشور درآمدی در حدود ۱۰ میلیارد دالر ایجاد 
خواهد کرد.برای آنکه بزرگای رقم ۱۰ میلیارد دالر به ذهن تقریب شود، باید گفت که 
حجم تجارت دو غول اقتصادی جنوب آسیا و شرق اروپا یعنی هند و روسیه ساالنه ۱۱ 
میلیارد دالر و درآمد سال ۱۳۹۸ ایران از فروش نفت خام، کمتر از ۸ میلیارد دالر بود.

درآمد عجیب و اعتباری که ترکیه صرفاً با ایستگاه راه آهن قارص کسب کرد!
خبرگزاری آناتولی ترکیه می گوید بر اساس تفاهمی که این کشور با کشورهای آسیای 
میانــه و قفقاز به دســت آورده از ۲۱ ماه می ۲۰۲۱ )اول خرداد امســال( تمامی امور 
ترخیص گمرکی کاالهای عبوری از خط آهن باکو-تفلیس-قارص و همه قطارهایی که 
از طریق گرجستان از آسیای میانه آمده و باز می گردند در مرکز لجستیک قارص انجام 
خواهد شــد!این خبرگزاری می نویسد: هیچ گونه ترخیص کاال از ترمینال قارص انجام 
نمی شــود و مراحل ترخیص کاال چه برای قطارهایی که از آسیای میانه می آیند و چه 
قطارهایی که از غرب به آسیای میانه می روند در مرکز لجستیک قارص انجام می شود.

یک مقام ارشد دولت ترکیه نیز از تردد ۹۰۰ قطار و یک میلیون تن بار از کریدور ریلی 
باکو-تفلیس-قارص از زمان افتتاح تا کنون خبر داده است. ولی هیچ مسافری تا کنون 
از آن رد نشده است؛ به نظر می رسد این کریدور نتوانسته هنوز به اهدافی که برای آن 
پیش بینی شده بود، دست یابد.پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اگرچه هشدار داده 
بودند که این کریدور می تواند رقیبی برای ما باشد، اما در صورتی که ایران زیرساخت های 
ریلی و جاده ای خود را تکمیل و تعرفه های راهداری، راه آهن و گمرک را تعدیل و اصالح 

کند، باز هم بهترین گزینه برای ترانزیت کاال از شرق به غرب، ایران خواهد بود.

راه آهن ایران به ایستگاه قارص متصل می شود؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه راه آهن ایران به ترکیه از مسیر ایستگاه 
وان ترکیه متصل اســت که به دریاچه وان رســیده و برای عبور به غرب این دریاچه و 

ســپس اروپا، الجرم باید از حمل و نقل ترکیبی استفاده کرد و همچنین از آنجایی که 
فاصله مرزی ایران با شهر قارص، چندان زیاد نیست، می بایست برای آنکه شبکه ریلی 
ایران برای کاالهای شــرق به غرب، اقتصادی شــود، به شــبکه ریلی ترکیه از ایستگاه 
قارص متصل شود.امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و 
شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کریدور زنگزور و پلتفرم ۶ جانبه مورد نظر 
اردوغان و علی اف اظهار کرد: موضوع مورد نظر ترکیه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی 
بسیار پیچیده است؛ هنوز این منطقه، منطقه جنگی است و سایه امنیتی بر سر آن وجود 
دارد؛ لذا فعاًل نمی تواند در کوتاه مدت نظر قطعی درباره منطقه مورد مناقشه در قره باغ 
داد؛ اما آنچه آشکار است این است که همه ۶ کشور بر امن شدن این منطقه تأکید دارند؛ 
در صورتی که امنیت بر این منطقه حاکم شــود، تجارت و اقتصاد در آن ایجاد خواهد 
شد؛ ولی در صورت تداوم ناامنی، همه این تفاهم ها در خالف جهت آن رخ خواهند داد.

وی افزود: پلتفرم ۶ جانبه این رویکرد را دنبال می کند که منطقه باید امن شهد و امن 
باقی بماند تا در هنگام توسعه، هر ۶ کشور به هم کمک کنند.ترفع درباره کریدور زنگزور 
گفت: این کریدور یک کریدور شرقی-غربی است که نخجوان را به جمهوری آذربایجان 
متصل می کند؛ شــاید ارمنستان و آذربایجان برداشت مشــترکی از ماده ۸ توافق نامه 
صلح را که قرار است مسیر ارتباطی به یکدیگر بدهند، ندارند؛ آذربایجان به این موضوع، 
نگاه کریدوری دارد و شاید ارمنی ها چنین نگاهی نداشته باشند.وی خاطرنشان کرد: تا 
زمان قطعی شدن توافق دو کشور آذربایجان و ارمنستان، آنچه مسلم است، مسیر ایران 
همچنان کما فی الســابق بهترین مســیر برای اتصال نخجوان به آذربایجان است؛ هم 
امنیت باالیی دارد، هم اقتصادی است و هم کامیون های آذری بدون مشکل از این مسیر 

تردد می کنند. این مسیر امکان قابت با مسیر ایران ندارد.

کریدور باکو-تفلیس-قارص و تعامل آن با ایران
مدیرکل دفتر تجاری ســازی و امور تشــکل های وزارت راه و شهرسازی درباره کریدور 
باکو-تفلیس-قارص نیز گفت: این کریــدور عماًل به یکی از کریدورهای اتصال اروپا به 
آسیای میانه تحت عنوان برنامه َکِرک ) CAREC Program( شده است که به آن »جاده 
ابریشــم آهنین )ریلی(« هم می گویند؛ تا کنون بار ریلی هم از این مسیر عبور کرده و 
قطار باری بزرگی از ترکیه به چین حرکت کرده است؛ این مسیر ریلی هم اکنون هم زیر 
بار ترافیک است.وی ادامه داد: کریدور باکو-تفلیس-قارص رقیب ترانزیت ایران از شرق 
به غرب است البته برای ما آنچه مهم است این است که باید ارتباطات حمل و نقلی ما 
با همه همســایه متصل باشد در حال حاضر با تعدادی از همسایگانمان اتصال جاده ای، 
ریلی، آبی و ترکیبی از اینها داریم که باید توســعه بیشتری یابند.این مقام مسئول در 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: ما با ترکیه اتصال ریلی تا دریاچه وان 
داریم و شبکه ریلی دو کشور به هم متصل نیستند و ارتباطی ندارند برای اینکه دو شبکه 
ریلی به هم وصل شوند، ایران و ترکیه در شاخه جنوبی جاده ابریشم می توانند پیوسته 
ترین مسیر ریلی جنوب جاده ابریشم را به هم متصل کنند.وی تأکید کرد: در صورتی که 
این دو شبکه ریلی به هم متصل شوند، هر قطار باری که از چین راه می افتد و از مسیر 
ایران تردد کنــد، می تواند بدون اینکه قطار تخلیه و بارگیری مجدد بار و کاال در طول 
مسیر داشته باشد، مستقیماً به اروپا برسد.ترفع اظهار کرد: ایران و ترکیه در حال انجام 
مطالعات این طرح هستند تا دو شبکه ریلی را به هم متصل کنند با این حال قرار است 
خط جدید از راه آهن تبریز-جلفا، منشعب و به »چشمه ثریا« )نقطه صفر مرزی ایران 
و ترکیه در شــمالی ترین نقطه آذربایجان غربی( متصل شود که در صورت اجرای این 

خط آهن، اتصال ریلی پیوسته ای را در شاخه جنوبی جاده ابریشم ایجاد خواهیم کرد.

واکاوی آمار تجارت خارجی
 ۵ کشور مقصد سه چهارم صادرات ایران در 

بهار امسال بودند
کشــورمان در سه ماه اول امسال کاالهایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر صادر و به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر کاال وارد کرده اســت.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، اخیرا مهدی میراشــرفی، رئیس  کل گمرک اعالم 
کرده اســت، در گزارش های رسمی گمرک جمهوری اسالمی تعداد کشورهایی 
که از ایران کاال به آنها صادر می شــود از ۱۵۰ کشــور بیشــتر است اما مقصد 
حدود ســه چهارم کاالهای صادراتی کشــورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و 
افغانستان هستند.حجم تجارت خارجی ایران در بهار امسال ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون دالر بوده و نسبت به  مدت مشابه سال گذشته هفت میلیارد دالر افزایش 
داشــته است.بهار سال گذشــته به دلیل محدودیت های شدید کرونایی، بسته 
شــدن و قرنطینه برخی کشورها تجارت خارجی اغلب کشورها از جمله ایران با 
اختالل های شدیدی روبرو شد و افزایش حجم مبادالت در سه ماه نخست امسال 
می تواند به طور عمده ناشــی از کاهش محدودیت ها باشد. ایران در سه ماه اول 
امســال کاالهایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر صادر و به میزان ۱۰ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر کاال وارد کرده اســت. در خصوص مقایسه امارهای 
تجارت خارجی با دوره ســه ماه نخست سال ۱۳۹۹ بایستی به چند نکته دقت 
کرد، اول انکه،  مقایسه صحیح و منطقی عملکرد تجارت خارجی بایستی  با دور 
مشــابه سال ۱۳۹۸ انجام شود و معیار ســه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به دلیل 
تشدید شرایط کرونایی و بسته شدن بسیاری از مرزها نمیتواند از انسجام کافی 
برخوردار باشد. در واقع افزایش ۶۷ درصد تجارت خارجی سال ۱۴۰۰ نسبت به 
سه ماه نخست سال کرونایی ۱۳۹۹ در مقایسه با عملکرد کشورهای دیگر نکته 
قابل توجهی محسوب نمیشود.بر اساس اعالم رسمی رئیس کل گمرک ایران و 
معاون وزیر اقتصاد، تراز تجاری در ســه ماهه نخست سال جاری به میزان ۵۰۰ 

میلیون  دالر مثبت شده است، 

رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری ایران خبر داد
راه اندازی شبکه بین المللی خانه های نوآوری 

و فناوری ایران
رئیــس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری ایران از راه اندازی شــبکه بین 
المللــی خانه های نوآوری و فناوری ایران در ســایر کشــورها خبر داد و گفت: 
راه اندازی این خانه ها و شبکه های نوآوری و فناوری می تواند فضای کسب و کار 
اشتراکی را فراهم سازد و نقش موثری در ورود محصوالت دانش بنیان به عرصه 
بین المللی داشته باشد.مهدی قلعه نویی، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و 
فناوری ایران درباره راه اندازی خانه های نوآوری و فناوری اظهار داشت: معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری از بحث گذار اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش 
بنیان توجه داشته و یکی از المان های این موضوع توجه به نیروهای متخصص و 
موضوعات دانش بنیان است و بر همین اساس از ۸ سال پیش توسعه و گسترش 
خوبی در حوزه شــرکت های دانش بنیان را شاهد بوده ایم.وی با اشاره به اینکه 
شرکت های دانش بنیان محصوالت بسیار قابل رقابتی را در کشور ایجاد و تولید 
کردند که شــرایط ورود به بازارهای بین المللــی را دارد، گفت: برای اینکه این 
محصوالت وارد بازارهای بین المللی و منطقه ای شــوند ما نمایشگاه هایی را در 
نظر گرفته ایم که بتوانند محصوالتشان را ارائه دهند.رئیس مرکز تعامالت بین 
المللی علم و فناوری ایران ادامه داد: در همین راستا مجموعه خانه های نوآوری 
و فناوری در کشور راه اندازی شده و عالوه بر اینکه محصوالت شرکت های دانش 
بنیان در این مجموعه ها قابل ارائه اســت شرکت های خارجی نیز می توانند در 

این مجموعه ها نشست و سمینار برگزار کنند.

مدیرعامل بانک صادرات: 
فوالد مبارکه با تولید محصول باکیفیت از 

واردات ورق به کشور جلوگیری کرد 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلســه مشــترک بــا مدیرعامل و جمعی از 
مدیران شــرکت فوالدمبارکه ، کیفیت محصوالت این شرکت را قابل رقابت با 
دیگر کشــورهای صنعتی توصیف کرد. حجت اهلل صیدی با بیان اینکه شرکت 
فوالد مبارکه یکی از بزرگترین مجتمع های اقتصادی ایران و خاورمیانه اســت 
افــزود: در گذشــته با واردات ورق آن هم با کیفیــت پایین و قیمت باال مواجه 
بودیــم اما هم اکنون با وجود محصوالت با کیفیت فوالد مبارکه تا حدود زیادی 
این مشکل برطرف شده اســت.وی خاطر نشان کرد: تولید ۷.۲ میلیون تن در 
ســال رقم قابل توجهی است و مهمتر اینکه کل زنجیره را پوشش داده و کشور 
را از واردات ایــن نوع محصوالت بی نیاز می کند.صیدی با مثبت ارزیابی کردن 
تشکیل گروه مالی توســط فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه یکی از بزرگترین 
شرکتهای بورسی است و ورود این شرکت برای تشکیل یک مجموعه گروه مالی 

فعالیت ارزشمندی است.

انجمن جهانــی فوالد در جدیدترین گــزارش خود اعالم کرد 
تولید فوالد ایران در ماه می ۲۰۲۱ مطابق با اردیبهشت ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ با افزایش ۷.۷ درصدی به 
۲.۶میلیون تن رســیده و ایران در ۵ ماه نخســت سال جاری 
میالدی ۱۲.۵ میلیون تن تولید فوالد داشــته است.به گزارش 
خبرگــزاری فارس، انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد، تولید فوالد ایران در ماه می ۲۰۲۱ )اردیبهشت 
۱۴۰۰( نســبت به مدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ با افزایش ۷.۷ 

درصدی به ۲.۶ میلیون تن رسیده است.همچنین بر اساس این 
گزارش، تولید فوالد ایران در ۵ ماه نخست سال جاری میالدی 
به ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 

۲۰۲۰ افزایش ۹.۲ درصدی را نشان می دهد.

 ایران همچنان در میان 10 کشــور نخست تولیدکننده 
فوالد جهان

بر اساس این گزارش، ایران در فوریه ۲۰۲۱ )بهمن ۱۳۹۹(، در 
میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار 
گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده اســت.
چین با تولید ۹۹.۵ میلیون تن، هند با ۹.۲ میلیون تن و ژاپن 
با ۸.۴ میلیون تن در رتبه های نخســت تا سوم تولید فوالد در 
جهان قرار دارند.پس از این کشورها، آمریکا با تولید ۷.۲ میلیون 
تن، روســیه با ۶.۶ میلیون تن، کره جنوبــی با ۶ میلیون تن، 
آلمان با ۳.۵ میلیون تن، ترکیه با ۳.۲ میلیون تن، برزیل با ۳.۲ 

میلیون تن و ایران با ۲.۶ میلیون تن، جایگاه های چهارم تا دهم 
را به خود اختصاص داده اند.با شروع همه گیری ویروس کرونا در 
جهان از دسامبر سال ۲۰۱۹، صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی 
کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بیشماری در 
جهان به بار آورد، اما پس از گذشــت بیش از یک سال از این 
وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند و 

در این ماه شرایط آنها بهتر شده است.

 ایران بیش از 70 درصد فوالد غرب آسیا را تولید می کند
همچنین تولید فوالد در غرب آسیا با افزایش ۱۶.۸ درصدی به 
۳.۷ میلیون تن رســیده است که با توجه به تولید ۲.۶ میلیون 
تنی ایران در این ماه، ۷۰.۲ درصد تولید فوالد غرب آســیا در 
اختیار ایران اســت.بر اســاس این گزارش، تولید فوالد آمریکا 
نســبت به ماه می سال گذشــته میالدی ۴۷.۶ درصد افزایش 
یافت؛ هند با افزایش ۴۶.۹ درصدی در جایگاه دوم بیشــترین 

افزایش و سپس ترکیه با افزایش ۴۲.۴ درصدی در جایگاه سوم 
قرار گرفتند.در این ماه، تمامی ۱۰ کشــور نخست تولیدکننده 
فوالد جهان، نســبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید 
داشتند، اما کمترین افزایش به چین رسید و بیشترین افزایش 
را آمریکا به خود اختصاص یافت.ژاپن با ۴۲.۲ درصد، برزیل با 
۴۰.۱ درصد، آلمان با ۳۵.۵ درصد،  روســیه با ۱۴ درصد، کره 
جنوبــی با ۱۰.۵، ایران با ۷.۷ درصــد و چین با ۶.۶ درصد در 
جایگاه های بعدی قرار دارند.از زمان شیوع کرونا در جهان، علی 
رغم اینکه دوره ای رشــد تولید سایر کشورها منفی شد، رشد 
تولید فوالد ایران مثبت باقی مانده است.ایران در فوریه ۲۰۲۱ 
)بهمن ۱۳۹۹( با ثبت رشد ۱۱.۵ درصدی تولید، بیشترین رشد 
را نسبت به فوریه ۲۰۲۰  در میان ده کشور نخست تولیدکننده 
فوالد به خود اختصاص داد.همچنین در ماه فوریه ۲۰۲۰ )بهمن 
۱۳۹۸( نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست 

تولیدکننده فوالد جهان به خود اختصاص داده بود.

 تجارت ۵.۵ میلیارد دالری ایران 
و چین در ۵ ماه

مبــادالت تجاری ایران و چین در ۵ ماهه نخســت ســال جاری 
میالدی با افت ۱۴ درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
مواجه شد و به حدود ۵.۵ میلیارد دالر رسید.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در 
پنج ماه نخســت ســال جاری میالدی به حدود ۵.۵ میلیارد دالر 
رسیده است.مبادالت ایران و چین در ماه های ژانویه تا می امسال 
با افت ۱۴ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
است. مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا می ۲۰۲۰ حدود ۶.۴ 
میلیارد دالر اعالم شده بود.واردات چین از ایران در پنج ماه نخست 
سال جاری میالدی به ۲.۵ میلیارد دالر رسیده که این رقم با افت 
۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین 
در ماه های ژانویه تا مــی  ۲۰۲۰ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دالر کاال از 
ایران وارد کرده بود. نفت کاالی عمده وارداتی چین از ایران است.
صادرات چین به ایران نیز در ماه های ژانویه تا می ۲۰۲۱ کاهش 
۱۹ درصدی داشته و به ۳ میلیارد دالر رسیده است. چین در مدت 

مشابه سال قبل ۳.۷ میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
تــراز تجاری ایران و چین در این دوره حدود ۵۰۰ میلیون دالر به 

نفع چین بوده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

موسسه سخن گستر

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه 
که راس ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 در نشانی: 
تهران، بلوار مــرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، 
گلســتان دوم، انتهای کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد، 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش هیأت مدیره در خصوص 

عملکرد مالی موسسه منتهی به 1399/12/30
 2- تصویــب ترازنامه و حســاب ســود و زیــان و عملکرد مالی

 منتهی به 1399/12/30
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره

4- انتخاب بازرسان قانونی موسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار موسسه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 8366 و شناسه ملی  10100361208

هیأت مدیره

رشد 7.7 درصدی 
تولید فوالد ایران در 
اردیبهشت ماه
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براساس اعالم بانک مرکزی؛گزیده خبر

سرویس استعالم چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار می  گیرد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به زودی سرویس 
استعالم چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار خواهد 
گرفت.به گزارش اقتصادآنالین ، هفتاد و پنجمین جلسه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان تهران در محل اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با حضور معاون 
فناوری هــای نوین بانک مرکزی، اســتاندار تهــران و فعالین 
اقتصادی با محوریت طرح مشکالت و چالش های فعالین صنعت 
پخش در رابطه با سامانه چک صیاد )پیچک( برگزار شد.مهران 
محرمیان در این نشست، با ارائه توضیحاتی از آخرین اقدامات و 
برنامه های بانک مرکزی جهت تسهیل کاربری چک در سامانه 
صیاد، بر تالش مســتمر این نهاد برای رفع اشکاالت احتمالی 
اصناف و کاربران حقوقی در زمینه اســتفاده از چک منطبق با 
قانون جدید تاکید کرد.محرمیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعالم چک های 
جدید را در بازار رصد می کند و نســبت بــه رفع چالش های 
احتمالی و پیش بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در 
دســتور کار دارد، تاکید کرد: با توجه به درخواست های رسیده 
از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی »اینترنت بانک« در 
بانک های مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی الزم برای 
نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک ها مورد بررسی قرار 
گرفته و این امر با اولویت باال از ســوی بانک ها در دست انجام 
است.وی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای 
کاربران در زمینه چک و »اینترنت بانک« مطرح نبوده است اما 
در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که 
بسیاری از بانک ها آن را پوشش داده اند و بانک های باقیمانده 
هم با پیگیری بانک مرکزی به ســرعت در صدد پیاده ســازی 
این امکان هستند.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح 

کرد: به موازات سرویســی که در »اینترنت بانک« و »مویایل 
بانک« از ســوی بانک های مختلف به مشتریان ارائه می شود، 
به زودی ســرویس اســتعالم چک بدون احــراز هویت نیز در 
اختیار مشــتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت 
که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای 
مختلــف از جمله وب ســایت بانک مرکزی، اپلیکیشــن های 

پرداخت و بانکی، ســرویس پیامکی و درگاه های بانکی با ارائه 
شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از 
ثبت سیســتمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد 
مطمئن شوند.بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با 
توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن های پرداخت در 
دریافت خدمات مرتبط با چک های اشــخاص حقیقی، امکان 

ارائه ســرویس های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان 
حقوقی در اپلیکیشن های پرداختی از دیگر گام هایی است که 
برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک 
مرکزی و با هماهنگی بانک ها در حال انجام است.همچنین در 
این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین 
اقتصادی برای معافیت ثبت چک های با مبالغ کمتر از ســقف 
تعیین شــده در ســامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در 
خصوص مسائل و مالحظات مرتبط با مقررات و دستورالعمل ها 
در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح 
دارد. در عین حال بانک مرکــزی به طور کامل آماده هرگونه 
تعامل و همکاری برای پیشــبرد دقیق این قانون و ســهولت 
استفاده کاربران از سامانه صیاد است.معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشــت از حساب نیست 
و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ســاتنا و پایا در اختیار 
مشــتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی »حواله سپند« را 
نیز برای ســرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب 
پرداخت های دوره ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاســت.

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی عالوه بر ایجاد و تنظیم گری 
انواع کانال های تبادل مالی در کشــور برای سهولت مبادالت و 
فرآیندهای تجاری، تمام تالش خود را برای اجرای دقیق، سهل 
و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.گفتنی 
است، در این جلسه که نمایندگانی از اصناف و فعالین اقتصادی 
خصوصاً در بخش های بازرگانی حضور داشــتند، عالوه بر طرح 
برخی نواقص و مشکالت در قانون جدید چک، گزارش اقدامات 
بانک مرکزی در خصوص رفع مشــکالت کاربری و پاسخگویی 
بــه ذینفعان و هم چنین تأثیرات مثبــت این قانون در کاهش 

چک های برگشتی ارائه شد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی:
 کسری بودجه و برجام حل نشود،

 تورم باال می رود
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی اظهار داشــت: باید توجه داشــته باشیم که 
افزایش قیمت ارز، تضعیف و تقویت پول ملی در شــرایط مختلف بســتگی به 
سایر پدیده های اقتصاد دارد. اگر تورم و کسری بودجه باالیی داشته باشیم، هر 
دولتی هم که بر ســر کار آید و با حضور بهتریــن رییس کل بانک مرکزی، در 
نهایت حدود 10 الی 15 درصد می تواند در فضای ارزی کشــور اثرگذار باشــد.

ســیدکمال سیدعلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرنوشت نرخ ارز و نرخ 
تورم در آینده کوتاه مدت اقتصاد با توجه به تحویل دولت و مذاکرات وین اظهار 
داشــت: درباره این موضوع آنچه که اهمیت دارد این است که باید دید چیدمان 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه خواهد بود و افراد منتخب تا چه حد تجربه 
کار در بانک مرکزی،  سیستم بانکی دارند و چقدر آشنا با وظایف بانک مرکزی در 
رابطه با کنترل ارز هستند.وی ادامه داد: هیچ یک از دولت ها تمایلی به افزایش 
نرخ ارز ندارد و تالش دولت روحانی هم این بوده که با کمترین نرخ، ارز را تحویل 
دولت بعدی دهد. به طور قطع هدف و سیاست مدیریت بانک مرکزی در دولت 
آینده هم مبتنی بر این اســت که از طریق نوسانات ارز و افزایش نرخ ارز تورمی 
را ایجاد نکند.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: موضوع مهم دیگر هماهنگی 
سایر نهادها و وزارتخانه ها با بانک مرکزی است. کنترل نوسانات ارزی بستگی به 
سیاست های کلی وزارتخانه های اقتصادی  و مصرف کننده ارز دارد، اینکه تا چه 
حــد می توانند خود را با برنامه های بانک مرکزی هماهنگ کنند. وزارتخانه های 
صمت، نیرو، نفت و جهاد کشــاورزی تشنه ارز هستند، در حال حاضر نیاز ارزی 

باالیی دارند و بسیاری از پروژه های این حوزه ها هم نیمه تمام باقیمانده  است.
سیدعلی با اشاره به سیگنال های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: موضوع 
حائز اهمیت دیگر این اســت که فعاالن اقتصــادی چه عالمت های مثبتی را از 
دولت جدید، برای فعالیت بیشــتر و سرمایه گذاری های جدید دریافت خواهند 
کرد. به طور قطع اگر فعاالن در شرایطی، برای تامین نیازهای ارزی خود، نرخ ارز 
را در آینــده صعودی و رو به باال پیش بینی کنند، احتمال حمله به فضای ارزی 
کشور وجود دارد اما اگر احساس مدیریت بازار ارز داشته باشند، رفتار عاقالنه ای 
خواهند داشــت.وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت ارز، 
تضعیف و تقویت پول ملی در شرایط مختلف بستگی به سایر پدیده های اقتصاد 
دارد. اگر تورم و کسری بودجه باالیی داشته باشیم، هر دولتی هم که بر سر کار 
آیــد و با حضور بهترین رییس کل بانک مرکــزی، در نهایت حدود 10 الی 15 
درصد می تواند در فضای ارزی کشور اثرگذار باشد.این کارشناس اقتصادی گفت: 
اگر سایر پدیده ها و نمادهای اقتصادی به ویژه کسری بودجه مدیریت شوند و اگر 
صادرات غیرنفتی افزایش یابد و نرخ سپرده گذاری در سیستم بانکی متناسب با 
سایر بازارهای موازی و نزدیک به تورم باشد، امکان اینکه با این اقدامات، بازار ارز 
در آینده کنترل شــود، وجود دارد اما اگر شرایط بین الملی با تنش همراه باشد، 
برجام احیا نشــود و کسری بودجه رفع نشود، خود به خود تورم و نرخ ارز روند 
افزایشــی خواهند داشت.  وی با اشــاره به تورم نقطه به نقطه باالی 47 درصد 
خردادماه و احتمال ادامه رشــد تورم در دولت ســیزدهم ادامه داد: باید توجه 
داشــته باشــیم که هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است و هم تورم بر نرخ ارز تاثیر 
می گذارد. موضوع مشــخص این است که اگر ورودی ارز به کشور افزایش یابد و 
صادرات غیرنفتی باال برود و مدیریت واردات را کماکان حفظ کنیم و کنترل های 
مربوط به واردات را د اشته باشیم، امکان کنترل تورم وجو دارد.سیدعلی افزود: 
از سوی دیگر از آنجایی که در سال گذشته نرخ ارز پرش قابل توجهی داشت و 
به 32 هزار تومان هم رســید، معتقدم نرخ 25 هزار تومان دالر، در مدت زمان 
کوتاه افزایشی نخواهد بود البته مشروط بر اینکه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و 
تراز تجاری کشور مثبت شود و البته باید در نظر گرفت که قیمت نفت و میزان 
فروش آن هم علی رغم تمام تحریم ها باال رفته است.   معاون ارزی اسبق بانک 
مرکزی گفت: معتقدم در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت ارز نخواهیم بود اما اگر 
مذاکرات برجام در وین 4 تا 6 ماه زمان ببرد و در این مدت تنش های بین المللی 
باال برود، در این مدت هم با افزایش کســری بودجه مواجه باشــیم قطعا شاهد 

افزایش نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم بود.

دامنه نوسان سهام بانک فرابورسی از ۲ به ۴ 
درصد می رسد

دامنه نوسان سهام بانک ایران زمین که در بازار پایه نارنجی فرابورس حضور دارد، 
از چهارشــنبه این هفته از 2 به 4 درصد افزایش می یابد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایارن با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
پیرو اطالعیه 23 مهر ســال گذشته در خصوص فعالیت بازارگردانی سهام بانک 
ایران زمین توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ و 
با توجه به درخواست این صندوق، دامنه نوسان قیمت در نماد »وزمین« از روز 
چهارشــنبه)9 تیر( از دو به 4 درصد تغییر می یابد.شایان ذکر است بانک ایران 

زمین با سرمایه هزار میلیارد تومانی در بازار پایه نارنجی فرابورس حضور دارد.

یک استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه در کوتاه مدت نمی توان نقدینگی را کاهش داد، 
افزود: ناترازی مالی دولت، بنگاه ها و موسســات وابســته به آن و شرکت های دریافت 
کننده تســهیالت باعث افزایش حجم نقدینگی می شوند.یک اقتصاددان با بیان اینکه 
یکی از معضالت اقتصاد ایران باال بودن حجم نقدینگی و نرخ رشد آن است، اظهار کرد: 
دلیل ساختار بلندمدت تورم، عدم تناسب حجم نقدینگی با موجودی کاالها و خدمات 
از یک سو و همچنین عدم نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر است.  

محمــد واعظ برزانی در گفت و گو با ایِبنا، نقش سیاســت گذار پولی را اجرای برنامه 
تثبیت اقتصادی در چارچوب دو اصل اساســی یعنی تراز مالی در اقتصاد کالن و دوم 
رعایت عدالت در تخصیص منابع پولی دانست و افزود: محدود کردن حجم نقدینگی به 
نرخ رشد آن یکی از سخت ترین موضوعات سیاستگذاری در اقتصاد کالن ایران است 
که درباره چگونگی آن به بحث مفصلی نیاز اســت.  وی تصریح کرد: در دولت جدید 
باید به این موضوع توجه کرد که در کوتاه مدت نمی توان نقدینگی را کاهش داد، بلکه 
صرفا می توان نرخ رشــد آن را کم کرد.  این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر برای 
نقوش تاثیر تورمی آن باید سهم حجم پول در نقدینگی کاهش یابد؛ به عبارت دیگر آن 
بخشی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک یا سپرده های دیداری نزد مردم 
است، باید کاهش یابد.  واعظ برزانی گفت: اما در بلندمدت مهم ترین توصیه سیاستی 

برای کاهش نرخ رشــد نقدینگی، کاهش عدم ناترازی مالی در ابعاد مختلف است که 
شــروع آن باید کاهش ناترازی مالی بودجه عمومی دولت باشد؛ یعنی کاهش شدید 
کسری بودجه عملیاتی دولت.  او با تاکید بر اینکه منشاء رشد نقدینگی و رشد حجم 
پول، ناترازی مالی دولت، بنگاه ها و موسســات وابسته به دولت و شرکت های دریافت 
کننده تســهیالت بانکی به طور عمده است، اظهار کرد: در اقتصاد کالن ناترازی های 
مالی سلسله اتفاقاتی را ایجاد می کند یا سازکارهایی را فعال می کند که یکی از نتایج 
فعال شــدن آن، باال رفتن نرخ رشد نقدینگی به طور اعم و افزایش نرخ حجم پول به 
طور اخص است.  به گفته واعظ برزانی، عامل تشدیدکننده تاثیر ناترازی مالی بر رشد 
نقدینگی، باال بودن ضریب فزاینده انبســاط پولی در برخی دوره ها بوده که این خود 

ریشه در پایین بودن نسبت ذخایر  قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی دارد.  

 بانک ها عقب نشینی کردند
سپرده گذاری ارزی متوقف شد

ســپرده گذاری 7.2 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی در بانکها جهت اعطای تسهیالت 
در حالی صورت گرفته که به دلیل عدم درخواســت بانک ها ســه سالی می شود که این 
ســپرده گذاری متوقف شده است.به گزارش ایسنا، سپرده گذاری ارزی بخشی از تکالیف 
صندوق توسعه ملی اســت که در راستای اجرای تکالیف بودجه های سنواتی و همچنین 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، انجام می شود.

قرارداد سپرده گذاری ارزی که بین صندوق و بانک های سپرده پذیر منعقد می شود در واقع 
قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده گذاری شده در آن، اجازه 
تامین مالی ارزی طرح های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از 
طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل را با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین 
قرارداد، می دهد.بر این اساس ساالنه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری 
ارزی در بانک های ســپرده پذیر اختصاص پیدا می کند تا از طریق اعطای تســهیالت در 
چارچوب  قراردادها، این منابع را به طرح ها و فعالیت های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، 
پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند.این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق 
توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای تاسیس)1390( تا پایان آذرماه 1399 
نشــان می دهد که از ســال 1391 تا 1396 این قراردادها منعقد شده ولی  در سال های 
1397 و 139۸ و 9 ماهه سال 1399 هیچ گونه قرارداد سپرده گذاری ارزی از محل منابع 
صندوق با بانک ها منعقد نشده است، صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح 
داد که  عدم درخواست بانک ها موجب توقف انعقاد قرار داد سپرده گذاری ارزی شده است. 
اما جزئیات سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که از سال 1391 
تا پایان سال 1396 بالغ بر 7.2 میلیارد دالر در بانک های عامل سپرده گذاری صورت گرفته 
است که از این میزان بیش از 5.5 میلیارد دالر در قالب 46 طرح  به مرحله تخصیص ارز 
رسیده است. از مجموع منابع ارزی تخصیص داده شده حدود 9۸ درصد به طرح های بخش 
نفــت و گاز و حدود دو درصد به طرح های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اســت.

همچنین از منابع تخصیص داده شده، حدود 77 درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق 
کمتر توسعه یافته و کمتر از 23 درصد  در مناطق برخوردار هزینه شده است.گفتنی است 
که واحد ارز  قراردادهای ســپرده گذاری ارزی به دالر و یورو بوده و مالک یکســان سازی 
ارز یورو به دالر ، نرخ ارز مرجع اعالمی بانک مرکزی به تاریخ آغاز قرارداد یعنی واریز وجه 

به حساب بانک است.

انتخاب مدیر روابط عمومی بیمه تعاون به عنوان 
عضو شورای سیاستگذاری همایش بیمه و توسعه

مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان بیمه تعاون، به عنوان عضو شــورای سیاستگذاری 
پنل های ســندیکای بیمه گران ایران در همایش بیمه و توســعه منصوب شد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، ســید محمد کریمی، دبیرکل ســندیکای بیمــه گران ایران، 
سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه تعاون را به عنوان عضو شورای 
سیاستگذاری پنل های سندیکای بیمه گران ایران در همایش بیمه و توسعه منصوب کرد.

در این حکم تأکید شده تا براســاس سیاست های متخذه، از کارشناسان خبره صنعت و 
دانشگاه و تولید محتوای علمی و نوآورانه برای بهره مندی مخاطبین بیمه در کشور استفاده 
شود.همچنین محمدی، در »پنل تخصصی فرهنگ سازی با عنوان فرهنگسازی بیمه ای در 
عصر دیجیتال« که برای نخستین بار در همایش بیمه و توسعه برگزار می شود به عنوان 
مدیر پنل، حضور خواهد داشت و این پنل با ترکیب 9 عضو از فعاالن درون و برون صنعت 
در این حوزه به زودی اعضای خود را معرفی و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.شایان ذکر 
است، محمدی در کارنامه خود، هفت سال مدیریت روابط عمومی بیمه رازی و عضویت در 
کارگروه تخصصی مدیران روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، شورای مدیران روابط 
عمومی بیمه مرکزی و نیز دبیری کارگروه تبلیغات را داشته و از فروردین 1400 به عنوان 

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه تعاون مشغول به فعالیت است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت توسعه منابع انرژی
 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس 
ســاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش مدیر تصفیه در خصوص عملکرد 

دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر تصفیه 

منتهی به 1399/12/30 
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 78780 و شناسه ملی 10101236120

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

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

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 1400/500 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به شماره 
ملی 3۸5۸7۸1193 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی هه مرو کول به مساحت 77۸05 متر مربع به شماره پالک 12۸74 فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فیض اله و فتح اله کریمی. 2- برابر رای شماره 1400/501 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به شماره ملی 3۸5۸7۸1193 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی وشترمان به مساحت 31694/72 متر مربع به شماره پالک 12۸75 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان. 3-برابر رای شماره1400/496 آقای حسن نوشادی فرزند فارس به شماره ملی 3۸5۸7۸500۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیم به مشــوریت محلی ده یه کوون به مســاحت 6163۸ متر مربع به شماره پالک 12۸72 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای حسن 
نوشادی 4-برابر رای شماره 1400/50۸ آقای عالءالدین احمدی فرزند علی به شماره ملی 3۸5۸794937 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی یه ک شه 
وه به مساحت 23952/23 متر مربع به شماره پالک 12۸79 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی. 5-برابر رای شماره1400/531 
آقای ساالر اسدی فرزند عبدالحمید به شماره ملی 3۸50016323 نسبت به سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی کوچکه ره ش به مساحت 21475 متر مربع 
به شماره پالک 12۸77 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله فتحی. 6-برابر رای شماره 1400/52۸ آقای فرشید اسدی فرزند عبدالحمید 
به شماره ملی 3۸5۸۸054۸3 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی کوچکه رش به مساحت 21475 متر مربع به شماره پالک 12۸77 
فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عبداله فتحی 7-برابر رای شــماره 1400/599 آقای پرویز برگی به شــماره ملی 3۸5943796۸ نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 4۸35 متر مربع به شماره پالک 34۸ فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه آقاجری خریداری از مالک رسمی آقای کریم برگی ۸-برابر 
رای شــماره 99/1۸70 آقای هادی ویســی فرزند میرزا به شماره ملی 3۸591۸54۸9 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مشهوریت محلی چم یول کشتی به مساحت 
26916/6۸ متر مربع به شماره پالک 227 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه گلتپه سفلی خریداری از مالک رسمی آقای میرزا ویسی9-برابر رای شماره1400/620 آقای 
اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی 3۸59651374 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 62125/3 متر مربع به شماره پالک 31 فرعی از 54 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه قلعه ریحانه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالکریم میرزایی 10-برابر رای شماره 1400/632 آقای باقی شکری فرزند محمد امین به کد ملی 3۸596063۸7 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 6024 متر مربع به شماره پالک 131 فرعی از 79 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه قره غیبی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد امین شکری 11- برابر رای شماره 1400/594 آقای هیمن رجبی فرزند محمد صالح به کدملی 3۸50191516 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت 
محلی نساردواوان به مساحت 29510/45 متر مربع به شماره پالک 331 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه گالنه خریداری از مالک رسمی آقای علی رجبی 12- برابر رای 
شماره 1400/47۸ آقای فواد محمودی فرزند عباس به شماره ملی 3۸59471۸05 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی تپه سورجنب مرغداری به مساحت 
341۸4/33 متر مربع به شماره پالک 397 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی 13-برابر رای شماره 1400/514 آقای 
فریدون رضائی فرزند ابراهیم به کدملی 3۸59۸72745 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/۸2 متر مربع به شماره پالک 12۸7۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارائی 14-برابر رای شماره 1400/502 آقای محمد رئوف الماسی فرزند علی به کدملی 3۸5۸7۸5741 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی یاره ما به مساحت 32۸02/17 متر مربع به شماره پالک 12۸76 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای علی 
الماسی 15-برابر رای شماره 1400/5۸9 آقای فاروق شاه ویسی فرزند محمد به کد ملی 37۸0272611 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/۸ متر مربع به شماره 
پالک 12۸92 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای نصراله رضایی.16-برابر رای شــماره 1400/590 خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به 
کدملی 37۸2472047 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 6291/14 متر مربع به شماره پالک 12۸91 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد رشید امینی 17-برابر رای شماره 1400/519 آقای کاوه سی و سه مردان فرزند موسی به کدملی 3۸59415107 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت92/35 متر مربع به شماره پالک12۸۸1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 1۸-برابر رای شماره1400/507 آقای 
فرزاد علی نیا فرزند یحیی به کدملی 3۸59461941 نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 162 متر مربع به شماره پالک 12۸۸0 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای خداکرم حاتمی 19-برابر رای شماره 1400/601 آقای صابر باباخانی فرزند محمد به کدملی 3۸59591691 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 62/59 متر مربع به شماره پالک 12۸90 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراهلل رصایی 20- برابر رای شماره 1400/51۸ خانم 
ثنایت حیدری فرزند علی محمد به کدملی 3۸59593560 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/76 متر مربع به شماره پالک 12۸73 فرعی از 5۸ 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 21- برابر رای  شماره 1400/516 خانم الهام محمدی فرزند هاشم به کدملی 3۸50043916 نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/76 متر مربع به شماره پالک 12۸73 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 
22- برابر رای شماره 1400/597 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کدملی 3۸59404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت بان تنگه رش به مساحت 
46015/9۸ متر مربع به شماره پالک 225 فرعی از 62 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کانی سفید کلکان خریداری از مالک رسمی آقای خلیل حسن زاده کردکند 23-برابر رای 
شماره 1400/504 آقای عطاهلل سلیمانی فرزند عبدالرحمن به کدملی 3۸59022946 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 20194۸ متر مربع به شماره پالک 
396 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای جمشید امینی 24-برابر رای شماره 1400/490 آقای فواد محمودی فرزند عباس به کد 
ملی 3۸59471۸05 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مشهوریت محلی تپه سور جنب باغ داریوش به مساحت 3۸351/7 متر مربع به سماره پالک 399 فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی 25-برابر رای شماره1400/497 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به کدملی 3۸5۸7۸1193 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت بان سید شکره به مساحت 4573۸/۸5 متر مربع به شماره پالک 26 فرعی از 57 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه 
سید شکره خریداری از مالک رسمی آقای محمود فرجی و احمد کاکایی 26-برابر رای شماره1400/509 آقای صابر آقای مرادی فرزند علی صفدر به کدملی 3۸5907۸1۸6 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت په چه میره به مساحت 72942 متر مربع به شماره پالک 305 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه بابارار خریداری از 
مالک رسمی آقای علی صفدر آقا مرادی 27- برابر رای شماره 1400/503 آقای اسداهلل یاراحمدی فرزند ابوالمحمد به کد ملی 3۸59969706 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مساحت 30150 متر مربع به شماره پالک 323 فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه زاغه علیا خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد یاراحمدی. بدیهی ست در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه 1400/03/24 و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1400/04/08

احمدی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره  )م الف 56(

معمای نقدینگی در اقتصاد ایران

 منشاء رشد نقدینگی کجاست؟
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گزیده خبر

طرح آلمان برای ممانعت از ورود انگلیسی ها 
به اتحادیه اروپا

خبرگزاری رویترز از قصد آلمان برای ممانعت از ورود 
شــهروندان انگلیس به اتحادیه اروپا خبر داد و نوشت: 
آنگال مــرکل این کار را با هدف جلوگیری از انتشــار 
ویروس دلتا انجام می دهد.به گزارش ایرنا به نقل از این 
خبرگزاری انگلیسی، آلمان تالش خواهد کرد مسافران 

انگلیسی را صرفنظر از اینکه واکسن کووید-۱۹ را تزریق کرده اند یا خیر، از ورود 
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع کند.»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان قصد 
دارد نام انگلیس را در فهرســت کشورهایی که از نقطه نظر شیوع ویروس دلتا 
نگران کننده هســتند، بیاورد.   رویترز افزود: این طرح قرار است توسط مقامات 
ارشد اروپایی و ملی در کمیته یکپارچه واکنش بحران سیاسی اتحادیه اروپا مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد و کشورهای یونان، اسپانیا، قبرس، مالت و پرتغال 
مخالفان این طرح خواهند بود.مرکل قرار است هفته آینده با »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر انگلیس دیدار کند.انگلیس قصد دارد مــاه آینده از برنامه هایی 
رونمایی کند که به افراد کامال واکسینه شده اجازه می دهد بدون محدودیت به 

همه کشورها به جز کشورهای با باالترین خطر ابتال به کووید-۱۹ سفر کنند.

انتقال ۵۰ هزار سرباز هندی به مرز چین
گزارش ها حاکی اســت هند در یک تغییر تاریخی به ســمت وضعیت »دفاع 
تهاجمی« علیه دومین اقتصاد بزرگ جهان، حداقل ۵۰ هزار ســرباز خود را به 
مرز چین منتقل کرده اســت.به گزارش ایرنا از ژاپن تایمز، در چهار ماه گذشته 
طبق گفته چهار نفر از افراد مطلع، هند نیروها و اســکادران های جنگنده خود 
را به ســه منطقه مشخص در امتداد مرز با چین منتقل کرده است. در مجموع، 
هند اکنون حدود ۲۰۰ هزار ســرباز در مرزها دارد، دو نفر از این افراد مطلع به 
ژاپن تایمز گفته اند که تعداد سربازان هندی بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است.گزارش می افزاید: اگرچه دو کشور در سال ۱۹۶۲ در 
هیمالیا درگیر شــدند اما از زمان خروج انگلیس از شبه قاره، تمرکز استراتژیک 
هند در درجه اول پاکســتان بوده است. با این وجود، از زمان مرگبارترین جنگ 
هند و چین در دهه های گذشــته، دولت نخســت وزیر نارندرا مودی سعی در 
کاهش تنش با اســالم آباد داشته و تمرکز خود را مقابله با پکن قرار داده است.

یک کارشــناس به این رسانه ژاپنی گفته است: انتقال مجدد سربازان هندی به 
مرز مشــترک با چین، به فرماندهان هندی امکان می دهد در صورت لزوم در 
استراتژی موسوم به »دفاع تهاجمی« گزینه های بیشتری برای حمله و تصرف 
قلمرو چین داشــته باشند.گزارش می افزاید: در حالی که مشخص نیست چین 
چه تعداد نیرو در مرز دارد، هند دریافته اســت که ارتش آزادیبخش خلق چین 
اخیراً نیروهای بیشتری را از تبت به فرماندهی نظامی سین کیانگ منتقل کرده 
که مسئول گشــت زنی در مناطق مورد مناقشه در امتداد هیمالیا است.دو فرد 
مطلع دیگر به ژاپن تایمز گفته اند چین ساختمان ها، پناهگاه های ضد بمب و 
فرودگاه های جدیدی را برای اسکان هواپیماهای جنگنده در مرز مورد اختالف 
خود با هند در تبت ایجاد کرده است. آنها افزودند که پکن همچنین در چند ماه 
گذشــته توپخانه دوربرد، تانک، موشک و جنگنده های دو موتوره به توانمندی 
های خود در مرز اضافه کرده است.هند و چین به عنوان دو کشور دارای قدرت 
هسته ای از ماه آوریل سال گذشته در منطقه هیمالیای غربی دچار اختالف شده 
و از آن زمــان تا کنون نیروهای خود را در طــول نوار مرزی ۳۸۰۰ کیلومتری 
منطقه تقویت کرده اند.دو کشــور بعد از نبرد سال ۱۹۶۲ تاکنون نتوانسته اند 
اختالفات مرزی خود را حل و فصل کنند. هر دو ادعا می کنند هزاران کیلومتر 

از قلمرو آنها در کنترل یکدیگر است.

الوروف:
 ادعای غربی ها درباره آمادگی بهبود روابط 

»بی معنا« شده است
وزیر خارجه روســیه با اشــاره به اینکه اروپایی ها در 
برخورد با مسکو از آمریکا پیروی کرده و به رغم ادعای 
آمادگی بــرای گفت وگو، شــروط غیرقابل قبول خود 
را تکرار می کنند، در حالی کــه نتیجه تنها در صورت 
تأمین منافع دوجانبه حاصل می شود.به گزارش گروه 

بین الملل خبرگزاری تسنیم، »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه در 
مقاله ای درباره اصول پایــداری جهانی و غیرقابل قبول بودن جایگزینی حقوق 
بین الملل که صبح امروز در روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو، منتشر شده، با 
انتقاد از سیاست آمریکا و دیگر کشورهای غربی در برخورد با روسیه، ادعای آنها 
در خصوص آمادگی برای عادی ســازی روابط با مسکو را بی معنا خواند.الوروف 
توضیــح داد: »در مالقات اخیر والدیمیر پوتین و جو بایدن، روســای جمهوری 
روسیه و آمریکا در ژنو، بطور واضح مشخص گردید که دستیابی به نتیجه مثبت 
در هر جهت گیری تنها در صــورت وجود توازن بین منافع طرفین امکان پذیر 
خواهد بود. با وجود عدم اعتراض مستقیم از سوی بایدن درباره لزوم توازن منافع، 
ما شاهد بودیم که بالفاصله پس از نشست سران ژنو، مقامات رسمی واشنگتن، 
از جمله کســانی که در مذاکرات حضور داشتند، شروطقبلی آمریکا برای بهبود 
روابط دو کشــور را دوباره تکرار کردند.«وی با اشــاره به دنباله روی طرف های 
اروپایی از سیاســت های آمریکا در قبال روسیه افزود: چنین دستورالعمل هایی 
با این تهدید شــروع می شود که »اگر روسیه ظرف چند ماه آینده قوانین بازی 
مورد نظر ایاالت متحده را رعایت نکند، اعمال فشــارهای جدید از ســر گرفته 
خواهد شد«. بدین ترتیب، مواضع غرب درباره آمادگی برای عادی سازی روابط 
با مسکو تنها در صورت تغییر رویکرد از جانب روسیه است. جالب اینکه مواضع 
سرســختانه قبلی که بالفاصله پس از نشست ســران ژنو دوباره شنیده شد، در 
پایتخت های اروپایی نیز تکرار شــد و آنها نیز در این برخورد از طرف آمریکایی 
دنبالــه روی کرده و بهبود روابط دوجانبه را به تغییر رفتار روســیه مشــروط 
می کنند.«به گفته وی، واضح اســت که »همصدایی با واشنگتن« در اظهارات 
اتحادیه اروپا، از قبل و پیش از نشســت سران ژنو و در جریان مذاکرات رهبران 
آمریکا و اروپا در گروه7 و ناتو مورد توافق آنها قرار گرفته شــده بود.وزیر خارجه 
روسیه یادآور شد، کشورهای غربی از این مسئله بسیار ناراضی است که مقامات 
مسکو از کشــورهایی که قربانی ماجراجویی های نظامی آنها و حمله تروریسم 
بین المللی و از دســت دادن حاکمیت و اســتقالل خود قرار گرفته اند، حمایت 
می کنند که نمونه بارز آن اتفاقاتی اســت که در ســوریه رخ داده است.الوروف 
نوشــته است: »روسیه به داشتن »سیاســت تهاجمی« در برخی مناطق متهم 
می شود که عماًل در خصوص خط مشی مسکو در مقابله با تمایالت ملی گرایانه 
تند و نئونازیستی برخی کشورهای همسایه مطرح می شود که حقوق شهروندان 
روس زبان و اقلیت های ملی را نادیده می گیرند.«وی تأکید کرد، در این راســتا 
روسیه و چین بعنوان حامیان استبداد، اصلی ترین مانع برای تحقق سیاست های 
اعالم شــده در نشست های رهبران گروه7، ناتو و اتحادیه اروپا-آمریکا معرفی و 
ادعاهای داخلی و خارجی نسبت به جهت گیری های مختلف سیاسی، نظامی و 

اقتصادی آنها مطرح شده است.

خطیب زاده: 

درباره پاک شدن اطالعات دوربین های آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که هنوز درباره 
پاک شدن اطالعات دوربین های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تصمیمی اتخاذ نشده است.به گزارش 
خبرگزاری فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
)دوشــنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران که به 
صورت حضــوری و با رعایت فاصله های اجتماعی 
برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه 
سیاســت خارجی به ســؤاالت خبرنگاران داخلی 
و خارجی پاســخ داد.وی در ابتدا گفت: در هفته 
حقوق بشر آمریکایی هستیم که یادآور نقض مکرر 
و شرم آور حقوق بشر توسط دول مختلف آمریکا 
به طور متوالی بر علیه مردم منطقه و مردم ایران 
است.سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: حقوق 
بشر ابزاری نیست که به صورت سیاسی در اختیار 

یک یا دو کشور قرار بگیرد. 

 حمله شیمیایی سردشــت و روز شرم آور 
برای منادیان دروغین حقوق بشر

وی همچنین گفت: این هفته ای اســت که شاهد 
جنایت هــای گروهک ظاله منافقین بودیم. هم شــهادت آیت اهلل بهشــتی و هم 
شهدای محراب و هم ترور نافرجام مقام معظم رهبری در این هفته صورت گرفت 
و همه اینها نشــان می دهد که انقالب اسالمی از چه پیچ  های خطرناک عبور کرده 
و چه گروهک هایی با کمک های شــرق و غرب عالم جنایت های تروریســتی را در 
ســکوت خبری یا در حمایت آنها علیه ملت ایران انجام دادند.خطیب زاده با اشاره 
به مناسبت های این روزها بیان کرد: هفتم تیر و هشتم تیر یادآور روز دردناکی در 
تاریخ معاصر ایران است، حمله شیمیایی سردشت و پر پر شدن مظلومانه بسیاری از 
عزیزانی که در آن منطقه بیگناه قربانی سالح های شیمیایی شدند که صدام حسین 
با معاونت و حمایت کشورهای عمدتا اروپایی از این سالح ها استفاده کرد. این روز 
همیشــه در تاریخ به عنوان روز شــرم آور برای منادیان دروغین حقوق بشر باقی 
خواهد ماند.این دیپلمات ارشــد ایرانی به سفر طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور 
خارجه در امور افغانستان به کابل و اسالم آباد اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر 

جلسات درباره بررسی گفت وگوهای وین و برجام ادامه داشته است. 

 درباره پاک شدن اطالعات تصمیمی اتخاذ نشده
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین و بحث تفاهم 
فنی با آژانس و این که بعد از چند روز از پایان دور ششم آیا همچنان امیدوار هستید 
که دور بعدی دور پایانی باشد؟ گفت:  قانون مجلس درباره تعهدات و وظایف دولت 
کامال روشن است و در همین چارچوب حرکت شده است.خطیب زاده افزود: موضوع 
توافق فنی با آژانس و چگونگی ادامه و یا چگونگی عدم ادامه آن موضوع بحثی است 
که همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است، چه درباره ادامه یا عدم ادامه آن و 
همچنین درباره پاک شدن اطالعات هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است و به محضی 
که اتخاذ شود، اطالع رسانی خواهد شد.وی درباره مذاکرات در وین هم بیان کرد: 
اجازه دهید نتایج جلســات روشن تر شــود اعالم می کنم. نکته مهم این است که 
گفت وگوها به جایی رســیده که همه طرف ها باید تصمیمات خودشان را بگیرند. 
تصمیماتــی که باید اتخاذ می کردیم، به نظر خودمــان اتخاذ کرده و اعالم کردیم 
منتظریم طرف های مقابل به شمول آمریکا تصمیمات سیاسی خود را اتخاذ کنند و 

ما براساس آن در خصوص دور آینده روشن تر صحبت کنیم.

 زمانی اعزام سفیر به انگلیس نهایی شود اطالع رسانی می کنم
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره معرفی سفیر ایران در انگلیس نیز بیان کرد: 
درباره تبادالت سفرا همه آن چه انجام شده مربوط به سال گذشته است و چندین 
ماه اســت صدور ویزا و آگرمان  در دســتورکار بوده است و زمانی اعزام نهایی شود 

اطالع رسانی می کنم.

 در سطوح عالی سیاسی و امنیتی، موضوع افغانستان را با جدیت و نگرانی 
پیگیری می کنیم

خطیب زاده درباره اوضاع افغانســتان گفت:  جمهوری اســالمی ایران در ســطوح 
عالی سیاســی و امنیتی، موضوع افغانستان را با جدیت و نگرانی پیگیری می کند 
و همچنین با طرف های مختلف افغانستانی به شمول همه طرف ها در حال گفت وگو 
هســتیم و معتقدیم حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی و رعایت حقوق اقلیت ها و 
دستاوردهایی که ملت افغانســتان در دو دهه گذشته به سختی به دست آورده و 
همچنین گفت وگوهای اصیل بین االفغانی، تنها راه حلی اســت که برای افغانستان 
وجود دارد.این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: در همین چارچوب همواره گفتیم آماده 
تسهیل گفت وگوها هستیم همچنان که االن نماینده ویژه ما در سفر به افغانستان با 

تمامی طرف ها گفت وگوهای خودش را داشته است.

طالبان همه افغانستان نیست و بخشی از افغانستان است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موضع رسمی ایران در قبال طالبان که سؤال 
یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: طالبان همه افغانســتان نیست و همه افغانستان 
نخواهد بود بخشی از افغانستان و بخشــی از دولت و راه حل آتی افغانستان است.

وی افزود: این موضوعی اســت که بارها گفته شده است و آن چه مهم است دولت 
فراگیر با شمول همه گروه های اصیل افغانستانی و رسیدن به یک راه حل مسالمت 
آمیز و پایدار در افغانستان است.خطیب زاده گفت: امنیت جمهوری اسالمی ایران و 
افغانستان به هم پیوستگی بسیار جدی دارد ولذا خیلی طبیعی است که افغانستان 

را با دقت و از نزدیک موضوعاتش را پیگیری می کنیم.

 هیچ کشوری نه می تواند آینده افغانستان را تعیین و نه تحمیل کند
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در خصوص پیگیری موضوع افغانستان با دیگر 
کشورها نیز بیان کرد: موضوع افغانستان همواره در بستر منطقه و در بستر روابط ما 
با کشورهای دیگر مطرح بوده و البته آینده افغانستان باید در داخل افغانستان تعیین 
شود.وی تصریح کرد: هیچ کشوری نه می تواند آینده افغانستان را تعیین و نه تحمیل 
کند. همه باید کمک کنیم. همه کشورها در منطقه و همه کشورهایی که صدایی 
دارند کمک کنند که موضوع افغانســتان هر چه زودتر به راه حل مرضی الطرفینی 
برسد. در تمامی گفت وگوها چه ظریف که در اجالس آنتالیا گفت وگوهایی را داشت 
و چه گفت وگوها در ســطوح مختلف که نماینده ما در افغانستان پیگیری می کند 

سعی کردیم با مالحظات منطقه ای و ملت افغانستان این کارها پیگیری شود.

 در کنار دولت و ملت لبنان هســتیم/ لبنان هم می تواند یکی از مقاصد 
جدید بازارهای انرژی ایران باشد

وی درباره اخبار منتشر شــده مبنی بر ورود نفتکش ایرانی در لبنان گفت: دولت 
جمهوری اســالمی ایران در کنار دولت و ملت لبنان اســت و از هیچ کمکی دریغ 

نخواهــد کرد. همه ظرفیت های ایــران را در حوزه های تامین انــرژی می دانند و 
بازارهای جدید همواره مدنظر ما بوده اســت. قطعا لبنان هم می تواند یکی از این 
مقاصد جدید باشد و هر زمان درخواستی از ما شود، با جدیت بررسی خواهیم کرد.

 اگر توافق جمع بندی شود، یک ساعت کار را به عقب نخواهیم انداخت
ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات وین و این که اگر گفت وگوها ادامه یابد 
نماینده رسمی دولت منتخب در ایران در این مذاکرات حضور می یابد و یا مذاکرات 
در دولت بعد ادامه می یابد؟ گفت: اساســا اهمیتی نــدارد در کدام بازه زمانی و در 
کــدام دولت توافق صورت بگیرد. اگر همین االن هم این توافق جمع بندی شــود 
و تصمیمــات را همه طرف ها بگیرند ما حتی یک ســاعت کار را به عقب نخواهیم 
انداخت. مهم تامین منافع عالیه ایران و مردم ایران از بســتر این گفت وگوهاست و 
هر زمان که این اتفاق رخ دهد آن را اعالم می کنیم.وی افزود: تصمیم در خصوص 
این موضوع به این دولت و آن دولت برنمی گردد. مکانیسم در سطوح عالی تعیین 
شــده و در سطوح عالی پیگیری می شود و دولت ها بخشی از پروسه تصمیم گیری 

و تصمیم سازی هستند.

 اگر امروز برجام زنده است به خاطر ایران است
خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی بیان کرد: اگر امروز برجام زنده اســت به خاطر 
جمهوری اســالمی ایران اســت و اگر امروز برجامی اســت که دربــاره اجرای آن 
گفت وگوها می شــود به خاطر تصمیمی اســت که ایران بعــد از خروج یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا از برجام و بی عملی های طرف های اروپایی اتخاذ کردند.وی گفت: 
ایران و مردم ایران ســهم خود را در حفظ برجام داده  اند و تصمیم سختی که باید 
می گرفتند در همان سال گرفتند. امروز وقتی است که طرف مقابل بداند در موضع 
مجرم در گفت وگوها حضور دارد و طرفی اســت کــه همه تالش خود را کرده که 

برجام را از بین ببرد.

به شما اطمینان می دهم که جز منافع مردم بزرگ ایران هیچ چیزی برای 
ما مهم نخواهد بود

ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: همه می دانند اگر یک دلیل بر بی اعتمادی به 
آمریکا باشد همین رفتار ریاکارانه و قلدرمابانه آمریکا است.  آن چه در وین در حال 
گفت وگو اســت، چگونگی اجرای برجام است. نه درباره اصل آن و نه درباره آینده 
آن گفت وگو می کنیم. تنها در خصوص اجرای برجام و بازگشــت آمریکا به برجام 
گفت وگــو می کنیم.وی گفت:  همچنان برجام بین ایران و ۱+۴ در جریان اســت و 
اقدامات جبرانی ایران هم در ذیل برجام تعریف شده برای برگرداندن شانس احیای 
برجام و برگرداندن توازنی که با خروج آمریکا و بی عملی آمریکا به هم خورده بوده 
است.خطیب زاده ادامه داد: فکر می کنیم همه طرف ها هم منطق را می دانند و هم 
راه حل را. اجازه دهید درباره نتیجه عجله نکنم، ولی به شــما اطمینان می دهم که 
جــز منافع مردم بزرگ ایران هیچ چیزی بــرای ما مهم نخواهد بود. آمریکا اگر به 
اجرای کامل و موثر و دقیق برجام برگردد مردم ایران پای امضای خودشان هستند 
همانطور که با اجرای بی کم و کاست برجام یک بار نشان دادند که به آن چه امضا 
می کنند به رغم تمامی اختالفاتی که درباره پرونده هســته ای در داخل ایران بوده، 

پایبندی کامل بوده است.

 راه حل سیاسی تنها راه حل پایدار برای موضوعات منطقه است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر درخواست اردوغان 
از ارتش کشورش که با همکاری جبهه النصره و مقابل ارتش سوریه در ادلب آماده 
جنگ شوند، گفت: راه حل سیاسی تنها راه حل پایدار برای موضوعات منطقه است.

وی افزود: منطقه بیش از حد ممکن خسته جنگ، خشونت و تروریسم افسارگسیخته 
اســت و همه باید به راه حل های مسالمت آمیز و سیاسی به حل و فصل بحران ها 
کمک کنیم. منطقه خاورمیانه از زمان پدید آمدن رژیم غاصب در ســرزمین های 
اشغالی تا امروز دچار معضالت و گرفتاری هایی است که هیچ کدام حل نشده و حل 
نشده باقی نمانند.خطیب زاده ادامه داد: همه دولت های مسئول منطقه باید کمک 
کنند در چارچوب منطقه ای آرام آرام به حل و فصل بحران های انباشــته شده در 

منطقه کمک کنیم.

هیچ تصمیمی ســلبی یا ایجابی درباره دوربین ها و توافق قبلی با آژانس 
گرفته نشده

وی در پاســخ به سؤالی درباره تفاهم فنی ایران و آژانس و این که آیا زمانی در نظر 
گرفته شده که ایران داده های دوربین های آژانس را پاک کند؟ گفت:  مصوبه مجلس 
الزام آور اســت و توافق با آژانس هم یک توافق در راســتای حل برخی نگرانی های 
آژانــس در چارچوب مصوبه مجلس بود.به گزارش فارس، خطیــب زاده ادامه داد: 
توافق  ما این بود که دوربین ها جمع نشوند، ولی در عین حال اطالعات آنها و آن چه 
ضبط می کنند در اختیار آژانس قرار نگیرد. ســه ماه تمام شد و تصمیم داخلی در 
داخل ایران در چارچوب مصوبه الزام آور مجلس گرفته شد که همچنان این دیتاها 
و اطالعات پاک نشــود، ولی از روز الزام آور شــدن قانون مجلس هیچ دسترســی 
فراپادمانی به آژانس داده نشــده است.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: همچنان 
هیچ تصمیمی سلبی یا ایجابی درباره دوربین ها و توافق قبلی با آژانس گرفته نشده 

است. نه نگهداشتن و نه پاک کردن و فعال در وضعیت قبلی به سر می بریم.

  آمریکا همچنان مسیر اشتباهی را در منطقه طی می کند
خطیب زاده درباره حمله شــبانه آمریکا به مواضع الحشد الشعبی در مرز با سوریه 
و منطقه بوکمال در مرز ســوریه با عراق و شــهادت چهار نیروی مقاومت عراقی 
خاطرنشان کرد: آمریکا همچنان مسیر اشتباهی را در منطقه طی می کند.وی ادامه 

داد: متاسفانه آنچه می بینیم نه تنها در حوزه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران بلکه در حوزه رفتارهای منطقه ای هم شــاهد ادامه سیاست و میراث شکست 
خورده آمریکا در منطقه هستیم.ســخنگوی وزارت خارجــه بیان کرد: توصیه به 
دولت جدید در آمریکا این اســت به جای این رفتارهای احساسی و به جای بحران 
آفرینی ها و زندگی در تنش و ایجاد مشــکالت برای مردم منطقه مســیر خودش 
را اصــالح کند و اجازه دهد مردم این منطقه بدون دخالت آنها درباره سرنوشــت 
خودشان تصمیم بگیرند.این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: آن چه آمریکا انجام 
می دهد به هم زدن امنیت منطقه است و یکی از قربانیان این به هم خوردن امنیت 

منطقه، خود آمریکا در منطقه خواهد بود.

 آن چه برای ما مهم است امنیت، یکپارچگی، دولت فراگیر و با اصالت در 
افغانستان است

وی در پاسخ به ســؤالی درباره افغانستان و شدت گرفتن نفوذ طالبان و اینکه اگر 
اتفاقی بیفتد و حاکمیت به دســت طالبان بیفتند ایران چه خواهد کرد؟ نیز بیان 
کرد: پیش بینی نمی کنیم که چه اتفاقی می افتد. آن چه برای ما مهم است، امنیت، 
یکپارچگی، دولت فراگیر و با اصالت در افغانســتان است.خطیب زاده ادامه داد: ما 
تحــرکات داعش در افغانســتان را پیگیری کردیم و با دقــت تمامی تحوالت را از 

نزدیک پیگیری می کنیم. 

 طالبان همه امروز و آینده افغانستان نخواهد بود
ســخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: طالبان بخشی از افغانستان است، چه امروز 
افغانستان و چه آینده افغانستان، ولی طالبان همه امروز و آینده افغانستان در دولت 
نخواهد بود. قطعا گفت وگوهای بین االفغانی را به شمول طالبان تسهیل می کنیم 
البته پنهان هم نیســت که خشونت ها در افغانستان باال گرفته و به وضعیت نگران 
کننده ای رسیده است و برخی اقلیت های قومی و دینی تحت فشار قرار گرفته اند. از 
همه طرف ها به روشنی و صراحت خواسته و باز هم می خواهیم حقوق آنها را رعایت 
کنند.خطیب زاده تصریح کرد: تنها یک راه حل سیاسی می تواند آینده افغانستان را 

تضمین کند.

 واکنش به اظهارات سالیوان
وی درباره اظهارات سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر این که بعد از 
حصول توافق هدف ما است که درباره توافق بلندمدت گفت وگو کنیم، بیان کرد: 
مقامات آمریکایی بیش از همه می دانند طرح این موضوعات از این دســت ضد 
برجامی است و نه تنها منطبق با برجام نیست بلکه با ضدیت کامل با برجام این 
اظهارات بیان می شود.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: تمامی موضوعاتی که 
بین ایران و آمریکا اختالفی بوده با آگاهی و دانستن همه آنها و با بی اعتمادی 
دو طرفه  برجام گفت وگو مذاکره و امضا و مهر و موم شد. برخی مسائل که گفته  
می شود مثل مسئله هسته ای و موشکی در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ با زمانبندی 
خود تعیین تکلیف شده اســت.وی تصریح کرد: هیچ کسی نه در دولت فعلی 
و نــه در دولت بعدی اجازه نخواهــد داد که دولت ایران و ملت ایران به عنوان 
استثناء در حقوق و روابط بین الملل قلمداد شوند.به گزارش فارس، خطیب زاده 
خاطرنشان کرد: اگر قرار بود این اظهارات پاسخ مثبتی از ایران بگیرد در چهار 
ســال قبل که ترامپ از ایران درخواست کرد، ایران می پذیرفت. آن منطق آن 
زمان برقرار بود و االن هم همان منطق برقرار اســت.وی تصریح کرد: آن چه در 
برجام توافق شده باید طابق النعل بالنعل اجرا شود و بیش از برجام و کمتر از 
برجام مورد قبول ایران نیســت. آمریکا یک بار بیش از همشــه بداند که فصل 
تحمیل خواســته هایش گذشته است و دولت آمریکا دولت آمریکاست و دولت 
جهانی نیســت و وظایف و تعهداتش را انجام دهد و به عنوان ناقض قطعنامه 
۲۲۳۱ و برجام و طرفی که تروریســم اقتصــادی را علیه ملت ایران با تمامی 
حدت و جدیت اعمال کرده و شکســت خورده از موضعی باید سخن بگوید که 
موضع واقع نگر باشد.خطیب زاده بیان کرد: حداکثر چیزی که آمریکا می تواند 
به آن فکر کند، بازگشت تمام و کامل به اجرای برجام است و آن وقت است که 

می تواند در میز برجام حاضر شود.

آمریکا به آزادی بیان ملتزم باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره توقیف وب سایت های العالم و پرس تی وی 
توسط وزارت دادگستری آمریکا و هدف آن و اقدامات وزارت خارجه در این خصوص 
نیز بیان کرد: آن چه در خصوص تارنماها رخ داد نشانگر استیصال گردنکشانه  آمریکا 
در مقابل صداهای مستقل از کشورهایی مثل ایران بود و نشان دهنده استانداردهای 
دوگانه و نشــانگر دروغین بودن ادعاهای آنها در خصوص آزادی بیان قابل ارزیابی 
است.وی افزود: این که آمریکا اعتیاد عجیب و غریب و عمیقی به تحریم پیدا کرده 
همه می دانند و چیز جدیدی نیســت و ترک عادت هم موجب مرض اســت. همه 
ایرانیان فرهیخته و متمدن می دانند.خطیب زاده ادامه داد: به آمریکا توصیه جدی 
می کنیم که به جای این حرکات احساسی تدبیری بیندیشند برای این که به واقع 
به آزادی بیان ملتزم باشــند و اجازه دهند گفت وگوها در فضای بین المللی در یک 
بســتر بیطرفانه صورت بگیرد. وزارت خارجه بنــا بر وظیفه ذاتی خود در خصوص 
رفع تحریم ها در همه حوزه ها در این حوزه هم جدیت داشــته و در دستورکار قرار 

داده است. 

 کانادا سارق حرفه ای که بر ســر کوچه ایستاده و فریاد آی دزد آی دزد 
می زند 

وی درباره کشــف گور دسته جمعی جدید در کانادا نیز اظهار داشت: هر بار که این 
اخبار را می شــنوم فکر می کنم کانادا مثل ســارق حرفه ای است که بر سر کوچه 
ایســتاده و فریاد آی دزد آی دزد دارد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: کشوری 
که سال هاست با دانستن سابقه ننگین خود در خصوص حقوق بومیان با دروغ های 
شاخدار و نمایش های فریبکارانه سعی می کند خودش را مدافع حقوق بشر و طرح 
کننده موضوعات حقوق بشــری نشــان دهد، در حالی که در گذشته خودش این 
چنین تاریخ سیاهی وجود دارد و همه این ها را برای انحراف افکار عمومی و انحراف 
توجهــات از این تاریخ انجام می دهــد. غافل از این که حقیقت هیچ گاه پنهان باقی 

نمی ماند.
خطیب زاده ادامه داد: این که دولت کانادا ســعی می کند مسئولیت این جنایت ها را 
گردن کلیسا بیندازد نشــان می دهد هنوز هم دولت کانادا مسئولیت قطعی خود 
را نپذیرفتــه و اقدامی در خصوص رفع کامل نگرانی هــای بومیان کانادا و جامعه 
بین المللی انجام نمی دهد.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: کشف 7۵۰ گور تنها 
از یک مدرسه در حالی که بسیاری از مدارس شبانه روزی باقی مانده اند که هزاران 
کودک بومی به اجبار در آن مدارس اسکان و شکنجه شده اند و گزارش های تلخی 
درباره رفتار با آنها وجود دارد که با هیچ اســتانداردی نمی خواند. با هر منظری که 
نگاه کنیم یک نسل زدایی شرم آور در این جغرافیا اتفاق افتاده است و این که ایران 
و سایر کشورها خواستار تحقیق بین المللی با مدیریت سازمان ملل هستند از این رو 
است که دولت کانادا نشان داده که صالحیت رسیدگی بیطرفانه به این اتفاق تلخ در 
تاریخ خودش را ندارد.وی گفت: ما همچنان در کنار سایر کشورها خواستار بررسی 

ابعاد این جنایت تاریخی و نسل زدایی در کانادا هستیم.
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پس از سکته مغزی، بیماران اغلب قادر به استفاده از بازو در طرف آسیب 
دیده خود نیســتند و نهایتا قادرند آن را کنار بــازوی خود قرار دهند. 
محققان دریافته اند که در تالش برای انطباق با این اختالل، عضالت در 
واقع ســارکومر ها )کوچکترین و اساسی ترین عناصر سازنده آن ها( را از 
دست می دهند. سارکومر ها به صورت انباشته از یک انتها به انتهای دیگر 
)به صورت سری( و پهلو به پهلو )به طور موازی(، طول و عرض فیبر های 
عضالنی را تشکیل می دهند. محققان با تصویربرداری از عضالت دو سر 
بازو با سه روش غیرتهاجمی دریافتند که بیماران سکته مغزی در طول 
فیبر عضالنی سارکومر کمتری دارند و در نتیجه ساختار کلی عضالت 
کوتاهتر است. این یافته با تجربه متداول سفت و سخت شدن عضالت 

بیمار که در برابر کشش مقاومت می کنند، مطابقت دارد .

در یک تحقیق صورت گرفته هشدار داده شد که بیش از نیمی از مواد 
آرایشــی معروف مانند رژ لب و ریمل مژه و ابرو حاوی مواد شــیمیایی 
سمی اســت که باعث بیماری هایی از جمله سرطان می شود. مواد پلی 
و فلوروآرکیل، مواد شیمیایی هستند که توسط انسان ها تولید شده و 
در چندین صنعت در سراسر جهان از جمله ساخت لوازم آرایشی مورد 
استفاده قرار گرفته اند.  در مطالعه ثابت شده است که اکثر مواد شیمیایی 
سرطان زا یا سمی هستند و نباید از آنها در تولیدات مواد مصرفی انسان 
ها اســتفاده کرد. در تحقیقات گذشته نشــان داده شد که  مواد پلی و 
فلوروآرکیل را با طیف وسیعی از مسائل بهداشتی از جمله سرطان کلیه، 
فشــار خون باال و بیماری تیروئید مرتبط است. همچنین خطر اضافی 

آلودگی محیطی در ارتباط با تولید و دفع این محصوالت وجود دارد.

شــواهد به دست آمده از چندین بررســی نشان می دهد، فعالیت بدنی 
و تمرینات ورزشــی می تواند شــروع بیماری آلزایمر )AD( را به تأخیر 
بیندازد و از آن جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، تمرینات هوازی برای 
ســالمندان و افراد مسن می تواند باعث افزایش حجم ماده خاکستری و 
سفید و جریان خون و بهبود عملکرد حافظه شود. آنها می گویند، فعالیت 
بدنی می تواند به پیشــگیری از بیماری آلزایمر کمک کند اما تحقیقات 
جدید نشان می دهد که ورزش های هوازی ممکن است، ُکندی انقباض 
در هیپوکامپ )قسمتی از مغز که در بخش حافظه موثر است( را به همراه 
داشته باشد و از این طریق به پیشگیری از زوال عقل کمک کند. توانایی 
اندازه گیری اثرات ورزش بر نشــانگر های زیستی سیستمیک مرتبط با 

خطر ابتال به AD و ارتباط آن ها با تغییرات کلیدی متابولومیک .

سکته مغزی عناصر سازنده 
عضله را از بین می برد

لوازم آرایشی چگونه جان 
مصرف کنندگان را می گیرد؟

 تاثیر احتمالی ورزش 
در جلوگیری از آلزایمر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آرایش درختان خرما در بوشهر

حراج یک میلیونمین تویوتا تاکومای تولید شده
تویوتا تاکوما از سال ۱۹۹۵ تاکنون در خاک آمریکا تولید می شود؛ اما یک میلیونمین دستگاه از این خودرو که در کارخانه سن 
آنتونیوی تگزاس مونتاژ می شود چهارم اکتبر ۲۰۱۹ خط تولید را ترک کرده است. هم اکنون آن خودرو قرار است زیر چکش حراج 
برود. اگر طرفدار این پیکاپ میان سایز ژاپنی هستید شانس تملک بخشی از تاریخچه مهم تاکوما وجود دارد. این تویوتا تاکوما 
خیلی هم معمولی نیست. یک میلیونمین تاکومای تولیدی از نوع TRD Pro بوده و از رنگ بدنه سبز نظامی سود می برد. از جمله 
 ،LED و نمای جلوی گیراتر، مه شکن های TRD Pro ویژگی های این خودرو می توان به رینگ های ۱۶ اینچی مشکی، فالپ های
جذب کننده های شوک فاکس و… اشاره کرد. داخل کابین نیز پوشش چرم مشکی با دوخت های قرمز و سایر تجهیزات مدرن 
محصوالت تویوتا دیده می شــود. این خودروی ویژه کاماًل نو به نظر می رسد و این طور نیز هست چراکه فقط حدود ۱۲ کیلومتر 
کار کرده است. خریدار خوش شانس این خودرو حتی نامه تبریک تویوتا را به خاطر تملک چنین خودروی خاصی دریافت خواهد 
کرد. زیر کاپوت تاکومای یاد شده پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری با قدرت ۲۷۸ اسب بخار و گشتاور ۳۵۹ نیوتون متر قرار گرفته 
است. اگرچه نسخه دستی تاکوما TRD Pro نیز در دسترس بوده اما این خودرو از گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک سود برده است.

تعلل فدراسیون فوتبال در معرفی کادر فنی فوتسال زنان
با وجود اتمام لیگ برتر فوتســال زنان، مســئوالن فدراسیون فوتبال و کمیته فوتســال هنوز کادر فنی تیم ملی را مشخص نکرده اند.  
سال هاســت که تیم ملی فوتســال زنان ایران مورد بی توجهی و غفلت مسئوالن فدراسیون قرار گرفته است. ملی پوشان از زمانی که در 
اردیبهشت ۹۷ دومین جام قهرمانی آسیا را به خانه آوردند، رها شده اند و اقدامی جدی در راستای حفظ آمادگی آنها، پشتوانه سازی و 
برنامه ریزی برای حضور قدرتمند در میادین جهانی صورت نگرفته است. تنها اقدامات و اردوهایی مقطعی و بی تاثیر انجام شد تا شاهدی 
بر بی برنامگی مسئوالن باشد. بااینکه لیگ برتر فوتسال زنان به پایان رسیده و بازیکنان مدتی است که استراحت می کنند اما هنوز تکلیف 
کادر فنی تیم ملی مشــخص نشده است. شهره موسوی نایب رئیس زنان فدراســیون در مصاحبه ای صرفا به این نکته اشاره کرده که  
می توان از ظرفیت مربیانی چون شهرزاد مظفر هم که در خارج از کشور هستند، برای تیم ملی استفاده کرد. البته این گفته به معنی عقد 
قرداد با مظفر نیست و در حال حاضر فدراسیون هیچ گزینه ای را به صورت رسمی برای هدایت تیم معرفی نکرده است. تیم ملی فوتسال 
زنان ایران اسفند ماه ۱۴۰۰ مسابقات داخل سالن آسیا را پیش رو دارد. این زمان برای تیمی که مدت زیادی در اردو بوده کافی به نظر 

می رسد اما برای تیم ایران که سه سال جز زمان هایی کوتاه، تعطیل بوده فرصت کمی است. 

رد پشه کجا نیروی عقابستبا چرخ، تو با حیله کی ربآئی پای تو چرا اندرین رکابسترب اسب فساد، از هچ زین نهادی رفعت هن هب نیکوئی ثیابستدولت هن هب افزونی حطام است جز نور خرد، رهنمای مپسند
ر کامیابست خودکام مپندا

خواندن نتوانیش چون، هچ حاصل
رد خاهن زهارت اگر کتابست ر هک توش و توان پیری هشدا
سعی و عمل موسم شبابست

پیشنهاد

چهره روز

کمابیش خالی تر
مجموعه شعر »کمابیش خالی تر« سروده آندره آس 
آ. گئورگالیــدس با ترجمه ســالم ریاضــی و فرخ 
قدسی  منتشر شــد. این مجموعه شعر با شمارگان 
۳۰۰ نســخه توسط انتشــارات پاتیزه منتشر شده 
اســت و پخش های چشمه و شــبگون آن را روانه 
کتاب فروشــی ها کرده اند. ســالم ریاضــی، مترجم 
مجموعه شــعر »کمابیش خالی تــر« در معرفی آن 
عنوان کرده است: این  مجموعه  متشکل از ۷۶ شعر 
فلســفی است؛ از این منظر  فلســفی که اشعار  به 
ماهیت زبان می پردازند. همان طور که خود شــاعر 
در دیباچــه کتاب، چند ســال پیــش گفته: »این 
کتاب ارتباط مستقیمی با نظریه تصویری لودویگ 
ویتگنشــتاین دارد که در رساله فلسفی-منطقی او مطرح شده است. بر اساس این نظریه، زبان 
هرگز وضوِح حقیقی معنا را منتقل نمی کند. با این شــرح، فقط گاه گاهی می شــود حسی را از 
رهگذر زبان در مورد چیزها به دســت آورد؛ زبان امکانات ضروری آفرینش آن حس را با گریز از 
سایه های مبهم »بودن«، در اختیارمان می گذارد. آندرِه آس آ. ِگئورگالیِدس، تحصیل کرده علوم 
آموزشــی، تاریخ و باستان شناسی، و فلســفه در دانشگاه قبرس با تحصیالت تکمیلی فلسفه از 
دانشگاه پانِتئُون-ُسربُِن یک است. او دکترای خود را در فلسفه از دانشگاه ساسکس )انگلستان( 
دریافت و چند مجموعه  شعر منتشر کرده است. مجموعه اشعار او به ۱۶ زبان ترجمه شده است. 
او رساله منطقی-فلسفی را به زبان یونانی برگردانده که انتشارات ایامُبس آن را در سال ۲۰۱۶ 
به چاپ رساند و انتشارات اسکالرز کمبریج در سال ۲۰۱۸ تک پژوهش وی را از نظریه تا عرفان: 

ابهام مفهوم »اُبژه« در رسالهٔ ویتگنشتاین منتشر کرد.

لئون تروتسکی
لئون داویُدویچ تروتســکی فیلسوف، متفکر، انقالبی، 
تاریخ نــگار، روزنامه نگار، سیاســتمدار و نظریه پرداز 
مارکسیســت بود. تفکر سیاسی تروتسکی یک سیر 
تدریجــی را طی کــرد. در ابتدا، تحــت تأثیر افکار 
روشــنفکرانه خانواده اسپنتســر، یک گرایش نسبتاً 
قوی به جنبش »پوپولیســم« پیدا کــرد ولی هیچ 
گونه آگاهی از مارکسیســم نداشت. در دهه ۱۸۹۰، 
مارکسیسم در روسیه پر و بال می گرفت، زیرا قحطی 
ســال ۱۸۹۱ و پیامد های عمیق آن برای مردم فقیر 
روسیه، روشنفکران بیش تری را به سوی مارکسیسم 
جلب کرد. لئو در چهارده ســالگی، برای نخستین بار 
یکی از آثار مارکسیســتی )اثری از پِیتراســترووه( را 
مطالعه کرد. سال ۱۸۹۶، یک سال سرنوشت ساز در زندگی او به شمار می آید زیرا اندیشه های 
مارکسیستی بر او چیره شد و فعالیت های انقالبی را آغاز کرد. در آن سال، در پی اعتصاب معروف 
کارگران ریســندگی پترزبورگ و تظاهرات دانشجویان،  یک دختر دانشجو به نام وِتروا خود را در 
زندان پترو پالوفسک آتش زد. تروتسکی در میانه ی سال ۱۸۹۶ »مجمع کارگران روسیه جنوبی« 
را در »نیکالیوف« بنیان نهاد. این مجمع یک سازمان انقالبی بود که می کوشید کارگران را بیدار 
کرده و به قیام علیه سرمایه داران وادارد. وجه تسمیه آن نیز به این خاطر بود که به تدریج کارگران 
سایر شهرها را در این سازمان بگنجاند. سازمان مزبور به تبلیغات وسیع در میان کارگران پرداخت و 
اعالمیه هایی که به وسیله تروتسکی نوشته می شد، با استقبال کارگران روبرو می شد. این فعالیت 
ها در زمانی صورت می گرفت که حزب سوسیال دموکرات روسیه نیز به فعالیت گسترده ای در 

میان کارگران پرداخته بود. چند اعتصاب کارگری در نیکالیوف صورت گرفت. 

فرهنگ

بــا اســتقبال از یک فیلم بومی، گیشــه کــره جنوبی 
پرفروش ترین هفته سینمایی خود در یک سال گذشته 
را تجربه کرد. فیلم سینمایی تعقیب و گریزی و دلهره آور 
»ضربه سخت« در این هفته از گیشه کشور کره جنوبی، 
به اولین فیلم بومی تبدیل شــد که در این کشور اکران 
شده است. این فیلم در افتتاحیه خود ۲.۲۷ میلیون دالر 
فروخته اســت. موفقیت این فیلم تجاری در گیشه کره 
جنوبی ممکن است، نشانه افزایش اطمینان استودیو ها 
و توزیع کننده ها برای نمایش فیلم هایشان در سینما ها 
باشــد. در مدتی طوالنی از گیشه امسال، مخاطبان کره 
جنوبی از ســینما ها دور بوده اند و درآمد سینمای این 
کشور بسیار پایین بوده است؛ چرا که پاندمی کرونا باعث 
تأخیر و یا لغو بسیاری از فیلم های بومی شده بود. طی یک ماه اخیر فیلم های مهمی که در کره جنوبی 
منتشر شدند، همه جزو محصوالت هالیوود بوده اند که با بهبود گیشه آمریکای شمالی تصمیم به اکران 
گرفته اند. مجموع فروش گیشــه کره جنوبی در پایان هفته ۷.۱۴ میلیون دالر اعالم شده که بهترین 
عملکرد هفتگی سینمای این کشور طی یک سال گذشته محسوب می شود. در طول یک ماه گذشته 
این دومین باری است که این رکورد افزایش پیدا کرده است. داستان فیلم سینمایی »ضربه سخت« به 
کارگردانی کیم چانگ جو، در مورد یک کارمند بانک و دخترش است که بعد از دریافت پیامی متوجه 
می شــوند در خودروی آن ها بمب کارگذاری شده و اگر توقف کنند، منفجر خواهد شد. اگرچه داستان 
این فیلم شباهت زیادی به فیلم »سرعت« با بازی کیانو ریوز دارد، اما در حقیقت از یک فیلم اسپانیایی 
به نام »مجازات« محصول سال ۲۰۱۵ الهام گرفته شده است. فیلمبرداری این پروژه در ماه های ابتدایی 

سال ۲۰۲۰ و در زمانی که ویروس کرونا باعث تعطیلی های گسترده شده بود، صورت گرفت. 

پرفروش ترین هفته سینمایی کره جنوبی
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