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رئیس سازمان انرژی اتمی درخصوص اینکه مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت های دانش بنیان تبدیل شده است، گفت: کشور امارات به دنبال جذب شرکت های 
دانش بنیان ایرانی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان انرژی اتمی، محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع مدیران ارشد صنعت هسته ای 
کشور اظهار داشت: با الطاف الهی جمهوری اسالمی ایران در مسیر اقتدار آفرینی قرار دارد و باید همواره شاکر خداوند متعال باشیم که کشور امروز در این تراز قرار 
گرفته است.اسالمی با بیان این مطلب در دومین نشست از مجموعه جلسات یکپارچه مدیران صنعت هسته ای گفت: با عرض تبریک به مناسبت دهه امامت و والیت، 

از تالش های همکاران در سازمان و ستاد اقامه نماز تشکر می کنم که نسبت به برپایی این جلسه اقدام نمودند....

www.sobh-eqtesad.ir

اسالمی:
ایران برای پیشبرد اهداف خود از کسی اجازه نمی گیرد و محتاج کسی نیست

info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
 منطقه از حضور آمریکا در شرق

 فرات رنج می برد
وزیر امور خارجه گفت: حضور نظامیان آمریکایی در شرق فرات یکی 
از معضالتی اســت که منطقه از آن رنج می برد، آمریکا حضور خود 
را بهانه ای برای مقابله با داعش قرار داده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ظهر دیروز 
)چهارشــنبه( در جریان نشست خبری مشترک با همتای سوری 
خود گفت: امروز بالفاصله پس از نشســت سران آستانه با حضور 
رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران، گفتگوهای مهمی را با وزیر 
امور خارجه سوریه داشــتیم.وی افزود: در ابتدا مایلم ادای احترام 
کنیم به همه شــهدای ســوری و ایرانی و همچنین شهدای سایر 
کشورهایی که در دوران جنگ علیه تروریسم در کنار مردم و نظام 
سیاسی سوریه ایســتادند، به ویژه شهیدان »ابومهدی المهندس« 
و سردار شهید ســلیمانی.وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
هفتمین اجالس سران ضامن آستانه شب گذشته در تهران برگزار 
شــد. با توجه به شرایط حساسی که اکنون ســوریه در آن به سر 
می برد و احتمال وقوع یک درگیری جدید در مناطق مرزی سوریه 
متصور اســت، این نشست تالش کرد کمک کند که سیر تحوالت 
ســوریه از جنگ و نظامی گری فاصله گیرد و در مســیر سیاسی و 
مســائل مورد توافق، قرار گیرد.امیرعبداللهیان تاکید کرد: امیدوار 
هستیم این توصیه ها که از زبان سران کشورهای شرکت کننده در 
اجالس آســتانه مورد تاکید قرار گرفت، مورد توجه مقامات کشور 
دوســت و برادر ترکیه قرار گیرد و سوریه و ترکیه از این مرحله به 
خوبی عبور کنند.وی افزود: بیانیه پایانی اجالس حاکی از موفقیت 
این نشســت در شرایط حســاس منطقه ای و همچنین در شرایط 
حســاس بحران اوکراین، بحران در حوزه امنیت انرژی و بحران در 

حوزه امنیت غذایی مورد توجه همه شرکت کنندگان قرار گرفت.
رئیس دستگاه دیپلماســی تصریح کرد: تاکید می کنیم در مسئله 
سوریه حضور مسلحان و گروه های تروریستی همچنان مایه نگرانی 
ما و متحدانمان در منطقه است. از فرصت نشست سه جانبه آستانه 
استفاده کردیم که در موضوع پاکسازی گروه های تروریستی و مسلح 
از سوریه و بازگشت امنیت سراســری در مرزهای سوریه با حفظ 
تمامیت ارضی این کشور به دســت ارتش، گامی به جلو برداشته 
شــود.امیرعبداللهیان گفت: مایلم یک بــار دیگر بر اهمیت حفظ 
تمامیت ارضی، یکپارچگی و احترام به حاکمیت ملی سوریه تاکید 
کنم؛ حل و فصل مسائل باقیمانده در حوزه منازعات تروریستی در 
ســوریه و برخی از نگرانی هایی که ترکیه از حضور برخی از گروه ها 
در خاک ســوریه دارد، از طریق سیاسی قابل حل است.وی افزود: 
مبارزه با تروریســم، ساختن آینده سوریه بر مبنای خواست مردم 
این کشور، حفظ حقوق مردم این کشور بدون دخالت های خارجی 
در موضوع ســوریه مورد توجه ایران است.وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: شــب گذشته با تدبیر رئیس جمهور کشورمان تالش شد که 
بر راه حل سیاسی برای رفع نگرانی های امنیتی مقامات ترکیه در 
موضوع امنیت مرز مشترک دو کشور متمرکز شویم.امیرعبداللهیان 
گفت: همچنین تاکید می کنم که مشــارکت در بازسازی سوریه و 
بازگشت مهاجران سوری به منازل، شهرها و روستاهای خود مورد 
تأکید نشست سه جانبه آستانه و گفتگوهای امروز من و برادرم آقای 
»فیصل مقداد« قرار داشــت.وی افزود: معتقدیم بازگشت آوارگان 
و سرعت بخشیدن به بازسازی زیرســاخت های سوریه باید بدون 
هیچ گونه پیش شرط انجام شود.وزیر امور خارجه تصریح کرد: حضور 
نظامیان آمریکایی در شرق فرات یکی از معضالتی است که منطقه 
از آن رنج می برد، آمریکا حضور خود را بهانه ای برای مقابله با داعش 
قرار داده است. شرق فرات یکی از حاصلخیزترین مناطق در سوریه 
است. شرق فرات یکی از مراکز منابع مهم نفت و انرژی سوریه است.

امیرعبداللهیان افزود: متأسفانه در سال های اخیر شاهد غارت منابع 
طبیعی سوریه در این بخش که حضور اشغالگرانه آمریکا وضعیت 
آنجا را رقم زده است، هستیم.وی تاکید کرد: ما معتقدیم نیروهای 
نظامی آمریکا بدون قید و شــرط و به فوریت باید از خاک سوریه 
خارج شــوند. ارتش و نیروهای مسلح سوریه برای حفظ امنیت و 
تمامیت ارضی کشور از توانمندی و صالحیت الزم برخوردار هستند.

وزیــر امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: امروز تشــویق بخش 
خصوصی جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عربی سوریه برای 
همــکاری هرچه فعال تر تجاری، اقتصادی و تولیدی مشــترک، با 

توجه به ظرفیت های دو کشور، وجود دارد.

پوتین: 
برجام بدون تبعیض و با ضمانت طرفین احیا شود

تهران - ایرنا - رئیس جمهور روســیه گفت: براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همه طرفین باید 
بدون تبعیض، ضمانت و حق برابر در همه بخش ها، برجام را حفظ و احیا کنند.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، والدیمیر پوتین سه شنبه شب پس از پایان هفتمین اجالس سران کشورهای ضامن روند 
آستانه، در نشست مشترک خبری تصریح کرد: دیدار روسای کشورهای ضامن آستانه بسیار مفید و پر 
محتوا بود و به طور مفصل مسایل مهم را مرور کردیم و تحکیم حرکت سه کشور به نفع عادی سازی 
وضعیت ســوریه خواهد بود.رئیس جمهور روسیه افزود: سه کشور تاکید دارند راه حل سیاسی بحران 
سوریه قابل رفع است و باید به وحدت و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشت و سرنوشت سوریه باید 
به دســت مردم این کشور تعیین شود.پوتین گفت: امروز توافق کردیم  سازوکار آستانه را ادامه دهیم، 
بطوریکه دولت ها و مخالفان و سازمان ملل هم باید شرکت کنند و نشست آستانه باید نقش اصلی در 
حل بحران سوریه داشته باشد.  وی تاکید کرد: در این نشست تهدیدهای تروریستی توسط سه کشور 
بررسی شد و اکنون نیروهای اصلی داعش در سوریه از بین رفته و دولت کنترل بیشتری بر  سوریه را 
بدست آورده است.رییس جمهور روسیه افزود: سه کشور تاکید کردند تا مبارزه با تروریسم در سوریه 
را ادامه دهند. نیروهای خارجی در ســوریه باید از بین بروند. در شــرق فرات تالش می شود حاکمیت 
دولت سوریه نقض شود. تاکید کردیم شرق فرات باید تحت کنترل دولت سوریه قرار گیرد.پوتین گفت: 
از جامعه بین الملل دعوت می کنیم کمک خود به مردم ســوریه را انجام دهند. تا مهاجران به صورت 
داوطلبانه به کشور خود بازگردند.رییس جمهور روسیه درباره دیدار خود با رهبر معظم انقالب اسالمی 
تصریح کرد: مذاکرات دو جانبه خوبی با رهبر ایران داشتیم. از هر دو طرف اعالم شد که روابط دو جانبه 
در همه ابعاد توسعه یابد و در مسائل منطقه ای و بین اللملی همکاری داشته باشیم. در این زمینه با 
رئیس جمهور ایران هم مذاکره داشــتیم و توافق کردیم اســتفاده از پول ملی را تقویت کرده و روابط 
اقتصادی  وتجاری را توســعه دهیم.هفتمین »اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه« سه شنبه 
شــب با حضور »آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی« رییس جمهور اسالمی ایران، »والدیمیر پوتین« رییس 

جمهور روسیه و »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در سالن اجالس سران گشایش یافت.

بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران:
»عیسی کالنتری« از دبیری ستاد احیای دریاچه ارومیه 

برکنار شد
سخنگوی دولت گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تقویت کارگروه احیای دریاچه ارومیه، 
عیسی کالنتری از سمت خود در این بخش برکنار شد.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی 
ســخنگوی دولت ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در 
گزارشی از مصوبات جلسه هیئت وزیران اظهار داشت: گزارشی از وضعیت دریاچه ارومیه و اقداماتی 
که در حوزه حل مشکالت و معضالت این دریاچه انجام شده از سوی سازمان محیط زیست و وزارت 
نیرو ارائه شد.وی عنوان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تقویت کارگروه احیای دریاچه 
ارومیه، مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه که دبیر کارگروه هستند آقای عیسی کالنتری از سمت 
خود برکنار شد و اســتاندار آذربایجان غربی به عنوان مدیر اجرایی احیا و دبیر کارگروه به انتخاب 
هیئت وزیران منصوب شدند.سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین استاندار محترم آذربایجان شرقی 
به عنوان عضو جدید کارگروه به ترکیب کارگروه اضافه شدند تا پیشرفت سریع تری برای حل مسئله 
دریاچه ارومیه را شــاهد باشــیم.بهادری جهرمی تصریح کرد: یکی از مصوباتی که در دولت مطرح 
شد در رابطه با پرداخت حق عضویت و معوقات جمهوری اسالمی ایران در سازمان ها و مجامع بین 
المللی بود، با توجه به هماهنگی که پیش از این میان معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت خارجه 
و ســازمان برنامه بودجه صورت گرفته بود.وی اضافه کرد: تمامی مجامع و سازمان های بین المللی 
که ایران عضو آن اســت، حق عضویت ها در دســته بندی قرار گرفت که در رابطه با نحوه پرداخت 
حق عضویت تعیین تکلیف شــود و برخی از آنها را مستقیماً دولت و سازمان برنامه پرداخت کند و 
برخی ها را دســتگاه ها، و تدابیر الزم برای پرداخت حق عضویت های موارد دارای اولویت در هیئت 

دولت اتخاذ شد.

تهران - ایرنا - رئیس جمهور تحریم ها را ناقض حقوق بین الملل دانست و گفت: جمهوری اسالمی ایران به حمایت خود از سوریه با قدرت بیشتری 
ادامه می دهد چون استقالل سوریه اصلی خدشه ناپذیر است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در 
هفتمین نشست سران ضامن روند آستانه که با حضور روسای جمهور ترکیه و روسیه در تهران برگزار شد، با قدردانی از روسای جمهور دو کشور 
بابت پذیرش دعوت جمهوری اســالمی و حضور در نشست هفتم کشــورهای ضامن روند آستانه افزود: معتقدم روند آستانه به عنوان چارچوبی 
موفق در حل و فصل مســالمت آمیز بحران ســوریه دستاوردهای خوبی کســب کرد و حفظ و توسعه آن در ابتدا وظیفه ما کشورهای دوست به 
عنوان ضامنان آن است.وی با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی و  احترام و استقالل جمهوری عربی سوریه خاطرنشان کرد: تعیین 
سرنوشت این کشور باید توسط مردم آن از طریق گفت وگوهای سوری - سوری بدون مداخالت خارجی انجام شود.رئیس جمهور اظهار داشت: 
با گذشــت ۱۱ سال از آغاز بحران در سوریه، جمهوری اســالمی ایران همچنان معتقد است تنها راه حل بحران، سیاسی است و راه حل نظامی 
فقط بر وخامت اوضاع می افزید.وی افزود: ما از گذشــته به عنوان کشــورهای ضامن روند آستانه همواره از راه حل سیاسی در چارچوب توافقات 
انجام شده از جمله برگزاری انتخابات قانون اساسی سوریه حمایت و بر عزم خود در مبارزه با ترورسیم در منطقه از جمله سوریه تأکید کردیم.

رئیس دولت سیزدهم تصریح کرد: عزم کشورهای ضامن روند آستانه، پیش بردن توافقات گذشته است.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در شرایطی 
با افتخار از مبارزه با تروریسم در این روزها سخن می گوییم که فداکارای زیادی در این مسیر انجام شده، گفت: از شهدای مبارزه با تروریست و 
در صدر آن شهید سپهبد سلیمانی یاد و تجلیل می کنیم.وی یادآور شد: در حالی این اجالس را برگزار می کنیم که تحریم های یک جانبه به ویژه 
آمریکا، فشار مضاعفی بر مردم سوریه وارد آورده است. تحریم ها ناقض حقوق بین الملل و کشورها است و جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم 
کردن هر گونه تحریم ها علیه ملت ها اعالم می کند به حمایت های خود از مردم ســوریه با قدرت بیشــتری ادامه خواهد داد.رئیس جمهور تأکید 
کرد: نقض تمامیت ارضی سوریه کمکی به امنیت منطقه نکرده و استفالل سوریه اصلی خدشه ناپذیر است.آیت اهلل رئیسی گفت: اکنون در حالی 
اجالس ســران روند آســتانه را برگزار می کنیم که تحریم های یکجانبه به ویژه توسط آمریکا فشار مضاعفی را بر مردم سوریه وارد آورده و امکان 
زندگی عادی را از آنان ســلب کرده اســت.وی افزود: برای همگان مسجل شده طرف هایی که موفق نشدند با ناامن کردن و بی ثباتی در سوریه 
به اهداف سیاســی خود برسند، اکنون از روش های دیگر و با سیاست تحریم و فشار به دنبال برآورده کردن مطامع نامشروع خود هستند.رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: تحریم های یکجانبه و تروریسم اقتصادی ناقض حقوق بین الملل و حاکمیت کشورهاست و جمهوری اسالمی ایران ضمن 
محکوم کردن هرگونه تحریم علیه ملت ها خصوصا ملت ســوریه، اعالم می کند که به حمایت های خود از مردم و دولت ســوریه با قدرت بیشتری 
ادامه خواهد داد.آیت اهلل رئیســی با مهم خواندن مســأله آوارگان داخلی و پناه جویان سوریه گفت: کشورهای منطقه و جامعه بین المللی باید به 
بازگشت آوارگان به خانه و موطن خود کمک کنند. به خوبی از مشکالت و نگرانی های کشورهای همسایه سوریه در این زمینه آگاهی داریم و از 
هر گونه تالش و ابتکار در این باره حمایت می کنیم.وی افزود: معتقدیم مشروط کردن کمک های انسان دوستانه به تحقق اهداف سیاسی برخی 
کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی این روند را مختل خواهد کرد و در این رابطه خواستار توجه و اقدام جدی تر جامعه بین المللی هستیم.رئیس 
دولت ســیزدهم تنها راه برقراری ثبات و امنیت در مرزهای ســوریه با کشورهای همسایه را حضور پرقدرت ارتش این کشور در مرزها و همکاری 
آن با دولت های پیرامونی  دانســت و گفت: تجربه های متعدد نشــان داده نقض تمامیت ارضی ســوریه هیچ کمکی به برقراری امنیت و مبارزه با 
تروریسم نکرده، از این رو احترام به حاکمیت ملی و استقالل سوریه اصلی خدشه ناپذیر است.وی افزود: سوریه ای متحد، مستقل و بدون حضور 
نامشروع خارجی نه تنها منجر به بازگشت آرامش پس از سالها رنج به مردم این کشور می شود، بلکه به ثبات و امنیت همسایگان آن نیز کمک 
خواهد کرد. حضور نامشروع نیروهای اشغالگر رژیم آمریکا به عاملی بی ثبات کننده برای سوریه و منطقه تبدیل شده است.آیت اهلل رئیسی با بیان 
اینکه آمریکا ضمن افزایش پایگاه های نظامی غیرقانونی، در حال غارت منابع طبیعی به ویژه نفت سوریه است، تأکید کرد: ضروری است هر چه 
ســریع تر نیروهای این کشــور از کل منطقه از جمله سوریه خارج شوند.رئیس جمهور با محکوم کردن افزایش دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به خاک ســوریه و هدف قرار دادن زیرســاخت های اساسی این کشور از جمله فرودگاه ها و بنادر اظهار داشت: بر همگان عیان شده که این رژیم 
بقای خود را به تجاوز و ناامنی در منطقه ما پیوند زده اســت و اینگونه اقدامات در کنار اشــغال منطقه جوالن، نقض حاکمیت سوریه و عامل بی 
ثباتی و تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شــمار می آید که البته پیامدهای آن متوجه این رژیم اشغالگر خواهد بود.وی ادامه 
داد: شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل باید قبل از اینکه تجاوزات رژیم صهیونیستی به یک معضل بزرگ امنیتی تبدیل شود به وظایف 
خود در این زمینه عمل کنند.آیت اهلل رئیسی ابراز امیدواری کرد که تصمیمات سازنده و مفیدی در این نشست اتخاذ شود تا در سایه آن بتوان 

شاهد ادامه و تقویت روند صلح در سوریه و سعادتی پایدار برای مردم شریف آن بود.

کنعانی: 

رابطه ایران و روسیه ارتباطی به آمریکا ندارد
نقدینگی از 5000 هزار 
میلیارد تومان گذشت

از سوی صندوق توسعه ملی

شرایط جدید تسویه وام های ارزی و ریالی 
اعالم شد

بانــک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ســال جاری را ۵۱۰۴ هــزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعالم کرد که 
حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده 
آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه امســال، حجم نقدینگی را ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعالم کرد که 
حاکی از رشــد ۳۷.۸ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته است.این در حالی است که این 
شــاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 

خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده....

شماره شبا ثبت کنید، سود سهام عدالت بگیرید

ایرانحلقهاتصالچینبهخلیجفارس،
خزرواروپا

در هفتمین اجالس سران  کشورهای ضامن روند آستانه؛

رئیسی: تحریم ها ناقض حقوق بین الملل است
بیانیهمشترکرؤسایجمهوریاسالمیایران،فدراسیون
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واکنش خاندوزی به اظهارات روحانی درباره ذخایر ارزی: 
بهتر بود به خزانه خالی هم اشاره می کرد!

وزیر اقتصادی و دارایی به اظهــارات روحانی در مورد ذخایر ارزی دولت در 
زمان تحویل واکنش نشان داد.واکنش خاندوزی به اظهارات روحانی درباره 
ذخایــر ارزی: بهتر بود به خزانه خالی هم اشــاره می کرد!به گزارش اقتصاد 
آنالین، احســان خاندوزی وزیــر اقتصاد گفت: در رابطه بــا اظهارات آقای 
روحانــی در مورد ذخایر ارزی دولت در زمــان تحویل دولت باید گفت که 
وضعیت ذخایر اســکناس ارزی ما در سال گذشــته وضعیت خوبی بود اما 
ذخایر اسکناس ارزی ما برای پرداختن به امور خدماتی است و به کار واردات 
کاالهای کشــور نمی آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی کند.وی 
افزود: بهتر این بود که در کنار شــاخص هایی چــون وضعیت خوب ذخایر 
اسکناس ارزی ما در سال گذشته، اشاره ای به خزانه خالی می شد.وزیر اقتصاد 
عنوان کرد: طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مســئله خزانه خالی را 
با بیش از ۵۴ هزار همت اســتفاده از تنخواه را مطرح کردند.خاندوزی گفت: 
کاش آقای روحانی به اســتفاده ای که در ۵ ماه اول ســال از مجموعه اوراق 
شــده بود اشــاره ای می کردند،  و یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به 
صندوق های بازنشســتگی از ابتدا و انتهای دوره هســت ساله اشاره می شد.

وی خاطرنشان کرد: آقای روحانی خوب بود به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی 
دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت 

خود اشاره می کرد.

پورابراهیمی خبر داد؛
مصوبه ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان توسط مجلس لغو شد

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو مصوبه ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط مجلس و ابالغ آن به دولت خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: بعد از پیگیری های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیئت تطبیق 
قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تأمین اجتماعی بعد از مدت ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصالح، به دلیل اصرار دولت بر 
مصوبه خود نهایتاً در هیئت تطبیق برای دومین بار مطرح و رد شد.وی افزود: امروز این مطلب توسط ریاست مجلس رسماً به دولت اعالم و مصوبه دولت 
درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به سایرین بازنشستگان تأمین اجتماعی لغو شد.پورابراهیمی تصریح کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای 
صندوق و شــورای عالی کار را در دســتور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ 

درصد موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعالم شود.
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گزیده خبر

اسالمی:
ایران برای پیشبرد اهداف خود از کسی اجازه 

نمی گیرد و محتاج کسی نیست
رئیس ســازمان انرژی اتمی درخصوص اینکه مهاجرت 
نخبگان به مهاجرت شرکت های دانش بنیان تبدیل شده 
است، گفت: کشــور امارات به دنبال جذب شرکت های 
دانش بنیان ایرانی اســت.به گــزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از ســازمان انرژی اتمی، محمد اسالمی رئیس 
سازمان انرژی اتمی در جمع مدیران ارشد صنعت هسته ای کشور اظهار داشت: با 
الطاف الهی جمهوری اسالمی ایران در مسیر اقتدار آفرینی قرار دارد و باید همواره 
شــاکر خداوند متعال باشیم که کشور امروز در این تراز قرار گرفته است.اسالمی 
با بیان این مطلب در دومین نشست از مجموعه جلسات یکپارچه مدیران صنعت 
هسته ای گفت: با عرض تبریک به مناســبت دهه امامت و والیت، از تالش های 
همکاران در ســازمان و ســتاد اقامه نماز تشکر می کنم که نسبت به برپایی این 
جلســه اقدام نمودند.وی در ادامه ســخنان خود خاطرنشان کرد: اکنون مقطع 
تاریخی بســیار ارزشمندی برای انقالب اسالمی محســوب می شود اما به دلیل 
اینکه در شــرایط فعلی اخبار و گزارش ها عمدتاً حول محور معیشت و مشکالت 
اقتصادی است، ارزش ها و افتخارات بزرگی که در زمینه های مختلف ازجمله در 
فناوری هسته ای به دســت آورده ایم، در جامعه کمتر به آن ها توجه شده است. 
انقالب اسالمی به لطف الهی و به برکت خون شهدا و عنایات مقام معظم رهبری، 
اکنون در جایگاه ممتاز و ویژه ای قرار دارد و خوشــبختانه برنامه های چندالیه و 
سناریوهای مختلف دشــمنان علیه انقالب اسالمی ایران مضمحل شده و ناکام 
مانده اســت.رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر سازمان 
انرژی اتمی عنوان کرد: فعالیت ها و اقدامات این ســازمان که بسیار هوشمندانه 
و دقیق انتخاب گردید کاماًل مؤثر واقع شــد و همان گونه که مالحظه می شــود، 
ادبیات کشــورهای غربی در مقابل ایران تغییر کرده اســت و به اصطالح دست 
برتر را در اختیار داریم و این موضوع دیگر شــعار نیســت و جنبه واقعیت دارد. 
نتیجه این روند در اصل ترازی است که کشور به دست آورده و اکنون به سادگی 
نمی توانند با توان ایران در عرصه های گوناگون برخورد کنند.وی تصریح کرد: در 
بحث هسته ای طرف های غربی می اندیشــیدند که با فشار حداکثری می توانند 
ایران را از پای درآوردند و برای رســیدن به این هدف؛ رنگین کمانی از اتهامات و 
ایرادات با هدف ممانعت از دستیابی به پیشرفت ها را داشتند که اکنون اهدافشان 
در موضوع هســته ای ایران با شکست مواجه شــده است. برخورد ایران در مورد 
دوربین های نظارتی ســبب شــد تا بحث ها و هیاهوهای علیه کشــورمان کاماًل 
متفاوت شــود زیرا دوربین های برجامی به عنوان ابزاری که فکر می کردند برای 
همیشه در دسترس است از دست آن ها خارج شده است.اسالمی درباره مذاکرات 
برجام بیان کرد: برجام در اصل تفاهمی است برای رفع ابهامات درباره فعالیت های 
صنعت هســته ای، که ۲۰ سال است تکرار می شــود. آن ها خودشان به تعهدات 
برجامــی عمل نکردند و از توافق خارج شــدند و حال برای جمهوری اســالمی 
ایران خط ونشان می کشــند. باید توجه داشت که مدارک و مکان های ادعایی از 
قبــل بوده و مجدد با بیانــی دیگر آن ها را طرح می کننــد. در برجام این موارد 
مختومه شــده است دوباره طرف مقابل قصد دارد تا ایران را در موضوع هسته ای 
در منگنه ای بدتر از ســال های گذشته قرار دهد.رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
اظهــار کرد: در اصل برای مأموریت های ســازمان باید به صورت قوی و مقتدرانه 
حرکت کنیم و برای حصول نتیجه نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم؛ باید توجه 
داشت ظرفیت سازمان در ایجاد و استفاده از فناوری های نوین بسیار باال می باشد؛ 
بنابراین عملکرد همانند گذشــته پذیرفته نیســت؛ بلکه نیازمند همت بیشتر و 
خدمات مضاعف هســتیم زیرا ما هرچه مقتدرانه تر عمل کنیم، موانع ایجادشده 
نیز با لطف الهی سریع تر از بین خواهد رفت.وی عنوان کرد: دستاوردهای کنونی 
سبب اقتدار جمهوری اسالمی ایران شــده و بستری را فراهم کرده تا نشانه آن 
این موضوع باشــد که بگویند ایران از آمریکا نمی ترســد و پیام واضح این است 
که جمهوری اسالمی ایران برای پیشــبرد اهداف خود از کسی اجازه نمی گیرد 
و محتاج کســی نیســت بلکه تالش های خود را مضاعف می کند تا سهم خود را 
در این عرصه افزایش دهد.معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: فارغ از رفتارهای 
سیاسی، اکنون ایران جز ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد و البته گزارش های بانک 
جهانی نشــان می دهد که قابلیت و ظرفیت اقتصاد ایران چه میزان است و ایران 
را به عنوان مقام ســیزدهم و یا چهاردهم اقتصاد جهان برشــمرده است. با توجه 
به پتانســیل های موجود در حوزه هایی که واردشده ایم، باید قوی تر عمل کنیم 
و نباید در گسترش فناوری هسته ای در زندگی مردم کوتاهی کنیم.وی با اشاره 
به ادعاها و جریان ســازی اخیر درخصــوص اینکه مهاجرت نخبگان به مهاجرت 
شرکت های دانش بنیان تبدیل شده است، هشدار داد: اعالم شده است که اکنون 
کشور امارات بر روی این مسئله سرمایه گذاری کرده و به دنبال جذب شرکت های 
دانش بنیان ایرانی است، این کشورها به سراغ مراکز و هسته های قدرت آمده اند و 
هدف آن ها تولید قدرت با داشته های دیگران است. آن ها تا پیش ازاین مهاجرت 
نخبگان را در دستور کار داشتند و اکنون به دنبال مهاجرت شرکت ها هستند تا 
کشور را از وجود شرکت های دانش بنیان تهی کنند که با توجه به شرایط فعلی، 
این مســئله می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد؛ لذا باید در این خصوص 
مراقبت ویژه انجام شود.رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: دشمنان از ناامید 
و مأیوس کردن مردم ما دست برنمی دارند و در مقابل ما باید کاری کنیم تا برای 
حضور نخبگان و شــرکت های دانش بنیان؛ دریای بیکران کار را فراهم سازیم و 
باید توجه داشــت که منابع مالی بــرای این گونه برنامه ها قابل تأمین و تحصیل 
اســت و ســازمان انرژی اتمی در درون خود می تواند اقدام به خلق منابع مالی 
بیش از حد تصور، کند و باید این مهم را در ســازمان محقق کرد.اسالمی گفت: 
حرکت و برنامه ها در این زمینه باید با ســازوکار متفاوت دنبال شود و الزم است 
که حرکت آرام، مانند اقدامات پیشــین را به دست فراموشی بسپاریم و در نگاه 
و رویکردهای مدیریتی و اجرایی تحول اساسی ایجاد کنیم.معاون رئیس جمهور 
بیان کرد: برای رســیدن به اهداف تعریف شده باید بحث نیروگاه ها، سامانه های 
پرتودهی، ساخت شــتاب دهنده ها، سامانه های حوزه پالسما و لیزر را در دستور 
کار قرار گیرد و همچنین تغییر و تحول اساســی در پژوهش های موجود ایجاد 
شــود و در این زمینه ضرورت دارد تا واحدهای عملیاتی با پژوهشگاه هم افزایی 
و همکاری بیشــتری داشته باشــند. برنامه های پژوهشی باید نتیجه گرا باشد و 
استفاده از ظرفیت پژوهشکده ها باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران خاطرنشــان کرد: برای نیل به اهداف موردنظر، باید »معاونت 
فردا« را در این ســازمان به وجود آوریم تا بتواند برنامه ها و فناوری های آینده را 
ساماندهی کنیم و موضوع بسیار مهم دیگر، منابع انسانی است و باید توجه داشت 
که خوشبختانه این سازمان نیروهای شایسته فراوانی برای محقق نمودن اهداف 
عالی در اختیار دارد.وی افزود: ســاختارهای هرمی و سلسله مراتبی که محیط 
رشد نخبگان را محدود می کند باید به زودی کنار بگذاریم و از ساختارهای بهینه 
مدیریتی برای گســترش بهره برداری از ظرفیت منابع انسانی استفاده کنیم.وی 
عنوان کرد: نیازمند تحول در رفتار نیروی انسانی هستیم و باید توجه ویژه ای به 
بسط دانش و مسائل فرهنگی در خانواده و همکاران داشته باشیم؛ بهتر آن است 
که در هر شــرکت، مشاور فرهنگی حضور داشته باشد تا بتواند در جهت تقویت 

معنویت و همسو با اجرای سیاست های سازمان، اقدامات فرهنگی انجام دهد.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه:

آمریکایی ها از منطقه شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده شوند
رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور روسیه و هیئت 
همراه مســئله ســوریه را بســیار مهم خواندند و فرمودند: 
آمریکایی ها از منطقه شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده 
شــوند.به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی عصر روز )سه شــنبه( در دیدار 
آقای والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه با 
تأکید بر ضرورت عملیاتی شــدن تفاهم ها و قراردادهای بین 
دو کشور، هوشیاری در مقابل سیاست های فریبکارانه غرب را 
الزم دانستند و خاطرنشان کردند: همکاری ها بلندمدت ایران 
و روســیه عمیقاً به نفع هر دو کشــور است.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای در این دیــدار با تأکید بر اینکــه حوادث جهانی 
نشــان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و 
متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو 
کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا 
انتها پیگیری و عملیاتی شوند.ایشان همکاری های اقتصادی 
ایران و روســیه را بویژه در پــی تحریم های غرب، ضروری و 
به نفع هر دو کشــور دانستند و در خصوص حوادث اوکراین 
گفتند: جنگ یک مقوله خشــن و سخت است و جمهوری 
اســالمی از اینکه مردم عادی دچار آن شــوند به هیچ وجه 
خرسند نمی شــود اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار 
عمل را به دســت نمی گرفتید، طرف مقابــل با ابتکار خود، 
موجب وقوع جنگ می شــد.رهبر انقالب بــا تأکید بر اینکه 
غربی ها با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو 
را موجودی خطرناک خواندند و افزودند: اگر راه در مقابل ناتو 
باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین 
گرفته نمی شد، مدتی بعد به بهانه کریمه، همین جنگ را به 
راه می انداختند.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
البتــه امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از قبل شــده و با وجود 
تــالش و هزینه زیاد، بُرد سیاســت های آنها در منطقه ما از 
جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.
ایشان مسئله ســوریه را بســیار مهم خواندند و با تأکید بر 

موضع جمهوری اســالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی 
به این کشور و لزوم جلوگیری از آن، گفتند: یک مسئله مهم 
دیگر در موضوع سوریه، اشغال مناطق حاصلخیز و نفت خیز 
شــرق فرات بوسیله آمریکایی ها اســت که این قضیه باید با 
بیــرون راندن آنها از آن منطقه عالج شــود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای 
منطقه، مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها 
را تحســین برانگیز خواندند.ایشــان در ادامــه تأکید کردند: 
جمهوری اسالمی، سیاســت ها و برنامه هایی را که منجر به 
بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد 
کرد.رهبر انقــالب همکاری های بلندمدت ایران و روســیه 
را جــداً و عمیقاً به نفع هر دو کشــور خواندند و خطاب به 
آقای پوتیــن گفتند: جنابعالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل 
اقــدام و پیگیری هســتید، بنابراین همکاریهای دو کشــور 

در این دوره باید به اوج خود برسد.ایشــان با تأیید ســخنان 
رئیس جمهور روســیه درباره ضرورت راه انــدازی خط آهن 
رشت- آســتارا، این کار را موجب تکمیل خِط حمل و نقِل 
شمال- جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین هوشــیاری در مقابل فریبکاری غرب را 
ضروری خواندند و گفتند: آمریکایی ها هم زورگو هســتند و 
هم حیله گر، و یکی از عوامل فروپاشــی شوروی سابق فریب 
خوردن در مقابل سیاســت های آمریکا بود، البته روسیه در 
دوره جنابعالــی اســتقالل خود را حفظ کرده است.ایشــان 
همچنین با تأیید سیاست جایگزینی پول های ملی در روابط 
دو کشــور و اســتفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: 
دالر را بایــد به تدریج از مســیر معامالت جهانی خارج کرد 
و این کار به صورت تدریجی، ممکن اســت.در این دیدار که 
آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای 

پوتین درباره حوادث اوکراین گفت: هیچ کس طرفدار جنگ 
نیســت و جان دادن مردم عادی یک تراژدی بزرگ است اما 
رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته 
باشــیم.رئیس جمهور روسیه با برشمردن عوامل و ریشه های 
اختالفات روسیه و اوکراین، بویژه اقدامات تحریک آمیز غرب 
و آمریــکا در ســال های اخیر از جمله کودتــا در اوکراین و 
همچنین سیاست گســترش ناتو با وجود تعهدات قبلی آنها 
مبنی بر پرهیز از هرگونه پیشــروی به سمت روسیه، گفت: 
بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت اوکراین 
در ناتو بودیم اما تحت فشــار آمریکا با آن موافقت کردیم که 
این نشــان دهنده فقدان حاکمیت و استقالل آنها است.آقای 
پوتین، ترور ســردار سلیمانی را نمونه دیگری از شرارت های 
آمریکایی ها برشــمرد و در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به تحریم های غرب علیه روسیه گفت: این تحریم ها 
به ضرر غرب اســت و نتیجه آن مشکالتی از جمله افزایش 
قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی اســت.رئیس جمهور 
روسیه با اشاره به سوءاستفاده آمریکا از ابزار دالر برای تحریم 
و غارت کشــورهای دیگر، این کار را در نهایت به زیان آنها و 
موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها به 
استفاده از پول های جایگزین دانست و گفت: روسیه و ایران 
در حال طراحی روش های جدید برای اســتفاده از پول های 
ملی در روابط دو کشور هستند.رئیس جمهور روسیه با تأیید 
مواضع رهبر انقالب درباره منطقه قفقاز، مواضع دو کشور در 
قضیه ســوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال 
این کشــور را کاماًل منطبق با یکدیگر خواند و گفت: منطقه 
شــرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی ســوریه قرار 
بگیرد.آقای پوتین همکاری های دو کشور را در همه بخش ها 
و پروژه ها در حال پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه در 
سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه 
نظامی نیز تالش می کنیم همکاری های دو کشور و همچنین 

همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم.

بیانیه مشترک رؤســای جمهوری اسالمی ایران، 
فدراســیون روســیه و جمهوری ترکیه، شامگاه 
سه شــنبه ۲۸ تیرماه منتشــر شــد.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، بیانیه مشــترک رؤســای 
جمهوری اســالمی ایران، فدراســیون روسیه و 
جمهوری ترکیه، شــامگاه سه شــنبه ۲۸ تیرماه 

منتشر شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
رئیس جمهوری اسالمی ایران، جناب آقای سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، 
جناب آقای والدیمیــر پوتین و رئیس جمهوری 
ترکیه جناب آقــای رجب طیــب اردوغان، ۲۸ 
تیرماه 14۰1 در تهران برای شــرکت در نشست 
سه جانبه سران در چارچوب روند آستانه گردهم 

آمدند.

رؤسای جمهور:
1. وضعیت میدانی جاری در سوریه را مورد بحث 
قرار داده، آخرین تحوالت پس از نشست مجازی 
سران در تاریخ 11 تیرماه 1399 را بررسی کرده 
و بار دیگر بر عزم خود برای تقویت هماهنگی  های 
سه  جانبه بر اساس توافقات فی مابین و نتیجه  گیر-

 ی های نشســت  های وزرای خارجه و کارشناسان 
ارشــد تصریح نمودند. همچنین آخرین تحوالت 
بین  المللی و منطقه ای را بررسی کرده و بر نقش 
پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت آمیز 

بحران سوریه تأکید کردند؛
۲. بــر تعهــد تزلزل  ناپذیر خود بــه حاکمیت، 
استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی 
سوریه و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل 
متحد تأکیــد و تصریح کردند که این اصول باید 
مــورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی، فارغ از 

عامالن آن، نباید این اصول را تضعیف نماید؛
3. عزم خود را بــرای ادامه همکاری برای مبارزه 
با تروریســم در همه اشکال و مظاهر ابراز کردند. 
افزایش حضور و فعالیت گروه های تروریســتی و 

گروه های وابســته به آن ها بــا نام های گوناگون 
در مناطق مختلف ســوریه، از جمله حمالتی که 
تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده و منجر به 
تلفات جانی بی گناهان می شود را محکوم نمودند. 
بر ضرورت اجرای کامل تمامی تمهیدات مربوط 

به شمال سوریه تأکید کردند؛
4. در ایــن راســتا تمامی تالش  ها بــرای ایجاد 
واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم، 
از جمله ابتــکارات غیرمشــروع خودمختاری را 
مردود دانســته، و عــزم خود را بــرای مقابله با 
دستور کارهای جدایی  طلبانه که با هدف تضعیف 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز تهدید علیه 
امنیت ملی کشورهای همسایه از طریق حمالت و 
نفوذهای فرامرزی  صورت می گیرد را ابراز نمودند؛

5. شرایط شمال سوریه را بررسی و تأکید کردند 
که دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه تنها در 
سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور 
ممکن اســت و بدیــن منظور تصمیــم گرفتند 
تالش  های خود را هماهنگ نمایند. مخالفت خود 
را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای 
حاصل از فروش آن که متعلق به ســوریه اســت 

ابراز کردند؛
6. بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری-

 های جاری به منظور نابودی نهایی تمامی افراد، 
گروه ها، تشــکل  ها و موجودیت  های تروریســتی 

تأکیــد کردنــد و بر طبــق حقــوق بین الملل 
بشردوستانه، خواستار محافظت از غیرنظامیان و 

زیرساخت  های غیرنظامی شدند؛
7. اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل 
مورد بررسی قرار داده و بر لزوم حفظ آرامش در 
میدان با اجرای کامــل تمامی توافقات مرتبط با 
ادلب تأکید کردند. از حضور و فعالیت  های گروه -

های تروریستی که غیرنظامیان داخل و خارج از 
منطقه کاهش تنش ادلب را تهدید می کند، ابراز 
نگرانی جدی کردند. توافق نمودند که تالش های 
بیشتری برای اطمینان از عادی سازی پایدار اوضاع 
در منطقه کاهش تنش ادلب و اطراف آن، از جمله 

وضعیت انسانی صورت دهند؛
۸. نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط انسانی 
در سوریه ابراز نموده و کلیه تحریم  های یک جانبه 
که مغایر با حقوق بین  الملــل، حقوق بین  الملل 
بشردوستانه و منشور ملل متحد هستند، از جمله 
اقدامات تبعیض آمیز از طریــق صدور معافیت-

 هــا برای مناطق خاص کــه می تواند با کمک به 
این  تجزیه  دستورکارهای جدایی طلبانه، موجب 
کشــور گردد را  مردود دانســتند. در این راستا، 
از جامعه بین  الملل به ویژه ســازمان ملل متحد 
و آژانس  های بشردوســتانه آن و ســایر نهادهای 
بین المللی دولتی و غیردولتی خواســتند به دور 
از تبعیض، سیاســی  کاری و پیش  شرط، کمک-

 های خود را با شــفافیت بیشتر به تمام سوری  ها 
افزایش دهند؛

9. بــار دیگر بر این عقیده خود تصریح کردند که 
منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی نداشته و تنها 
از طریق روند سیاسی سوریـ  سوری با تسهیل-

 گری ســازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲54 شورای 
امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود. 
در این راســتا، بر نقش مهم کمیته قانون اساسی 
که تشــکیل آن حاصل مشارکت مسلم ضامنین 
آستانه و اجرای تصمیمات کنگره گفتگوی ملی 
سوریه در سوچی است، تأکید کردند. بر آمادگی 
خود جهت حمایت از کار کمیته از طریق تعامل 
مســتمر با اعضای آن و فرســتاده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل متحد در امور سوریه، گیر اُ. پدرسون 
به عنوان تســهیل گر برای اطمینــان از عملکرد 
پایدار و مؤثر نشســت های بعدی کمیته مجدداً 
تأکید نمودند. این عقیده را ابراز کردند که کمیته 
در کار خــود باید به قواعــد مرجع و أصول آیین 
کار احترام بگــذارد تا بتواند مأموریت خویش در 
جهت تهیه و تدوین اصالحات قانون اساسی برای 
تصویب مردمی و همچنین دستیابی به پیشرفت 
در کار خود را با روحیه مصالحه و تعامل سازنده 
و بدون دخالت خارجی و زمان بندی های تحمیلی 
خارجی با هدف دستیابی به توافق عمومی اعضا 
به پیش ببرد. بیان کردند که فعالیت کمیته قانون 
اساســی باید عاری از هر گونه مانع لجستیک و 

اداری صورت پذیرد؛
1۰. بر عزم خود مبنی بر تداوم عملیات  آزادسازی 
متقابل بازداشت  شدگان/ربوده  شدگان در چارچوب 
کارگروه ذی ربط در روند آســتانه تصریح کردند. 
تأکید نمودند که این کارگروه سازوکار منحصربه 
فردی اســت که در اعتمادسازی بین طرف  های 
سوری، مؤثر بوده و وجود آن ضروری است و نیز 
تصمیم گرفتند اقداماتی برای تداوم تالش ها برای 
آزادی بازداشت  شدگان و  ربوده شدگان و افزایش 
دامنه عملیات  ها مطابق با دستورکار کارگروه برای 

تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین اتخاذ کنند؛
11. ضمن تصریح بر برخــورداری پناهجویان و 
آوارگان داخلی از حق بازگشــت و حق حمایت، 
بر لزوم تسهیل بازگشت داوطلبانه و ایمن آنان به 
اقامتگاه  های اصلی خود در سوریه تأکید کردند. در 

این راستا، از جامعه بین  الملل خواستند به منظور 
اســتقرار مجدد و بازگشت آنان به زندگی عادی، 
کمک های مناسب ارائه داده و مسئولیت بیشتری 
در راستای مشــارکت در تقویت کمک رسانی به 
ســوریه از جمله توســعه طرح  های بازیابی اولیه 
شامل زیرساخت  های اساســی به ویژه آب، برق، 
بهداشــت، درمان، آموزش، مدارس، بیمارستان-

 ها و... ـ و مین  زدایی انسان  دوســتانه را بر حسب 
حقوق بین  الملل بشردوستانه عهده دار شوند؛

1۲. تداوم حمالت نظامی رژیم صهیونیســتی به 
سوریه از جمله به زیرســاخت های غیرنظامی را 
محکوم کردند. این حمالت را ناقض حقوق بین-

 الملل، حقوق بین  الملل بشردوستانه و حاکمیت و 
تمامیت ارضی سوریه و همچنین بی ثبات کننده 
و تشــدیدکننده تنش در منطقه تلقی کردند.بر 
لزوم تبعیت از تصمیمات حقوقی شــناخته شده 
بین المللی از جمله مفــاد قطعنامه های ذی ربط 
ســازمان ملل متحد در رد اشغال جوالن سوریه 
به ویژه قطعنامه  های ۲4۲ و 497 شورای امنیت 
ســازمان ملل متحــد که تمامــی تصمیمات و 
اقدامات اتخاذ شده توسط رژیم صهیونیستی در 
این رابطه را باطل و بدون اثر قانونی در نظر گرفته 

است، تأکید کردند؛
13. عالوه بر موضوع ســوریه، بر قصد خود مبنی 
بر تقویت هماهنگی های سه  جانبه در عرصه  های 
مختلف به منظور افزایش همکاری  های مشترک 

سیاسی و اقتصادی تأکید کردند؛
14. توافــق کردنــد نمایندگان خــود را مکلف 
نمایند تا نوزدهمین نشســت بین  المللی سوریه 
در چارچوب روند آســتانه را تا پایان سال ۲۰۲۲ 

برگزار کنند؛
15. تصمیم گرفتند که نشســت آتی سه جانبه 
ســران روند آســتانه را به دعوت رئیس جمهور 
فدراسیون روسیه جناب آقای والدیمیر پوتین در 
اولین فرصت ممکن در فدراسیون روسیه برگزار 

نمایند؛
16. رؤسای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری 
ترکیه مراتب تشــکر صمیمانه خود را به رئیس 
جمهوری اسالمی ایران جناب آقای سید ابراهیم 
رئیســی به منظــور میزبانی کریمانه نشســت 
سه جانبه سران روند آستانه در تهران ابراز کردند.

بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون 
روسیه و جمهوری ترکیه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با دریابان »سیف بن 
ناصر الحربی« فرمانده نیروی دریایی ســلطنت عمان گفت: به 
طــور قطع حضور بیگانگان در منطقه تاثیری جز ناامنی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح در دیدار با دریابان »سیف بن ناصر الحربی« 
فرمانده نیروی دریایی سلطنت عمان، با اشاره به اهمیت روابط 
نظامی دو کشور اظهار داشت: ایران و عمان از دیرباز دارای روابط 
نظامی مطلوب بوده اند و امروز نیز این روابط در ابعاد مختلف در 
حال گسترش است.سرلشکر باقری با اشاره به روابط سیاسی دو 
کشور گفت: به حمداهلل سیاست های کشور عمان متعادل است 
و امروز هماهنگی الزم در حوزه های سیاسی و فرهنگی بین دو 

کشور وجود دارد. در مســائل مربوط به امنیت منطقه و سایر 
موارد، سیاست های دو کشــور هماهنگ و همسو است.رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: تنگه هرمز و دریایی عمان به 
عنوان منطقه مشترک برای هر دو کشور دارای اهمیت حیاتی 
اســت و یکی از زمینه های همکاری نزدیک دو کشور محسوب 
می شود و امروز ناوگان های ما در سواحل دو کشور رفت و آمد 
دارند و ما از نیز از میزبانی شــما نســبت به شناورهای نیروی 
دریایی ایران در بنادر عمان قدردانی می کنیم.سرلشــکر باقری 
تصریح کرد: حدود 16 سال است که روابط بین نیروهای مسلح 
دو کشــور در قالب ارتباط مشترک ادامه دارد و به طور منظم 
جلســات و رفت و آمد ها برقرار است و ثبات نظامی دو کشور 

حکایت از نزدیکی عالیق دو کشــور است.وی افزود: جمهوری 
اسالمی ایران در راستای توسعه روابط با کشورهای همسایه گام 
بر می دارد و به همین جهت ما در حوزه روابط دو کشور به ویژه 
روابط میان نیروهای مســلح دو کشور هیچ گونه محدودیتی را 
قائل نیستیم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کمیته های 
ســه گانه ای کــه در جهت کارگروه روابط دو کشــور فعالیت 
می کننــد امروز وضعیت مطلوبی دارنــد و در ماه های اخیر دو 
اجالس در تهران و یک نشست در کشور عمان برگزار کرده اند 
و این روابط می تواند روز به روز توســعه بیشتری پیدا کند.وی 
افزود: جمهوری اســالمی از ظرفیت های عمــده ای برخوردار 
اســت که خصوصاً در حــوزه صنعت دفاعــی و روابط نظامی 

محدودیتی  هیچ گونــه 
بــرای ارتبــاط وجــود 
ندارد و تمــام امکاناتی 
ورازت  نمایشگاه  در  که 
کردید  مشــاهده  دفاع 
اختیــار  در  می توانــد 
قرار گیرد.سرلشکر  شما 
کرد:  خاطرنشان  باقری 

دو کشــور در حوزه مقابله با تروریسم و دریانوردی از تجربیات 
ارزشمندی برخوردار هستند و می توانند با تبادل تجربه زمینه 
ارتقای توان رزمی و دریایی را ایجاد کنند و ما از توســعه روابط 
در حوزه های مختلف استقبال می کنیم.نیروی دریایی ارتش ما 
سال هاســت که با اعزام ناوگروه هایی برای برقراری امنیت در 
شــمال و غرب اقیانوس هند و دریایی سرخ تالش می کنند و 

تجربیات خوبی کسب کرده اند.

در دیدار با دریابان »سیف بن ناصر الحربی«

سرلشکر باقری: حضور بیگانگان در منطقه تاثیری جز ناامنی ندارد
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رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید با توجه به مشکالتی 
که در هفته های گذشــته برای روابط روسیه با برخی کشورها 
به وجود آمده ظرفیتی بزرگ برای کاالهای ایران ایجاد شــده 
است.به گزارش ایســنا، علیرضا پیمان پاک در کارگاه آموزش 
تجارت با روســیه اظهار کرد: برآوردهای آماری می گوید که در 
سال ۲۰۲۰ میالدی میزان صادرات روسیه حدودا ۳۳۷ میلیارد 
دالر بوده و همچنین این کشــور ۲۳۲ میلیارد دالر نیز واردات 
داشــته اســت. به این ترتیب تراز تجاری روسیه به شکل قابل 
توجهی مثبت بوده که تحت تاثیر صادرات گسترده نفت، گاز و 

غالت است.وی با بیان این که در ماه های گذشته روابط روسیه با 
تعدادی از کشورها شرایط متفاوتی را تجربه می کند بیان کرد: 
طبق برآوردها عددی بیــن ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دالر از واردات 
روسیه از کشورهای غیردوست تامین می شده و به این ترتیب 
امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کاالهای ایرانی وجود دارد در 
صورتی که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی شــرایط را به نفع 
خودمــان تغییر دهیم قطعا می توان از بخش زیادی از ظرفیت 
این بازار اســتفاده کرد.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: 
از سال های گذشــته محصوالتی مثل میوه و سبزیجات، لوازم 

خانگی و محصوالت پالســتیکی ایران به روسیه صادر می شده 
اما با این وجود سهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده است ما در ماه های گذشته جلساتی برگزار کرده ایم تا بتوان 
این فضا را تغییر داد.وی ایجاد شناخت و طراحی سازوکارهای 
مناســب را گامی مهم بــرای افزایش ارتباط میان دو کشــور 
دانســت و گفت: باید تفاوت بازار روسیه را برای تجار ایرانی با 
بازارهای سنتی مانند عراق و افغانستان مشخص کنیم، زیرا اگر 
جابه جایی کاال به طور مناسب انجام نشود ضد تبلیغ محسوب 

شده و می تواند به ضرر کاالهای ایرانی تمام شود.

گزیده خبر

تورم مسکن مهار شدنی نیست
 افزایش اجاره بها خانوارها را به مناطق 

پایین تر ُهل داد
کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: فلیترینگ بازار و عدم تناسب قیمت ها 
و درآمد مردم، مستاجران را به مناطق پایین تر هل می دهد و در این فرایند 
ساکنان شمال شهر به مرکز، ساکنان مرکزی به جنوب شهر و ساکنان جنوب 
به حاشیه شهر ّسر می خورند.فردین یزدانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با اشــاره به افزایش نرخ  اجاره در بازار مسکن اظهار داشت: معموال ۲۰ 
درصد بهای ملک به عنوان میزان رهن ملک، مبنای محاســبه قرار می گیرد 
که قابلیت تبدیل به اجاره ماهیانه را دارد. حال اینکه معتقدم اگر سقف درصد 
بهای ملک را برای تعیین رهن در نظر بگیرند، میزان رهن و اجاره باالتر هم 
می رود.وی ادامه داد: آنچه که باعث عدم در نظر گرفتن ســقف بهای ملک 
برای تعیین رهن شده، میزان توان پرداخت مستاجران است و بازار اجاره هم 
تا یک حدی کشــش افزایش قیمت ها را دارد و به دلیل عدم تناسب درآمد 
مســتاجران با بهای ملک، قیمت رهن و اجاره تا ســقف افزایش پیدا نکرده 
اســت.  این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت سیزدهم برنامه ای 
برای ساماندهی بازار اجاره و مستاجران نداشت، گفت: پارادایم اجاره داری هم 
در برنامه و فکر مسئوالن جایی ندارد از این رو معتقدم اگر دولت وارد بازارها 
نشــود، به طورقطع تنظیم گری در فرایند سریع تر و بهتری انجام می شد و 
شرایط برای مستاجران به این حد از بحران نمی رسید.وی با تاکید بر اینکه 
در این شــرایط امکان مهار تورم مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: نمی توان 
مشکل بازار مســکن و اجاره را با راهکارهای کوتاه مدت حل کرد و برای آن 
قرص ُمســکنی را تجویز کرد چراکه این افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود 
عرضه و در پاســخ به عقب ماندگی های افزایش بهای ملک اســت.   یزدانی 
گفت: دولت با این شــکل از مدیریت اقتصاد کشــور خودش عامل گرانی و 
افزایش قیمت ها شــده و بــه طور قطع این افزایش قیمت بــه تمام بازارها 
سرایت پیدا می کند. مگر امکان دارد در شرایطی که قیمت نهاده ها و مصالح 
ســاختمانی افزایش یافته، جلوی افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را گرفت.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: موضوع این است که با افزایش نرخ 
تورم و افزایش قیمت کاالهای اساسی و نیاز اولیه مردم، مالکان برای جبران 
هزینه ها قیمت اجاره را افزایش دادند، در این شــرایط نظارت دولت در بازار 
اجاره چیزی شبیه طنز است.  یزدانی با بیان اینکه این وضعیت بازار مسکن به 
طور قطع منجر به افزایش حاشیه نشینی تهران و سایر کالن شهرها خواهد 
شد، افزود: فلیترینگ بازار و عدم تناسب قیمت ها و درآمد مردم، مستاجران 
را به مناطق پایین تر هل می دهد و در این فرایند ســاکنان شــمال شهر به 
مرکز، ســاکنان مرکزی به جنوب شهر و ساکنان جنوب به حاشیه شهر ّسر 
می خورند.وی با بیان اینکه طرح هایی مانند نهضت ملی مسکن هم اثرگذار 
نبوده و به اجرا نرســیده، گفت: واقعیت این است برای اجرای طرحی مانند 
نهضت ملی مســکن که ساخت ســاالنه یک میلیون واحد است، نه شرایط 
اقتصادی کشــور مهیا است و نه اینکه دولت توان اجرای چنین پروژه ای در 

چنین حجم و اندازه را دارد.

 یارانه خرداد و اردیبهشت جاماندگان
 قابل برداشت شد؟

باالخره یارانه نقدی به دســت جاماندگان یارانه رسید؛ این خبر را سخنگوی 
ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرده است.به گزارش خبرآنالین، هفته 
گذشته سومین مرحله از یارانه نقدی پس از افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی واریز 
شد. پس از واریز این مرحله از یارانه، گروهی از جاماندگان یارانه عنوان کردند 
که یارانه برای آنها واریز شده و در عین حال، عده زیادی نیز می گفتند یارانه 
ای برای آنها واریز نشــده است.حال چند روز پس از واریز سومین مرحله از 
یارانه نقدی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرده یارانه تیرماه 
برای کســانی که اعتراض آنها قبول شده، واریز شده است. اما نکته مهم در 
اظهارات او این است که هنوز معوقات خرداد و اردیبهشت هنوز قابل برداشت 
نیست.سیده طیبه حسینی درباره این که برخی از شهروندان گالیه کرده اند 
که با وجود ثبت اعتراض، هنوز یارانه ماه گذشــته آنها قابل برداشت نیست، 
گفت: از کســانی که اعتراض خود را نسبت به دهک بندی ثبت کرده بودند، 
تعدادی جزو دهک پر درآمد ۱۰ قرار گرفتند که یارانه به آنها تعلق نمی گیرد، 
اما بقیه که جزو ۹ دهک کم درآمد قرار گرفته اند، یارانه تیرماه به حساب آنها 
واریز و قابل برداشــت شد.به گفته او، عده ای از کسانی که قبال اعتراض خود 
به دهک بندی را ثبت کرده بودند و یارانه در حســاب آنها واریز و مســدود 
شــده است، چون از این تعداد بخشی از معترضان جزو سه دهک کم درآمد 
جامعه هســتند و به جای ۳۰۰ تومان باید ۴۰۰ تومان به حساب شان واریز 
شــود، بنابراین هنوز مبالغ واریز شده یارانه مربوط به خرداد و اردیبهشت ماه 
قابل برداشــت نشده است.حســنی به فارس متذکر شد: بعد از هماهنگی با 
وزارت کار و مشخص شدن تعداد کسانی که مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی 
می شوند، یارانه های واریزی برای این افراد قابل برداشت خواهد شد.وی این 
را هم اضافه کرد: کســانی که تاکنون یارانه نگرفته اند یا در سال های قبل از 
دریافت یارانه انصــراف داده اند یا اینکه از ابتدا یارانه نگرفته اند، می توانند به 
سایت MY.GOV.IR مراجعه و تقاضای خود برای دریافت یارانه را ثبت کنند.

اخیرا سرپرســت وزارت رفاه اعالم کرده اســت، اگر متقاضی به این سامانه 
مراجعه کرده و درخواســت بازبینی ارائــه داده، ولی کماکان جزو دهک ۱۰ 
است، تا ۱۰ روز آینده این سامانه مجددا باز خواهد شد تا متقاضیان دریافت 
یارانه بتوانند اطالعات الزم را برای بررسی مجدد وارد کنند.زاهدی وفا با بیان 
اینکه به دلیل تغییراتی که در شــرایط خانوارها ایجاد شده، همیشه امکان 
تکمیل اطالعات افراد یارانه بگیر وجود دارد، اعالم کرد: در مرحله نخســت 
بخشــی از اطالعات تکمیل شده و پرداخت صورت می گیرد. اما همیشه این 
امکان وجود دارد که افراد در ســایت حمایت ثبت نام کنند.وی متذکر شد: 
ممکن است برخی تشکیل خانواده بدهند و برخی هم جدا شوند. این سایت 
تا چند روز آینده باز می شود. اما به طور کلی ما تالش کرده ایم که اطالعات 
خود را بر اساس اطالعاتی که در بانک ها داشتیم به صورت دقیق کامل کنیم. 
از سال آینده سیاست دیگری برای یارانه بگیران تعیین خواهد شد.بنا به این 
گزارش، از ۱۹ اردیبهشت ماه اولین پرداخت یارانه با مبلغ جدید آغاز شد و 
یارانه های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین کمک معیشــتی ۵۵ تا 
۲۰۵ هزار تومانی که تا پیش از آن واریز می شد، پایان یافت. در شرایط جدید، 
پرداخت یارانه برای ۷۸ میلیون نفر طبق ۹ دهک در دستور کار قرار گرفت؛ 
به طوریکه برای ســه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای شش دهک بعد هر 
نفر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و حدود شــش میلیون نفر تحت عنوان 
دهک دهم از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.گزارش ها نشان می دهد که 
حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اخیرا و بعد از بررســی اعتراض ها مجدد به 
صف یارانه بگیران اضافه شده اند. همچنین دولت شرایطی را فراهم کرد که 
متقاضیان دریافت یارانه نقدی که از سنوات قبل یاراانه دریافت نیمکرده اند، 

امکان ثبت درخواست و ارائه تقاضای دریافت یارانه را ارائه کنند.

 شماره شبا ثبت کنید،
 سود سهام عدالت بگیرید

از میان مشــموالن ســهام عدالت 
حــدود دو میلیون نفر هســتند که 
هنوز شماره شبای خود برای دریافت 
سود سهام عدالت سال های گذشته 
را ثبت نکرده اند و طبق آخرین اخبار 
اگر این افراد میخواهند ســودهای 

باقی مانده در حســاب شرکت ها را دریافت کنند فقط تا پایان روز جمعه 
برای ثبت اطالعات خود فرصت دارند.به گزارش ایسنا، از میان حدود ۴۹ 
میلیون مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام عدالت 
خود را طی سال های قبل دریافت نکرده بودند، بر این اساس حدود دو ماه 
قبل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد چنانچه جاماندگان اقدام به 
برطرف کردن شماره شبای بانکی خود کنند سود سهام عدالت سال های 
قبل برای آن ها واریز خواهد شد. در این راستا تاکنون دو مرحله پرداخت 
سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، در مرحله اول و دوم به 
ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و 
ســودهای سنواتی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند.طبق 
آمار، حدود یک میلیون و۹۰۰ هزار ســهامدار سهام عدالت همچنان با 
مشــکل شبای معتبر بانکی روبرو هستند. شماره شبای نامعتبر، حساب 
بانکی مســدود، راکد، مشــترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت مهم ترین 
دالیلی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی چندی پیش اعالم کرد که سهامداران 
عدالت نگران ســود سال های گذشته خود نباشند، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی امسال در چندین نوبت، واریز سود سهامداران عدالت را در دستور 
کار خود قرار داده اســت.در راســتای این موضوع قرار است اوایل مرداد 
بخش دیگری از ســود افرادی که تا کنون اطالعات خود را برای دریافت 
سود ســهام عدالت ثبت نکرده بودند پرداخت شود. بنابراین سهامداران 
عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر بانکی خود را اصالح نکرده اند، می توانند 
تا پایان روز جمعه با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( 
ثبت نام و احــراز هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختی های آتی 
شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند.قرار است شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اطالعات را در روز شنبه جمع آوری و فرایند پرداخت سود را در 

روز یکشنبه هفته جاری آغاز کند.

در سه ماهه ابتدایی سال جاری
حدود ۱۵۴ هزار میلیارد درآمد مالیاتی 

وصول شد
بررسی عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال 
نشــان می دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته 
اســت.به گزارش ایسنا، در عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی تا پایان 
خردادماه سال جاری حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ثبت 
شده اســت.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشــان می دهد که از محل 
مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده 
اســت.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به 
ترتیب تقریبا ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.عالوه بر این، 
حــدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل 

مالیات های مستقیم و کاال و خدمات حاصل شده است.

از سوی صندوق توسعه ملی

شرایط جدید تسویه وام های ارزی و ریالی اعالم شد
با ابالغ شیوه نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق  توسعه ملی، 
شرایط پرداخت تســهیالت معوق از سوی تسهیالت گیرندگان 
اعالم و در دســتور کار قرار گرفت، بر این اســاس تسویه طبق 
نرخ روز ارز انجام خواهد شــد.به گزارش ایســنا، نحوه تســویه 
تســهیالت ارزی و مطالبــات غیرجاری، مدت هــا محل چالش 
بین دریافت کنندگان این تســهیالت و صندوق توسعه ملی بوده 
است؛ تسهیالت گیرندگان که در گذر زمان و تحوالت ارزی، بارها 
خواستار اســتمهال وام های دریافتی شده بودند، بر تسویه آن با 
نرخ گذشــته و ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشــته و در این رابطه 
رایزنی های بسیار کردند، ولی در هر صورت هیات عامل صندوق 
توســعه ملی با توجه به قواعد این صندوق، چنین درخواستی را 
نپذیرفته و  مبنای تســویه را با نرخ روز ارز در سامانه نیما اعالم 
کرد.به هر صورت در اواخر ســال گذشته، طی جلساتی در هیات 
امنای صندوق توســعه ملی، طرح هایــی در این رابطه تصویب و 
شــیوه نامه مربوط به وصول مطالبات غیرجاری و پیشــگیری از 
تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی صادر شد که در 
خردادماه سال جاری از سوی ریاست جمهوری ابالغ و اکنون در 

دستور کار توسعه ملی قرار گرفته است.

شرایط تبدیل ارز
در این شــیوه نامه که در اختیار ایســنا قرار گرفته است، شرایط 
برای تســویه مطالبات غیرجاری نسبت به گذشته، تسهیل شده 
است، صندوق توســعه ملی مجاز شده است که برای جلوگیری 
از تبدیــل مطالبات جاری به غیرجاری و همچنین جهت وصول 
مطالبات غیرجاری، با رعایت مفاد قرارداد و قوانین حاکم نسبت 
به تسویه مطالبات صندوق از طریق دریافت و تملک سهام کاالها، 

اموال و سایر دارایی های بانک های عامل و تسهیالت گیرندگان )به 
صورت ریال مانا( و یا ســایر ترتیبات مالی حسب شرایط تعیین 
شده در قرارداد و طبق تعهدنامه رسمی اخذ شده از بانک عامل و 
سایر ابزارهای قانونی اقدام کند؛ به نحوی که منجر به بنگاهداری 
صندوق در بلندمدت نشود.در ماده ای دیگر فرآیند اجرای وصول 
مطالبــات غیرجاری مورد تاکید قرار گرفتــه که طی آن پس از 
ارائــه گزارش عدم وصــول مطالبات صندوق بــه بانک عامل یا 
تسهیالت گیرندگان یا ضامنین که اقساط تسهیالت مربوط به آنها 
تبدیل به مطالبات غیرجاری شــده است، صندوق آخرین اخطار 
کتبــی با درج مهلت زمانی مبنی بر تســویه مطالبات غیرجاری 
را به بانک عامل ارســال می کند و بعد از گذشت مهلت مقرر در 
صورت عدم تسویه مطالبات هیات عامل صندوق نسبت به ارسال 

اظهارنامه قضایی اقــدام خواهد کرد.در این جریان، تبدیل ارز به 
ریــال مبنا ممنوع بوده ولی تبدیل ارز به ریال مانا و اســتفاده از 

آن در اعطا و بازپرداخت تسهیالت و سرمایه گذاری مجاز است.

صندوق می تواند اموال را به تملک درآورد
همچنین هیات عامل صندوق توسعه ملی می تواند برای تسویه 
مطالبات غیرجاری از بانک های عامل و یا تســهیالت گیرندگان، 
نســبت به تملک اموال تملیکی با توجه به شــرایط تعیین شده 
در قرارداد و طبق تعهدنامه رســمی اخذ شــده از بانک عامل و 
ســایر ابزارهای قانونی اقدام کند.در صــورت عدم تکاپوی اموال 
و وســائل تســهیالت گیرندگان و ضامنین برای تسویه مطالبات 
غیرجاری صندوق، بانک عامل نســبت به تملــک طرح اقدام و 

پس از فروش آن، منابع مالی حاصل را تا سقف تسویه مطالبات 
غیرجاری صندوق)ریال مانا( به حساب های صندوق واریز می کند، 
اما در صورت عدم امکان فروش، هیات عامل صندوق مجاز است 
براساس وضعیت پیشــرفت فیزیکی طرح در مورد روند دریافت 
مطالبات غیرجاری از طریق تملک طرح، مشــارکت در اتمام آن 
و سایر شیوه های ممکن در چارچوب ضوابط و مقررات و قرارداد 
اقدام کند. هیات عامل مجاز اســت پس از تملک طرح براساس 
دستورالعمل نحوه فروش اموال تملیکی که به تصویب هیات عامل 
صندوق می رســد با رعایت قوانین و مقررات، طرح مربوط را به 
فروش رســانده و مبالغ ریالی حاصل از آن را به حساب صندوق 
واریز کند.در صورت درخواست هیات عامل صندوق، جهت تبدیل 
منابع ریالی مورد نظر به ارز، بانک مرکزی مکلف اســت با رعایت 
ضوابط و مقررات نسبت به تبدیل منابع ریالی مورد درخواست به 
ارز مورد نظر از طریق سامانه نیما و سایر راه ها و ابزارهای قانونی 

اقدام و به حساب ارزی واریز کند.

امکان تسویه حساب با ریال
همچنین تسویه حساب بدهکاران با صندوق توسعه ملی از طریق 
پرداخت ریال مانا امکان پذیر اعالم شده است.طبق این شیوه نامه 
اگر بانک عامل در بازه زمانی مشــخص اقدام الزم را انجام ندهد 
و تسویه مطالبات صورت نگیرد، آنگاه صندوق نسبت به مسدود 
کردن حساب های بانک عامل نزد بانک مرکزی و برداشت از آنها 
و ســایر اقدامات الزم از طریق بانک مرکزی و البته در چارچوب 
قرارداد تعهدنامه، اقرارنامه و سایر تضامین دریافتی اقدام خواهد 
کرد.متن کامل »شــیوه نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق 

توسعه ملی اینجا قابل مشاهده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

روسیه ۱۰۰ میلیارد دالر 
برای کاالهای ایرانی 
ظرفیت دارد
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گزیده خبر

با هدف نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب:
کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان 
برگزار شد

با همکاری روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان، کارگاه آموزشی شیوه های صرفه جویی و مدیریت 
مصرف آب در قالب طرح داناب برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقه ای کردستان این کارگاه روز سه شنبه 28 تیر ماه سالجاری با هدف 
ترویــج فرهنگ مدیریت مصرف آب برای تعــداد 170 نفر کودک و نوجوانان با 
حضور سرپرست و جمعی از کارشناسان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان کردستان و مدیر روابط عمومی و تعدادی از کارشناسان شرکت آب 
منطقه ای اســتان، در محل مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ کانون، برگزار شد.در 
این برنامه حمیدرضا گوهری با اشــاره به کاهش شدید نزوالت آسمانی و منابع 
آبی در استان، بهترین راه عبور از این بحران را فرهنگ سازی و استفاده صحیح 
از منابع آب دانســت و از دانش آموزان خواست ارزش آب را بیشتر بدانند و در 
کلیه مصارف از این عنصر حیاتی، محافظت کنند.سرپرست کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان کردستان، افزود: هدف از برگزاری این نوع کارگاه ها، آشنایی 
هر چه بیشــتر کودکان و نوجوانان با روش هــای صرفه جویی در مصرف آب و 

نهادینه نمودن استفاده صحیح از آب، در بین خانواده هاست.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل مطرح کرد:
بهره گیری از ظرفیت های شرکتهای دانش 
بنیان در ارایه خدمات بهینه به مشترکین

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل گفت: نقش 
تکنولوژی در پیشــبرد اهــداف مأموریتی صنعت گاز 
ضروری اســت و بهره گیــری از روش فنی و تخصصی 
شرکت های دانش بنیان درخصوص مسائل فنی، همواره 
مدنظر است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل، میر سعید سید متین در حاشیه جلسه پژوهش ، ظرفیت های موجود در 
بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان را یکی از پتانسل های موجود در حوزه 
های فنی و تخصصی صنعت گاز برشــمرد و اظهار کرد: همواره نقش تکنولوژی 
در پیشــبرد اهداف شرکت گاز استان الزم و ضروری است و بهره گیری از روش 
فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان در خصوص اجرای پروژه های پژوهشی 

و مباحث فنی همواره مدنظر است.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پر فروغ در 
صادرات فرآورده و ارزآوری

شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس طی 1۴ روز اخیر موفق به معامله ۶ محموله 
نفتای ســبک و ۳ محموله نفتای فول رنج خود جمعــاً به ارزش 1۹0 میلیون 
دالر در بورس انرژی ایران شد.به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با حرکتی جهادی و پیشرو در 
صادرات توانســت  طی 1۴ روز اخیر ۶ محموله نفتای سبک و ۳ محموله نفتای 
فول رنج خود را جمعاً به ارزش 1۹0 میلیون دالر در بورس انرژی ایران معامله 
کند.این اقدام مهم در دوره ای انجام شده است که بازار بین المللی شاهد یکی از 
پرتالطم ترین دوران خود اســت و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس حتی در فروش 
نفتا به پتروشــیمی های داخلی کشور موفق  بوده و عملکرد خوبی داشته است.

این شرکت طی 10 روز گذشته با فروش ۴0 هزار متریک تن نفتا به پتروشیمی 
در رینگ داخلی بورس انرژی ایران نیز نشــان داده است که عالوه بر صادرات، 
نگاه ویژه ای به تأمین خوراک پتروشیمی ها در راستای ایجاد ارزش افزوده دارد.

ایــن رکورد فروش نفتا در بورس انرژی ایران در مدت زمان محدود بی ســابقه 
بوده اســت و طبق رصدهای انجام شده، شرکت ستاره خلیج فارس همچنان در 
قیمت فروش محصول نفتا، باالترین رقم را در منطقه داشته است که این اقدام 
مهم و اســتمرار آن باعث حفظ ســهم بازار این شرکت در منطقه و کشورهای 

آسیایی می شود.

موفقیت ارزشمند شرکت گاز استان اصفهان 
در ارزیابی سالیانه مجمع عمومی

جلســه مجمع عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، 
بــا حضورمعاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران، اعضای مجمع، ســازمان حسابرســی و اعضای 
هیأت مدیره این شــرکت، روز گذشته بیستم تیرماه 
سالجاری درســاختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران 
برگزار و عملکرد گاز اصفهان مطلوب و مقبول ارزیابی و مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در این جلسه که به منظور 
ارزیابی عملکرد هیئات مدیره و بررســی حســاب ها و صورت های مالی سال 
1۴00 برگزار گردید، گزارش های ارائه شده شرکت گاز استان اصفهان، مطابق 
با استانداردهای مالی ســازمان حسابرسی ارزیابی شد.شایان ذکر است، در این 
مجمع ابتدا مهندس عسکری گزارش مبسوطی از وضعیت عملکرد شرکت گاز 
استان اصفهان به مجمع عمومی ارایه نمود و سپس گزارش سازمان حسابرسی 
اســتان اصفهان قرائت گردید.وی، در خصوص وضعیت گازرسانی این شرکت، 
گفت: در حال حاضر ۹۹.08درصد جمعیت روستایی معادل 10۶۴روستا و100 
درصد جمعیت شهری این استان معادل 11۴شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.

پروژه ۵۵ میلیارد ریالی برای بهبود کیفیت 
آب روستای خراجی اجرا می شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از اجرای 
ســه کیلومتر خط انتقال با هــدف بهبود کیفیت آب 
خراجی رودان خبر داد.عبدالحمید حمزه پور در بازدید 
از روستای خراجی با بیان اینکه آب خراجی از طریق دو 
حلقه چاه تامین می شود، تصریح کرد، با هدف کاهش 
EC آب روستا بزودی با اجرای سه کیلومتر خط انتقال آب دو حلقه چاه در یک 
نقطه ادغام و پس از آن برای توزیع وارد شبکه انتقال خواهد شد.وی اعتبار پیش 
بینی شــده برای اجرای خط انتقال را ۵۵ میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری 
کرد، پروژه مذکور تا دهه فجر به بهره برداری برســد.مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان با اشاره به پروژه نیمه تمام فاضالب خراجی افزود: تکمیل این 
پروژه به دلیل محدودیت اعتباری نیمه تمام باقی مانده که آبفا با هدف تکمیل 

پروژه، پیگیری الزم برای تامین اعتبار آن انجام خواهد داد.

مدیرعامل کونوکو فیلیپس:
کمبود عرضه نفت بزودی احساس می شود

مدیرعامل کونوکو فیلیپس با اشــاره به محدودیت ظرفیت اضافی در ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و کاهش تولید آتی آمریکا، نسبت به کمبود 
قریب الوقوع نفت خام و نوســان قیمت هشــدار داد.به گزارش خبرگزاری مهر 
رایان لنس، مدیرعامل کونوکو فیلیپس با اشاره به محدودیت ظرفیت اضافی در 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و کاهش تولید آتی آمریکا، نسبت به 
کمبود قریب الوقوع نفت خام و نوسان قیمت هشدار داد.لنس، رئیس بزرگ ترین 
تولیدکننده مســتقل نفت در ایاالت متحده، در نظرات خود در گردهمایی نفت 
)انجمن تولیدکنندگان هیوستون( دیدگاهی سختگیرانه از عرضه های آینده ارائه 
کرد.لنس با هشــدار به اینکه اوپک انرژی اضافــی ندارد و افزایش تولید آمریکا 
در آینده کند خواهد شــد، گفت: »در نهایت، تقاضا به سطح قبل از همه گیری 
بازخواهد گشت.وی خاطرنشان کرد که امارات و عربستان سعودی می توانند در 
طول زمان یک یا دو میلیون بشــکه در روز اضافه کنند، اما »بقیه اعضای اوپک 
پالس )دستیابی به سقف تولید( از جمله نیجریه، آنگوال و لیبی دشوار هستند.
وی با بیان اینکه تولید نفت آمریکا به آرامی در حال افزایش اســت، خاطرنشان 
کرد: در ســه سال منتهی به دسامبر 201۹ تولید نفت ۴ میلیون بشکه در روز 
افزایش یافته است.وی گفت: تقاضای نفت در نهایت از سطح قبل از همه گیری 
فراتر می رود و اوج تقاضا احتماالً تا 10 تا 20 سال دیگر خواهد بود.لنس افزود: 

که ترس از رکود منجر به نوسانات بیشتر در بازار خواهد شد.

عقب گرد نفت در آستانه انتشار آمار آمریکا
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر سیاستهای بانکهای مرکزی 

جهان برای مهار تورم و در آستانه انتشار آمار ذخایر آمریکا، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر ۳7 سنت 
معادل 0.۳ درصد کاهش یافت و به 10۶ دالر و ۹8 ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با ۶۹ سنت 
معادل 0.7 درصد کاهش، به 10۳ دالر و ۵۳ ســنت در هر بشکه رسید. قرارداد 
تحویل سپتامبر وست تگزاس اینترمدیت، با ۵0 سنت کاهش، 100 دالر و 2۴ 
سنت بود.قیمت نفت در معامالت روز گذشته تحت تاثیر نگرانیها پیرامون عرضه 
و تحریمهای غربی علیه روســیه و سیگنالهای مربوط به افزایش نرخهای بهره 
توسط بانکهای مرکزی جهان، بین افزایش و کاهش در نوسان بود. هر دو قرارداد 
روز ســه شــنبه تحت تاثیر کمبود عرضه جهانی، با حدود یک درصد افزایش 
بسته شدند.بر اساس گزارش رویترز، طبق آمار موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر 
نفت آمریکا در هفته منتهی به 1۵ ژوییه، حدود 1.۹ میلیون بشــکه رشد کرد. 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد ذخایر به میزان 1.۴ میلیون بشکه را پیش 
بینی کرده بودند. آمار رسمی ذخایر نفت وفرآورده های نفتی آمریکا، بعدازظهر 

روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.

همکاری بی نظیر مردم با صنعت برق

 ۱۱ میلیون مشترک پاداش گرفتند
صنعت برق با وجود افزایش دمای هوا در کشــور و به تبع آن 
رشــد میزان مصرف برق توانست با اجرای برنامه های مدیریت 
مصــرف و همراهی مــردم، ۶۵ روز گرم را بدون خاموشــی و 
با تامین برق پایدار ســپری کند کــه در این بین 11 میلیون 
مشترک برق مشمول پاداش مدیریت مصرف شدند.به گزارش 
ایســنا، گرمای هوا باعث شده تا حد نصاب مصرف برق کشور، 
دیروز 28 تیرماه برای سومین بار در سال جاری شکسته شده 
و به مرز ۶۹ هزار مگاوات نزدیک شــود، وضعیتی که حاکی از 
گذراندن روزهای سخت برای تالشگران صنعت برق است.دیروز 
به تعبیر سخنگوی صنعت برق، سخت ترین روز این صنعت بود 
که با تالش و زحمت فراوان تالشگران این عرصه و با همراهی 
مردم، شــبکه برق با وجود فشار گرما و افزایش میزان مصرف، 
برق مشــترکان را به صورت پایدار تامین کرد. شکسته شدن 
رکورد مصرف برق کشــور برای سومین بار در حالی رقم  خورد 
که در سال گذشــته با میزان مصرف حدود ۶7 هزار مگاوات، 

شاهد خاموشی های گسترده و ناگهانی بودیم.

حد نصاب مصرف برق شبانه هم شکسته شد
وی با بیان اینکه پس از شکســته شــدن حد نصاب تاریخی 
مصرف برق روزانه در کشــور، حد نصاب مصرف برق شبانه نیز 

شکســته شد و با وجود شرایط ســختی که برای صنعت برق 
رقم خورد، شبکه سراسری پایدار و برق همه مشترکان تامین 
شده اســت، گفت: پس از ثبت رکورد افزایش مصرف برق در 

اوج بــار روزانه )12  تــا 18(، رکورد مصــرف در زمان اوج بار 
شــبانه )ســاعت 20:۳0 تا 2۳( نیز زده شد و با ثبت عدد ۶۵ 
هزار و ۳8۶ مگاوات، از رکورد شــبانه قبلی که نزدیک ۶۴هزار 

مگاوات بود عبور کرد.ســخنگوی صنعت برق افزود: همچنان 
از همه مشــترکان درخواســت می کنم با اســتفاده نکردن از 
وسایل پر مصرف برقی، تنظیم دمای کولرهای گازی روی 2۵ 
درجه و باالتر، اســتفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموشــی 
المپ های اضافه به ویژه در شب، همکاری خوب خود با صنعت 
برق را ادامه دهند.طبق اعالم وزارت نیرو،  امســال با توجه به 
ناترازی هــای موجود در بخش تولید و مصرف برق، نگاه وزارت 
نیرو برطرح های مشوق محور و جلب همراهی مردم بیشتر بود 
کــه در این زمینه مردم نیز با همکاری بی نظیر خود با صنعت 
برق،  باعث کمک به این صنعت خدمت رسان شدند به طوریکه 
از میان 28 میلیون و ۵00 هزار قبض صادر شــده، حدود ۴0 
درصد از مشــترکان یعنی ) 11 میلیون و ۵00 هزار مشترک( 
تاکنون مشــمول پــاداش صرفه جویی شــده اند.همچنین بر 
اساس اطالعات به دســت آمده، با وجود افزایش دمای حدود 
2 درجه ای تیرماه نسبت به سال گذشته و رشد بیش از 2 هزار 
مگاواتی میزان مصرف برق، شبکه در حالت پایدار بوده است و 
این موضوع حاصل ماه ها و ساعت ها تالش و برنامه ریزی مدیران 
صنعت برق در حوزه های مختلف و نیز مشــارکت بخش های 
مختلف مصرفی به ویژه مشترکان خانگی بوده است که تالش 

می شود این روال تا پایان فصل گرم سال تدوام داشته باشد.

گازپروم، غول انرژی روســیه و شرکت ملی نفت ایران، 
روز گذشته تفاهم نامه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی 
در تاریخ صنعت نفت ایران را همزمان با ســفر رئیس 
جمهوری روسیه به ایران امضا کردند؛ تفاهم نامه ای که 
همگان بر پیگیری و به ســرانجام رســاندن آن تا انتها 
تاکید دارند.به گزارش ایســنا، روابط ایران و روسیه در 
دولت ســیزدهم در مسیر تازه ای قرار گرفته است و دو 
کشور خواهان گسترش روابط در همه سطوح اقتصادی 
و سیاسی هستند. هم اکنون نیز ۴ میلیارد دالر قرارداد با 
شرکت های مختلف روسی برای سرمایه گذاری در حال 
اجراست و سرمایه گذاری خارجی دولت آقای رئیسی از 

این جهت با جهش چشمگیری مواجه است.
در این راســتا به منظور توسعه همکاری های راهبردی 
ایــران و روســیه، توافقــات اولیــه ای بــرای افزایش 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی و گازی روسیه 
ازجملــه گازپروم در ایــران در هفته های اخیر صورت 
گرفت. پــس از حضور مدیر عامل شــرکت ملی نفت 
ایران و جمعی از مدیران ارشد این شرکت در همایش 
اقتصادی سن پطرزبورگ و مالقات با شرکت های مهم 
نفت و گاز روســی و در پی دستور مستقیم والدیمیر 
پوتین، مدیران ارشــد شرکت گازپروم هفته گذشته به 
تهران ســفر کرده و طی مالقات با مقامات وزارت نفت 
محورهای اصلی یک تفاهمنامه استراتژیک بین شرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت گازپروم روسیه را مشخص 
کردند.این محورها شــامل همکاری در توسعه میادین 
نفت و گاز ایران من جمله میادین گازی کیش، پارس 
شــمالی، پارس جنوبی و شش میدان نفتی، سواپ گاز 
و فــرآورده های نفتی، طرح های LNG، احداث خطوط 
لوله صادرات گاز و همکاری های علمی و تکنولوژی بوده 
است. چنانچه محورهای این تفاهمنامه اجرایی شوند، 
بیش از ۴0 میلیارد دالر سرمایه گذاری توسط شرکت 
گازپروم در ایران شــکل خواهــد گرفت که بزرگترین 
سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت ایران محسوب 

می شود.

تاکید بر پیگیری و عملیاتی شــدن تفاهم ها و 
قراردادهای ایران و روســیه در بخش نفت و گاز 

تا انتها
این تفاهم نامه ابعــاد مهم و قابل توجهی دارد تا جایی 
که روز گذشــته حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی در دیدار بــا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهــوری روســیه و هیات همراه بــا تأکید بر 
ضرورت عملیاتی شــدن تفاهم هــا و قراردادهای بین 
دو کشور، هوشیاری در مقابل سیاست های فریبکارانه 
غرب را الزم دانسته و خاطرنشان کردند همکاری های 
بلندمدت ایران و روســیه عمیقاً به نفع هر دو کشــور 
است.ایشــان در این دیدار با تأکید بــر اینکه حوادث 
جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های 
روزافزون و متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای 
متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در 

جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند.

ظرفیت تولید نفت به 5.۷ میلیون بشکه و ظرفیت 
تولید گاز به 1.5 میلیارد مترمکعب می رسد

تاکید مقام معظم رهبری بر عملیاتی شدن تفاهم نامه 
و قراردادهای بین ایران و روسیه اهمیت این تفاهم نامه 
را دو چندان کرده اســت و عزم جدی برای تبدیل این 
تفاهم نامــه به قرارداد وجــود دارد چراکه صنعت نفت 
ایران نیازمند ســرمایه اســت و بر اســاس برنامه های 
تولیــد نفت و گاز، پیش بینی شــده که در افق 1۴08 
با انجام 1۶0 میلیارد دالر سرمایه گذاری، ظرفیت تولید 
روزانه نفت به ۵.7 میلیون بشــکه و ظرفیت تولید گاز 
به 1.۵ میلیارد مترمکعب در روز برســد و امروز مؤلفه 
رشــد اقتصادی در دولت سیزدهم ســرمایه گذاری در 
میدان های نفــت و گاز به ویژه میدان های مشــترک 
بوده که با جهشــی قابل مالحظه روبه رو است.در این 
بین همکاری با شــرکت های بزرگ و صاحب نام یکی 
از جهت گیری هــای صنعت نفت ایران تعریف شــده 
به این منظور بخشــی از سبد ســرمایه گذاری شرکت 
ملی نفت ایران با ســهم ارزنده و مهمی برای شــرکت 
گازپروم تعریف شد. محسن خجسته مهر - مدیرعامل 
شرکت ملی نفت - روز گذشته در این رابطه اعالم کرد: 
با دیپلماســی انرژی فعال و مذاکرات فشرده با کشور 
روسیه و شرکت های صاحب نام تفاهم نامه و قراردادهای 
جدیدی امضا خواهیم کرد، سال گذشته نیز دو قرارداد 

جدید با دو شرکت مهم امضا شد.

در  بزرگترین ســرمایه گذاری خارجی  جزئیات 
صنعت نفت ایران

وی به تداوم مذاکرات از سال گذشته تاکنون اشاره کرد 
و افزود: در دو ماه گذشته مالقات مهمی با الکسی میلر، 
مدیرعامل گازپروم انجام شد که در این مالقات به تفاهم 
مهمی دســت یافتیم، امیدواریم بــا ادامه روند تحولی 
انجام سرمایه گذاری و افزایش تولید نفت و گاز در دولت 
سیزدهم، نقش مهمی در ارتقای اقتصاد ایران ایفا کنیم.

به گفته مدیر عامل شــرکت ملی نفت توسعه میدان 
گازی کیــش و پارس شــمالی از جمله محورهای این 
تفاهم نامه است که با توسعه و سرمایه گذاری حدود 10 
میلیــارد دالری در این دو میدان بیش از 100 میلیون 
مترمکعب گاز تولید خواهد شــد.وی به آغاز مذاکرات 
برای توســعه ۶ میدان نفتی با گازپروم پس از امضای 
این تفاهم نامه اشاره و اظهار کرد: فشارافزایی در میدان 

پارس جنوبی برای نگهداشــت و افزایش تولید بسیار 
مهم و حیاتی است که در بزرگ ترین میدان گازی دنیا 
با حدود 1۵ میلیارد دالر ارزش انجام می شــود.بر این 
اساس سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، 
تعریف بسته انتقال فناوری با مراکز فناوری و پژوهشی 

گازپروم از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

پیگیری جدی برای اجرایی شــدن تفاهم نامه و 
اسناد امضاشده با روسیه

امروز نیــز احمد اســدزاده - معاون امــور بین الملل 
و بازرگانــی وزیر نفت گفته اســت که اجرایی شــدن 
تفاهم نامه و اسناد امضاشده با روسیه را به صورت جدی 
پیگیری می کنیم. این تفاهم نامه  در راســتای منافع 
بلندمدت هر دو کشــور ایران و روسیه در بخش نفت و 
گاز  بوده و حامل پیام راهبردی است.وی با بیان اینکه 
روســیه و ایران به صورت گام به گام و هدف گذاری شده 
در حال عمق بخشــی به همکاری های خود در صنعت 
نفت هستند، تصریح کرد: در دور جدید همکاری های 
دو کشــور ســرفصل های متنوعی دیده شده است که 
ان شاءاهلل در صورت تحقق، تعامالت دو کشور در حوزه 
نفــت و گاز را دچار جهش خواهد کرد. به عنوان نمونه 
یکی از محورهای همکاری مربوط به بخش توســعه و 
انتقال فناوری است که اقدام های بسیار خوبی در حال 
انجام است و ان شاءاهلل در آینده شاهد تحوالت خوبی در 
این بخش خواهیم بود.طق اعالم وزارت نفت، اسدزاده 
با تأکید بر اینکه آســیب جــدی در روابط میان ایران 
و روســیه بسنده کردن به امضای اسناد راهبردی بوده 
اســت، افزود: این رویکرد سبب شده تا با وجود نیاز و 
ضرورت همکاری میان دو کشور، همکاری ها به مرحله 
اجرا نرسد. تالش ما این است که اسناد و تفاهم نامه هایی 
که امضا شده است در آینده نزدیک اجرایی شود و این 

موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

فرصت های طالیی برای ایران و روسیه
نگاه کارشناســان و صاحب نظــران در این حوزه نیز 
نسبت به ایجاد این همکاری مثبت است، آنطور که از 
طرف آن ها اعالم شــده این تفاهم نامه  می تواند راهی 
برای حل مشکالت صنعت نفت و گذری برای ارتقاء و 
افزایش توان این صنعت باشد؛ محمد خطیبی - نماینده 
سابق ایران در اوپک در همین باره به ایسنا گفت: ایران 
و روسیه می توانند همکاری خوبی را با یکدیگر داشته 
باشند چراکه شــرایط افزایش همکاری اکنون فراهم 

است و شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است.
وی افزود: باتوجه به اینکه روســیه تحریم شده و غرب 
تحریم های سنگینی را بر روســیه اعمال کرده است، 
شرکت های روسی مانند گذشته نبوده و با محدودیت 
روبرو هســتند، بنابراین این موضــوع می تواند موجب 
ایجاد یک همکاری متقابل بین ایران و روســیه شود، 
چراکه هر دو کشور تحریمی هستند و شرایط همکاری 

فراهم است.

جزئیات بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

مدیرعامل شــرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اوراق گواهی سپرده 
کاالیی نفت خام گفت: ان شاءاهلل جزئیات این طرح تا دو ماه آینده اعالم خواهد شد.به  
گزارش ایســنا، اواخر اردیبهشت ماه محسن خجســته مهر - مدیر عامل شرکت  ملی 
نفت - در یک نشســت خبری، اعالم کرد که برای یک طرح که با نام گواهی ســپرده 
کاالیی نفت شــناخته می شود، در این شرکت به جمع بندی رسیدیم و پس از مذاکره 
با بانک مرکزی جمهوری اســالمی، بورس انرژی و ســازمان برنامه و بودجه، در حال 
مذاکره برای دریافت مجوز هســتیم. قرار است این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و 
مردمی سازی اقتصاد باشد و به تنوع روش های فروش در شرکت ملی نفت ایران کمک 
کند.وی از این روش به عنوان ابزاری نو یاد کرد و گفت: طبقه ای تازه از دارایی ها برای 
ســرمایه گذاری مردم و بازاری نو برای نفت خام و میعانات گازی فراهم خواهد شد؛ به 

این ترتیب مردم قادر خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت، شکلی نوین از 
سرمایه گذاری و پس انداز را تجربه کنند که سبب ثروت اندوزی ملی می شود. این روش 
می تواند کنترل کننده تورم و ایجادکننده رونق اقتصادی در سطح کالن شود.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت توضیح داد: به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، تأمین نقدینگی 
با مشــارکت دادن مردم برای استفاده از منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت ایران 
انتشــار اوراق سپرده کاالیی در دستور قرار گرفت تا شرکت با انتشار این اوراق بتواند 
منابع مالی را در اختیار بگیرد و در زمان های مشــخص این نفت تحویل خریدار شود. 
این اقدام امســال اجرایی خواهد شد.خجسته مهر اوایل خردادماه نیز در گفت وگویی 
اعالم کرده بود که پیشــنهاد جدیدی در این شــرکت و یک مدل جدید فروش نفت 
ارائه شــده که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام اســت و آن هم انتشار اوراق مربوط 

به گواهی سپرده کاالیی است که با انتشار این 
اوراق، بخش داخلی کشــور می تواند منابع در 
دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به منظور 
انجام ســرمایه گذاری قرار دهند.  به گفته وی، 
همچنین تملک معادل نفت خام، نقدینگی را 
متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می کنیم، 
در اختیار این شــرکت قرار خواهــد داد و به 
صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد 

نیاز را تامین خواهیم کرد. جزئیات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطالع مردم 
می رسد.مدیرعامل شرکت ملی نفت، به تازگی درباره آخرین تغییرات اعمال شده برای 
اجرای این طرح به ایســنا، گفت: جزئیات این طرح با طی تشریفات در دولت به زودی 
اعالم می شــود و اکنون در حال طی کردن تشــریفات است و در صورت نهایی شدن 

اعالم خواهیم کرد.

طرح دولت برای فروش نفت به مردم به کجا رسید؟
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گزیده خبر

در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت:
 تجلیل از مجید مرادیان پیشکسوت 

رسانه و روابط عمومی 
اصفهــان - در آیین جشــن ملی ارتباطــات و روابط 
عمومی- جشــنواره ایده های خالق )ویژه گرامیداشت 
دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران( ، از مجید مرادیان 
پیشکســوت رسانه و روابط عمومی تجلیل شد. در این 
آیین که دکترخسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی 

ایران، دکتر امیر عباس تقی پور مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات و دبیر 
کل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران، دکتر سید رضا کاظمی دینان رئیس 
شــورای هفته ارتباطات و روابط عمومی و تعدادی از اساتید و کارشناسان علوم 
ارتباطات و روابط عمومی حضور داشــتند،ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه و نقش 
روابط عمومی، و تجلیل تعدادی از پیشکسوتان روابط عمومی، برترین های روابط 
عمومی خالق نیز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.شــایان ذکر اســت مجید 
مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی بیش از ۳۰ سال سابقه ی حرفه ای را 
در دو حوزه ی روابط عمومی و رســانه در کارنامه ی خود دارد. وی از سال ۱۳۷۳ 
و پس از استخدام در شرکت ذوب آهن اصفهان و طی مدارج کارشناسی و پشت 
سر گذاشتن پست های سازمانی مرتبط، از سال ۱۳۹۴ تاکنون، در پست سازمانی 
معاون مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان مشغول به فعالیت  است. مرادیان، 
دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری و دانشجوی »دوره 
عالی مدیریت روابط عمومی)DBE(« به همراه تحصیالت حوزوی اســت. ضمن 
آنکــه، حضور فعالی در نهادهای حرفه ای و صنفی دارد. این پیشکســوت روابط 
عمومی عضو و از اعضای تشــکیل دهنده ی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان، عضو و از اعضای تشــکیل دهنده ی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان، 
عضو انجمن هــای علمی و صنفی روابط عمومی اســتان اصفهان، عضو انجمن 
متخصصان روابط عمومی ایران، عضو شورای سیاست گذاری انجمن روابط عمومی 
ایران در استان اصفهان، عضویت حرفه ای و حقیقی خانه روابط عمومی ایران، مدیر 
روابط عمومی حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب آهن و عضو مشورتی 

»ماهنامه روابط عمومی و صنعت« را در کارنامه خود دارد.

در جشن ملّی ارتباطات و روابط عمومی؛
 جایزه ملّی روابط عمومی خّلق 

به فوالد مبارکه رسید
جشــن ملی ارتباطــات و روابط عمومــی، همزمان با 
بزرگداشت مقام شــامخ پدر روابط عمومی و اختتامیه 
دومین جشنواره ایده های خالق روابط عمومی با حمایت 
شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شــد.در این مراسم خسرو رفیعی رئیس انجمن 

روابط عمومی ایران در ســخنانی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی روابط عمومی 
گفت: در این روز بزرگ، افرادی که از جنس روابط عمومی هستند باید همه تالش 
خود را برای شناساندن روابط عمومی به مردم کشور و دنیا داشته باشند.وی افزود: 
مفاهیم روابط عمومی باید از سنین پایین به جامعه منتقل شود و در این زمینه از 
سنین دبستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران خاطرنشان کرد: دکتر نطقی، پدر روابط عمومی 
ایران یکی از بزرگترین استادان روابط عمومی و عامل اصلی تشکیل انجمن روابط 
عمومی بوده که خدمات زیادی ازجمله تأسیس رشته روابط عمومی را به جامعه 
تقدیم کرده اســت.رفیعی تصریح کرد: توسعه پایدار نیازمند روابط عمومی است 
و باید در متن باشــد، نه در حاشــیه یک ســازمان و باید بتواند وظایف خود را 
در کنار مدیران ســازمان انجام دهد.وی در پایان اذعان داشــت: روابط عمومی  
شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به عنوان ۲ صنعت بزرگ کشور، 
به فعالیت های شایسته و درخور توجهی مشغول هستند.در این مراسم اختتامیه 
جشنواره ایده های خاّلق روابط عمومی که با شعار جهاد تبیین، روابط عمومی و 
امید اجتماعی برگزار شد، از فعالیت روابط عمومی استان و کشور تجلیل گردید.
همچنین در این مراسم از واحد روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تجلیل شد و 

جایزه ملّی روابط عمومی خاّلق به این شرکت اهدا شد.

چادرملوی اردکان یزد نماینده استان یزد در 
لیگ دسته اول فوتبال کشور

شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو با خرید امتیاز باشگاه قشقایی شیراز در فصل 
آینده در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور حضور پیدا خواهد کرد.شرکت 
معدنی و صنعتی چادر ملو با خرید امتیاز باشــگاه قشقایی شیراز در فصل آینده 
در مســابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور حضور پیدا خواهد کرد.بعد از توافق 
میان مدیران باشــگاه قشقایی و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این تیم  در 
لیگ دسته ا ول کشور  در مسابقات حضور پیدا خواهد کرد. همچنین آقاي سعید 
اخباری به عنوان سرمربی تیم فوتبال چادرملو برگزیده و تمرینات تیم به زودی 
شروع خواهد شد.در پی مذاکرات و تعامل با اداره کل ورزش و جوانان استان یزد و 
با رویکرد کمک به اجرای برنامه چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ورزش استان، شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو ســال گذشته فعالیتهای باشگاهی خود در شهرستان 
اردکان را در رشته های والیبال، شمشیربازی، دو و میدانی و بدمینتون آغاز و در 
ســال جاری فوتبال ساحلی نیز به آن اضافه گردید. همزمان به دستور مهندس 
تقی زاده مدیر عامل به منظور ایجاد زیرساخت ورزشی مناسب، احداث چندین 
طرح ورزشی بزرگ از جمله استادیوم فوتبال در پروژه عظیم گردشگری چادرملو 
به مساحت ۴۴ هکتار در شهرستان اردکان مورد مطالعه قرار گرفته و آغاز گردید.

ارائه خدمات متنوع به همراه تخفیف بهمن 
موتور در طرح تابستان 1401

شرکت بهمن موتور طرح خدمات پس از فروش با عنوان »طرح تابستان ۱۴۰۱" 
را با هدف ارائه خدمات مطلوب در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان برگزار 
می کند.علیرضا توکلی مدیر توسعه خدمات و امداد گروه بهمن با بیان اینکه ارائه 
خدمات در طرح تابستان ۱۴۰۱ گروه بهمن متنوع تر از سنوات گذشته می باشد 
 ،)Dignity( دیگنیتی ،)Fidelity( گفت: این طرح برای خودرو های فیدلیتی ،
مــزدا )Mazda(، هاوال )Haval(، پیکاپ کاپــرا، وانت کارا و ون باری اینرودز 
اجرا می شــود.مدیر توســعه خدمات و امداد گروه بهمن می گوید: در این طرح 
انجام بازدید هــای فصلی خودرو ها به منظور جلوگیــری از افزایش هزینه های 
تعمیرات در اولویت قرار گرفته است که به صورت رایگان انجام شده تا از اعمال 
هزینه های بعدی به مشــتریان در آینده جلوگیری شود.به گفته توکلی، بازدید 
عملکرد سیســتم کولر، ترمز، خنک کاری موتور، باتری، سطح سیاالت )ضدیخ، 
روغن ترمز، روغن هیدرولیک، منبع آب شیشــه شور( و نشتی های مرتبط  از 

جمله خدمات رایگان ارائه شده در طرح تابستان ۱۴۰۱ است.

چه محتواهایی در اینترنت محدود 
شده است ؟

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطالعات گفت: صرفا دسترســی 
بــه محتویــات غیراخالقــی و 
خشــونت شــدید محدود شده 
اســت و محدودیتــی در هیچ 
اعمال  دیگری  موتور جستجوی 
نشده است.به گزارش ایسنا،  عیسی زارع پور در حاشیه نشست 
هیات دولت درباره خبر قفل کودک در یک موتور جســتجوی 
بین المللی گفت: یکی از نگرانی های جدی خانواده های ایرانی 
محدودیت در دسترســی بــه برخی محتویات اســت که در 
جمهوری اســالمی هم ممنوع هستند. ما با کمک اپراتورهای 
ارتباطــی امکانــی را فراهم کردیــم که صرفا دسترســی به 
محتویات مستهجن، غیراخالقی با خشونت  بسیار شدید توسط 
پلتفرم های جستجو از طریق اپراتورهای مخابراتی محدود شود. 
نه بحث قفل کودک است، نه محدودیت دیگری در موتورهای 

جستجو ایجاد شده است.

یک مقام مسئول:
موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا 

تا ۳ ماه دیگر امضا می شود
یک مقام مســئول گفت: موافقت نامه تجــارت آزاد ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا پس از تایید مقامات ۶ کشــور تا 
ســه ماه آینده به امضا خواهد رســید.به گزارش خبرگزاری 
مهر، میرهادی ســیدی در کارگاه بین المللی آموزش تجارت 
با فدراســیون روســیه، با تاکید بر اینکه امضای موافقت نامه 
ایران تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اهمیت بسیاری 
دارد، اظهار کرد: تا ســه ماه آینده موافقت نامه تجارت آزاد به 
مرحله امضا می رسد که زیرساخت مهمی در مبادالت تجاری 
محسوب می شود و بر اساس آن ۸۰ درصد تعرفه های گمرکی 
بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد.مشاور 
امور بین الملل و توافقنامه های تجاری سازمان توسعه تجارت 
ایران افزود: برای افزایش تجارت با پنج کشــور عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا باید از همین امروز تجار و فعاالن اقتصادی 
تمهیدات خود را برای اســتفاده از این فرصت به کار ببندند. 
باید توجه داشت که ۵۰ درصد تجارت امروز جهان بر اساس 
موافقت نامه ها با تعرفه اندک انجام می شود. سهم ایران در این 
بخش ۵ درصد اســت که شکاف بزرگی با جهان ایجاد کرده 
اما امضای موافقت نامه با اوراســیا می تواند آن را پوشش دهد.

سیدی تاکید کرد: تولید در جهان امروز شامل تهیه مواد اولیه 
از کشورهای مختلف جهان است که برای دستیابی به آن نیاز 
به تســهیل روابط وجود دارد که در این مسیر موافقت نامه ها 
بسیار کمک کننده هستند.وی گفت: بازار ۱۸۰ میلیون نفری 
اوراســیا ظرفیت بسیار عظیمی برای ایران فراهم می کند که 

می توانیم از آن بهره مند شویم.

ایران حلقه اتصال چین به خلیج فارس، خزر و اروپا
در سال های گذشته مسئله احیای راه ابریشم و اتصال چین به 
اروپا از طریق ایران مطرح شده که مشکالت مختلف مانع تحقق 
این مســاله و قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیتی شرق و غرب 
شده است اما اخیرا معاون وزیر راه در این باره با سفیر چین در 
ایران دیدار و مذاکره کرده است.به گزارش ایسنا، مساله احیای 
راه ابریشــم سال های بسیاری است که از سوی مقامات چینی 
مطرح شــده و آن ها می خواهند با استفاده از مرزهای مشترک 
با کشورهای مختلف و حمل و نقل ترکیبی کاالهای خود را از 
طریق ترانزیت بیش از پیش به اروپا و کشورهای غربی برسانند. 
در این میان ایران به عنوان یکی از کشــورهای واسط همیشه 
در این پروژه مطرح بوده که البته مشــکالت و موانع مختلفی 
در این راه وجود دارد که احتمال حذف ایران را از راه ابریشــم 
افزایش داده است.سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس نیز 
در گزارشــی به وضعیت مســیرهای ترانزیتی ایران پرداخته و 
ضمن نامطلوب توصیف کردن زیرســاخت های حمل و نقلی 
ایران هشدار داد که کشورهای همسایه و رقبای ایران به سرعت 
مسیرهای موازی با مسیرهای ایران را ایجاد کرده و آن را توسعه 
داده اند. در این گزارش تاکید شــد: راه های موازی مســیرهای 
ایران نه تنها ســهم ایران از ترانزیــت منطقه ای را تحت تاثیر 
قرار داده اســت که در آینده باعث برداشت بیشتر همسایگان 
از میادین مشــترک نفتی و جذب فرصت های اقتصادی ایران 
خواهد شــد.در همان ایام جواد هدایتــی- مدیرکل ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- 
در این باره به ایســنا اینگونه توضیح داد: اگر ایران در راستای 
توسعه ترانزیت و تقویت حضور خود در کریدورهای بین المللی 
گام برندارد، در آینده ای نه چندان دور از مســیرهای ترانزیت 
مانند راه ابریشم حذف خواهیم شد.وی افزود: هم اکنون فاصله 

بســیار زیادی بین آنچه اعداد و ارقــام از میزان ترانزیت ایران 
نشــان می دهد با آن چیزی که پتانســیل آن را داریم، وجود 
دارد اما طی سالیان گذشته میزان ترانزیت کشور به حدود ۱۲ 
میلیون تومان هم رسیده است و می توانیم آن را تا ۵۰ میلیون 
تن در ســال افزایش دهیم. این در حالی اســت که هم اکنون 
ترانزیت ایران با کاهش قابل مالحظه ای مواجه شــده اســت.

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی ســازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای ادامه داد: از ســوی دیگــر باید بتوانیم از 
ظرفیت ناوگان خودمان استفاده کنیم و در این حوزه قیمت ها 
باید ساماندهی شود. به گونه ای که اگر یک کامیون ۲۰ هزار دالر 
قیمــت دارد برای خرید و واردات آن نیز به همین میزان هزینه 
شــود نه اینکه یک راننده برای خرید کامیون قیمتی ۸ تا ۱۰ 
برابر نرخ بین المللی پرداخت کند. اگر یک راننده کامیون حدود 
۷ میلیارد تومان برای خریــد یک کامیون نو هزینه کند دیگر 

نمی تواند با کشورهای همسایه رقابت کند.هدایتی تصریح کرد: 
از سوی دیگر اگر الزامات توسعه ترانزیت و کریدورهای ترانزیتی 
را رعایت نکنیم به عضویت کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین 
المللی مهم حوزه حمل و نقل و ترانزیت در نیاییم، ممکن است 
در آینده جلوی ترانزیت ما را بگیرند و مجبور باشــیم دست به 
دامان ناوگان و کامیون های خارجی باشیم. این این بدان معنی 
است که ممکن است در آینده به تدریج از کریدورها و مسیرهای 
ترانزیت مانند راه ابریشم حذف شویم یا آنکه آنقدر ترانزیت ایران 
ناچیز شده و به حداقل برسد که بود و نبود آن اهمیتی نداشته 
باشد.البته روز گذشته شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزیر 
راه و شهرسازی در دیدار با سفیر چین در ایران درباره ترانزیت 
شــرقی-غربی ایران از چین تا اروپا مذاکراتی انجام داد تا شاید 
بتــوان جایگاه ایران را در این معــادالت تقویت و تثبیت کرد.

وی در این باره گفت: ایران با توجه به زیرســاخت ها و امکانات 
فعلی و برنامه های پیش رو قابلیت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی 
منطقه را به ویژه در مســیر شرقی_ غربی دارد. ایران همچنین 
در محور کریدورهای شمال به جنوب و در مسیر شرق به غرب 
می تواند نقش ســازنده ای را در فضای برد_ برد با سایر کشورها 
ایفا کند.افندی زاده ایران را بهترین مســیر اتصال به اروپا برای 
کشورهای آسیایی دانســت و به پایگاه خبری وزارت راه گفت: 
این امر تا چند ســال آینده محقق خواهد شــد.   چرا که تمام 
شــبکه های ریلی کشور ایران در چند سال آینده به هم متصل 
شــده و بهترین مسیر برای کشورهای چین و روسیه در جهت 
اتصال به مقاصد مختلف اســت.حاال باید دید این مذاکرات به 
نتیجه مطلوبی خواهد رسید یا خیر و آیا دولت می تواند بودجه و 
اعتبارات مناب برای تکمیل خطوط ریلی و زیرساخت های الزم 

برای ترانزیت دریایی را در شمال و جنوب کشور تامین کند؟

طبق اعالم سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، طی سه روز مهلت ثبت نام دومین 
مرحله از فــروش خودرو بصورت یکپارچه، 
بالغ بر شش میلیون و ۵۷ هزار نفر ثبت نام 
کرده اند که نسبت به مرحله اول ۵۰ درصد 
رشد ثبت نام دیده می شود؛ نتایج این دوره 
یکشــنبه هفته آتی )۲ مــرداد ماه( اعالم 
خواهد شــد.طبق اعالم امیــد قالیباف به 
ایسنا، در این دوره در مجموع شش میلیون 
و ۵۷ هــزار و ۵۵۵ نفر در طرح های فروش 
فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید 
خودروسازان اعم از نیمه دولتی  و خصوصی 
مشــارکت و اقدام به ثبت نــام برای حدود 
۷۶ هزار و ۷۰۰ دســتگاه خودرو کرده اند. 
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطر نشــان کرد: علیرغم اینکــه در دور 

نخســت متقاضیان یک هفته برای ثبت نام 
مهلت داشــتند، اما در این دوره به سه روز 
محدود شــده بود، اما حــدودا ۵۰ درصد 
تعداد ثبت نام نســبت به دور اول بیشــتر 
شده است.وی در رابطه با زمان قرعه کشی 
و اعالم نتایج خبر داد: نتایج قرعه کشــی با 
نظارت ســازمان حمایت از تولیدکنندگان 

و مصرف کننــدگان، یکشــنبه هفته آینده 
)۲ مرداد ماه( اعالم خواهد شــد. این مدت 
به ســبب تطبیق اطالعات و داده های ثبت 
نام کنندگان بــا طرح جوانــی جمعیت و 
کنترل واجد شــرایط بودن در نظر گرفته 
شده است.به گزارش ایسنا، دومین مرحله 
ثبت نام و فروش خودرو )با قرعه کشــی( از 

طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به 
مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، از 
ابتدای هفته جاری )شنبه ۲۵ تیرماه( آغاز 
شد و به مدت ســه روز )تا ساعت ۱۷ روز 
ادامه داشت.شایان  تیرماه(  سه شــنبه ۲۸ 
ذکر اســت، با توجه بــه اینکه محصوالتی 
نظیر جک S۵، کوییــک معمولی، کوییک 
S، کوییک R، ساینا S، شاهین و محصوالت 
مدیران خــودرو وکرمان موتــور در قالــب 
پیش فروش یکســاله، مشارکت در تولید و 
طرح های جوانی جمعیت بدون قرعه کشی 
عرضه شده اند، تا پایان زمان تکمیل ظرفیت 
از طریق بخش طرح های بدون قرعه کشی 
https://sale.  ســامانه یکپارچه به نشــانی
ادامــه    iranecar.com/public/instant-sale

خواهد داشت.

ثبت نام بالغ بر6 میلیون نفر در فروش یکپارچه خودرو

 ثبت نام طرح های خارج از قرعه کشی، ادامه دارد

امیدی به آینده روشن طل هست؟
طال - چهارشنبه - با کاهش فشار متوازن از سوی دالر آمریکا که 
ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه بود، ثابت ماند و سرمایه گذاران 
منتظر تصمیمــات کلیدی افزایش نرخ بهره از ســوی بانک های 
مرکزی بزرگ بودند که می تواند چشــم انداز روشن تری را برای 
طال ارائه دهد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۸ 
صبح به وقت شرقی با ۰.۵درصد کاهش به ۱۷۱۲ دالر و ۳۰ سنت 
رســید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۰۳درصد کاهش به ۱۷۱۳ 
دالر و ۳۰ سنت رسید.دالر برای چهارمین جلسه متوالی کاهش یافت و شمش با قیمت دالر را در 
سطوح باال برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند، ارزان تر شد. بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری 
ایاالت متحده افزایش یافت و باالی ۳ درصد باقی ماند و جذابیت شمش های بدون بازده را کاهش 
داد.شاخص جهانی سهام در روز سه شنبه همزمان با افزایش انتظارات بانک مرکزی اروپا برای اعمال 
افزایش بیشتر نرخ بهره در این هفته، بیشترین افزایش درصدی یک روزه خود را در نزدیک به یک 
ماه گذشته ثبت کرد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در حال 
بررسی افزایش ۵۰ واحد نرخ بهره در نشست روز پنجشنبه خود برای مهار تورم بی سابقه هستند.

اگرچه طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می شــود اما نرخ های بهره باالتر و بازده اوراق 
قرضه، هزینه فرصت نگهداری شــمش را افزایش می دهد که ســودی به همراه ندارد.رئیس بانک 
مرکزی استرالیا امروز چهارشنبه اعالم کرد که برای متوقف کردن چرخه تورمی به افزایش نرخ بهره 
نیاز است و پیشنهاد کرد که نرخ ها حداقل می توانند از سطوح پایین فعلی دو برابر شوند.به گزارش 
رویترز، آمارهای گمرکی روز ســه شنبه نشــان داد که سوئیس در ماه ژوئن ۲۸۴ کیلوگرم طال به 
ارزش حدود ۱۶ میلیون دالر از روسیه وارد کرده است که در مقایسه با بیش از ۳ تن به ارزش حدود 
۲۰۰ میلیون دالر در ماه می کاهش داشته است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸.۷۹ دالر رسید، پالتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۷۷ دالر رسید و 

پاالدیوم با ۱.۶ درصد افزایش به ۱۹۰۵ دالر و ۵۰ سنت رسید.

چالش جدید برای شرکت های انگلیسی
رکود مانع سرمایه گذاری می شود؟

شــرکت های بزرگ بریتانیایی در آستانه رکود هســتند اما همچنان قصد 
سرمایه گذاری دارند.به گزارش ایسنا، بر اساس نظرسنجی شرکت حسابرسی 
دیلویت، شــرکت های بزرگ بریتانیایی با تمرکز بر کاهش هزینه ها، خود را 
برای رکود آماده می کنند اما برنامه های ســرمایه گذاری آنها همچنان قوی 
اســت که نشان می دهد از رکود شدید هراسی ندارند. نزدیک به دو سوم از 
مدیران ارشد مالی که توسط دیلویت مورد سوال قرار گرفتند، فکر می کردند 
که رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده ناشــی از افزایش تورم است که تقریبا 
۹۰ درصد از مدیران مالی گفته اند طی دو ســال آینده از ۲.۵ درصد فراتر 
خواهد رفت.این نشان دهنده کاهش شدید رشد قیمت بیش از ۹ درصد در 
حال حاضر است اما باالترین سهم از زمانی بود که این سوال برای اولین بار 
در ســال ۲۰۱۳ پرسیده شد. هزینه های ورودی باالتر به مشتریان منتقل 
می شد، اگرچه شرکت ها حاشیه سود را نیز کاهش می دادند.بانک مرکزی 
انگلیس به دقت به دنبال نشــانه هایی است که نشان می دهد تورم باال در 
اقتصاد تعبیه شده است و نشان داده است که آماده است در صورت نیاز نرخ 
هــای بهره را بیش از حرکت های یک چهارم درصدی معمول خود افزایش 
دهد.کاهش هزینه ها اولویت اصلی مدیران شرکت کننده در نظرسنجی سه 
ماهه بود. ایان اســتوارت، اقتصاددان ارشــد دیلویت گفت که شرکت ها در 
حالی که برای رکود اقتصادی آماده می شوند، پول نقد جمع آوری می کنند 
اما قصد ســرمایه گذاری آن ها، در حالی که کمتر از نظرســنجی های اخیر 
دیلویت بود، بیشتر از دوره قبل از رکود شدید قبلی در اقتصاد بود.بر اساس 
گزارش رویترز، استوارت گفت: آنها مطمئنا منتظر زمان های سختی هستند 

اما عناصری وجود دارد که نشان می دهد در حال بررسی آن هستند.

رییــس کل بانک مرکزی گفت: حجم معامــالت روبل - ریال 
بــه مرور افزایش می یابد و دیگر فقــط ارزی به نام دالر و یورو 
تعیین کننده نرخ ارز کشــور نیســت، بلکه روبل هم کنار سایر 

ارزها موجودیت می یابد.به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در 
حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشی درباره بخشنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه 
جلوگیری از گرو گرفتن بخشــی از تسهیالت توسط بانک ها و 
دور زدن این بخشنامه از ســوی برخی بانک ها، گفت: این امر 
قطعاً خالف است ما قباًل هم اعالم کردیم که بانک ها حق ندارند 
بخشی از وجوه ناشی از تسهیالت را بلوکه کنند. موارد را اعالم 
کنید تا ما با آن برخورد کنیم.وی در پاســخ به پرسشی درباره 

مکانیسم راه اندازی معامله روبل - ریال اظهار کرد: همانطور که 
اعالم شد معامله روبل در برابر ریال شروع شد که اتفاق بزرگی 
اســت و صادرکنندگان مختلفی که به روسیه صادرات دارند و 
عمدتاً شرکت های خشکبار هستند می توانند ارز خود را در بازار 
توافقی به نرخ عرضه و تقاضا، ارائه کنند و روبل خود را بفروشند.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار از دیروز شــروع شده است که 
البته با دو میلیون روبل شــروع شــد و تداوم خواهد داشت. با 
توجــه به هماهنگی ها با طرف روس و اتخاذ تدابیر الزم، حجم 

این معامالت به مرور افزایــش می یابد و بازار پرعمقی خواهد 
شــد و فقط ارزی به نام دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشور 
نیست. روبل هم کنار سایر ارزها موجودیت می یابد.رییس کل 
بانک مرکزی یادآور شد: حجم معامالت روبل زیاد خواهد شد و 
طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل دالر، کاهش می یابد و البته 
محدود به روبل هم نخواهد بود و سایر ارزها هم در آینده ارائه 
خواهیم کرد تا سبد متنوعی از ارزهای مختلف داشته باشیم و 

اثرگذاری ارزهایی مثل دالر را کاهش دهیم.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره معامالت روبل - ریال
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گزیده خبر

بانک مسکن برگزیده جشنواره ملی »روابط 
عمومی دانش بنیان« شد

طی مراســمی در جشــنواره ملی روابط عمومی، از بانک مســکن در دو حوزه 
»پایش هوشــمند افکار عمومی در فضای مجازی« و »نظرسنجی الکترونیکی 
ســنجش میزان رضایت مشتریان« تقدیر شــد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن - هیبنا ، مراسم اختتامیه این جشــنواره مصادف با بیست و سومین 
سالگرد شادروان دکتر حمید نطقی بنیان گذار روابط عمومی ایران و روز جهانی 
روابط عمومی، در 25 تیرماه، توسط انجمن متخصصان این حوزه و انجمن روابط 
عمومی ایران برگزار شــد.در این مراسم با اهدای لوح سپاس، از مهدی سندگل 
نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مســکن به  عنوان روابط 
عمومی برگزیده در دو حوزه »پایش هوشــمند افکار عمومی درفضای مجازی« 
و »نظرسنجی الکترونیکی سنجش میزان رضایت مشتریان« تقدیر شد.سندگل 
نظامی در حاشیه این مراسم و در گفت وگو با خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن 
با هدف ارتقای کیفیت خدمات، همواره سعی کرده تا با به کارگیری فناوری های 
نوین و ابزارهای هوشــمند، به سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات 
بانک بپردازد.وی افزود: نتایج حاصل از تحلیل این ارزیابی ها در ارتقای ســطح 
خدمات و رضایت مشتریان به کار گرفته خواهد شد.سندگل نظامی تاکید کرد: 
رویکرد به کارگیری فناوری های نوین درسایر بخش های روابط عمومی در بانک، 
همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.در این گردهمایی، پروفسور باقر ساروخانی 
پدر جامعه شناسی ارتباطات، خطاب به فعاالن حوزه روابط عمومی با بیان اینکه 
شما باید دانش و دانایی را از انحصار خارج کنید، گفت: روابط عمومی این ویژگی 
را دارد که ســازمان را به دنیا معرفی کند.پروفسور ساروخانی با تاکید بر اینکه 

روابط عمومی باید راهبر، نویدبخش و اثرگذار باشد.

 تعیین حدود ارائه خدمات بانکی
 به اشخاص محجور

بر اســاس دســتورالعمل اعالم شده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور تعیین شد.به گزارش روابط 
عمومی؛ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حســاب های سپرده اشخاص کمتر 
از ۷ ســال تمام، ممنوع بوده و از روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱ تمامی ابزارهای 
پرداخت برای این گروه از مشــتریان غیر فعال خواهد شــد.ضمنا اختصاص هر 
گونه ابزار پرداخت به حســاب های ســپرده اشــخاص ۷ تا ۱2 سال تمام تنها 
در قالــب اعصــای کارت پرداخت فیزیکی مقدور خواهد بود و از روز شــنبه ۱ 
مردادمــاه ۱۴۰۱ تمامی ابزارهای پرداخت برای این گروه از مشــتریان نیز غیر 

فعال خواهد شد.

فروش 120.000 میلیارد ریال گواهی 
سپرده بانک ملت از اول مرداد 1401

فروش مرحله هفتم گواهی سپرده  مد ت دار ویژه  سرمایه گذاری )عام( با  نام بانک 
ملت از روز شــنبه اول مردادماه ۱۴۰۱ شروع می شود.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، فروش ۱2۰،۰۰۰ میلیارد ریال گواهی ســپرده  این بانک از روز اول 
مردادماه آغاز شــده و امکان فروش آن تا اتمام مبلغ منتشره فراهم خواهد بود.
بر اســاس این گزارش، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نام 
بانک ملت، دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار است و نرخ سود 
علی الحســاب آن ۱8 درصد ساالنه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود 

بازخرید آن، قبل از تاریخ سررسید معادل ۱۰ درصد سالیانه تعیین شده است.

 از سوی بانک پارسیان
پرداخت 610 میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه فرزند آوری
بانک پارســیان همگام باسیاســت های دولت در اجرای بند الف تبصره ۱6 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت ، تا نیمه اول تیرماه ســال جاری، ۱62۱ فقره تسهیالت 
قرض الحسنه فرزند آوری به مبلغ 6۱۰ میلیارد ریال به مشموالن این طرح 
پرداخت کرده اســت.همچنین این بانک در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، 
تا نیمه اول تیرماه با پرداخت 3،۰5۷ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، تعداد 2 هزار و 3۰5 نفر را به خانه بخت فرستاد.گفتنی است؛ بانک 
پارسیان در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی 
همه اقشار جامعه تا پایان سال گذشته نیز بیش از ۴6 هزار و ۷۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه در بخش های ازدواج، درمان، مسکن، اشتغال 
و ضروری به حدود ۱82 هزار نفر پرداخت کرده است.بانک پارسیان بر پایه 
این اقدامات توانست بهترین عملکرد را در حوزه حمایت از محرومان به نام 
خود ثبت کند. گزارش های منتشرشــده نشان می دهد که بانک پارسیان با 
تحقق ۱۱۱ درصدی بودجه ابالغی دربند ب تبصره ۱6 سال ۱۴۰۰ مبنی بر 
حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( باالترین درصد عملکرد را بین بانک های کشور از آن خودکند.

تقدیر استاندار هرمزگان از خدمات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

»مهدی دوستی« استاندار هرمزگان و مدیرکل کمیته امداد حضرت امام )ره( از 
خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران و مدیریت شعب استان هرمزگان تقدیر و 
تشکر کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در بخشی 
از متن این تقدیر آمده است:»توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین مردم 
در نظام اسالمی، فرصت گرانبها و پرافتخاری است که عالوه بر خشنودی مردم، 
موجبــات رضایت پروردگار متعالی را در پی خواهد داشــت و به یقین در این 
راســتا کسانی موفق و ســربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی از این فرصت 
مسئولیت در راســتای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به مردم 
نهایت استفاده را ببرند. خرسندیم که به مدد مردان تالشگر عرصه کار آفرینی، 
گام های مشترک در راه زدودن غبار بیکاری از سیمای استان و برقراری عدالت 
اجتماعی برداشــته ایم، تردیدی نیست که گشــایش افق های نوین در رونق 
اشتغال و کسب و کار، نیازمند همراهی همیشگی و فعاالنه شماست.اکنون که 
در این رهگذر با همتی بلند، در کنار همکاران ارزشــمند خود، مددیار مجموعه 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( استان در ایجاد اشتغال برای محرومین و 
جذب اعتبارات اشتغالزایی بند)ب( تبصره۱6 سال۱۴۰۰ شده اید، مراتب سپاس 
خویش را ابراز می نماییم.امید اســت در ســالی که به نام تولید، دانش بنیان و 
اشــتغالزایی مزین گردیده است همواره در خدمت به مردم عزیز و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داد؛
پرداخت وام ودیعه مسکن صاحبان 

فرزند سوم در 6 بانک
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: ثبت نام وام ودیعه مسکن 
متقاضیان صاحب فرزند سوم فاقد مسکن نیاز به ثبت نام در هیچ 
ســامانه ای ندارد و به صورت حضوری و در 6 بانک انجام می شود.

به گزارش ایِبنا، مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی 
درباره شرایط پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن 2۰۰ میلیون تومانی 
برای افرادی که صاحب فرزند ســوم شده اند، گفت: این تسهیالت 
در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده و مختص خانواده هایی است که 
فرزند ســوم آن ها از سال ۱3۹۹ به بعد متولد شده اند و البته فاقد 
مسکن هستند.به گفته وی این بخشنامه را بانک مرکزی فقط به 
6 بانک مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات، تجارت و پست 
بانک ابالغ کرده اســت.صحابی با بیان اینکه متقاضیان ابتدای امر 
باید به شــعبه بانک مراجعه کنند، گفت: بانک اســتعالم اولیه را 
از سامانه ســمات بانک مرکزی می گیرد، چون طبق نص صریح 
قانون این تسهیالت باید به خانواده های فاقد مسکن پرداخت شود.

وی ادامه داد، گفت: قرار اســت ظرف یکی دو هفته آینده امکان 
اســتعالم از سامانه وزارت راه و شهرســازی برای مشخص شدن 
مالکیت متقاضیان تســهیالت ودیعه مسکن 2۰۰ میلیون تومانی 
که از ســال ۱3۹۹ صاحب فرزند سوم شده اند فراهم شود.معاون 
اداره اعتبــارات بانک مرکزی افزود: درحال حاضر تنها امکانی که 
برای سیســتم بانکی فراهم شده استعالم از طریق سامانه سمات 
بانک مرکزی است تا مشخص شود که متقاضی تسهیالت جعاله یا 
ودیعه مسکن فعال نداشته باشد.وی بابیان اینکه این استعالم کامل 
نیست و نشان نمی دهد فرد مالک مسکن است یا خیر، گفت: اگر 
نص صریح قانون بخواهد اجرا شــود و خانواده فاقد مسکن باشد 
باید از طریق ســامانه وزارت راه و شهرسازی این استعالم صورت 
بگیرد.وی افزود: با همکاران وزارت راه و شهرسازی جلساتی برگزار 
شده است و ظرف یکی دوهفته آینده این امکان فراهم خواهد شد 
که شــعبات این 6 بانک عامل بتوانند ارتباط با سامانه وزارت راه 
و شهرســازی داشته باشند تا آنجا مالکیت متقاضیان بطور کامل 

بررسی شود.

 تصویب صورتهای مالی بانک سامان،
 با رای اکثریت سهامداران

مجمع عمومی عادی بانک ســامان در تاریخ 2۹ تیر ۱۴۰۱ برگزار و 
صورتهای مالی بانک، با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید.به 
گزارش ســامان رســانه، در ابتدای این مجمع که با حضور نزدیک 
به 65 درصد ســهامداران تشــکیل و به رسمیت رسید، پیام هیات 
مدیره بانک ســامان که تشــریح دســتاوردها و موفقیت های بانک 
در سال گذشــته بود، قرائت شــد و در ادامه پس از قرائت گزارش 
حســابرس قانونی، صورت های مالی سال ۱۴۰۰ به تصویب اکثریت 
قاطع سهامداران رســید.بر این اساس و با تصویب سهامداران سود 
هر سهم بانک ســامان مبلغ 55 ریال در نظر گرفته شد. همچنین 
جزییات برگزاری این مجمع و تصمیمات سهامداران به تفصیل در 

سایت کدال اطالع رسانی خواهد شد.

نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را 5۱۰۴ 
هــزار و ۹6۰ میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشــد 3۷.8 
درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه 
امسال، حجم نقدینگی را 5۱۰۴ هزار و ۹6۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد که حاکی از رشــد 3۷.8 درصدی نقدینگی نسبت به پایان 
خرداد ماه ســال گذشته است.این در حالی است که این شاخص 
نسبت به اسفندماه ســال گذشته معادل 5.6 درصد رشد داشته 
اســت.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷2 
بوده که ۷.8 درصد نســبت به خردادماه ســال گذشته افزایش 
داشــته است.البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ 

درصد کم شده است.

بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی
میــزان دارایی های خارجی بانک مرکــزی در پایان خردادماه به 
۷2۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رســید که حاکی از رشــد ۹.3 
درصدی در این سال است.البته میزان دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در این مدت نســبت به پایان سال قبل، ۱.۴ درصد کم 
شده است.همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 
با 3.3 درصد رشــد نسبت به خرداد ســال قبل به 2۰8 هزار و 
3۴۰ میلیــارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 2۷.8 
درصد رشد به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.البته، بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی نســبت به پایان ســال قبل، معادل ۰.۹ 

درصد کم شده است.

اوضاع دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری
این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش 
با 22.6 درصد رشــد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده 
و به ۱65۹ هزار میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک 

نیز با 2۱.8 درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 
2۹.2 درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به 5۴2.۹ هزار 
میلیارد تومان رسید. همچنین، بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد سال گذشته با ۱.۴ 

درصد افت به ۱۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 بدهی  44.9 هزار میلیــاردی بانک های تجاری به بانک 
مرکزی

میــزان دارایی هــای خارجی بانک های تجاری کشــور در پایان 
خردادماه ســال قبل، معادل 23۷.8 هزار میلیارد تومان است که 
نسبت به مدت مشابه سال پیش 2۰.6 درصد رشد نشان می دهد. 
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱2۹.8 هزار میلیارد 

تومان بوده که ۴۴.6 درصد افزایش یافته است.
جمــع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 
2۰۰۴.6 هــزار میلیارد تومان  بوده که به نســبت خرداد ســال 
گذشــته دارای 63.2 درصد رشد است و میزان بدهی بانک های 
تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد امســال به ۴۴.۹ میلیارد 

تومان رسیده است.

بانک های تخصصی چقدر به بانک مرکزی بدهکارند؟
براســاس این گزارش، میــزان دارایی های خارجــی بانک های 
تخصصی در پایان خرداد امسال معادل 3۹5.5 هزار میلیارد تومان 
اســت که نسبت به سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد یافته است.جمع 
کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۱536.2 هزار 
میلیارد تومان اســت که 28.3 درصد رشد دارد. همچنین میزان 
بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکــزی ۴۷.۹ هزار میلیارد 
تومان است که معادل 5.۴ درصد نسبت به پایان خردادماه سال 

گذشته افزایش داشته است.

»تدوین قوانیــن و مقررات مربوط به راه اندازی صندوق های 
سرمایه گذاری بازنشستگی« یکی از مواردی است که سازمان 
بورس و اوراق بهادار در حال حاضر در دســتور کار خود قرار 
داده و چارچوب اولیه آن نیز تدوین شــده است.به گزارش 
ایلنا، مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار با بیــان اینکه »تدوین قوانین و مقــررات مربوط به 
راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی« یکی از 
مواردی است که سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر 
در دستور کار خود قرار داده و چارچوب اولیه آن نیز تدوین 
شــده، گفت: بر اســاس بند ۱۹ ماده یک قانون بازار اوراق 
بهادار، صندوق های بازنشستگی که مدنظر این مقررات قرار 
گرفته اند، صندوق های سرمایه گذاری هستند که با استفاده از 
طرح های پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای 
دوران بازنشســتگی اعضای خود فراهم می کنند.رضا نوحی 

حفــظ   آباد ادامه داد: با توجه به اینکه بازنشســتگی و لزوم 
ایجاد طرح های بازنشستگی موضوع قشر بزرگی از جامعه را 
در برمی گیرد، بنابراین، پاسخگویی به این نیاز سرمایه گذاری 
از دیرباز مطرح بوده است.او خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
بســیاری از شرکت ها و موسســات بزرگ، طرح هایی تحت 
عناوین مربوط به تأمین آتیه کارکنان در دست انجام دارند 
و با اســتفاده از این طرح ها، پرســنل این نهادها بخشی از 
منابع را خود تأمین می کنند و بخش دیگری از منابع توسط 
کارفرما تامین می شــود. این مبالغ صرف سرمایه گذاری در 
دارایی هایی می شود تا زمانی که فرد بازنشسته شود از مزایای 
تکمیلــی مربوطه بهره برد.به گفته مدیر نظارت بر نهادهای 
مالی سازمان بورس، این نوع از صندوق های سرمایه گذاری، 
بیمه های اجباری را شــامل نمی شــود.او با بیان اینکه در 
اینگونه از طرح ها، شفافیت اصل نخستین محسوب می شود، 

تصریح کرد: در این صندوق ها محاسبه دقیق مبالغ متعلق 
به ســرمایه گذاران صورت می گیــرد و دارایی های موضوع 
ســرمایه گذاری صندوق از جمله دارایی هــای برخورداری 
از نقدشــوندگی باال خواهند بود.نوحی با اشــاره به ساختار 
صندوق های سرمایه گذاری بازنشســتگی مورد نظر، اظهار 
کرد: ظرفیت قانونی ایــن صندوق ها مطابق با بند ۱۹ ماده 
یک قانون اوراق بازار بهادار پیش بینی شده است. همچنین، 
ساختار اینگونه صندوق های سرمایه گذاری به گونه ای خواهد 
بود تا به راحتی بتواند NAV صندوق، زمان های ورود و خروج 
سرمایه گذاران و مبالغی که سرمایه گذار و کارفرما پرداخت 
می کنند را محاسبه کند.او با تأکید بر ضرورت چابک بودن 
ســاختار این نوع صندوق گفت: ســاختار چابــک از ایجاد 
ســاختارهای اداری و شــرکتی جداگانه برای هر شرکت یا 

موسسه پیشگیری می کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد؛

صندوق  های طرح های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه

دبیر کل کانون صرافان کشور اظهار داشت: تبادالت روبلی ایران 
و روســیه در آغاز به کار خود اســت و کار در ابتدا هر چند با 
شــدت پیش نمی رود و انتقال تقاضای مردم از سمت دالر به 
روبل زمانبر خواهد بود اما به طور قطع با افزایش خدمات روبل 
در ایران، برای مردم و مســافران جذابیت ایجاد خواهد شــد و 
پیش بینی ام به عنوان یک مصرف کننده این است که به صورت 
پلکانی شــاهد افزایش تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم 
بود.کامران ســلطانی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره گشایش نماد معامالتی ریال-روبل در بازار متشکل ارزی 
و احتمــال افزایش تقاضا برای روبل اظهار داشــت: روبل ارزی 

اســت در کشورهای حاشیه خزر و کشورهای مشترک المنافع 
که شــامل ۱2 کشور می شــود ارز رایج است و مبادالت با این 
ارز انجام می شــود. با توجه به حجم صــادرات و تبادالت مالی 
کشورمان به این کشورها، روبل ارز مهمی برای ایران محسوب 
می شود و این موضوع بیشتر مربوط به بحث حواله جات است اما 
با توجه به تحریم های سیستم بانکی، اسکناس آن می تواند بازار 
مصرف دالر را کاهش دهد به جهت اینکه هم فعاالن اقتصادی 
و تجار و هم مســافران در حوزه کشــورهای  مشترک المنافع 
می توانند از روبل استفاده کنند.وی با بیان اینکه روبل در صرافی 
کشورهایی مانند امارات و شرق آسیا به دلیل دادوستد با روسیه 
و وجود مســافر روسی، مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: اگر 

بتوانیم در ایران روبل را به عنوان ارزی که در بازار متشکل ارزی 
و صرافی ها مورد معامله قرار می گیرد، جا بیندازیم بســیاری از 
مشــتریان برای مصرف اگر به دالر نداشته  باشند، سراغ روبل 
می روند اما الزمه فراهم شــدن این شرایط این است که روبل 
به طور مناسبی قیمت گذاری شود به عبارت دیگر قیمتی تعیین 
شود، تبدیل آن و نقل و انتقاالتش برای مشتری بصرفد چراکه 
عرضه و تقاضا همواره از طریق قیمت کنترل می شود.دبیر کل 
کانون صرافان کشور با تاکید بر اینکه امیدواریم با قیمت گذاری 
مناســب روبل را در ســبد ارزی مردم جا بیندازیم، ادامه داد: 
نکته دیگر این است که دانشجوی زیادی از ایران در کشورهای 
شوروی قدیم، مشغول به تحصیل هستند که می توانند مشتری 
روبل در داخل کشــور باشــند به شرطی که شــرایط دریافت 
ارز دانشــجویی از صرافی ها مشمول تسهیالت سهل تری شود 
و خواســتار ارایه مدارک خاص و غیر قابل دسترســی نباشیم.

ســلطانی زاده درباره افزایش تقاضا برای روبل در بازار گفت: از 

الی ۴ سال گذشته  سه 
صرافی هــای بــا اتخاذ 
از  اشــتباهی  تصمیــم 
چرخه تبــادل برخی از 
ارزهــا و ارزهای متفرقه 
خارج شــدند و از ارایه 
خدمات در حوزه ســایر 
ارزها بــه مردم حذف و 

منع شده  بودند و اخیرا دوباره صرافی ها امکان ورود به تبادالت 
ســایر ارزها را دارند اما برگشــت به این چرخه برای صرافی ها 
زمانبر است.وی ادامه داد: معتقدم همواره باید امکان دسترسی 
به انواع ارز را برای مردم ایجاد کنیم و مبنای عرضه انواع ارز در 
کشــور نباید سود و حجم مورد انتظار باشد و اساسا مردم باید 
به هر نوع ارزی دسترسی آزاد داشته باشند و خودشان تصمیم 

بگیرند که از چه ارزی استفاده کنند

افزایش پلکانی تقاضای روبل در بازار

روبل می تواند مصرف دالر را کاهش دهد
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گزیده خبر

امیرعبداللهیان:
 تا لغو تحریم ها مذاکرات را با رعایت 

خطوط قرمز دنبال می کنیم

وزیر امور خارجه گفت: برای لغو تحریم ها، جمهوری اســامی از مســیر 
دیپلماسی و منطق مذاکرات را با رعایت خطوط قرمز دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم از سنندج، امیر عبداللهیان صبح دیروز در 
پیام ویدئویی به اجاسیه منطقه ای وحدت که با مشارکت علما و بزرگان 
اقلیم کردستان عراق و استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی در سنندج 
برگزار شــد، اظهار داشت: این  نشست به ابتکار شهریاری دبیرکل مجمع 
تقریب مذاهب برگزار شــده و این زحمات جای قدردانی دارد.وی گفت: 
رسیدن هرچه ســریع تر به وحدت امت اسامی در این دنیای طوفان زده 
و پر از مشــکات جهان اســام و منطقه از جمله اهداف این اجاســیه 
منطقه ای است.وزیر امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مقاومت از جمله شهدای عراق و اقلیم کردستان که در سال های گذشته 
در مقابله با داعش جان به جان آفرین تســلیم کرده اند، تصریح کرد: یاد 
و خاطره همه فرماندهان مبارز با داعش به ویژه شــهید ســلیمانی و ابو 
مهدی مهندس در عراق را گرامی بداریم.وی با بیان اینکه در این نشست 
وحدت اســامی، علما ایده های خود در رابطــه با تقویت وحدت را بیان 
خواهند کرد، افزود: وحدت شــیعه و ســنی و امت اسامی همواره مورد 
تاکید امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری بوده و قرار دارد.امیرعبداللهیان 
با اشاره به توطئه ها و شیطنت های دشمنان اسامی در منطقه و سراسر 
جهان بیان کرد: بدخواهان در ســالیان اخیر به طور شتاب زده و باهدف 
تجزیه طلبی کشــورهای اسامی اهداف شوم خود را دنبال کرده و داعش 
بخشــی از این دسیسه را به ویژه در عراق و ســوریه برعهده داشت.وی 
عنوان کرد: توطئه های دشمنان با تقدیم خون شهدای مقاومت و همراهی 
مردم محقق نشد و ناکام ماند اما این نقشه شوم مخالفان اسام همچنان 
ادامه دارد.وزیر امور خارجه تفرقه و اختاف میان مســلمانان را از جمله 
اهداف دشــمنان خواند و خاطرنشان کرد: بدخواهان در فضای مجازی با 
تبلیغات دروغین دنبال ایجاد شــبهات میان جوانان هستند که می طلبد 
روحانیون به ویژه علمای اهل سنت مراقب این دسیسه ها باسند.وی با بیان 
اینکه دشــمنان همواره پیگر توسعه تروریسم در منطقه و ارائه چهره ای 
نادرست از اسام هســتند، ادامه داد: تفسیر نادرســت کردن از رسالت 
پیامبر عظمیم الشان)ص( توسط گروه های تکفیری و تندرو و ضداسام؛ 
داعش از دیگر توطئه های دشمنان بوده که در این سال ها خسارت زیادی 
به زیرســاخت های منطقه از جمله عــراق وارد کرده اند.وزیر امور خارجه 
تاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهینویستی را از دیگر توطئه های 
استکبار جهانی عنوان و اظهار کرد: عادی سازی با صهیونیست ها را خیانت 
آشــکار به آرمان های مردم فلســطین و آزادی قدس قبله اول مسلمانان 
دانســته و در دو دهه گذشــته همواره شــاهد این ایده سیاسی از لسان 
مبارک امام خامنه ای بوده ایم.وی گفت: در دســتگاه دیپلماسی و مجلس 
یازدهــم تاش واحدی را دنبال کرده که یک ابتکار سیاســی برای حل 
مسئله فلســطین به جهانیان ارائه شــود و این طرح در سازمان ملل به 
تصویب رســیده و مبنــای آن برگزاری رفرانــدوم و تصمیم گیری مردم 
است.امیرعبداللهیان افزود: در بخش اول این طرح صندوقی برای تامین 
هزینه های رفراندوم تامین و در گام دوم شناســایی و سرشماری ساکنان 
اصیل فلســطین در اراضی اشغالی، غزه و... و انتخاب نمایندگانی از اقشار 
مختلف و تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشان است.وی با بیان اینکه 
این طرح یک راه حل روشــنی برای حل مســئله فلسطین است، عنوان 
کرد: رژیم صهیونیستی زبان سیاســی را نمی فهمد و تنها زبان قدرت را 
می فهمد که در برابر مقاومت فلســطینیان با شکست روبه رو خواهد شد، 
مقاومت وعده الهی اســت و به نتیجه خواهد رســید.وزیر امور خارجه به 
وضعیت عراق اشاره کرد و گفت: جمهوری اسامی بعد از سرنگونی صدام 
اولین کشوری بوده که عراق جدید را به رسمیت شناخته و از عراق متحد، 
یکپارچه و توســعه یافته حمایت کرده و امنیت عراق را امنیت جمهوری 
اسامی دانسته و به روابط راهبردری با عراق با قوت ادامه خواهیم داد.وی 
همچنین ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر شــاهد لغو محاصره کامل 
انســانی در یمن باشیم.امیرعبداللهیان همچنین درباره اوضاع افغانستان 
عنوان کرد: در رابطه با مواضع ایران با افغانســتان، همچنان از تشــکیل 
دولت فراگیر با حمایــت مردم حمایت کرده و معتقدیم همه نمایندگان 
اقوام افغانســتان در کنار دولت یکپارچه بهترین ها را رقم خواهند زد.وزیر 
امور خارجه با ذکر اینکه تاش جمهوری اسامی بر توقف جنگ روسیه 
و اوکراین است، اعام کرد: همزمان با این  اجاسیه منطقه ای نشست سه 
جانبه روسای ایران، ترکیه و روسیه در تهران برگزار و تاشمان جلوگیری 
از وقوع جنگ جدی  بین ســوریه و ترکیه است، امیدواریم در سایه این 
امنیت بتوانیم در راستای تحقق صلح در اواکراین و مرکز مشترک سوریه 
و ترکیه اســتفاده و راهکارهایی برای امنیت غذایی ارائه دهیم.وی با بیان 
اینکه مخالف جنگ در اوکراین و تحریم هستیم، گفت: برای لغو تحریم ها، 
جمهوری اسامی از مسیر دیپلماسی و منطق مذاکراتی اهداف را با رعایت 
خطوط قرمز دنبال کرده و از میز مذاکره فاصله نخواهد گرفت و مذاکرات 
منطقی و عزتمند برای رسیدن به توافق را حق می دانیم.امیرعبداللهیان 
خاطرنشــان کرد: طرف آمریکایی بارها اعام کرده که به دلیل مشکات 
داخلی قادر نیســت آنچه که در میز مذاکره درباره آن گفت وگو شــده، 
بپذیرد و نسبت به آن متعهد شود.وی با ذکر اینکه خوشبختانه در دولت 
سیزدهم این مسئله مذاکره حائز اهمیت بوده و می خواهیم مردم از مزایای 
توافق اقتصادی برخوردار شــوند، گفت: ایــران متعهدترین طرف در این 
توافق بوده و از توافق خوب قوی و پایدار استقبال می کنیم و برای رسیدن 
به چنین توافقی تا لغو تحریم ها از مسیر دیپلماسی حرکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در ایران هیچ گاه پنجره دیپلماســی بسته 
نخواهد شد، تصریح کرد: آمریکا در مذاکره واقع بینانه عمل کند تا توافق 

دست یافتنی حاصل شود.

کنعانی: 

رابطه ایران و روسیه ارتباطی به آمریکا ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
گفت که رابطه ایران و روســیه ارتباطی بــه آمریکا ندارد که 
درباره آن اظهارنظر کند و افزود: روابط مســتقل و سازنده دو 
کشور ادامه می یابد.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی 
خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران دیروز )چهارشــنبه( ۲۹ تیرماه در 
دومین نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین 
تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 

داد.

 تهران به پایتخت دیپلماسی و ائتالف علیه تروریسم و 
مقابله با یکجانبه گرایی و نظامی گری تبدیل شده

این دیپلمات ارشد ایرانی در ابتدا با بیان این که روزهای پرکار و 
پرتاشی را داشتیم، خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: در این 
روزهای پرکار دیپلماتیک الحمداهلل همه در کنار وزارت خارجه، 
ریاست جمهوری و دولت برای پوشش خوب رسانه ای تحوالت 
بودید.ســخنگوی دستگاه دیپلماســی افزود: پس از چندین 
هفته ترافیک دیپلماتیک در تهران به واســطه حضور مقامات 
کشورهای همسایه، منطقه و جهان ایران میزبان یک نشست 
بسیار ســازنده و روزی درخشــان برای دیپلماسی جمهوری 
اسامی ایران بود. تهران به پایتخت دیپلماسی و ائتاف علیه 
تروریسم و مقابله با یکجانبه گرایی و نظامی گری تبدیل شده 
است. دیپلماسی هوشمند، با نشاط و عملگرای ایران در ماه های 
گذشته همه توان و ظرفیت خود را برای تثبیت ثبات و امنیت 
در منطقه و تعمیق دوستی بین کشورهای همسایه و مسلمان 
به کار گرفته است. ایران در مسائل منطقه ای یک وزنه تعادل 
اســت که نقش تعیین کننده ای در معادالت از جمله تثبیت 
ثبــات و امنیت در ســوریه دارد. در بحران اوکراین هم تهران 
محل رجوع و مشورت است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه 
داد: سرنوشت سازوکارهای یکجانبه گرایانه با توسل به تهدید 
و تحریم محکوم به شکســت است. صاحبان منطقه به نسخه 
پیچی های ســودجویانه قدرت های فرامنطقه ای نیازی ندارند. 
منطقه ما بیش از آنکه نیازمند ائتاف های ساختگی و پوشالی 
و ســامانه های پدافند ناکارآمد با هزینه هــای گزاف از جیب 
ملت های منطقه باشد به ســامانه دوستی و مکانیسم امنیت 
جمعی منطقه ای نیاز دارد.به گفته کنعانی منطقه غرب آسیا و 

خلیج فارس خانه همه ما و ملت ها و کشورهای منطقه است.

سند برنامه جامع همکاری  بلندمدت ایران و ترکیه
وی در پاســخ به سؤالی درباره ســفر اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه به تهران و امضای سند برنامه جامع همکاری بلندمدت 
دو کشــور گفت: ســابقه این سند به ســفر آبان ۱۴۰۰ وزیر 
خارجه ترکیه به تهران برمی گردد. پیشــنهادی برای تدوین 
ســند از سوی امیرعبداللهیان به طرف ترکیه ای ارائه شده بود 
کــه ما برای جهت دهی همکاری های بلندمدت دو کشــور و 
توســعه مناسبات دوجانبه پیش ســندی را تدوین کنیم که 
پیش نویس این سند در سفر اوایل تیر ماه امیرعبداللهیان به 
ترکیه تحویل همتای ترکیه ای شد و بعد در ارتباط دو وزارت 
خارجه نهایی شد و در روز گذشته در جریان سفر اردوغان به 
امضای مقامات دو کشور رسید.کنعانی گفت: این سند برنامه 
جامع همکاری بلندمدت دو کشور است که روابط دو کشور در 
چارچوب سیاست همسایگی را مدیریت کند. در چارچوب آن 
توســعه مناسبات در ابعاد مختلف سیاسی،  اقتصادی، تجاری، 
علمی و فنــاوری، فرهنگی و حتی همکاری های منطقه ای و 
بین المللی مورد توجه قرار گرفته اســت. چشم انداز همکاری 
دو کشــور در حوزه انرژی، آب و هوا، حمل و نقل و ... مبارزه 
با تروریســم و جرائم سازمان یافته فرامرزی در آن اشاره شده 
است.  امیدواریم نتیجه اجرای سند را در ارتقای مناسبات دو 

کشور در آینده شاهد باشیم.

 مذاکرات رفع تحریم ها/ زمینه برای توافق هســت و 
مشکل اساسی برای توافق نیست

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای یک 
مقام اتحادیــه اروپا مبنی بر این که مذاکرات رفع تحریم ها در 
وضعیت حساســی قــرار دارد و در خصوص زمان و مکان دور 
بعــدی مذاکرات، اظهار داشــت: بر خــاف ادعایی که طرف 
آمریکایی در خصــوص نافرجام بودن مذاکــرات دوحه بیان 
کــرده، مذاکرات دوحه مذاکرات خوبی بوده و راه را برای ادامه 
مذاکرات اطراف توافق هسته ای باز گذاشته است. بورل هم با 
حســن نیت و جدیت پیگیر موضوع برای آماده ســازی ادامه 
مذاکرات در دور بعدی اســت. طرف ایرانــی در این زمینه با 
حســن نیت و جدیت موضوع را دنبال می  کند. گفت وگوی دو 
شب پیش امیرعبداللهیان و بورل با تمرکز بر این موضوع بوده 
که راه را برای گفت وگوها فراهم کنند.کنعانی اضافه کرد: زمینه 
برای توافق هست و مشکل اساسی برای توافق نیست، اال اینکه 
آمریکا تصمیم سیاسی خود را با صراحت و جدیت اتخاذ کند.

همکاری های فناورانه ایران و روســیه به قبل تحوالت 
اوکراین برمی گردد

وی دربــاره همکاری هــای فناورانه ایران و روســیه هم بیان 
کرد: این همکاری ها بــه ماقبل تحوالت اوکراین برمی گردد و 
هرگونه ایجا ارتباط بین این دســته از همکاری های دوجانبه 
ایران با روسیه با تحوالت اوکراین غیرمنطقی است و با اهداف 
و انگیزه های سیاســی صورت می گیرد.کنعانی با بیان این که 
موضع ایــران در خصوص جنگ جــاری در اوکراین واضح و 
روشن اســت و بارها به صراحت اعام شده است، عنوان کرد: 
جمهوری اسامی ایران حتما حامی حل و فصل این بحران از 
طریق سیاســی است و مذاکرات با طرفین در سطوح مختلف 
انجام شــده است و گفت  وگوهایی را امیرعبداللهیان با همتای 
اوکراینی انجام داده است و ایران از ظرفیت های سیاسی خود 

برای حل و فصل بحران استفاده می  کند. 

 ظرفیت های بسیار باالی هسته ای ایران
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی دربارها اظهارات 
کمال خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی درباره 
برنامه هســته ای ایران خاطرنشان کرد: ظرفیت های هسته ای 
ایران ظرفیت های بســیار باالیی اســت اما همانطور که بارها 
اشاره شــده فناوری هســته ای ایران کاما صلح آمیز است و 
تحت نظارت مســتمر آژانس قرار دارد و در بازدیدهای مکرر 
و متعدد بازرسان آژانس و در گزارش های متعدد آژانس بارها 
بر صلح آمیز بودن فناوری و فعالیت های هسته ای ایران تأکید 
شــده است. در بحث ساح های کشــتار جمعی فتوای مقام 
معظــم رهبری را داریم و تغییری در نگاه و موضع ایران ایجاد 

نشده است.

  تالش ناکام رژیم صهیونیســتی و عدم توفیق دولت 
آمریکا

وی در پاســخ به سؤالی درباره ســفر بایدن به منطقه اظهار 
داشت: معتقدیم دولت آمریکا اگر خواهان ایجاد ثبات، امنیت 
و آرامش در منطقه است باید دست از مداخله در امور داخلی 
کشــورهای منطقه و تاش برای ایجاد ائتاف های نمادین و 
ساختگی و تاش برای اعمال ارزش های آمریکایی در منطقه 
دست بردارد. کشــورهای منطقه به صورت طبیعی به عنوان 
صاحبان منطقه منافع و دیدگاه های مشترکی دارند و می توانند 
در پرتو نشســت های منطقه ای بهترین شرایط را برای ثبات و 
امنیت در منطقه ایجاد کنند.کنعانــی بیان کرد: تاش رژیم 
صهیونیستی این بوده که در قالب این سفر یک ائتاف منطقه 
ای را برای اعمال فشــار بر ایران شــکل بدهد. در این تاش 
این رژیم ناکام بوده و دولت آمریکا هم توفیقی نداشــته است 
و پیام هایی که از مقام های عربی منطقه چه مســتقیم و چه 
غیرمســتقیم دریافت کردیم گویای این است که خوشبختانه 
کشــورهای منطقه آمادگی ندارند در سیاست های منطقه ای 
آمریکا در مواجهه با ایران قرار بگیرند. شــرایطی فراهم شده 
است که ما گفت  وگوهای جدیدی را برای تعمیق همکاری های 

منطقه ای ساماندهی کنیم.

 باید اظهارات جاگاریان را دقیق بخوانم/ انتظار مداخله 
از سوی سفرای خارجی مقیم درباره مسائل داخلی را 

نداریم 
خبرنگاری با اشــاره به اظهارات سفیر روسیه در تهران مبنی 
بــر این که غرب می خواهد همجنس گرایی را در ایران ترغیب 
کند از کنعانی پرســید آیا برخوردهای گشت ارشاد به دستور 
روســیه صورت می گیرد؟ که وی اظهار داشــت: قطعا انتظار 
نداریم که سفرای محترم خارجی مقیم در تهران در موضوعات 
و مســائل داخلی ایران اظهارنظر کرده یا مداخله کنند. وزارت 
خارجه حتما نسبت به این موضوع حساسیت دارد و بر مبنای 
مســؤولیت ها و وظایف ذاتی خود عمل می کند.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماســی ادامه داد: باید تاش کنیم از دامن زدن 
به موضوعاتی که می تواند موجب بروز حواشی غیرضروری در 
مناسبات ما با همسایگان و کشورهای منطقه شود خودداری 
کنیم و تاش کنیم با نگاه واقع بینانه به قضایا نگاه کنیم. باید 
اظهارات جاگاریان را دقیق بخوانم و ببینم نظر ایشان چه میزان 
با اظهاراتش انطباق داشته باشد. اجازه می خواهم فضای جلسه 

را تبدیل به قرائت بیانیه سیاسی علیه کشورهای دیگر نکنید.

 نتیجه مذاکرات ایران و عربستان تا االن دلگرم کننده 
بوده

وی درباره دور بعدی مذاکرات ایران و عربســتان سعودی هم 
گفت: خوشــبختانه اجرای پنج دور مذاکرات ایران و عربستان 
در بغداد مثبت و رو به جلو بوده است. خوشبختانه برادران ما 
در دولت عراق بســیار در این زمینه با حســن نیت و انگیزه و 
رویکردی سازنده عمل کرده و توانستند نقش بسیار مثبتی در 
برگزاری این جلسات و ادامه نشست ها و انتقال درست پیام ها 
بین طرفین داشــته باشند. نتیجه مذاکرات تا االن به اندازه ای 
دلگــرم کننده بوده که بتوانیم دور بعدی مذاکرات را در بغداد 
در سطح مناسبی داشته باشــیم و با استفاده از دستاوردهای 
گذشــته گام رو به جلو برداریم.کنعانی بیان کرد: فضا مثبت 
است و امیدواریم به نتیجه جدیدی در روند از سرگیری روابط 
برســیم و ایران از هر گامی که برادران ما در منطقه به سمت 

توسعه مناسبات بردارند، استقبال می کند.

انتقال پیام ها به واسطه مورا
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات رفع تحریم ها و انتقال 
پیام ها نیز بیان کرد:مذاکرات با طرف آمریکایی از طریق واسطه 

اتحادیه اروپا انجام می شود و ایران بر مبنای رویکردی که بعد 
از خــروج آمریکا انجام داد هیچگونه گفت وگوی مســتقیمی 
با دولت آمریکا نداشــته و این روند با واســطه و نقش آفرینی 
اتحادیه اروپا انجام می شود. چارچوب مذاکرات بر مبنای توافق 
برجام اســت و آن چیزی که در ۲۰۱۵ امضا شــده و ایران بر 
همان مبنا به مســؤولیت های خود عمل کرده و طرف مقابل 
باید بــه آن تعهدات عمل کند و ایران بتواند مزایای حاصل از 

توافق را برای ملت تامین کند.

 اعزام سفیر امارات به تهران
وی همچنین در پاســخ به پرسشی اظهار داشت: برنامه برای 
اعزام سفیر امارات به تهران را به فال نیک می گیریم و نشانگر 
شــکل گیری فضای مثبت جدیدی در منطقه تلقی می کنیم 
.رابطه با امارات گســترده و متنوع اســت.کنعانی در پاسخ به 
سؤال دیگری درباره این که آیا می توان گفت نقش سازمان ملل 
از بین رفته، گفت: همکاری هــای ایران با طرف ها به معنای 

نادیده گرفتن سازمان ملل نیست. 

هر اقدام آمریکا در روند مذاکرات هسته ای تاثیرگذار 
خواهد بود 

وی درباره تصویب طرح جدید در ســنای آمریکا برای نظارت 
بر صنعت هســته ای ایران گفت: دولــت آمریکا از یک طرف 
به دنبال مذاکره و بازگشــت به توافق اســت و از طرف دیگر 
اقداماتی را به صورت متوالی و متناوب انجام می دهد که کاما 
مشخص است شاهد تناقض رفتاری و گفتاری نزد دولت آمریکا 
و نهادهای دولتی این کشــور هستیم. این نشانه تناقض و بی 
عملی دولت آمریکا در مبحث گفت وگوهای هسته ای با ایران 
اســت. ایران به دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور به 
صورت مجموعه یکپارچه نگاه می کنــد و هر اقدام آمریکا در 
روند مذاکرات هسته ای تاثیرگذار خواهد بود و ایران بر همین 
مبنا عکس العمل خود را خواهد داشت.کنعانی همچنین اظهار 
داشت: نشست موفقیت آمیز و سازنده دیروز سران سه کشور 
ضامن روند آستانه الگوی بسیار موفقی از همکاری چندجانبه 
منطقــه ای برای حل و فصل اختافات منطقه ای و بین المللی 
اســت و توفیق این روند تاثیــرات مثبت بر دیگر موضوعات و 
همکاری ها و معضات منطقه ای خواهد داشت و این رویکرد و 
اراده مشــترک نزد سه کشور وجود دارد. درباره تحوالت قفقاز 
جنوبی همین نگاه بین ســه کشور وجود دارد. روند آستانه در 

خصوص سوریه تبدیل به یک الگو شده است.

بلژیک اسدی را فورا آزاد کند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تصویب موافقتنامه انتقال 
محکومان بین ایران و بلژیک و آزادی اســداهلل اسدی نیز بیان 
کرد: درباره اسداهلل اسدی جمهوری اسامی ایران مواضع خود 
را بارها اعام و تاکید کرده است. بحث موافقتنامه های قضایی 
اعم از استرداد مجرمان و ... یا همکاری های مربوط به مباحث 
کیفری و مدنی بین کشــورها یک موضوع عــادی و روتینی 
اســت. هم ایران و هم بلژیک تعداد قابــل توجهی از این نوع 
موافقتنامه ها را با کشورهای مختلف امضا کرده و دارند و انعقاد 
این موافقتنامه ها برای همکاری های دوجانبه عادی و شناخته 
شده است.وی عنوان کرد: بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند 
کاما غیرقانونی و نقض فاحش کنوانســیون ۱۹۶۱ وین بوده 
است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا 
آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت 
به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات ها مسؤولیت 
خود را قبول کند. سدســازی های ترکیه نیز سؤال دیگری بود 
که در این نشســت مطرح شــد که وی گفت: گفت وگوها بین 
ایران و ترکیه در خصوص مسائل زیست محیطی و .. در جریان 
است. ایران دیپلماسی زیست محیطی را در چند ماه گذشته به 
صورت جدی فعال کرده اســت و هفته گذشته شاهد برگزاری 
نشســت بین المللی بودیم و پیشنهاد ایران بود که دبیرخانه و 

صندوق مالی در این زمینه تشکیل شود.

 شرق فرات
خبرنگاری درباره اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص شرق 
فرات و اقدام نظامی در این زمینه هم گفت: مســؤولیت های 
دولت آمریکا به عنوان نیروی مداخله گر خارجی در ســوریه 
روشن و واضح است. درخواست دولت سوریه مبنی بر ضرورت 
خــروج نیروهای غیرقانونی خارجی در داخل اراضی ســوریه 
روشــن اســت و موضوع نیاز به اقدام نظامی ندارد. اگر دولت 
آمریکا متعهد به وظایف و مقررات بین المللی اســت و نسبت 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها التزام عملی دارد باید به 

درخواست قانونی دولت سوریه عمل و نیروهای نظامی خود را 
از آنجا خارج کند. 

 مواضع ایران در بحث اوکراین مشخص است
وی در پاســخ به ســؤالی در خصوص طرح موضوع اوکراین 
در نشســت های دیروز در تهران اظهار داشت: نشست دیروز 
ســران سه کشور ضامن روند آســتانه با محوریت سوریه بود 
و نشست های کارشناســان ارشد و بعد هم نشست سران سه 
کشــور با تمرکز بر همین موضوع و تکمیل توافقات گذشــته 
برای کمک به دولت و ملت سوریه برای عبور از شرایط کنونی 
و تثبیت امنیت در این کشور بود. آیا گفت وگوهای مشخصی 
درباره موضوع اوکراین صورت گرفته است را نمی دانم. قبل از 
سفر هیأت های عالیرتبه دو کشور امیرعبداللهیان گفت وگوی 

تلفنی با همتای اوکراینی داشت.

 همکاری نظامی ایران و روسیه
به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به این 
سؤال که آیا همکاری های نظامی ایران  و روسیه در سفر پوتین 
در دســتورکار قرار گرفته است؟ گفت: نشست دیروز نشستی 
کاما متمرکز بر موضوع سوریه و کشورهای ضامن روند آستانه 
بود. به صورت طبیعی با توجه به دیدار دوجانبه روسای جمهور 
و دیدار پوتین با رهبری موضوعات و مسائل دوجانبه با طرف 
روسی مورد گفت وگو قرار گرفته است و همکاری های دو کشور 
متنوع و متکثر اســت. ایران و روسیه بر مبنای هدفگذاری دو 
کشــور و اراده مقامات عالیه دو کشور برای تنظیم یک نقشه 
راه برای مناســبات بلندمدت دو کشــور پیش نویس ســند 
همکاری های جامع را با هم تبادل کردند و مذاکره برای نهایی 
کردن آن در حال انجام است و پیش بینی می شود این پیش 

نویس در روند مذاکرات به نتیجه نهایی برسد.

روابط ایران و ترکیه
به گزارش فارس، کنعانی در پاســخ به پرسشــی درباره روابط 
ایران و ترکیه نیز اظهار داشــت: روابط دو کشــور بسیار متنوع 
و گسترده ای است و در ســطح عالی بین دو طرف ادامه دارد و 
منافع مشترکی را در حوزه دوجانبه و مسائل مشترک منطقه ای 
با هم داریم. حوزه مناســبات دوجانبه در قالب کمیسیون عالی 
پیگیری می شود. در حوزه تجاری هدفگذاری بسیار حائز اهمیت 
اســت. همواره تاش هایی از سوی برخی طرف ها از جمله رژیم 
صهیونیســتی وجود داشــت که با طراحی سناریوهای دروغین 
تنش هــای غیرحقیقی را بین دو کشــور ایجــاد کنند که این 
عقانیت در بین دو کشور وجود دارد که روابط دو کشور باید در 
حوزه همکاری های راهبردی تعریف شود و در همین چارچوب 
ادامه یابد. روابط ایران و ترکیه علیه هیچ طرفی در منطقه نیست.

 رابطه با بحرین
خبرنگاری درباره این که آیا بحرین هم شــامل گفت وگوهای 
منطقه ای ایران می شــود؟ گفت: آنچه مربوط به ایران اســت 
هم بر مبنای سیاســت راهبردی ایران برای توسعه مناسبات 
با کشورهای همسایه عربی و اسامی و هم سیاست راهبردی 
دولت آقای رئیســی ایران به دنبال توسعه روابط با کشورهای 
همسایه و اســامی و شرق و آسیاست. حوزه پیرامونی خلیج 
فارس جزو حوزه  های مورد توجه ماست و دست دوستی ما به 
ســوی برادران در این منطقه دراز بوده است. حضور و مداخله 
بیگانگان کمکی به امنیت منطقه نمی کند. در سایه گسترش و 
بهبود مناسبات با عربستان در مناسبات با بحرین هم می توانیم 

شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. 

 روابط ایران و روسیه ربطی به آمریکا ندارد
خبرنگار خبرگزاری فارس به واکنش کاخ ســفید و همچنین 
رابرت مالی به سفر پوتین به ایران و اظهارات رابرت مالی مبنی 
بر این که ایران یا باید به فکر اتکا بیشــتر به روسیه باشد یا به 
برجام برگردد اشــاره کرد که ســخنگوی وزارت خارجه گفت: 
رابطه ایران و روســیه به عنوان دو کشور مستقل و همسایه و 
منطقه ای رابطه ای کاما دوجانبه و مبتنی بر مصالح و منافع دو 
کشور است و اساســا ارتباطی به دولت آمریکا ندارد که درباره 
روابط دوجانبه ایران با دیگر کشورها اظهارنظر و یا مداخله کند. 
دو کشور بر مبنای منافع و مصالح مشترک روابط خودشان را 
تعریف کردند و این رابطه سازنده و منطقی است و اتفاقا نشان 
می دهد عاوه بر منافع دو کشور در حوزه منطقه ای هم کاما 
یک رابطه سازنده است و نتیجه این رابطه سازنده را در تقویت 
و تحکیم روند صلح و ثبات و امنیت در سوریه و مبارزه مشترک 
علیه تروریسم شاهد بودیم. نقش سازنده ای که از سوی دولت 
آمریکا هیچگاه شــاهد نبودیم.وی گفت: روابط مستقل ایران و 

روسیه در همین چارچوب ادامه خواهد یافت.

 حمید نوری/ دولت سوئد روابط دو کشور را به سرنوشت 
یک گروه تروریستی گره نزند

ســخنگوی وزارت خارجه درباره حمید نوری برای آزادی این 
شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد تأکید و بیان کرد: انتظار 
و توقع ما این است که دولت سوئد گفتار و عمل را با هم تطبیق 
دهند و تشــکیل دادگاه علیه نوری اقدامی نادرست و غلط در 
جهت تطهیر چهره یک سازمان تروریستی بوده است. متاسفانه 
دادگاه سوئد این امکان را برای یک سازمان تروریستی قرار داده 
اســت. پیگیری های خود را در این ارتباط در سطوح مختلف 
ادامه می دهیــم و دفاع از حقوق این شــهروند را مدنظر قرار 
می دهیم. قبل از صدور حکم گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان 
با همتای سوئدی داشته و چند بار در غیاب سفیر سوئد کاردار 
این کشــور به وزارت خارجه دعوت شده است و بعد از صدور 
حکم هم کاردار سوئد احضار شده و هم یادداشت اعتراض ایران 
در این زمینه به ســوئد داده شده و از دولت سوئد انتظار داریم 

روابط دو کشور را به سرنوشت یک گروه تروریستی گره نزند.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

پنج شنبه 30 تیر 1401  21 ذی الحجه 1443  21 جوالی 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4956 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است که با تخریب عصبی 
و کاهش پیشرونده در توانایی شناختی همراه است. مطالعات، رابطه 
بین بیماری آلزایمر و اختالالت دســتگاه گوارش را نشان داده اند با 
این حال، آنچه که زیربنای این ارتباط است تاکنون نامشخص بوده 
اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از تک اکسپلوریست، این مطالعه که 
 Edith( »اولین نمونه در نوع خود اســت در دانشــگاه »ادیث کوان
Cowan( ارتباط بین این دو را تأیید کرده اســت. این موضوع منجر 
به تشــخیص زودتر و توســعه درمان های بالقوه جدیدی می شود.

دانشــمندان مجموعه های بزرگی از داده هــای ژنتیکی از آلزایمر و 
چندین مطالعه مربوط به اختالالت روده را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادند. هر مجموعه از این داده ها متعلق به حدود ۴۰۰ هزار نفر بوده 
است. پژوهشگران دریافتند که افراد مبتال به آلزایمر و همچنین افراد 
مبتال به اختالالت روده، ژن های مشترکی دارند.دکتر امانوئل آدوویی 
)Emmanuel Adewuyi(، سرپرست این تحقیقات می گوید: این اولین 
ارزیابی جامع در مورد ارتباط ژنتیکی بین آلزایمر و اختالالت روده 
بوده است. این مطالعه، درک جدیدی در مورد عوامل ژنتیکی دخیل 
در بروز همزمان آلزایمر و اختالالت روده ارائه می دهد. این موضوع، 
درک ما از علل این شــرایط را بهبود می بخشد و اهداف جدیدی را 
برای تشخیص زودتر بیماری و ایجاد درمان های جدید برای هر دو 
نوع بیماری تعیین می کند.پروفسور سایمون الز )Simon Laws(، ناظر 
این مطالعه می گوید: اگرچه این مطالعه اثبات نمی کرد که اختالالت 

روده باعث ایجاد بیماری آلزایمر یا بالعکس می شود.

براســاس مطالعه جدیدی که در موسسه ملی بینایی)NEI( آمریکا 
روی موش ها انجام شــده اســت، از دســت دادن فاکتور رنگدانه 
پروتئین مشتق از اپیتلیوم یا PEDF که از سلول های پشتیبان شبکیه 
محافظت می کند، ممکن است باعث ایجاد تغییرات مرتبط با افزایش 
ســن در شبکیه شود.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، 
شبکیه، بافتی حساس به نور اســت که در پشت چشم قرار دارد و 
 )AMD(بیماری های مرتبط با پیری شــبکیه مانند تباهی لکه زرد
ممکن است منجر به نابینایی فرد شوند. این یافته جدید می تواند به 
توسعه درمان هایی برای جلوگیری از این بیماری و سایر بیماری های 
 Patricia(مرتبط با پیری شــبکیه چشم کمک کند.پاتریشــیا بکرا
Becerra(، رئیس بخش ساختار و عملکرد پروتئین در موسسه ملی 
بینایی و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: مردم پروتئین PEDF را 
پروتئین »جوانی« نامیده اند، زیرا این پروتئین در شبکیه  افراد جوان 
به وفور یافت می شــود و در طول پیری کاهش می یابد. این مطالعه 
برای اولین بار نشان داد که حذف تنها این پروتئین خاص منجر به 
تغییرات ژنی زیادی می شود که پیری را در شبکیه چشم شبیه سازی 
می کنند.شــبکیه از الیه هایی از ســلول ها تشکیل شــده که برای 
شناســایی و پردازش سیگنال های نوری که مغز از آنها برای بینایی 
استفاده می کند، مورد نیاز هســتند. گیرنده های نوری حساس به 
نور شبکیه در بخش باالیی اپیتلیوم رنگدانه شبکیه)RPE(که الیه ای 
از سلول های پشتیبان هستند، قرار دارند. این سلول های پشتیبان 
گیرنده های نوری را تغذیه می کند و یخش هایی از سلول های گیرنده 
نوری به نام »قطعات بیرونی«)outer segments( را بازیافت می کند. 
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شاسی  بلند الکتریکی، بزرگ و لوکس پورشه در راه است
همه ما پورشه را به خاطر تولید خودروهای اسپرت تحسین می کنیم اما درعین حال به خوبی می دانیم که شاسی بلندهای این 
خودروساز به عنوان ناجی عمل کرده اند. ماکان و کاین چندین سال است پرفروش ترین محصوالت پورشه به شمار می روند و با 
عرضه نسل جدید و الکتریکی ماکان در سال ۲۰۲۳ آمار فروش می تواند بهتر هم باشد. با عنایت به موفقیت خیره کننده شاسی 
بلندهای پورشه و همچنین عالقه رو به رشد مشتریان به خودروهای الکتریکی، این برند آماده تولید یک شاسی بلند الکتریکی 
دیگر می شــود.اولیور بلوم مدیرعامل پورشه که هفته جاری در مرکز تحقیق و توسعه سخنرانی می کرد اظهار داشت:ما به دنبال 
اضافه کردن یک شاســی بلند تمام الکتریکی و لوکس و جدید به سبد محصوالت جذاب خود هستیم.گفته می شود این قدبلند 
جدید در کارخانه الیپزیگ پورشه تولید خواهد شد و اگرچه جزئیاتی از آن در دست نیست اما اظهارات بعدی بلوم باعث می شود 
باور کنیم این خودرو بزرگ تر و گران تر از ماکان الکتریکی خواهد بود. بلوم دراین باره می افزاید:این خودروی جدید جایگاه ما در 
کالس خودروهای لوکس را گسترش خواهد داد. ما در حال هدف گرفتن کالس هایی با حاشیه سود باالتر هستیم و می خواهیم 

فرصت های فروش جدیدی را از این طریق ایجاد کنیم.

اللیگا مقصد جدید کاوانی
روزنامه معتبر مارکا اسپانیا از توافق نهایی ادینسون کاوانی با ویارئال خبر داد و اعالم کرد که این بازیکن راهی اللیگا خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، قرارداد ادینسون کاوانی با منچستر یونایتد تمدید نشد تا جدایی این بازیکن قطعی شود.کاوانی 
با ویارئال به توافق نهایی دست پیدا کرد و فصل بعد را در رقابت های اللیگا به میدان خواهد رفت.این مهاجم اروگوئه ای که سابقه 
حضور در سه لیگ معتبر اروپایی را دارد با حضور در اللیگا چهارمین لیگ از ۵ لیگ معتبر اروپایی را تجربه خواهد کرد.او پیش 
از این در سری A با پیراهن پالرمو و ناپولی، در لیگ فرانسه با پیراهن پاری سن ژرمن و در لیگ جزیره با پیراهن شیاطین سرخ 
به میدان رفت و اکنون هم که در اللیگا با ویارئال به میدان خواهد رفت.کاوانی ۳۵ سال سن دارد و به نظر می رسد که ویارئال 
آخرین ایســتگاه اروپایی او باشد.او پیشنهادهای وسوسه انگیزی هم از تیم های عربی حوزه خلیج فارس دریافت کرد با این حال 

تصمیم به ماندن در فوتبال اروپا گرفت.
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رمانی با یک طوطی
رمانی با یــک طوطی که کتابی دربــاره قدرت نگرش 
ســرمایه داری بر دانش و فرهنگ اســت اثری از آندری 
ولوس است. عنوان اصلی کتاب »از زندگی یک تک سر« 
نام دارد که طعنه ای به عقاب دوسر، از نمادهای حکومتی 
فدراسیون روسیه است اما مترجم کتاب، آبتین گلکار، با 
موافقت نویسنده از عنوان فرعی کتاب استفاده می کند 
چرا که عنوان اصلی کتاب بــرای خواننده ایرانی دور از 
ذهن می نماید. رمان آنــدرس ولوس که اصالتا تاجیک 
اســت از سوی نشر ماهی، با اجازه نویسنده و خرید حق 
کپی رایت آن منتشــر کرده اســت. این رمان به سبکی 
طنزگونه از زبان یک طوطی به اســم سلیمان باگدانویچ 
روایت می شود. پرنده ای که وقتی در رمان از اسم عجیب 
و حتی احمقانه او صحبت می شود به خشم می آید و می گوید: »به اسمم افتخار می کنم. ضمن این که 
اسم بنده از زیر بته درنیامده است، بلکه مثل بقیه ی چیزهای دنیا تاریخچه ای دارد.« و سپس تاریخچه 
اسم خود را بیان می کند. البته سلیمان باگدانویچ ارتباطی با دیگر شخصیت های رمان برقرار نمی کند و 
فقط گاهی همه می ترسند که نکند تک کلمه ای احمقانه بگوید و یا کار دیگری انجام دهد.داستان رمان 
حول کتابخانه ای در مســکو و کارکنان آن جریان دارد، مدیر کتابخانه فردی به نام کاالباروف است که 
ادیبی فرهیخته و مدبری ست که تا به حال کتابخانه را با چنگ و دندان مدیریت کرده و مسائل کتابخانه 
را به خوبی به جلو برده است. شب شعر برگزار می کند و از دانش خود بقیه را هم بی بهره نمی گذارد. اما 
از مقامات باال به ویژه از طرف ماخروشکینا، مدیر کل وزارت کتابخانه ها، زیر فشار است تا استعفا دهد و 
دست از مدیریت این کتابخانه بردارد.عاقبت کاالباروف زیر این فشارها تاب نمی آورد و بر اثر حمله قلبی 
جان به جان آفرین تسلیم می کند. بعد از مرگ کاالباروف مدیریت کتابخانه به دست افسری اطالعتی 
و بازنشسته به نام میالسادوف می افتد که در گذشته در بخش کارگزینی ارتش خدمت می کرده و هیچ 
سر رشته ای از ادبیات ندارد. او که برای کتابخانه خواب هایی دیده است تمام رشته هایی که کاالباروف 
در این چند ســال ریسیده بود پنبه می کند. به عنوان مثال شب شعرهایی که به بهترین شکل ممکن 

برگزار می شد را به گند می کشد.

مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوســت معروف به شــاعر »صد دانه 
یاقوت« )زاده ۱ تیر ۱۳۲۹، همدان( شــاعر، نویسنده 
و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان اســت. او از 
داوران و نمایندگان هیئت علمی جشنواره بین المللی 
شــعر فجر بوده است او پس از اخذ مدرک کارشناسی 
زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه تهران، به عنوان 
کارشــناس کتاب هــای خطــی در کتابخانه مجلس 
مشــغول به کار شــد و ســپس به عنوان مدیر مرکز 
نشــریات کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش آموز، 
ســردبیر و پدیدآورنده ســروش کودکان و نوجوانان، 
سردبیر مجله شهرزاد قصه گو به فعالیت خود ادامه داد. 
او همچنین به مدت سه سال مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی ایران بوده اســت که بنابر گفته خودش، آغاز راه او برای انتقال ادبیات برگزیده کودکان و 
نوجوانان ایران به زبان های دیگر بوده اســت. او در ســال ۱۳۷۱ در رشته زبان و ادبیات فارسی به 
ادامه تحصیل پرداخت و پس از دوره کارشناسی ارشد، به دریافت نشان درجه یک هنری )دکترا( 
نائل آمد.مصطفی رحماندوســت، همچنین، مدرس داستان نویسی و قصه گویی و ادبیات کودکان 
و نوجوانان در دانشــگاه ها نیز بوده اســت. وی پس از بازنشستگی از سمت های دولتی، مدیر گروه 
شــکوفه )بخش کودکان و نوجوانان( انتشارات امیرکبیر و مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران شد و 
اقدام به تأسیس و راه اندازی پایگاه اینترنتی »کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران« کرد و توانست 
تا دهمین سال شروع به کار این پایگاه متن کامل بیش از بیست و چهار هزار عنوان کتاب کودک 
و نوجوان را برای پژوهشگران قابل دسترس کند. او همچنین یکی از اعضای اصلی داوران جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان است. 

سینما

نوزدهمین جشــنواره فیلم ایروان )زردآلوی طالیی( 
سه جایزه خود را به سینماگران ایرانی داد.به گزارش 
ایسنا، این رویداد سینمایی از ۱۰ تا ۱۷ جوالی ) ۲۰ 
تا ۲۷ تیر(  در شهر ایروان پایتخت ارمنستان برگزار 
شــد و در نهایت فیلم سینمایی »روز سیب« ساخته 
محمود غفاری که در بخش چشم انداز منطقه حضور 
داشت، جایزه زردآوی نقره ای این بخش و همچنین 
جایزه فیپرشی )فدراسیون بین المللی منتقدین فیلم( 
را دریافت کــرد. همچنین فیلم کوتــاه »مجموعا« 
ســاخته محمدرضا فرزاد )محصول ایران و لهستان( 
 Apricot( جایزه زردآلوی طالیی بخش هسته زردآلو
Stone( را از آن خــود کرد. فیلم های »بی بی جان« 
ساخته نرگس جودکی و ایمان پاک نهاد، »آزمایشگاه شماره ۲« ساخته ادریس عبدی و آواره عمر 
)محصول ایران و عراق( و »آب باد خاک نان« ساخته مهدی زمانپور کیاسری دیگر فیلم های ایرانی 
حاضر در این رویداد سینمایی بودند. امسال محمد مهدی عسگرپور کارگردان ایرانی یکی از اعضای 

هیات داوران بخش مسابقه اصلی نوزدهمین جشنواره فیلم ایروان بود.

سه جایزه جشنواره ایروان برای 
فیلم های ایرانی
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