حمایت تمام قد
دستگاه قضا از دولت

دردهای مردم
باید شنیده شود

گروه سیاسی :رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست ایران
همکاری با سازمانهای منطقهای ،بین المللی و کشورهای
جهان است ،گفت :ظرفیتهای زیادی در کشورهای «دی
 »۸ب��رای افزای��ش تبادالت تج��اری و ترانزیت کاال وجود
دارد که مغفول مانده است .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی روز
دوشنبه در دیدار «ایسیاکا عبدالقادر امام» دبیرکل سازمان
«دی  »۸با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران
همکاری با سازمانهای...
صفحه2
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حجت االس�لام و المس��لمین محس��نی اژه ای رئیس قوه
قضاییه در همایش سراسری قوه قضاییه بیان کرد :در حالی
که جهان بین دو قدرت ش��رق و غرب مادی تقس��یم ش��ده
بود کسی گمان نمی برد یک نهضت دینی بتواند بدون وام
گرفتن و بدون اتکا به شرق و غرب پیروز شود .وی افزود:
برخی افراد در مخیله ش��ان هم خطور نمی کرد که چنین
اتفاقی در عصر حاضر محقق ش��ود .خداوند عنایت کرد و
به دست یک بنده صالح خودش و به ...
صفحه 2

سرمقاله

«تجارت» نقش دستگاه قضا و دولت را در مقابله با فساد بررسی کرد

سرچشمهمبارزه بافساد اقتصادی
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«تجارت»ازتحوالتقیمتیدربازارامالکگزارشمیدهد

پیشبینیکاهشتقاضا
در بازار مسکن پایتخت

سراب «بیت کوین» به عنوان
محافظ در برابر تورم
محمد انیسی طهرانی
3

سخنگویدستگاهدیپلماسی
در نشست خبری اعالم کرد:

گروه راه و مس�کن :درپی رش��د خریدهای س��رمایهگذاری و بر اس��اس گزارشهای
غیررس��می از وضعیت بازار مس��کن ش��هر تهران قیمتهای مدنظر فروش��ندگان در
خردادماه س��ه درصد نس��بت به ماه قبل افزایش پیدا کرد؛ با این حال یک کارش��ناس
معتقد اس��ت که بازار در ماههای آینده با افت تقاضا و به تبع آن کاهش س��رعت رش��د
قیمت مواجه میش��ود .به گزارش ایس��نا ،خردادماه امس��ال بازار مسکن شهر تهران به
صفحه 5
لحاظ قیمتهای پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت ماه...

تعهدآمریکا
به تضمین انتفاع
اقتصادی ایران از برجام

گزارش روز

 12کشتی برای تجارت میان ایران و روسیه خریداری شد؛

تسهیلصادراتکاال
به روسیه در دستور کار

کارش�ناس
بینالملل

سیاس�ت

رم��ز ارزه��ا ی��ا
کریپتوکارنس��ی ها که
مط��رح ترین آن بیت کوین می باش��د از
پدی��ده هایی هس��تند که فضای وجودی
خود را در حوزه اقتصاد آهس��ته آهس��ته
گس��ترش می دهند ،در مواردی بین آنها
با نهادها و ابزارهای س��نتی اقتصاد ،مانند
بانک مرکزی و ارزهای معتبر ...
ادامه در صفحه 3

یادداشت
نقشفناوریها
در توسعه مناطق آزاد
فرزین حقدل

کارشناس مناطق آزاد

«الکاظمی» حامل پیام سعودیها بود

گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا رخ نمیدهد

ایران درخواست عضویت در بریکس را ارسال کرده است

2

طبــــ��ق بن��د 11
سیاس��تهای کل��ی
اقتص��اد مقاومتی که از
سویرهبریابالغشدهوبایدفصلالخطاب
کارگزاراننظام،مدیراندولتیومردمباشد؛
یکماموریتخاصبرایمناطقآزادوویژه
اقتصادی درنظر گرفته ش��ده و آن «توسعه
ح��وزه عمل این مناطق ب��ه منظور انتقال
فناوریهای پیشرفته ،گسترش و ...
ادامه در صفحه 3
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قالیباف تاکید کرد:

عبدالباری عطوان تحلیل کرد:

موشک ویرانگر «سرمت» قلب لندن و پاریس را نشانه خواهد رفت
گ�روه بی�ن المل�ل :تحلیلگر معروف ام��ور بین الملل با
اش��اره به روند ش��تابزده تحوالت جنگ اوکراین ،از ۶
تحول جدید رخ داده در این جنگ پرده برداش��ته و به
تهدید ژنرال روس درباره حمله به لندن پرداخته است.
عبدالباری عطوان از تحلیلگران جهان عرب در مطلبی
در رای الیوم به تحوالت جنگ اوکراین پرداخته و آورده
است :چرا لندن هدف نخست هر حمله هسته ای خواهد
بود؟ سناریوهای احتمالی در پنجمین ماه جنگ اوکراین
چیست؟ وی در ادامه به شش تحول تازه ای که در جنگ
اوکراین رخ داده است به شرح زیر اشاره کرد؛ اول تسلط
نیروهای روس��یه بر شهر راهبردی لیسچانسک پس از
جنگ خیابانی .این نشان از پیشروی ها و دستاوردهای
نیروهای روسی در جنوب شرق اوکراین دارد و نمایانگر
سقوط شهرهای اوکراینی یکی پس از دیگری به دست
نیروهای روسی است.
دوم ،ورود نیروهای بالروس متحد روسیه و همسایه آن
به شکل رسمی به جنگ و شلیک موشک از اراضی آن
به مرکز تجمع نیروهای اوکراینی در شهر دیسینا .سوم،
دس��تور پوتین برای ارس��ال موشک های اسکندر با برد
 ۵۰کیلومتر مجهز به کالهک هس��ته ای به بالروس.
چهارم ،حمالت شدید به پایتخت اوکراین و بروز آتش
سوزی گسترده در آن .مفهومش این است که کییف
هدف بعدی پس از کنترل نیروهای روس��ی بر منطقه
دونباس ،خواهد بود.
پنج��م ،افزای��ش ترس از حمله نیروهای روس به س��ه
کش��ور بالتی��ک پ��س از حضور نیروه��ای ناتو در آن و
اقدام لیتوانی در بس��تن مرزهای خود به روی روس��یه،

موضوع��ی ک��ه فرماندهان نظام��ی روس آنرا به مثابه
خنجری مس��موم از پش��ت که نمی تواند بدون پاس��خ
بماند ،تلقی می کنند.
شش��م ،اظهار نظر آندری گورولیوف ،نماینده مجلس
و عض��و کارگ��روه دفاع��ی مس��کو یک��ی از متحدان
نزدی��ک والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روس��یه که
در مصاحبه ای تلویزیونی گفت« :اگر جنگ جهانی سوم
ش��روع ش��ود لندن اولین هدف راهبردی در کشورهای
ناتو اس��ت که مورد اصابت موش��کهای روس��یه قرار
خواهد گرفت.
کل مجموعه ماهوارههای فضایی دشمن را در نخستین
عملیات هوایی نابود خواهیم کرد .آمریکایی یا بریتانیایی
بودن آنها اهمیتی ندارد ،ازنظر ما همه به ناتو تعلق دارد.
در مرحله دوم تمامی سامانه دفاع ضد موشک را هر جا
که باش��د  ۱۰۰درصد نابود میکنیم .س��وم آنکه قطع ًا از
ورش��و ،پاریس یا برلین ش��روع نخواهیم کرد .لندن اول
ازهمه مورد اصابت قرار خواهد گرفت« .برق» اروپای
غربی قطع خواهد شد».

عطوان در ادامه آورده است :اظهار نظر ژنرال گورولیوف
و تهدیدات آن باید کام ً
ال جدی گرفته شود و اینکه تهدید
ب��ه ه��دف قرار دادن لندن و به دنبال آن دیگر پایتخت
های اروپایی کرده اس��ت ،بدان معناس��ت که این حمله
با موشک های هسته ای مانند موشک سرمت مافوق
صوت خواهد بود.
ای��ن موش��ک ظ��رف دقایق کوتاهی ب��ه قلب لندن و
پاریس و ورشو خواهد رسید و قدرت ویرانگری آن بسیار
باالستاین حمله با موشک های هسته ای مانند موشک
س��رمت مافوق صوت خواهد بود .این موش��ک ظرف
دقایق کوتاهی به قلب لندن و پاریس و ورش��و خواهد
رسید و قدرت ویرانگری آن بسیار باالست.
وی می نویسد :برخی از تحلیلگران غربی بر این باورند
که این تهدیدات از سوی پوتین و نظامیان نزدیک آن در
راستای جنگ روانی و افزایش کمک تسلیحاتی اروپا و
آمریکا به نیروهای اوکراین طی روزهای اخیر است؛ اما
تجربه صد روز اول این جنگ ثابت کرده است که رئیس
جمهور روسیه تهدید خود را اجرایی می کند.
این تحلیلگر امور بین الملل تاکید کرد :جنگ اوکراین
روند شتابزده ای پیدا کرده است و در سایه نبود تحرکات
میانجی گرایانه موفق ،اوضاع به س��مت جنگ جهانی
سوم و جنگ هسته ای پیش می رود.
عطوان در پایان نوشت :روزها و هفته های آتی در جنگ
اوکراین سرنوش��ت س��از خواهد بود .بولدوزر روسی به
سرعت در حال پیشروی است و در حال حاضر همه موانع
را در اوکراین از پیش رو بر می دارد و فردا در بالتیک و
پس از آنچه بسا در لهستان این روند ادامه یابد.

تداوم رشد قیمت کاالهای اساسی در جهان

قیمت گندم 3.5دالر افزایش یافت
گروه کشاورزی :رشد قیمت کاالهای اساسی در جهان همچنان ادامه دارد به طوری
که امروز قیمت گندم  3.5دالر دیگر افزایش یافت .روز گذشته نیز قیمت کاالهای
اساسی روند شدی خود را در بازارهای جهانی ادامه داد به طوری که گندم به عنوان
محصول موثر در امنیت غذایی مردم جهان  3.5دالر دیگر به افزایش های روزهای
قبل اضافه کرد .قیمت گندم در لحظه انتشار خبر با  3.5دالر افزایش به قیمت 940
دالر در هر بوشل معامله شد .قیمت دانه های روغنی نیز از جمله محصوالتی بودند
که افزایش قیمت داش��تند به طوری که س��ویا  1.4دالر رش��د قیمت داش��ت و گیاه
روغنی کانوال هم  2.9دالر رشد را ثبت کرد .افزایش قیمت کاالهای اسای پس از
جنگ بین روس��یه و اوکراین جهش بیش��تری یافته به طوری که قیمت گندم پس
از آن  50درصد رشد کرده است .روسیه و اوکراین  30درصد غالت جهان را تامین
می کردند که درگیری های اخیر امکان صادرات از این کشورها را سخت یا به بن
بست رسانده است .از سوی دیگر کشورها به شدت در تالشند تا ذخایر خود را بیشتر
کنن��دوب��هعبارت��یانباره��ارابرایروزمباداپرنگهدارندکهطبقگزارشهانیمیاز
گندم صادراتی جهان را چین خریداری کرده است.

اساس فعالیتهایمان ،خنثی سازی تحریمهاست
گروه سیاسی  :رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بر
این باوریم که با نگاه خنثی سازی تحریم و رفع تحریم
در حال انجام وظایفمان هستیم و اساس فعالیتهایمان،
خنثی س��ازی تحریمها است .محمدباقر قالیباف صبح
روز دوش��نبه در همایش سراس��ری قوه قضاییه که با
حضور سران قوا و مسئوالن قضایی برگزار شد ،ضمن
تبریک هفته قوه قضاییه به مس��ئوالن قضایی کش��ور
و گرامیداش��ت یاد ش��هید بهشتی (ره) و شهدای  ۷تیر،
گفت :با تدبیر مقام معظم رهبری و دقت نظر ایشان در
انتصابات اخیر قوه قضاییه که از درون قوه انجام ش��د،
روند تحول در قوه قضاییه مش��هود اس��ت و انس��ان هر
روز نسبت به حرکت قوه قضاییه امیدوارتر میشود .وی
ضمن تمجید از شخصیت حجت االسالم و المسلمین
محس��نی اژهای ،گف��ت :رئیس ق��وه قضاییه از قضات
برجسته و نمونه کشوری است و در سلسله مراتب قوه
قضاییه تمام مسیرها را سپری و با تار و پود قوه قضاییه
آشنایی دارد و با روحیه حق طلبانه فعالیت میکند.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه بیانیه
گام دوم نقش��ه و س��ند راه اس��ت ،تصریح کرد :یکی از
ِویژگیهای ش��هید بهش��تی این بود که به هر آنچه که
معتق��د ب��ود ،بی��ان میکرد و خود را نیز ملزم به عمل آن
کار میکرد .وی با بیان اینکه ش��هید بهش��تی در حوزه
دانش گسترده بود و تجربیات انباشتهای داشت ،گفت:
وی در مس��یر انقالبیگری مبتنی بر عقالنیت محور و
عدالت محور حرکت میکرد.

قالیباف با بیان اینکه ش��هید بهش��تی هم مشی مردمی
و هم حداکثر جذب و حداقل دفع را داشت ،اظهار کرد:
زمان��ی که کالم ش��هید بهش��تی را گ��وش میکنیم به
استدالل آوری و قدرت اقناع سازی این مرد پی میبریم.
وی با بیان اینکه باید نظام اس�لامی را مقتدر و کارآمد
کنیم ،گفت :کشور نیازمند یک نظام حکمرانی محکم
و متعالی و نیازمند یک مشروعیت استمراری است و آن
منوط به کارنامه و عملمان در انجام کارهایمان است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :طبق فرمایش
مق��ام معظ��م رهب��ری در بیانیه گام دوم انقالب ،باید از
برداش��تمان از الگوی حکومت علوی به س��مت زمینه
سازی حکومت مهدوی حرکت کنیم .وی افزود :امروز
هر سه قوه مصمم هستند تا با هماهنگی ،همدلی و هم
افزایی از فرصت به دست آمده اقدام به اجرای وظایف
خود کنند؛ به ویژه انجام این اقدامات در حالی است که
برای برنامه ریزی برنامه هفتم نیز در تالش هس��تیم.
قالیباف بیان کرد :بر این باوریم که با نگاه خنثی سازی
تحریم و رفع تحریم در حال انجام وظایفمان هستیم و

اساس فعالیتهایمان ،خنثی سازی تحریمها است .وی
افزود :با رویکرد ظرفیت و امکان مادی که در کش��ور
وجود دارد ،مصمم هستیم تا بتوانیم کارها را پیش ببریم
و مردم ثمره این اقدامات را در زندگی و سفره هایشان
لمس کنند .امروز هر سه قوه مصمم هستیم با همدلی
و هم افزایی از این فرصت در زمانی که در حال برنامه
ریزی برای برنامه هفتم هستیم استفاده کنیم.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه در
بح��ث پای��ه بودجه قوه قضاییه باید تجدید نظری کنیم
تا براساس رشد سالیانه مسیر خود را طی کند ،گفت :در
حوزه اصالح قوانین ،بحث اطاله دادرسی از موضوعاتی
است که باید به صورت الیحه به مجلس بیاید تا براساس
آن کار را پیش ببریم .قالیباف افزود :شاید قوه قضاییه در
حوزه تجهیزات ،امکانات و … مشکالتی داشته باشد
اما سرمایه اصلی قوه قضاییه قضات هستند ،آنها باید
احساس منزلت ،قدرت ،آرامش ،آسایش برای برقراری
عدال��ت و قض��اوت صحیح ،حق مداران��ه و با آزادگی،
شجاعت و افتخار آفرینی آن هم براساس عدالت پیش
ببرند .رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :از نظر
بنده مهمترین ش��اخص برای قوه همان تاکید که امام
خمینی (ره) فرمودند است؛ امام (ره) در این رابطه بیان
کردن��د که ق��وه قضاییه باید پناهگاه و ملجاء مظلومان
باشد ،یعنی هر کسی در هر کجا احساس ناامنی و ظلمی
ب��ه خ��ود ک��رد باید بر این عقیده باش��د که قوه قضاییه
پشتیبان و پناهگاهش است.

ازسرگیری مذاکرات هستهای ایران در دوحه برگزار خواهد شد
گروه بین الملل :منبعی آگاه در وزارت خارجه قطر به میدلایست نیوز گفت که دوحه،
میزبان ازسرگیری مذاکرات هستهای ایران خواهد بود .وب سایت خبری «میدل ایست
نیوز» روز دوشنبه گزارش داد که ادامه مذاکرات هستهای ایران در قطر خواهد بود .یک
منبع آگاه در وزارت امور خارجه قطر به این وبس��ایت گفت که ش��هر دوحه ،پایتخت
این کشور میزبان نشست مذاکرات هستهای خواهد بود .همزمان رسانههای عربی به
نقل از مسئول قطری نیز گزارش دادند که قطر میزبان مذاکرات رفع تحریمها خواهد
بود .جوزف بوریل ،مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در پایان س��فر خود به ایران
و دیدار با مقامات کش��ورمان گفته بود که دور آتی مذاکرات هس��تهای با ایران در وین
برگزار نخواهد ش��د؛ چرا که دور جدید در چارچوب  1+4خواهد بود و احتماال در یکی
از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

س��عید خطیب زاده ،س��خنگو وزارت خارجه امروز دوش��نبه در آخرین نشس��ت خبری
خود در جمع اصحاب رس��انه و خبرنگاران ،در خصوص مذاکرات رفع تحریمها گفت:
زمان و مکان مذاکرات تقریبا مش��خص ش��ده اس��ت و به زودی تصمیمات نهایی در
این خصوصی اتخاذ خواهد ش��د .او افزود« :یکی از کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس
میزبان این مذاکرات خواهد بود و در روزهای آینده این مذاکرات انجام خواهد ش��د».
مذاکرات وین با محوریت لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران و احیای برجام از سه ماه
پیش به دلیل زیادهخواهیهای واش��نگتن و بیتوجهی به نگرانیها و خواس��ته های
ته��ران متوق��ف ش��د .وزارت خارج��ه ایران با انتقاد از دول��ت بایدن بارها تأکید کرد که
احیای برجام نیازمند این است که طرف آمریکایی دیدگاه واقعبینانهای داشته باشد و
خواستههای فرابرجامی خود را کنار بگذارد.

آمریکا در حال تشکیل یک ناتوی آسیایی است
گروه بین الملل :کره شمالی دولت آمریکا را متهم کرده که در حال تشکیل یک ائتالف
نظامی شبیه ناتو در آسیاست و ادامه داد که "هدف آمریکا در سرنگونی دولت پیونگ
یانگ باعث میشود تا ما به دفاع قویتر دست بزنیم ".انتقادهای کره شمالی در میانه
نگرانیها از آماده سازی این کشور برای انجام نخستین آزمایش اتمی در طول پنج سال
گذش��ته و پس از توافق کره جنوبی و آمریکا برای اس��تقرار تس��لیحات بیشتر آمریکایی
در ش��به جزیره کره در صورت ضرورت برای بازدارندگی در برابر کره ش��مالی مطرح
ش��ده اس��ت .وزارت خارجه کره ش��مالی در بیانیهای اعالم کرد :آمریکا و کره جنوبی به

همراه ژاپن ضمن آنکه به صورت آشکارا رزمایشهای مشترک برگزار میکنند حاال
به صورت فعاالنه به دنبال تشکیل یک ناتوی آسیایی هستند.
آمری��کا همچنی��ن رزمایش��ی ب��ا نیروهای ک��ره جنوبی برگزار کرد ک��ه در آن ناوهای
هواپیمابر آمریکایی برای نخستین بار در طول بیش از چهار سال حضور داشتند .کره
ش��مالی که در س��ال جاری میالدی آزمایشهای موش��کی منظمی را برگزار کرده بار
دیگر بر این گفته تاکید کرد که چنین رزمایشهای مش��ترکی آمادگی برای جنگ با
هدف سرنگونی دولت پیونگ یانگ است.

