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نامه رئیس سازمان بسیج به وزیر بهداشت:

بسیج با همه ظرفیت خود آماده تشدید طرح شهید سلیمانی است

پنجشنبه 19فروردین  - 1400شماره1033

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامهای خطاب به وزیر بهداشت تأکید کرد بسیج آماده مشارکت گسترده با وزارت بهداشت در راستای تشدید طرح شهید سلیمانی و طرحهای
الزم دیگر برای مقابله با ویروس کروناست.
به گزارش اقتصادسرآمد از پایگاه اطالع رسانی بسیج؛ سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی نامه ای به دکتر نمکی وزیر بهداشت از اعالم آمادگی این سازمان در
جهت مشارکت در تشدید طرح شهید سلیمانی و طرح های الزم دیگر و کمک به متولیان عرصه درمان همزمان با موج چهارم کرونا در کشور خبر داد.
سردار سلیمانی در این نامه اعالم کرده است که سازمان بسیج با همه ظرفیت خود در خدمت ملت عزیز ایران اسالمی در مواجهه با ویروس کرونا است.

یادداشت
توافق با چين

تعامل معمول با دنيا يا كم كردن شرآمریکا

غالمرضا مصدق

توافق  ۲۵ســاله با چین هم میتواند بخشی از تعامل
معمول ایران با دنیا و هم بــر مبنای چالش فی مابین
ایران و آمریکا استراتژی برای مقابله با آمریکا باشد .
در حالت اول  ،واقعیت این اســت که چین به چنان
جایگاهی بعنــوان بزرگترین تولیــد کننده  ،صادر
کننده  ،واردکننده و ســرمایه گذار در دنیا رسیده که
کمتر کشوری بی نیاز از مراوده با آن است  .بر اساس
پیش بینی ها  ،چین در سال  ۲۰۳۰با پشت سرگذاشتن
آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد .
به دلیل قدرت عظیم اقتصادی چین  ،آسیایی بودن و
روابط تاریخی دو کشــور مراودات گسترده ایران با
این کشــور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای منافع ملی
ایران است .
اما اگر توافق  ۲۵ساله با چین سیاستی برای مقابله با
آمریکا باشد  ،به دالیل زیر  ،قطع ًا هدفی ساده لوحانه
 ،دست نیافتنی و کام ً
ال در ضدیت با استقالل و منافع
ملی ایران است .
اوالً  ،اقتصاد چین علی رغم رقابت تنگاتنگ با آمریکا
چنان به هم تنیده شده که تصور مقابله چین با آمریکا
آنچنان که ما انتظار داریم  ،بسیار بسیار ساده لوحانه
و صرف ًا تصوری رویائی و باطل از دوران منســوخ
شده جنگ سرد بین شــرق و غرب است  .برخالف
جنگ سرد که رقابت اصلی شوروی و آمریکا عمدت ًا
در حوزه نظامی بــود  ،رقابت فعلی چین و آمریکا بر
اقتصاد متمرکز است .در جنگ سرد رقابت بر ساختن
هر چه بیشتر و بهتر مرگبارترین سالحها بود اما امروز
رقابت بر سر میزان تعرفه واردات کاالها و حقوق کپی
رایت با هم اســت  .بنابراین با وجود تنیدگی وسیع
اقتصادی دو کشور روابط این دو هیچگاه مشابه روابط
شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد نخواهد شد .
ثانیا اگر توافق با چین اســتراتژی نگاه به شرق ایران
باشد  ،باید گفت چین برای حفظ و گسترش مراودات
صدها میلیارد دالری ســاالنه با غرب به ویژه آمریکا
سالهاست که خود استراتژی نگاه به غرب را برگزیده
 ،چطور ممکن اســت عمده مراوادات کشــوری با
بلوک غرب باشــد  ،اما اســتراتژی آن کشور نگاه به
شرق باشد؟! .
ثالث ًا  ،چين در داستان هســته اي عم ً
ال نشان داد  ،در
هر حال در جدال آمريكا و ايران همواره به ســمت
آمريكا غش ميكند  ،راي مثبت چين به تمام  ٦قعطنامه
شــواري امنيت عليه ايران  ،همراهي با تحريم هاي
يك جانبه آمريكا  ،بلوكه كردن پولهاي ايران صرف ًا به
خواست آمريكا و نه با مصوبات سازمان ملل  ،بخشی
از کارنامه سیاه چین در همراهی همیشگی با آمریکا
علیه ایران است .
وقتی هدف از توافق بلند مدت بــا چین رو کم کنی
آمریکا باشــد  ،چه بخواهیم و چه نخواهیم تبدیل به
کارت چین در بازی با آمریکا خواهیم شد  .ایران در
دوران قاجار و پهلوی تجربه تلخ  ،شکســت خورده
و زیانبار پناه بردن به یک قدرت برای خالص شدن
از شر قدرتی دیگر را در حافظه تاریخی خود دارد .
منافع ملی ما در گرو روابط متوازن با چین  ،روسیه ،
هند  ،اروپا و حتی آمریکا است  ،در چنین وضعیتی این
ایران است که با کارت خود بازی خواهد کرد نه اینکه
دیگران در رقابت با هم با کارت ایران بازی کنند .
رابع ًا  ،چین بعد از شروع اصالحات در سال ، ۱۹۷۸
همه مالحظات ایدئولوژیــک و آرمانگرایی انقالب
کمونیستی  ۱۹۴۹را به کلی کنار گذاشت و در  ۴۰سال
گذشته تنها و تنها دو هدف اصلی را تعقیب میکند ،
اول کسب حداکثری منافع اقتصادی و دوم گسترش
حوزه نفوذ خود با ابزار سرمایه گذاری در کشورهای
دیگر  .تجربه نه چندان طوالنی سرمایه گذاری چین
در کشورهای دیگر مثل سریالنکا ،کامبوج  ،ونزوئال
و غیره نشــان میدهد حرص و آز چین در استعمار
کردن اگر بیشتر از استعمارگران با سابقه نباشد کمتر
از آنها نیست .
بنابراین اگر هدف توافق بلند مدت با چین گسترش
قدرت مانور ایران در تعامل بــا دنیا  ،ایجاد توازن در
روابط بین الملــل و اســتفاده از فرصتها برای حفظ
و حداکثر کردن منافع ملی باشــد  ،نــه تنها انتقادی
به عاقدین این توافــق وارد نیســت  ،بماند که باید
سپاسگزار و دست بوس آنها بود  ،اما اگر این توافق
سیاستی برای مقابله با آمریکا باشد  ،بی تردید سیاستی
از پیش شکســت خورده  ،زیانبار  ،ناقض استقالل و
در ضدیت با منافع ملی ایران است  .بعد از انتشار متن
كامل توافق معلوم ميشــود همكاری جدید ایران و
چین بر اساس کدامیک از دو رویکرد مذکور است .

صالحی :ظرفیت غنیسازی کشور به ۱۶هزار و ۵۰۰سو رسیده است

نمایش133دستاورد انرژی اتمی در سالروز ملی فناوری هسته ای

رییس ســازمان انرژی اتمی با تشــریح
دســتاوردهایی که قرار است روز جمعه
(بیســتم فروردین) در مراســم روز ملی
فناوری هسته ای رونمایی شود ،گفت :امروز ظرفیت
غنی سازی ایران به  ۱۶هزار و  ۵۰۰سو رسیده است و
 ۵۷کیلوگرم اورانیوم  ۲۰درصد داریم.
به گزارش اقتصادســرآمد«علی اکبــر صالحی» روز
چهارشنبه در حاشیه نشســت هیات وزیران در گفت
و گو با خبرنگاران با اشــاره به ســالروز ملی فناوری
هسته ای گفت :از سال  ۸۵این مراسم برگزار شد .ما
یک مراســم را به خاطر کووید  ۱۹نتوانستیم برگزار
کنیم .امیدوار هستیم مراســم  ۲۰فروردین ما در ۲۱
فروردین برگزار شــود .وی افزود :بــا توجه به اینکه
 ۲۰فروردین روز جمعه است ،قرار شد ما این مراسم
را روز شنبه برگزار کنیم در سالگرد امسال که با حضور
رئیسجمهوری برگزار میشــود ،نمایشگاهی دایر
کردیم که  ۱۳۳دستاورد را در آنجا به نمایش خواهیم
گذاشت .رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد :حدود
 ۶یا  ۷رونمایی داریم ،که توسط دکتر روحانی انجام می
شود که مهمترین آن چند رادیودارو است.
صالحی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی داروهای مورد
نیاز یک میلیون نفر مبتال به بیماری های صعب العالج
را تامین می کند ،گفت :هر ســال به تعداد داروهای
جدید اضافه میشــود مث ً
ال در زمینــه داروی معالجه
سرطان پروستات ما با چندتا از دانشگاه کار را به خوبی
پیش میبریم که بیماری را درمان می کند و قدم های
بزرگی برداشته شده اســت .وی اضافه کرد :یکی دو
مورد دیگر هست که ما در معرض نمایش نمیتوانیم
بگذاریم و انشاءاهلل در شــهریورماه مراحل اولیه آنها
عملیاتی میشود .یکی مرکز یون درمانی در استان البرز
است که این بیمارســتان برای درمان امراض صعب
العالج به خصوص سرطان را درمان می کند.
رییس سازمان انرژی اتمی یادآورشد ۲۰۰ :میلیون یورو
تجهیزات این بیمارستان است که بخشی از تجهیزات
آمده و بخشــی هم تامین می شــود .ســاختمان این
بیمارستان تقریبا رو به پایان است ۲۰۰ .میلیون یورو با
ارز نیمایی  ۶هزار میلیارد تومان میشود ساختمان هم
هزار میلیارد تومان هزینه دارد یعنی کل پروژه  ۷هزار
میلیارد تومان است که در سه سال انجام میدهیم .معاون

رییس جمهوری گفت :مرکز ملی یون درمانی در استان
البرز ،این ششــمین نوع از این بیمارستانها در جهان
است و در منطقه غرب آســیا هم بی نظیر است و تنها
کشوری که وارد این عرصه شده ما هستیم.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت :این دستاورد بزرگی
است بدون اینکه بر بودجه دولت تحمیل شده باشد.
یعنی ما این  ۲۰۰میلیون یورو وام گرفتیم .در واقع این
پروژه ،پــروژه ای بوده که قابلیت پــس دادن این وام
را داشــته که خیلی از بانک ها اعالم آمادگی کردند و
بانکها آن را تامین میکنند.صالحی اظهار داشــت:
پروژه دیگری که شهریور ماه مقدمات آن افتتاح خواهد
شد ،تولید رادیودارو بر اساس  gmpیا پروژه تترا است
که  ۶۰میلیون یورو تجهیــزات دارد و آن هم از دولت
نگرفتیم .این پروژه  ۳۷هزار متر ساختمان دارد آن هم
در فاصله سه چهار سال اخیر شروع شد و فاز اول آن
شهریورماه افتتاح می شــود.وی تاکید کرد :مطمئن
باشید با برجام ،صنعت هستهای نه متوقف می شود و نه
کند می شود قسم هم خوردیم ،اکنون خودتان ارزیابی
کنید ســال  ۹۲در عرصههای مختلــف ما چه چیزی
داشــتیم و اکنون چه داریم .اینها روشــن است اینکه
نظرات مسئولین کشــوری مثل آمریکا و کشورهای
اروپایی را هم خودتان می بینید.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بخشهایی از
دستاوردهای هسته ای را روز شنبه به استحضار عموم
خواهیم رساند ،اضافه کرد :ما  ۱۵نوع سانتریفیوژ جدید
داریم که اورانیوم غنی سازی می کنند مثل  ir۴و IR۶
و  IR۲Mدر صورتی که ما در سال  ۹۲فقط با IR۱
غنیسازی میکردیم این جهش بزرگی است ما قبل از
برجام حداکثر ظرفیت غنی سازی مان  ۱۳۰۰۰سو بود
االن بدون اینکه خیلی از امکانات دیگر را بسیج بکنیم
 ۱۶۵۰۰سو ظرفیت غنی سازی ماست.
وی گفت :ما امروز قریب تقریب ًا پنج تن اورانیوم غنی
شــده و  ۵۷کیلو اورانیوم  ۲۰درصــد داریم در حالی
که قرار است در یک ســال به  ۱۲۰کیلو برسیم ،اینها
واقعیت های صنعت هســتهای است ،غیر از  ۲پروژه
بیمارستان مرکز یون درمانی و مرکز تترا ،دو نیروگاه
هم با کمک روسها در بوشهر در حال احداث است.
صالحی تصریح کرد :متوســط تولید کیک زرد ما قبل
از برجام چهار الی پنج تن در ســال بوده که امروز به
 ۳۵تومان رسیده است .رییس ســازمان انرژی اتمی
در پاسخ به ســوال دیگری درباره نتایج دور نخست
مذاکرات برجام در وین گفت :همانطور که مسئولین
و آقای عراقچی گفتند ،جلســه اول جلسه مثبت بوده
است ،موضع ایران روشن ،اصولی و قابل توجیه است

ما چیز زیادی نخواستیم آمریکا بیرون رفته و میخواهد
برگردد باید تعهداتی کــه دارد را انجام دهد.صالحی
اظهار کرد :از این بابت موضــع اصولی ما هنوز همان
اســت و فعال بحث گام به گام نداریم و چیزی درباره
آن نشــنیدم .در واقع موضع اصولی ما این اســت که
تحریمها را بردارند ما هم به تعهدات خود برمیگردیم.
رییس سازمان انرژی اتمی جلسه روز گذشته را مثبت
ارزیابی کرد و با بیان اینکه راه برای ایجاد تفاهم هموار
است ،گفت :ممکن است سوال شود این دو گروه فنی
و تحریم میخواهد چه کار کنند شما میدانید در زمان
ترامپ تحریمهای دیگری اضافه شده است و در این
نشستها می خواهند مرور کنند و لیست این تحریمها
را دقیق در بیاورند .معاون رییس جمهوری اظهار کرد:
از طرف دیگر اقداماتی که ما کردیم را میخواهند بار
دیگر مرور کنند و ببینند وقتی آنها تحریمها را برداشتند
ما چه اقداماتی باید انجام بدهیم.
وی خاطرنشان کرد :ما یک سری از اقدامات را به طور
لحظه ای میتوانیم متوقف کنیم .مث ً
ال تولید  ۲۰درصد را
میتوانیم لحظهای متوقف کنیم اما اگر سانتریفیوژهای
اضافه بر تعهدمان نصــب کردیم جمع کردن آن زمان
میخواهد وهمانطور که نصب آن زمان میبرد برچیدن
آن هم زمان میبرد .اینها بحث خواهد شــد.صالحی
گفت :امروز کمیتههای فنی جلسه دارند و جمعه هم
جلسه کمیسیون مشــترک خواهد بود ببینیم چطور
میشود .ما امیدواریم در جهت مثبت کار پیش برود.
رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری
درباره اظهارات اخیــر جهانگیری مبنی بر اینکه ایران
متن برجام را نگه داشــت و اینکه برای همین امروز
طرفهای برجام متن آمادهای دارند ،گفت :اثر حفظ
متن برجام اثبات حقانیت ایران به افکار عمومی جهانی
است .شاهد هستید که آمریکا با همه قدرتی که دارد
بخصوص در یکی دو ســال چقدر شکست سیاسی
خورده است این واقعیت است کهآمریکا در شورای
امنیت سازمان ملل اجالس های عمومی هر بار که رفته
شکست خورده است.
وی اظهار کرد :برای اولین بار در تاریخ آمریکاســت
که در چنین مجمعی که در خاک آمریکاست ،شکست
بخورد .اگر موضع حق ما نبود و اگــر واقع ًا برجام به
عنوان یک پشتوانه نبود ،قطع ًا محقق نمیشد.

گزیده اخبار

اگرتولیدکنندهایبهخاطرمشکالت
اقتصادیدچارمعوقاتبانکیشدباید
به او مهلت داد

میدانیمبایدتحریمهایناسازگار
بابرجامرالغوکنیم

نتایجامیدوارکنندهواکسنکرونای
موسسه رازی

دادســتان کل کشــور گفت :در رابطه با مسائل بانکی
اعتقاد داریم که اگر تولیدکنندهای به خاطر مشــکالت
اقتصادی دچار معوقات بانکی شــد باید به او مهلت
داده شــود و البته باید مــورد حمایت هم قــرار گیرد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،حجت االسالم و المســلمین منتظری در مراسم
تکریم و معارفه دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزی
اظهار کرد :قوه قضاییه بار و مسئولیت ســنگینی را بر عهده دارد
و برای انجام این وظایف و تحقق ماموریتهــا نیازمند تعامل و
همکاری و هم افزایی با سایر بخشها است .همچنین نیازمند یک
حرکت جهادی در خود دستگاه قضایی است تا بتواند به وعدهها و
برنامههای مدنظر جامه عمل بپوشاند.این مقام قضایی تصریح کرد:
انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،تاکیدات ریاست قوه
قضاییه و سند تحول قضایی همه ما را به این سمت رهنمون میکند
که باید به صورت خســتگی ناپذیر و با تالشهای شبانه روزی
در خدمت مردم عزیز ایران باشــیم ،چون مردم ما الیق بیشترین
و بهترین امنیت و عدالت و رفاه هســتند .وی ادامــه داد :دومین
عنصر هم عدالت و اجرای عدالت است و اشتباه است که وظیفه
اجرای عدالت را صرفا منوط به قــوه قضاییه بدانیم بلکه همه قوا
و دستگاههای کشور موظف هستند اجرای عدالت را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی است که زندگی
توام با آرامش و آسایش را برای مردم خود فراهم کند اظهارکرد:
شاهد هستیم که به خاطر تحریمها و مشکالت اقتصادی ناشی از
تحریم و برخی سوء مدیریتها مردم ما اکنون با مشکالت متعدد
معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و این زیبنده نظام ما نیست.وی
افزود :خوشبختانه در سالیان گذشته و زمانی که دستگاه قضایی در
اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکالت مراکز
تولیدی به میدان آمد گامهای بسیار موثری در این راستا برداشته
شده است .با این که وظیفه دستگاه قضایی نیست که وارد مسائل
اقتصادی شود؛ اما در جهت کمک به دولت و برداشتن موانع تولید
قوه قضاییه خود را موظف دانســته اســت که در رفع مشکالت
تولیدی و پشتیبانی از تولیدکنندگان در میدان باشد .حجت االسالم
والمسلمین منتظری با بیان اینکه بسیاری از مشکالت تولیدی در
حوزه مسائل بانکی است ،گفت :در رابطه با مسائل بانکی اعتقاد
داریم که اگــر تولیدکنندهای به خاطر مشــکالت اقتصادی دچار
معوقات بانکی شــد باید به او مهلت داده شــود و البته باید مورد
حمایت هم قرار گیرد .اگرچه به این موضوع هم معتقد هستیم که
تسهیالتی که بانکها در اختیار افراد قرار میدهند سرمایههای مردم
است و این سرمایه هم باید مورد صیانت قرار گیرد.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس
خبریاش مواضع دولت این کشور را درباره پیش
برد مذاکرات وین پیرامون احیای توافق هسته ای
بیان کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ند پرایس ،سخنگوی
وزارت امور خارجه این کشور شــب گذشته در کنفرانس
مطبوعاتی اش در باره نتایج مذاکــرات دیروز وین پیرامون
احیای توافق هسته ای گفت :این ها روزهای اول هستند ،ما
هیچ گشایش قریب الوقوعی را پیش بینی نمی کنیم .انتظار
این را نداریم که در موقعیتی قرار بگیریم که بتوانیم از حاال
نظری راجع به این مذاکرات بدهیم .ما می دانیم که مذاکرات
سختی در پیش اســت .اما با این وجود ،این گام درستی رو
به جلو است چون ما را قادر میسازد با چیزی که آن را تنها
مسیر دســتیابی به آنچه رئیس جمهور بایدن به عنوان یک
کاندیدای انتخاباتی مطرح کرده بود و آن بازگشت دوجانبه
به پایبندی به برجام اســت را پیش برویم .پرایس در پاسخ
به این ســوال که آیا دولت بایدن خواهد توانست به عنوان
اقداماتی در راستای بازگشت دو جانبه به توافق ،درباره لغو
تحریم های اعمال شده در دوره ترامپ کاری کند ،توضیح
داد :دو کارگروه در این مذاکرات وجود دارد .این مسائل هم
روی میز هستند .خالصه ی امر «پایبندی در ازای پایبندی»
است .البته پیچیدگی های بیشتری در این مسئله وجود دارد
اما این یکی از کارهایی خواهد بود که شــرکای ما ،اروپایی
ها و روســی ها و چینی ها در مذاکراتشان با ایرانی ها به آن
خواهند پرداخت .در حال حاضــر ،چیزی که در وین روی
میز اســت و چند روز دیگر هم خواهد بود ،اقدامات اولیه
است ،مذاکراتی غیر مســتقیم درباره اولین قدم ،یعنی آنچه
ایران باید برای از ســرگیری پایبندی بــه برجام انجام دهد
و آنچه آمریکا باید برای از ســرگیری پایبندی اش به برجام
انجام دهد .خود این ،کار آسانی نخواهد بود .این مذاکرات
غیرپیچیده نخواهند بود اما ما با این وجود از این موضوع که
دارند اتفاق می افتند خوشــحالیم ،چون گام اولی ضروری
به سمت هدف مطلوب است .ســخنگوی وزارت خارجه
آمریکا ادامه داد :کارگــروه دوم ،یکی از این دو کارگروه ،بر
اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد ،متمرکز است .چیزی که
ما می دانیم این اســت که باید لغو تحریم ها را برای تحریم
های ناســازگار با برجام انجام دهیم .با این حال ،کارگروه
هایی به همین منظور داریم و نمی خواهم از اینجا درباره آن
صحبت کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری موسســه تحقیقات واکسن و
سرمسازی رازی اعالمکرد :بررسیها نشان میدهد واکسن
ایرانی کرونــا «رازی کوو پارس» تا ایــن لحظه عارضه و
خطری نداشته است.به گزارش اقتصادســرآمد« ،محمدحسین فالح»
درباره آخرین جزئیات اجرای کارآزمایی بالینی واکســن کرونا انستیتو
رازی با نام «کووپــارس» ،افزود :تــا روز  ۱۶فروردینماه  ۱۲۰نفر دوز
نخست واکسن و  ۴۲نفر دوز دوم کووپارس را دریافت کردهاند و پیش
بینی میشود نتایج مرحله اول تست انســانی اردیبهشتماه در اختیار
سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق در پژوهش قرار گیرد و پس از صدور
مجوز از سوی این ســازمان ،مرحله دوم آغاز خواهد شد.وی گفت :از
نظر ایمنی واکسن هم تاکنون کسانی که واکسن را دریافت کردند دچار
مشکل نشدند و شرایط بهخوبی در حال پیشرفت است ،این واکسن جزو
پلتفرمهای بیخطر در جهان است و اینکه تزریقکنندگان واکسن تاکنون
عارضهای نداشتهاند ،یکی از دالیل این موضوع است.فالح بیانداشت:
در مورد ایمنیزایی واکسن در برابر ویروس هم از اواخر هفته آینده که ۱۴
روز از تزریق دوز دوم واکسن به نخستین گروه گذشته باشد ،میتوانیم
نتایج جدیدی ارائه دهیم؛ در واقع اعالم نتیجه ایمنیزایی واکســن ابتدا
در  ۱۳نفر پیشقراول اعالم میشــود و در مورد سایرین هم باید منتظر
باشیم تا از نوبت دوم تزریق واکسن  ۱۴روز بگذرد.معاون تحقیقات و
نوآوری موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی اظهار داشت :در
مرحله دوم قرار است کارآزمایی بالینی روی  ۵۰۰نفر انجام شود که یک
گروه  ۲۵۰نفره واکسن و یک گروه  ۲۵۰نفره هم پالسیبو دریافت خواهند
کرد ،در مرحله سوم هم هنوز به عدد قطعی نرسیدیم اما تعداد افرادی که
واکسن را دریافت خواهند کرد دستکم از  ۱۰هزار نفر شروع میشود.
وی خاطرنشانکرد :سایت ثبتنام داوطلبان به آدرس covid.rvsri.
 ac.irهمچنان باز است و کسانی که اعالم داوطلبی کردند بهمرور زمان
برای تزریق واکسن دعوت میشوند.فالح درباره شرایط ورود به مطالعه
بالینی واکسن کووارس رازی گفت :ما در این مرحله به داوطلبان سالم ۱۸
سال تا  ۵۵سال نیاز داریم ،شرکت در این مطالعه اختیاری است و هر زمان
که داوطلبان تمایل داشته باشند ،میتوانند خارج شوند.وی درباره زمان
احتمالی آغاز تولید انبوه واکسن کووپارس انستیتو رازی ،پیشبینیکرد:
تا نیمه شهریور آنالیز بینابینی مرحله سوم مطالعه را انجام دهیم و بر این
اساس برنامه ریزی ما برای تولید انبوه واکسن از اواخر مرداد است .معاون
تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی همچنین
تاکید کرد :واکسن کرونا انستیتو رازی در سه دوز تهیه شده است که  ۲دوز
نخست عضالنی و دوز سوم استنشاقی است ،تزریق واکسن در روز صفر
و  ۲۱انجام شده و دوز استنشاقی روز  ۵۱در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

معاون موسسه تحقیقات سرمسازی رازی خبر داد:

به علت شرایط کرونایی پایتخت
تعویق جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار
بررسی لوایح FATF

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود به
تعویق افتاد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که
قرار بود دیروز با حضور اکثر اعضا تشکیل شود و یکی از دستورکارهایش بررسی
لوایح FATFبود به هفته آتی موکول شد.احمد توکلی در گفتوگو با ایسنا علت
این تعویق را دستور ستاد ملی کرونا برای تجمع در وضعیت قرمز کرونا دانست و
گفت :این هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلسه مجمع وجود نداشت ،با
آمادگی فنی از هفته دیگر جلسات مجمع به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

خلع درجه دروغین سرداران سپاه توسط کانالهای زرد!

برخی کانالهای تلگرامی طی هفتهها و ماههای اخیر بر حجم اخبار جعلی درباره
سپاه افزودهاند .در جدیدترین این نمونهها یکی از کانالهای زرد مدعی شده است
که سردار آبرومند معاون هماهنگکننده سابق ســپاه خلع درجه شده است!به
گزارش اقتصادسرآمد ،برخی کانالهای تلگرامی طی هفتهها و ماههای اخیر بر
حجم اخبار جعلی درباره سپاه افزودهاند و تقریب ًا روزانه یا هفتگی خبری جعلی
درباره کل سپاه یا یکی از سرداران و فرماندهان سپاه منتشر میشود.در جدیدترین
این نمونهها یکی از کانالهای زرد که تحت عنوان اخبار محرمانه و نیمهمحرمانه،
اخبار جعلی و کذب را منتشر میکند ،مدعی شده است که سردار آبرومند معاون
هماهنگکننده سابق سپاه خلع درجه شده اســت! در حالی که اطالعات موثق
حاکی است که این خبر از اساس دروغ و جعلی است و سردار آبرومند هماینک
به عنوان رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه و رئیس هیات عالی اندیشهورزی
سپاه مشغول فعالیت است.این کانالهای خبری برای باورپذیرکردن اخبار جعلی
خود حجم زیادی از اطالعات غلط و درست را به هم دوخته و نهایت ًا ادعایی را
مطرح میکنند تا مخاطب تصور کند این حجم از اطالعات نمیتواند از طرف منبع
خبری بیاطالعی صادر شود!این یکی از تکنیکهای عملیات روانی برای ارائه
اخبار جعلی و هدفمند است .این رسانههای زرد معموالً بخشی از این اطالعات
را از اخبار درست یا غلطی که پیشتر منتشر شده و بخشی دیگر را از اطالعاتی که
برای مخاطب امکان راستی آزمایی فوری و راحت آن وجود ندارد تامین میکنند.
آمدنیوز متعلق به روحاهلل زم معدوم جزو بنیانگذاران این رویکرد رسانهای زرد و
جعلی در فضای تلگرام بود.

خبر استعفای رئیس قوه قضاییه تکذیب شد

مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در توئیتی خبر استعفای رئیس قوه قضاییه را
تکذیب کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،از مرکز رسانه قوه قضاییه ،علی نادری در
این توئیت ضمن تکذیب خبر استعفای رئیس قوه قضاییه نوشت« :با نزدیک شدن
به ماههای انتخابات ،هم بازار شایعه داغتر میشود و هم شبکههای اجتماعی امکان
نشــر خبر فاقد منبع معتبر را فراهم میکنند .مثال امروز خبری مبنی بر استعفای
رئیس قوه قضاییه منتشر شد آنهم با منبع ناشناس .این خبر کذب محض است و
البته نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین».

درخواست برخورد با تخلفات ستاد ملی کرونا
در نوروز ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،از ارسال نامه این کمیسیون به
رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد نوروزی ستاد ملی کرونا و درخواست برخورد
با متخلفان این ستاد خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی اصغرباقرزاده با اشاره
به شدت گرفتن شــیوع بیماری کرونا همزمان با پایان تعطیالت نوروزی اظهار
داشت :کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس پیش از آغاز تعطیالت نوروزی،
هم به صورت کتبی در قالب نامه به ســتاد ملی کرونا و هم به صورت شفاهی،
نظر کارشناسیاش را در خصوص سفرها اعالم کرده بود و شخص وزیر محترم
بهداشــت هم بارها به صورت علنی مخالفتش را با هرگونه سفر اعالم کرد اما
متأسفانه ستاد ملی کرونا این موضوع را جدی نگرفت.وی تصریح کرد :به نظر
میرسد درک و فهم صحیحی در میان برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به
ویژه شخص رئیس جمهور ،در خصوص دوگانه سالمت و اقتصاد وجود ندارد
و به جای بهرهگیری از نظرات تخصصی وزارت بهداشت ،با لجبازی بچگانه در
خصوص سفرها تصمی م گرفتهاند که تبعات آن به ضرر کل کشور تمام میشود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشــاره به آمار روبه افزایش
بستریها و فوتیهای کرونا در روزهای اخیر گفت :امیدواریم این وضعیت در
همین جا متوقف شود و آمارها باال نرود ،اما واقعیت این است که همین آمارها
نیز عمدت ًا ناشی از سفرهای بازه زمانی اوایل فروردین است و هرچقدر جلوتر
برویم تأثیر سفرهای نوروزی بر این آمار بدتر خواهد شد؛ به ویژه اینکه قدرت
ســرایتپذیری و مرگ و میر ویروس انگلیسی به مراتب از انواع قبلی آن بیشتر
است.باقرزاده با بیان اینکه در همین شرایط هم رئیس و برخی اعضای ستاد ملی
مبارزه با کرونا به لجبازی ادامه میدهند که حتی از جهت اقتصادی هم قابل توجیه
نیست ،خاطرنشــان کرد :با این قبیل تصمیمات و خودکامگیها در ستاد کرونا،
عالوه بر بازی با جان مردم ،اقتصاد کشــور نیز به دلیل تعطیلیها و قرنطینههای
ضروری بعد از این ،ضربه بیشتری میخورد.

آمار بیماران جدید کرونایی رکورد زد

سخنگوی وزارت بهداشت ،تازه ترین آمار کرونا در کشور را اعالم کرد و گفت:
در شبانه روز گذشته  ۲۰۹۵۴بیمار جدید کووید  ۱۹شناسایی شدند.به گزارش
اقتصادسرآمد ، ،سیما سادات الری ،در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما ،به
ارائه آمار روزانه کرونا در کشور پرداخت.سخنگوی وزارت بهداشت ،با اعالم
اینکه 24ساعت گذشته  ۲۰ ،هزار و  ۹۵۴بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شدند ،افزود :مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به یک میلیون و ۹۸۴
هزار و  ۳۴۸نفر رسید.وی ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۹۳ ،
بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۶۳هزار و  ۶۹۹نفر رسید.الری گفت :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶۷۵
هزار و  ۸۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند.وی
افزود ۴ :هزار و  ۱۷۷نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.الری گفت :تا کنون  ۱۳میلیون و ۳۳۱
هزار و  ۲۲۹آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.وی افزود:
در حال حاضر  ۲۵۷شهرستان قرمز و  ۱۲۹شهرستان نارنجی هستند و بر اساس
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و
نارنجی ممنوع است .همچنین  ۵۱شهرستان در وضعیت زرد و فقط  ۱۱شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای شــهاب شــفایی با تقدیم دوبرگ استشــهادیه مصدق شده مدعی
اســت که ســند مالکیت پالک  13283فرعی از -93اصلی با مشخصات
ذیل :مشــخصات ملک :به شماره  13283فرعی از -93اصلی مشخصات
مالکیت :مالکیت شهاب شــفایی بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان،
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 316949سری ب سال  90که
درصفحه  303دفترامالک جلد  702ذیل شــماره 132077ثبت گردیده
است .محدودیت دفترامالک :رهنی شماره  4707مورخ 1390/12/27
که بنفع بانک مســکن به مبلغ  259177613به مدت  96ثبت شــده.
مشارکت مدنی شماره  1921مورخ  1389/09/02که بنفع بانک مسکن
شــعبه مدرس به مبلــغ  1/050/000/000به مدت  15ثبت شــده
براثرجابجایی مفقود گردیده لذامراتب طبق ماده 120-آئین نامه قانون
ثبت دریک نوبت آگهی می شــود تاچنانچه فرد یا افــرادی مدعی انجام
معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد ازتاریخ انتشاراین آگهی به
مدت  10روزمراتب را به این اداره اعالم دارند درغیراینصورت نســبت
به صدورســند مالکیت طبق مقررات اقدام وسندمالکیت اولیه ازدرجه
اعتبارساقط وابطال خواهد شد.
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