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دبیر ســتاد حقوق بشــر درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: تا کنون سه نشست در تهران و بغداد برگزار شده است. اسناد 
مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه بین دو کشــور تبادل شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غریب آبادی، معاون امور بین الملل و 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در برنامه صف اول درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: حمید نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و از دسترسی به پزشک 
محرومش کردند. امروز تماسی با خانواده داشت و گفتند هنوز در سلول انفرادی است. از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما ما مثل اینها غیر انسانی رفتار نمی کنیم. 

گروهک منافقین و تروریستی مثل حرکة النضال در سوئد هستند و تمام امکانات را سوئد در اختیار آنها قرار می دهد. .....

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

آیا واکسیناسیون از ابتال به آبله میمون 
پیشگیری می کند؟

ایسنا- با بیش از ۳۲۰۰ مورد تایید شده آبله میمون و یک مورد مرگ، 
سازمان بهداشت جهانی کمیته اضطراری خود را تشکیل داد تا بررسی 
کند که آیا شیوع آبله میمون شرایط اضطراری جهانی را تغییر می دهد 
یا خیر.به نقل از ایندین، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان 
بهداشــت جهانی، گفت: در این زمینه نیاز به نظارت تشدید شده در 
جامعه وسیع تر وجود دارد.برخی از کارشناسان نیز اظهار کردند: اعالم 
آبله میمون به  عنوان یک وضعیت اضطراری جهانی به این معناست که 
آژانس بهداشت سازمان ملل شیوع بیماری را یک »رویداد فوق العاده« 
می داند و این بیماری در خطر گسترش حتی در مرزهای بیشتری است 
و احتماال نیاز به واکنش جهانی دارد.عالوه بر این بسیاری از دانشمندان 
تردید دارند چنین اعالمیه ای به مهار این بیماری همه گیر کمک کند 
زیرا کشــورهای توسعه یافته که جدیدترین موارد را ثبت می کنند، در 

حال حاضر به سرعت در حال توقف آن هستند.

چند اقدام ساده برای جلوگیری از انتشار آبله میمون
آبله میمون از طریق ســطوح و مواد قابل انتقال است؛ بنابراین توصیه 
می شــود از دست زدن به موادی که با انسان یا حیوان بیمار در تماس 
بــوده، خودداری کرد. عالوه بر این هر کســی که با افراد آلوده تماس 
داشته، از جمله کارکنان پزشــکی و مراقبت های بهداشتی یا افرادی 
که موارد ابتال به آبله میمون در میان دوســتان یا بستگان آنان تایید 
شده است، باید اقدامات محافظتی انجام دهند.به گفته سازمان بهداشت 
جهانی مهمترین اقدامات برای جلوگیری از انتقال این بیماری شامل 
اجتناب از هرگونه تماس پوستی با افرادی است که ممکن است آلوده 
باشند؛ شستن کامل دست ها با آب و صابون و همچنین سرفه کردن و 
عطسه کردن در قسمت بازو یا داخل بازو یا دستمال شخصی ضروری 

است.

کارایی واکسن علیه آبله میمون
تاکنون پزشــکان گفته اند واکسیناسیون می تواند با تاثیری حدود ۸۵ 
درصد در برابر آبله میمون محافظت ایجاد کند. اگرچه ممکن اســت 
از عفونت جلوگیری نکند اما پزشکان گفته اند افراد واکسینه شده بهتر 
در برابر عفونت شــدید محافظت می شوند.در حال حاضر واکسن آبله 
ایموانکس)Imvanex( به  عنوان محافظت در برابر آبله میمون در بسیاری 
از کشورها تایید شده اســت. توجه به این نکته ضروری است که این 
واکســن در حال حاضر توسط پزشکان به  عنوان پیشگیری از ویروس 
برای جمعیت عمومی توصیه نمی شود زیرا فقط برای گروه های خطر 

خاص استفاده می شود.

بروز عالئم
توجه به این نکته ضروری اســت که بســیاری از عالئــم ویروس آبله 
میمون را می توان به راحتی با سایر بیماری ها مانند آبله مرغان، تبخال 
یا سیفلیس اشــتباه گرفت؛ بنابراین تایید پزشکی توصیه می شود.اگر 
مشکوک هستید که ممکن است به آبله میمون مبتال شده باشید، باید 
خود را از تماس فیزیکی با دیگران جدا کنید و فورا به دنبال مشــاوره 
پزشــکی باشــید.مهمتر از همه عالئم اولیه آبله میمون شامل عالئم 
رایجی مانند تب، ســردرد، درد عضالنی، تورم و کمردرد است. بثورات 
و ضایعات معموال در عرض یک تا پنج روز روی صورت، دست ها، پاها، 
چشم ها، دهان یا دستگاه تناسلی ظاهر می شود. در نهایت این بثورات 
به برجستگی های برجسته سپس تاول تبدیل می شود که ممکن است 
قبل از پوسته شدن با مایع سفید پر شود.با این حال اگر پزشک شما را 
مبتال به آبله میمونی تشخیص دهد، جداسازی تان از دیگران تا زمانی که 
ویروس از بین نرود، مهم خواهد بود. طبق گزارش ها این بیماری معموال 

خفیف است و بیشتر افراد در عرض ۲ تا چهار هفته بهبود می یابند.

حقوق مصرف کننده را بدانید
بر اساس منشــور حمایت از حقوق مصرف کننده، ۱۵ مورد از وظایف عرضه کنندگان کاال و 
خدمات صنفی مشخص شده است.به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران به مناسبت روز اصناف 
)اول تیر( و دهه تولید و تجارت )اول تا دهم تیر( از سامانه هوشمند مدیریت بازرسی و نظارت 
اصناف ایران« )مبنا( و منشــور حمایت از حقوق مصرف کننده رونمایی کرد.ســامانه مبنا با 
اهداف “هوشمندســازی فرآیندهای نظارتی بر بازار”، “رســیدگی فوری به شکایات”، “امکان 
تولید آمار و تحلیل های هوشــمند و پیش بینی وضعیت بازار”، “افزایش ســرعت و دقت در 
عملکرد بازرسان”، “کاهش هزینه ها” و “تبادل الکترونیکی داده ها با سایر سازمان های صنفی 
و نظارتی کشور” راه اندازی شده است.اما در منشور حمایت از حقوق مصرف کننده نیز بر ۱۵ 
مورد از وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات صنفی نسبت به مصرف کنندگان تاکید شده 
اســت. بر این اساس عرضه کنندگان کاالها و خدمات صنفی مکلفند اطالعات کلی و اساسی 
در خصوص مواردی نظیر جنس، رنگ، وزن، نوع، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و ویژگی های مهم 
دیگر )به تناسب نوع کاال با ارائه خدمات( را به منظور انتخاب آزادانه و آگاهانه کاال یا خدمت 
دریافتی، به مصرف کنندگان ارائه کنند.همچنین درصورت وجود خطرات احتمالی در خرید 
و مصرف کاال یا خدماتی که قصد عرضه آن را دارند، عرضه کننده باید اطالعات کافی در این 
خصوص را به مصرف کنندگان ارائه دهد.در همین راستا در این منشور تاکید شده در صورتی 
که مصرف کننده قصد تهیه کاال یا خدمتی جهت اســتفاده در مــوردی خاص را دارد، باید 
مشــاوره فنی الزم مبنی بر میزان انطباق کاال یا خدمت ارائه شــده با خواست او ارائه شود. از 
طرف دیگر در صورتی که استفاده از کاالی خاصی، نیاز به ارائه اطالعاتی از سوی عرضه کننده 
دارد، او باید روش استفاده از آن کاال را به نحوی که بتواند از سوی مصرف کننده مورد استفاده 

قرار گیرد، در اختیار وی قرار دهد.

شرط استرداد کاال
همچنین در صورتی که کاال یا خدمتی با شرط وجود وصف یا میزان خاصی عرضه شده و در 
عمل این شرط محقق نمی شود و یا زمانی که کاالی فروخته شده معیوب بوده و مصرف کننده 
در زمان خرید کاال از وجود آن عیب اطالعی نداشته، عرضه کننده باید با درخواست مصرف 
کننده نســبت به تعویض کاال یا استرداد وجوه دریافتی اقدام کند. در مواردی که استفاده از 
کاالی معیوب منجر به ورود خسارت به مصرف کننده شود نیز باید خسارت وی جبران شود.
اما در مواردی که کاالی عرضه شده مشمول استاندارد اجباری است، عرضه کننده ضرورتا باید 
کاالهای دارای نشان استاندارد را از واسطه های فروش خریداری کرده و به مصرف کنندگان 
ارائه کنند. در مواردی هم که کاال یا خدماتی مشمول ارائه ضمانت، گارانتی یا خدمات پس از 
فروش است، باید اسناد مربوطه در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و نسبت به ارائه خدمات 
مورد تعهد در زمان و به کیفیت تعهد شده، اقدام شود.در ادامه منشور حمایت از حقوق مصرف 
کننده تاکید شــده که عرضه کنندگان باید قیمت کاال و خدمات ارائه شده را طوری تعیین 
کنند که با ضوابط قیمت گذاری مصوب مراجع ذیربط هماهنگ باشــد.عرضه کنندگان کاال 
و خدمات صنفی باید کاالها و خدمات عرضه شــده را بدون اجبار و تحمیل خرید یا استفاده 
از کاال یا خدمت دیگری به مصرف کنندگان ارائه دهند. همچنین، از تحمیل هرگونه شروط 
غیرعادالنه و غیرمنصفانه به مصــرف کنندگان خودداری کنند.عرضه کنندگان باید پیش از 
فروش، قیمت کاال و خدمات را به صورت شفاف و از طریق درج قیمت در معرض دید مصرف 
کنندگان قرار دهند و حتما در قبال فروش کاالها و خدمات به مصرف کننده صورتحساب ارائه 

کنند )به استثناء مواردی که از صدور صورتحساب معافند(. 

فروش کاالی ناموجود، ممنوع
همچنیــن عرضه کنندگان در غیر موارد قرارداد پیش فروش، فقط باید کاالهایی را به فروش 
برسانند که نزد آن ها موجود بوده یا بدون هیچ مانعی در کمترین زمان، امکان تهیه آن جهت 
ارائه به مصرف کننده را داشته باشند.عرضه کنندگان کاال و خدمات صنفی باید کاال یا خدمات 
دریافتی را عاری از هرگونه حق با ادعای شــخص ثالث درباره حقوق مادی و یا معنوی مورد 
معامله به فروش برسانند.در فروش کاالهای خارجی، نیز عرضه کنندگان باید کاالی شناسنامه 

داره با کیفیت باال و برخوردار از شفافیت مبادی وارداتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند.

تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشــورمان با بیان اینکه گفت وگوهای مفصل و 
عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست خارجی 
و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشــتیم، اظهار داشــت: آمادگی داریم در روزهای 
آینــده مذاکرات رفع تحریم ها در وین را از ســر بگیریم و نفع اقتصادی ملت 
ایران برای دولت مهم اســت.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیروز با جوزف بورل نماینده عالی 
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در محل وزارت امور خارجه دیدار 
و گفت وگو کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان و نماینده عالی سیاست خارجی و 
امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در نشســت خبری مشترک حضور 
یافتند.در ابتدای این نشست خبری امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان 
ضمن خوشامد به جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: 
ما امروز گفت و گوهای طوالنــی اما مثبتی را درخصوص همکاری های جامع 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم.امیرعبداللهیان گفت: جمهوری 
اســالمی ایران به دنبال روابط متوازن در سیاست خارجی با جهان است. قاره 
اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار اســت حفظ و گســترش روابط با قاره 
اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه 
کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت های ما در پیگیری مناسبات 
با این قاره است.وی افزود: سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری دو کشور در 
تراز ظرفیت های موجود بین جمهوری اسالمی ایران و یکایک کشورهای اروپایی 
نیست و ما امیدوار هستیم در پی روابط دوجانبه و گفت وگوهای دوجانبه که با 
یکایک کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفت وگوها و توافقاتی که با 
همکارم آقای بورل داشتیم شاهد توسعه و پیشرفته مناسبات باشیم.وزیر خارجه 
افزود: از جمله موضوعاتی کــه مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم بحث تداوم 
مذاکرات جمهوری اســالمی ایران و طرف های دیگر برای لغو تحریم ها است. 
آقای بورل چندی پیش از من در تماس  تلفنی خواستند که چگونه می توانیم 
بن بست و توقفی که بعد از صدور قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی حاصل 
شده کار را دنبال کنیم و از این بن بست خارج شویم.امیرعبداللهیان گفت: من 
به ایشــان گفتم جمهوری اسالمی ایران همیشه از مسیر دیپلماسی و مذاکره 
عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند و از شما دعوت می کنم سفری 
را به تهران داشته باشید تا از نزدیک همه ابعاد مسئله را یک بار دیگر با حضور 
تیم های مشترک مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده در اتحادیه اروپا 
را دنبــال کنیم.وی بیان کرد: در پی این گفت وگو ما امروز میزبان آقای بورل و 
مورا و تیم دســتیاران ایشان در تهران هستیم. گفت وگوهای مفصل، عمیق و 
دقیقی را درخصوص مطالبات جمهوری اســالمی ایران داشتیم. به آقای بورل 
تاکید کردیم ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از ســر بگیریم.

وزیــر امور خارجه بیان کرد: ثانیاً آنچه که برای جمهوری اســالمی ایران مهم 
اســت نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال ۲۰۱۵ حاصل شده 
اســت و هر موضوعی که نتواند نفع کامل اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد 
از نظر دولت آیت اهلل رئیســی و جمهوری اسالمی ایران قابل قبول نخواهد بود.

امیرعبداللهیان گفت: ما سعی می کنیم مشکالت و نقاط افتراقی که وجود دارد 
در مســیر گفت وگوهایی که به زودی از ســر گرفته خواهد شد برطرف کنیم. 
امیدوار هستیم طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات 
و در مســیر رســیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئوالنه و متعهدانه ای را 
انجــام دهند.وی عنوان کرد: درخصوص آخریــن وضعیت اوکراین گفت و گو 
کردیم جمهوری اســالمی ایران جنگ را راه حل نمی داند با نگاه به ریشه های 
این بحران و جنگ بر مذاکره و گفت وگوی سیاسی برای رسیدن به یک شرایط 
مطلــوب در منطقه و خروج از جنگ در اوکراین تاکید کردیم.وزیر امور خارجه 
تصریح کرد: همچنین آقای بــورل را در جریان آخرین گفت وگوهای خودم با 
آقاس الوروف وزیر خارجه روسیه که روز پنجشنبه گذشته انجام شد قرار دادم. 
در موضوع حوزه افغانســتان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه 
اقوام تاکید کردیم.امیرعبداللهیــان بیان کرد: در همین جا الزم می دانم یکبار 
دیگر صمیمانه ترین مراتب همدردی و تسلیت خودم را به حادثه دیدگان زلزله 

تاســفبار و فاجعه اخیر زلزله در افغانســتان ابراز کنم، برای کشته  شدگان این 
زلزله آرزوی رحمت و غفران الهی و برای مجروحین این حادثه آرزوی سالمتی 
و برای بازماندگان آنها صبر مسئلت دارم. جمهوری اسالمی ایران به مسئولیت 
انسان دوستانه خود در ارسال کمک های انسان دوستانه به مناطق زلزله زده ادامه 
خواهــد داد.وی ادامه داد: همچنین درخصوص یمن هر دو طرف از تداوم آتش 
بس در این کشور حمایت کردیم و بر لغو کامل محاصره انسانی و از سرگیری 
مذاکرات سیاسی یمنی یمنی تاکید داریم.وزیر امور خارجه گفت: موضوع سوریه 
و فلســطین از دیگر موضوعات مورد توجه ما است. ما در مسئله سوریه معتقد 
هستیم که باید لغو تحریم های یکجانبه اعمال شده علیه سوریه در دستور کار 
قرار گیرد و مردم سوریه باید از یک شرایط زندگی خوب برخوردار باشند و در 
فضای امن و آرام و مطمئن نســبت به آینده سیاسی خود هر تصمیمی که در 
هر مقطعی الزم است اتخاذ کنند.امیرعبداللهیان افزود: ما به رای و مردم سوریه 
احتــرام می گذاریم و به حمایت های خودمان از دولت، رهبری و ملت ســوریه 
در مقابله با تروریســم و برای حفظ تمامیت ارضی این کشــور ادامه می دهیم. 
موضوع فلســطین از مسائل اساسی اســت که همچنان با آن مواجه هستیم.

وی بیــان کرد: ما اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اســرائیل را برنمی تابیم 
و جمهوری اســالمی ایران در مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی و 
از جمله اقدامــات تخریب کننده این رژیم در بحث های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز جمهوری اســالمی ایران دست بسته نخواهد ماند.زیر امور 
خارجه گفت: یکبار دیگر به جوزف بورل و هیات همراه ایشان خوشامد می گویم 
و در پایان اشاره می کنم که از جمله موضوعات دیگری که مورد بررسی ما قرار 
گرفت همکاری در حوزه انرژی، مبارزه با تروریسم، تداوم مبارزه با مواد مخدر، 
بحث مهاجرت از جمله مهاجرین افغانســتانی که در جمهوری اسالمی ایران 
حضور دارند و همچنان شاهد ورود مهاجرین و آوارگان افغانی به سمت مرزهای 
زمینی جمهوری اسالمی ایران هستیم.وی ادامه داد: برخی مباحث کنسولی و 
مطالباتی که جمهوری اســالمی ایران نسبت به هموطنان ما در بخش هایی از 

اروپا داشت نیز در این گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت.

بورل: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد
در ادامه این نشســت خبری جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور 
امنیتی اتحادیه اروپا گفت: برای ما مهم بود که به ایران بیایم و هنوز ســفر ما 
تمام نشده است و جلسه دیگری خواهم داشت.هدف اصلی سفر من شکستن 
بن بست برجام و کم کردن تنش ها است.وی ادامه داد: برای من مهم هست که 
بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام را در روزهای آینده 
و به سرعت آغاز کنیم.بورل تاکید کرد: ما به عنوان هماهنگ کننده برجام ، در 
ماه مارس پیشنهاداتی را مطرح کردیم و یک سری متن و سواالتی بود که قرار 
بود ایران و آمریکا آن را پاســخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود تا این 
سواالت پاسخ داده شود اما قرار نبود سه ماه متوقف بشود، اما امروز باید مذاکرات 
از سر گرفته شود و این تصمیمی است که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.
نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا اظهار داشت: بعد از 
سفر من، مذاکرات وین آغاز می شود و تیم من در آنجا خواهند بود  ، رسیدن به 
توافق برای کل دنیا و جهان مهم است چراکه ما از ماه فوریه در دنیای دیگری 
زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز شده و اگر در چنین فضایی 

توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه جلسه ما امروز مهم بود چراکه مذاکرات وین از سر گرفته 
خواهد شــد، اظهار داشــت: دنیا دنبال ثبات و امنیت است و امیدواریم با این 
توافق، امنیت اقتصادی ایران تامین شود و همچنین دغدغه عدم اشاعه هسته ای 
هم برای جهان رفع شــود.بورل تاکید کرد: خوشحال خواهم شد که دوباره به 
تهران برگردم و در مورد روابط ایران و اتحادیه اروپا به بحث و گفتگو بشــینیم 
چراکه ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما می توانند همدیگر را کامل کنند 
لذا برجام می تواند این ریل را کامل کند. ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت 

می کنیم.

فاطمی امین:

 وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست
رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

صادرات غیرنفتی 40 درصد افزایش یافت

ابعادی از توزیع کاالبرگ؛

 فعال یارانه نقدی »حاکم« است

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در بهار امسال خبر 
داد و گفــت: تراز تجاری ۶۰۰ میلیون دالر مثبت شــد.به گزارش خبرنگار مهــر، علیرضا پیمان پاک 
دیروز در نشســت خبری اظهار کرد: بهار امســال نسبت به بهار پارســال صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد 
افزایش یافت. همچنین تراز تجاری ۶۰۰ میلیون دالر مثبت بود.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: مشــوق های صادراتی امسال بهبود می یابد و با سازمان برنامع و یودجه جلو می رویم و با اولویت 
شــرکت های دانش بنیان پرداخت ها به موقع انجام می شود.وی ادامه داد: دست فرمان تجارت خارجی 
از بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت منتقل شده است. ۴ سال تکلیف یک سری از متعهدان ارزی 

تعیین نشده بود و بخش عمده ای...

در سطح خرده فروشی با قاچاق مبارزه نمی کنیم؛

 لوازم خانگی دست دوم را به جای نو
 به مردم می فروشند

ارزش سهام عدالت دوباره کاهش یافت

وزیر امورخارجه در نشست خبری با بورل:

 آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات وین را از سر بگیریم
بورل: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد
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»شهریه« مدارس غیردولتی اعالم شد
  ۴ تا ۳۵ میلیون تومان شهریه

 »ثابت« امسال
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتــی وزارت آموزش و پرورش از 
اعالم شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و سقف و کف شهریه دریافتی 
مصوب در ســه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را اعالم کرد. 
احمد محمودزاده در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: امسال در 
نظر داشتیم رویکردهای تربیتی را در تعیین شهریه مدنظر قرار دهیم، 
به همین خاطــر در کنار آیتم هایی چون امکانات، تجهیزات و فضاهای 
آموزشــی، حدود ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را به فعالیت های پرورشی و 
رویکردهای تربیتی مدارس اختصاص دادیم. وی افزود: امســال »درصد 
افزایش« برای شــهریه مدارس اعالم نکردیم، بلکه شــهریه هر مدرسه 
متناســب با عملکردش افزایش پیدا کرده اســت. طبیعتا اگر عملکرد 
مدرسه ای در ایجاد زمینه های سخت افزاری، امکانات، تجهیزات و نیروی 
انسانی مناسب باشد مشــمول افزایش بیشتری شده است. با موسسان 
در تهران و اســتان ها جلسه داشتیم و در شورای نظارت به جمع بندی 
رسیدیم و با سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز  طرح موضوع شده 
و شهریه ها نهایی شدند. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه بر این اساس کمترین شهریه مصوب ثابت 
چهار میلیون تومان و بیشترین شهریه ۳۵ میلیون تومان خواهد بود که 
در سامانه مشارکت ها برای هرمدرسه مشخص شده است. سقف شهریه 
مصوب برای دوره متوسطه دوم، ۳۴ میلیون تومان، برای دوره متوسطه 
اول، ۳۳ میلیون تومان و برای دوره ابتدایی ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
است و شــهریه ای باالتر از رقم اعالم شده نخواهیم داشت. محمودزاده 
ادامه داد: بار دیگر تاکید می کنم که شــهریه اعالمی، شهریه ثابت است 
که می تواند به آن افزوده شود. البته این افزایش برای فوق برنامه ها باید 
از شورای نظارت منطقه و استان تاییدیه گرفته و مصوبه انجمن اولیاء و 
مربیان مدرسه را نیز داشته باشد. هزینه هایی چون ایاب و ذهاب، تغذیه 

و لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.
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گزیده خبر

رئیسی در اجالس سران »بریکس پالس«:
ایران می تواند شریکی قابل اتکا جهت 

اتصال بریکس به انرژی باشد

رئیس جمهور گفت: موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند 
ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی 
و بازارهــای بزرگ جهانی مبدل کند.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در اجالس »بریکس پالس« که 
به دعوت رئیس جمهور چین انجام شده است، در سخنانی، گفت: پیشنهادهایی 
همانند »ابتکار امنیِت جهانی« بستری مناسب برای شکل دهی به همکاری های 
سازمان یافته فراهم می آورد و ایران آمادگی دارد همه ظرفیت های خود را برای 
نیل به اهداف »بریکس« به اشــتراک بگــذارد.وی اظهار کرد: ایران، به عنوان 
کشــوری با تاریخی پربار از حضور فعال در ابتکارات بین المللی، آمادگی دارد 
همه ظرفیت های خود را برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاشته و به 
شــریکی قابل اتکا جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 
جهانی مبدل کند.رئیسی بعد از ظهر امروز جمعه در نشست ویدئوکنفرانسی 
ســران کشــورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار می شود، گفت: 
روندهای متعارض جهانی، یکجانبه گرایی، ترجیحات ملی گرایانه و چالش هایی 
مانند تحریم و اقداماِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای نوین 
را در کنار ســازمان ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام به حاکمیت و 
منافع ملی کشورها، گام مهمی برای تحقق »جامعه بشری با آینده مشترک« 

برداشته شود.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به شرح زیر است؛
عالیجنابان

دوستان و همکاران گرامی؛
ابتدا مایلم ریاست دوره ای چین و برگزاری موفقیت آمیز نشست سران بریکس 
را به عالیجناب شــی جین پینگ، رئیس محترم جمهوری خلق چین تبریک 
گفته و از ایشــان و دولت چین بابت دعوت از جمهوری اسالمی ایران جهت 
مشارکت در »بریکس پالس« و »گفتگوهای سطح باال پیرامون توسعه جهانی« 
قدردانی نمایم.مایلم در چارچوب موضوع نشســت که »مشــارکت در توسعه 
جهانی در عصر جدید« اســت نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم.جهان به هم 
 پیوسته ی کنونی، با چالش های جدید و متنوعی روبروست که رونِد پیشرفِت 
دوســتی و صلح جهانی را متأثر می سازد. بحران های نوظهوری مانند پاندمی 
کرونا، تغییرات اقلیمی و نیز منازعــات منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین 
کشــورها را ضرورتی دو چندان بخشــیده است. از سوی دیگر شاهد تجربه ها 
و اراده های جمعی، جهت غلبه بر مشــکالت هســتیم کــه در قالب نهادها و 
ترتیبات جمعی، تحقِق ابتکارهاِی جمعِی توســعه و تأمیِن منافِع مشــترِک 
جهانی را تسهیل می کند. الزم است این بستر جهانی برای نقش آفرینی مؤثِر 
نهادهای چند جانبه ی مســتقل برای نیل به توسعه همگون و صلح جهانی را 
تقویت کنیم.روندهای متعارض جهانی، یکجانبه گرایی، ترجیحات ملی گرایانه و 
چالش هایی مانند تحریم و اقداماِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیت ایجاد و تقویت 
نهادهای نوین را در کنار ســازمان ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام 
به حاکمیت و منافع ملی کشــورها، گام مهمی برای تحقق»جامعه بشری با 
آینده مشــترک« برداشته شــود.بریکس به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از 
اقتصادهای بزرگ نوظهور، توانســته اســت با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، 
روندهای جدیدی را در جهان شکل دهد. اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل 
و تنوع فرهنگی، می تواننــد نیازهای متقابل را تأمین کنند و تجربه های ملی 
و بومی توســعه ی خود را در جهت تقویت رفاه و صلــح جهانی با دیگران به 
اشــتراک بگذارند. ابتکارهای اعضای بریکس از جمله »ابتکار توسعه جهانِی« 
رئیس جمهور شــی جین پینگ، نمونه  ی موفقی از نگاه جهانی برای رسیدگی 
به چالش های مشــترک و جمعی است.نقش آفرینی مؤثر بریکس در پیشبرد 
اهدافی چون توسعه روابط جنوب- جنوب، اصالحات در نظام مالی بین المللی 
و ارائه ایده ها و ابتکارهایی از ســوی اعضــای آن از جمله ابتکار کمربند-راه، 
تأسیس بانک توسعه جدید، با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و ثبات 
بین المللی، نشانگر ماهیت مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد در مقطع کنونی و 
آینده است.سیاست ها و برنامه های بریکس که در بیانیه ها و اسناد آن انعکاس 
یافته، نشان می دهد این نهاد قادر است به طیف متنوعی از موضوعاِت مرتبط 
با دغدغه های جوامع در حال توســعه بپردازد. دســتورکارِ اجالس حاضر نیز 
نشــان دهنده پیوند مقوله ی توسعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط زیست و 
نوآوری است. پیشنهادهایی همانند »ابتکار امنیِت جهانی« نیز بستری مناسب 

برای شکل دهی به همکاری های سازمان یافته فراهم می آورد.

جناب آقای رئیس،
عالیجنابان،

جمهوری اســالمی ایران عمیقاً به عدالت جهانی باور دارد و تبدیل شدن این 
آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه جهانی را ضرورتی انکارناپذیر می داند. 
جهان معاصر اگر چه شــاهد توسعه در برخی عرصه ها بوده است، اما توسعه ی 
منهای عدالت، موجب گســترش بحران های جهانی نظیــر بحران معنویت و 
اخالق، گسترش شکاف فقیر و غنی و تالش برای به حاشیه راندن تنوع فرهنگی 
غنی موجود در جهان شــده است.جمهوری اســالمی ایران، به عنوان کشوری 
بــا تاریخی پربار از حضور فعال در نهادها و ابتــکارات بین المللی، برخوردار از 
ظرفیت های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، 
توانسته است، به مدد فرهنگ استقالل خواهی و حق طلبی، در مسیر توسعه  ملی 
خود گام های ماندگاری بردارد. ما آمادگی داریم همه توانمندی ها و ظرفیت های 
خود را،از جمله ذخایر کم نظیر انرژی جهان، شبکه های حمل و نقل و ترانزیت 
کوتاه و ارزان، ثروِت اســتثنایِی نیروی انسانِی آموزش دیده و نیز دستاوردهای 
علمِی چشــمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت 
کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل 
اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل 
نماید.در پایان مایلم؛ ضمن تشــکر از همه اعضای بریکس، بار دیگر خرسندی 
خود را از حضور در این نشست ابراز داشته و آمادگی نمایندگان دولت جمهوری 
اسالمی ایران را برای مشارکت فعال در سایر نشست های بریکس اعالم می کنم.

متشکرم.

لغو ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی 
که در سپاه خدمت سربازی رفته اند

دولت آمریکا با صدور یک دستورالعمل جدید ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در 
سپاه پاسداران خدمت سربازی خود را گذرانده اند، لغو کرد.به گزارش ایسنا، ممنوعیت 
صدور ویزای آمریکا برای کسانی که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری 
کرده اند، حذف شد.وزارت خانه های امورخارجه و امنیت داخلی به همراه دادستانی کل 
آمریکا طی یک دستورالعمل به ماموران مرزبانی این کشور اجازه داده اند برای افرادی 
که خدمت ســربازی اجباری خود را در ســازمانی که از سوی دولت آمریکا به عنوان 

گروه تروریستی شناخته می شود، سپری کرده اند، روادید سفر به آمریکا صادر شود.
این دستورالعمل می تواند بر روند صدور ویزا برای کسانی که به دلیل خدمت وظیفه 
در سپاه پاسداران از دریافت ویزای آمریکا محروم شده اند، اثرگذار باشد.بنابر گزارش 
نشــریه رسمی اطالع رسانی  دولت آمریکا، در دســتورالعمل این وزارت خانه ها آمده 
اســت که این متقاضیان صدور ویزا می بایســت ثابت کنند که خدمت سربازی شان 
داوطلبانه نبوده است و آنها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا نیستند.همچنین در این 
دستورالعمل که بدون اشاره مستقیم به نام سپاه پاسداران ایران آمده است که صدور 
ویزا برای چنین افرادی پس از انجام »تمامی بررسی ها« درباره سابقه شان و تحقیقات 

امنیتی کامل بالمانع است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تشریح کرد؛

آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی
دبیر ستاد حقوق بشر درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: تا کنون سه نشست در تهران و بغداد 
برگزار شده است. اسناد مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه بین دو کشور تبادل شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضائیه، غریب آبادی، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در برنامه صف اول درباره آخرین وضعیت حمید نوری 
گفت: حمید نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش کردند. امروز تماسی با خانواده داشت و گفتند هنوز 
در سلول انفرادی است. از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما ما مثل اینها غیر انسانی رفتار نمی کنیم. گروهک منافقین و تروریستی مثل 
حرکة النضال در سوئد هستند و تمام امکانات را سوئد در اختیار آنها قرار می دهد. مستندات قوی داریم که حمایت اینها سیستماتیک 
است.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: تا کنون 
سه نشست در تهران و بغداد برگزار شده است. اسناد مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه بین دو کشور تبادل شد. تمامی اسناد مورد 
بررســی قرار گرفت و کیفرخواست در دادسرای امور بین الملل توسط همکاران قضائی شروع به نگارش کردند. بخش اعظمی از کیفر 
خواست تقدیم شده و بعد به دادگستری تهران ارسال خواهد شد. باید این پرونده کیفری در عراق هم رسیدگی آن آغاز شود. به حدود 
۷ کشور نیابت قضائی ارسال شده و این ۷ کشور هنوز پاسخی به این نیابت ها نداده اند. از وزارت خارجه خواستیم سفرا به صورت فعاالنه 
و رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان این وصول پاسخ به نیابت ها را پیگیری کنند. هر کسی در ترور شهید سلیمانی دخیل بود باید 
محاکمه شــود. اشخاص و کشورهای دیگر هم شناسایی شــدند.غریب آبادی در ادامه اضافه کرد: ما در زمینه مسائل حقوقی و قضائی 
ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم. گاهی اوقات ایرانیانی در زندان های مختلف هستند. نزدیک ۴ هزار نفر از ایرانیان خارج 
از کشور در زندان های مختلف هستند. ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و ۵۰ درصد در کشورهای دیگر هستند.غریب آبادی گفت: در 
زمینه انتقال محکومان کارهای بســیار خوبی صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰ زندانی ایرانی خارج از کشور برای طی 
کردن ادامه محکومیت شــأن به کشور منتقل شدند. ایرادات سامانه ثنا در خارج کشور بررسی شد و بخش اول با کمک مرکز فناوری 
قوه قضائیه رفع شد. به وزارت خارجه اعالم آمادگی کردیم که می توانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را در هر کنسولگری که وزارت 
خارجه تشخیص دهد ایجاد کنیم. ظرف یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی ارائه مشاوره های حقوقی و قضائی 

به صورت مستقیم با ایرانیان را آغاز خواهیم کرد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری و دستورات مکرر ایشان در طول سالیان و همچنین در 
ماه های اخیر گفت: تولید ۱۰هزار مگاوات برق جدید را به صورت 
کّمی هدف گذاری کرده ایم و این مهم در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری تســنیم از بوشهر،   محمد اسالمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمــی درباره بتن ریزی 
واحدهای شماره 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: شب 
گذشــته بتن ریزی دیواره راکتور واحد شماره 2 آغاز و بخشی از 
پیشرفت عملیات عمرانی این واحد انجام شد و در این لحظه قرار 
است تحکیم بستر ساختمان های جانبی واحدهای 2 و 3 نیروگاه 
اتمی بوشــهر انجام شود و در مرحله بعد قرار است سپرکوبی با 

هدف آماده سازی سایت به منظور احداث واحدها و تأسیساتی را 
که قرار است اجرایی شــود انجام دهیم.وی افزود: موضوع حائز 
اهمیت این است که از این به بعد و با توجه به اراده ای که اکنون 
در دولــت وجود دارد و بــا برنامه ریزی های صورت گرفته، تمام 
بخش هایی را که مقرر شــده است در پروژه فعال شود به صورت 
همزمان و با همدیگر فعال کنیم تا راندمان و بهره وری را در این 
بخش افزایش و ارتقاء دهیم و تالش می کنیم تأخیری به پروژه 
تحمیل نشــود تا بتوانیم با سرعت باالتری امور را دنبال کنیم و 
این طرح را به نتیجه برسانیم.رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه »امروز شاهدیم که همه به صورت فوق العاده شتابان برای 
توسعه نیروگاه های اتمی در حال حرکت هستند زیرا با توسعه 

ایــن نیروگاه ها می توان برق و انرژی پایدار تولید کرد«، توضیح 
داد: در نیروگاه شماره یک به صورت ثابت حدود ۱۰۰۰ مگاوات 
برق تولید می شــود که به صورت پیوسته و با فرکانس ثابت این 
برق تولیدی به شــبکه تزریق می شود و این مسئله برای وزارت 
نیروی ایران و همچنین وزارت انرژی کشــورهای جهان بسیار 
کارساز خواهد بود زیرا برق تولیدی می تواند به صورت همیشگی 
در شبکه وجود داشته باشد.اسالمی تصریح کرد: باید توجه داشت 
سایر نیروگاه ها متأثر از شرایط آب وهوایی دچار کاهش ظرفیت 
می شوند و راندمان خود را از دست می دهند اما نیروگاه های اتمی 
عالوه بر نداشتن هیچ آالیندگی؛ دارای عمر بهره برداری باالتر و 
حداقل 2برابری نسبت به سایر نیروگاه ها هستند. تولید برق در 

این نیروگاه ها پایدار است 
و نقصانی در روند تولید 
آن مشــاهده نمی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: 
امروز تولید برق هسته ای 
مورد استقبال واقع شده 
اســت و ما نیز با توجه 
به تأکیدات مقام معظم 

رهبری و دستورات مکرر ایشان در طول سالیان و همچنین در 
ماه های اخیر؛ تولید ۱۰ هزار مگاوات برق جدید را به صورت کّمی 
هدف گذاری کرده ایم و این مهم در دستور کار قرار گرفته است و 
باید توجه داشت این طرح غیر از تولید 2هزار مگاوات برقی است 
که اکنون عملیات اجرایی آن در دست اجراست و روند آن قابل 
مشاهده است و این موارد کمک می کند تا گام بزرگی در توسعه 

این قبیل طرح ها و برنامه ها برداریم.

اسالمی:

 تولید ۱۰هزار مگاوات برق اتمی در دستور کار قرار گرفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/324 آقای مناف علی پناه فرزند 
هوشنگ به شماره ملی 3859462768 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی قلی به مساحت 52474/16 متر مربع به شماره پالک 695 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقایان نعمت اله، نامدار، سردار و گل محمد میرزایی 2-برابر رای شماره 1401/315 آقای عال الدین رضایی 
فرزند محمد به شماره ملی 3858780081 نسبت به 16 سهم مشاع از 21 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دوله ماکی یا دوکانیان مساحت 
67789/61 متر مربع به شماره پالک 114 فرعی از 110 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه برکه خریداری از مالک رسمی آقای احمد برازی 3-برابر رای شماره 1401/335 آقای 
فایق سوسنی فرزند توفیق به شماره ملی 3859848763 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جان گاله به مساحت 53417/05 متر مربع به شماره 
پالک 381 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه داالن خریداری از مالک رسمی آقای محمد صالح علیخانی 4-برابر رای شماره 1401/303 آقای سید هادی ناظری فرزند 
سید محمد صادق به شماره ملی 3859610295 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی چم زاغه یا زوی سید مراد به مساحت 32346/40 متر مربع به 
شماره پالک 231 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره، قریه کوله خریداری از مالک رسمی آقای سید سعدالدین قریشی 5-برابر رای شماره 1401/323 آقای مناف علی پناه  
فرزند هوشنگ به شماره ملی 3859462768 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زمین های سابق کارخانه آهک قدیم به مساحت 87330/03 متر 
مربع به شماره پالک 697 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد محمدی 6-برابر رای شماره 1401/324 آقای مناف علی 
پناه  فرزند هوشنگ به شماره ملی 3859462768 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زمین های سابق کارخانه آهک قدیم به مساحت 341308/04 
متر مربع به شماره پالک 696 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقایان سید امین و سید جلیل هاشمی انتقالی به آقایان توفیق محمد 
پناه و صالح اولیایی رستمی انتقالی به آقایان عباس و فارس فیضی انتقالی به آقایان ابوالمحمد و رحیم عبدی انتقالی به آقایان عبداله و احمد محمدی انتقالی به محمد عارف حبیبه 
محمد صالح عنایتی انتقالی به عبداله مصطفایی انتقالی به محمد کریمی 7-برابر رای شماره 1401/310 آقای صادق احمدی فرزند محمد صالح به شماره ملی 3859394576 نسبت 
به ششدانگ عرصه و اعیان ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 75/3 متر مربع به شماره پالک 13168 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی 
آقای میرزا دارابی 8-برابر رای شماره 1401/263 آقای ایرج ورمزیار فرزند حسن به شماره ملی 3732587940 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی 
کاریز نجف به مساحت 116609/96 متر مربع به شماره پالک 153 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قشالق سفید خریداری از مالک رسمی آقای سید کامل حسینی 
9-برابر رای شماره 1401/332 آقای عال الدین رضایی فرزند محمد به شماره ملی 3858780081 نسبت به 16 سهم مشاع از 21 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم 
به مشهوریت محلی باالی سرقلعه به مساحت 36632/74 متر مربع به شماره پالک 113 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه برکه خریداری از مالک رسمی آقای احمد 
برازی 10-برابر رای شماره 1401/267 آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی 3858789313 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یک شه 
وه به مساحت 200596 متر مربع به شماره پالک 13164 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عزیز کریمی 11-برابر رای شماره 1401/274 
آقای ساالر اسدی فرزند عبدالحمید به شماره ملی 3850016323 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کوچک ره ش به مساحت 20010/32 متر 
مربع به شماره پالک 13165 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان توفیق و عباس و صدیق کریمی 12-برابر رای شماره 1401/346 آقای 
سید کامیل مرتضی فرزند سید سعید به شماره ملی 3859451219 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140/46 متر مربع به شماره پالک 13169 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 13- برابر رای شماره 1401/307 آقای محمد صدیق کریمی فرزند محمد صادق به شماره 
ملی 3859451057 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140/46 متر مربع به شماره پالک 13169 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 14-برابر رای شماره 1401/306 آقای سید روف عزیزی فرزند سید محمد سعید به شماره ملی 3859175165 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی آبی )باغ آبی( به مساحت 12519 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه گاوشله خریداری از مالک رسمی آقای سید 
محمد سعید عزیزی 15-برابر رای شماره 1401/301 آقای خالد رادمهر فرزند اسمعیل به شماره ملی 3859501135 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 
جهت الحاق به قسمت دیگر متصرفات متقاضی پالک 3864 فرعی از 58 اصلی به مساحت 13/81 متر مربع به شماره پالک 13167 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور16-برابر رای شماره 1401/73 آقای زاهد صفائی فرزند طاهر به شماره ملی 3859179098 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 42/82 متر مربع به شماره پالک 13145 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان فیض اله ، نعمت اله ، حسن و رشید همگی 
سلیمی 17-برابر رای شماره 1401/397 آقای ناصر عزیزی فرزند عثمان به شماره ملی 3840008026 نسبت به دو دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت 
محلی گرده وه ره به مساحت 115135/36 متر مربع به شماره پالک 94 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر 
18-برابر رای شماره 1401/399 آقای یاسر عزیزی فرزند عثمان به شماره ملی 3840180406 نسبت به دو دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی 
گرده وه ره به مساحت 115135/36 متر مربع به شماره پالک 94 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر19-برابر 
رای شماره 1401/395 آقای فرهاد شعبانی فرزند محمد به شماره ملی 3859875132 نسبت به دو دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی گرده 
وه ره به مساحت 115135/36 متر مربع به شماره پالک 94 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر 20-برابر رای 
شــماره 1401/391 آقای ناصر عزیزی فرزند عثمان به شــماره ملی 3840008026 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی گرده وه 
ره به مســاحت 268573/12 متر مربع به شــماره پالک 95 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر 21- برابررای 
شماره 1401/389 آقای فرهاد شعبانی فرزند محمد به شماره ملی 3859875132 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی گرده وه 
ره به مســاحت 268573/12 متر مربع به شــماره پالک 95 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر 22-برابر رای 
شماره 1401/393 آقای یاسر عزیزی فرزند عثمان به شماره ملی 3840180406 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی گرده وه ره 
به مساحت 268573/12 متر مربع به شماره پالک 95 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد دستگیر 23-برابر رای شماره 
1401/404 آقای ابراعیم عبدی فرزند فارس به شماره ملی 3858788937 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر )باغ دیم( به مساحت 2110 متر 
مربع به شماره پالک 13242 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 24-برابر رای شماره 1401/406 آقای عطا اهلل عبدی فرزند 
فارس به شماره ملی 3858792128 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر )باغ دیم( به مساحت 2110 متر مربع به شماره پالک 13242 فرعی از 

58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی.
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گزیده خبر
استاندار کرمانشاه در نشست شورای مسکن:

شهرداری برنامه تحول بافت فرسوده همراه با 
مشوق ها، سریعتر ارایه کند 

اســتاندار کرمانشــاه در نشست شورای مسکن اســتان گفت: شهرداری باید 
مشــوق ها، چهارچوب ها و شیوه اجرایی ساخت و ساز در بافت های فرسوده را 
هرچه ســریع تر تهیه کند تا شاهد یک تحول مناسب در این بافت های نازیبا 
باشیم.به گزارش پایگاه اطالع رساني استانداري کرمانشاه؛ »بهمن امیری مقدم« 
در نشست شورای مسکن استان که با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه 
و دیگر مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: دولت یک وام ودیعه مسکن برای 
کمک به مستاجرین در نظر گرفته است که بانک ملی استان باید پرداخت آن 
را آغاز کند تا مردم بتوانند در زمینه اجاره مسکن از آن استفاده کنند.وی افزود: 
کرمانشاهی ها از قدیم االیام به منش پهلوانی شهره بوده اند و این منش زیبا باید 
در زمینه اجاره عادالنه مسکن و رعایت حال مستاجرین هم نمایان شود.مدیر 
ارشد استان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های کرمانشاه در طرح مسکن ملی 
تاکید کرد و گفت: تولیدات برخی از کارخانجات اســتان دارای کیفیت بسیار 
مناسبی است و پیمانکاران در راستای حمایت از تولید و اشتغال باید از ظرفیت 
های این مجموعه ها در زمینه تامین مصالح استفاده کنند و این ظرفیت ها در 

پیوست قراردادها معرفی شوند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان:
تهیه پیوست رسانه ای برای پروژه های شهری

علی صالحی عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه به 
دنبال یک کار هدفمند فارغ از یک قاب تبلیغاتی هســتیم، تصریح کرد: در ابتدا 
در نظر داریم از اصحاب رســانه برای تصمیمات بزرگ شــهری مشاوره بگیریم.
صالحی خاطرنشان کرد: فراتر از مشورت خواهی که در مجموعه مدیریت شهری 
و مجموعه های موازی شــکل می گیرد، گاهی الزم اســت وضعیت شاخص های 
اجتماعی را در نظر بگیریم که در این راستا اصحاب رسانه می توانند کمک کنند.

وی اظهــار کرد: گاهی اوقات نیــاز به این داریم که بدانیم چه مطالبه ای در بدنه 
جامعه وجود دارد که پاسخ به آن فوری است که در این زمینه نیز رسانه می تواند 
به مجموعه مدیریت شهری مشاوره دهد.عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به طرح مسئله اولویت های مدیریت شهری، گفت: گاهی اوقات 
اتفاقات قابل توجه ای در شــهر رقم می خورد که نیاز است حین و بعد از اجرا به 
بوته نقد گذاشــته شود تا از نقطه نظرات همکاران رسانه ای استفاده کنیم.وی با 
بیان اینکه محور سوم همکاری با رسانه ها، مسئله پیوست های رسانه ای است که 
دغدغه اصلی آنها نیز به شمار می رود، افزود: در راهبردهای بودجه ای ۱۴۰۱ که از 

سوی شورای اسالمی شهر به شهرداری ابالغ شده است. شناسایی ۳.۵ میلیون جامانده 
سهام عدالت

سخنگوی اتحادیه سراســری تعاونی های سهام عدالت از 
شناسایی ۳,۵ میلیون جامانده سهام عدالت در نهادهای 
حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی کشور خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر حیدری در پاسخ به 
سئوالی مبنی براینکه در حال حاضراجرای قانون واگذاری 
سهام به جاماندگان سهام عدالت در چه مرحله ای است، 
گفت: بعد از پیگیری هایی که مجلس شــورای اســالمی 
داشــت باالخره در قانون بودجه ســال جــاری تکلیفی 
برای دولت تعیین شــد مبنی بر تخصیص سهام عدالت 
بــه دهک های پائین درآمدی جامعه و ســایر افرادی که 
این ســهام را دریافت نکرده اند.وی اظهارداشت: قرار شد 
عملیات اجرایی آن در ســال جاری شروع شود چون در 
قانون بودجه تصریح شــده که امســال باید این تکلیف 
قانونی بطور کامل اجرا شود.سخنگوی اتحادیه سراسری 
تعاونی های سهام عدالت گفت: ترتیبات اجرایی تا به اکنون 
در این زمینه بطور کامل نهایی نشــده ولی در کلیات چه 
دهک هایی باید در اولویت باشند جمع بندی شده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در 
حال حاضر چه تعداد از جاماندگان سهام عدالت شناسایی 
شــده اند، افزود: قانون بودجه بطور مشخص اولویت را به 
مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی 
داده چون نزدیک به ۳,۵ میلیون نفر از جمعیت مشمول 
طرح افراد زیر پوشش در این دو نهاد حمایتی هستند که 
سهام عدالت دریافت نکرده اند.حیدری بیان داشت: البته 
تکلیف اصلی قانون دو دهک پائین درآمدی جامعه است 
چون امکان دارد جمعیت زیادی در کشــور باشند که زیر 
پوشش هیچ نهادهای حمایتی نباشند اما در گام نخست 
۳,۵ میلیون نفر از جاماندگان ســهام عدالت در کشــور 
شناسایی شده اند.وی ادامه داد: یادآوری می شود در هیچ 
مرحله ای از ســهام عدالت در دهک های پائین درآمدی 
جامعه حتی در گذشته فرآیند شناسایی اولیه و ثبت نام 
وجود نداشــته به دلیل اینکه دستگاه مسئول مشخص و 
شناســایی اولیه بوسیله همان دستگاه انجام می شد پس 
در شناســایی اولیه این مرحله نیز هیــچ نیازی به ثبت 
نام مقدماتی، پرداخت مبلغ و هزینه ای نیست.سخنگوی 
اتحادیه سراسری تعاونی های سهام عدالت گفت: یک عده 

افرادی در کشور هستند.

ابعادی از توزیع کاالبرگ؛

 فعال یارانه نقدی »حاکم« است
توزیع یارانه ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ جهت جبران آثار تورمی 
آن، طبق قانون باید به صورت کاالبرگ باشد ولی اما و اگرهایی 
که در این باره مطرح است و آنچه که اظهارات مسئوالن دولتی 
نشان می دهد، توزیع کاالبرگ را در ابهام برده و به نظر می رسد 
این قــدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن را به روال ۱۰ ســال 
گذشــته،  فعال روی دور نگه داشته و کاالبرگ از شانس کمتری 
برخوردار باشد.به گزارش ایسنا، ماجرای کاالبرگ به الزام قانون 
بودجه به دولت برمی گردد؛ در تبصره )۱۴( شــرایط حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی این گونه برای دولت تعریف شــد که »از طریق 
تامیــن منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی بــرای واردات کاالهای 
اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه 
دولت قصــد دارد کاالیی را از ســبد ارز ترجیحی حذف کند، 
باید قبــال ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای 
کاالهای اساســی را از طریق کاال بــرگ الکترونیکی و در امور 
پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام 
رسانده باشد؛ به گونه ای که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را 
به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه 
کنند.«بر این اســاس دولت زمانی می توانست نسبت به حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند که قبل از آن آثار ناشــی از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی که در جریان این حذف تحت تاثیر قرار 
می گرفتند را تامین کند و ابزار آن نیز کاالبرگ باشــد. این در 
حالی اســت که  رئیس جمهوری در ۱۹ اردیبهشت ماه از واریز 
یارانــه نقدی جدیدی در مبلغ ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار تومانی خبر 
داد و بــرای دو ماه این مبلغ به حســاب حدود ۷۲ میلیون نفر 
واریز شد، این پرداخت در جریان شروع دولت برای اصالح نظام 
یارانه ای و حذف ارز ترجیحی از واردات کاالهای اساســی بود.

این که چرا دولت پرداخت را نقدی انجام داد به این برمی گشت 
که زیرساخت های توزیع کاالبرگ آماده نبود و گفته شد که فعال 
برای دو ماه واریز نقدی انجام داده تا فرایند آماده سازی کاالبرگ 
به اتمام برســد. اما آنچه در این مدت مســئوالن دولتی اعالم 

کرده اند، نشان می دهد که فعال زمان مشخصی برای جایگزینی 
کاالبرگ به جای یارانه نقدی در نظر گرفته نشده است.

کسی زمان نداده و پرداخت نقدی ادامه دارد
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی در کنار سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت صمت، در ایجاد زیرساخت های توزیع کاالبرگ 
دخالت دارند که اخیرا خاندوزی- وزیر اقتصاد- در مورد اینکه 
چه زمانی ایجاد زیرساخت توزیع کاالبرگ الکترونیکی تکمیل 
می شود، نســبت به اینکه تا پایان تیرماه زیرساخت های الزم 
به شــکل صددرصدی آماده شــود، ابراز امیدواری کرده ولی 
زمان مشــخصی برای آن اعالم نکرده است.در فاصله ای کوتاه 
بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- بدون اشاره به زمان توزیع 
کاالبرگ گفته که دولت در حال فراهم کردن زیرساخت های 
الزم برای اختصاص کاالبرگ الکترونیکی است به شیوه ای که 

بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، یارانه به شیوه کاالبرگی 
ولی از طریق عابر بانک ها در اختیارشان قرار بگیرد، اما او گفته 
که تا فراهم نشدن زیرســاخت های الزم همین شیوه کنونی 
پرداخت نقدی یارانه ها استمرار خواهد داشت.در هر حال توزیع 
کاالبرگ ابعاد مختلفی خواهد داشــت و از سال ها قبل هر گاه 
بحث آن به هر نحوی پیش آمده به نتیجه نرســیده است که 
نمونه آن، توافق چند سال اخیر بانک مرکزی و وزارت صمت 
برای توزیع کارت اعتبــاری برای خرید کاال جهت حمایت از 
تولیــد بود که بعد از مدت ها نتوانســتند آن را اجرایی کنند، 
از ســویی نحوه خرج کاالبرگ مطرح اســت که تنها به خرید 
کاالی اساسی محدود خواهد شــد. آن طور که چندی پیش 
میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفته بود، تاکید 
بر توزیع کاالبرگ برای اســتفاده این مبلغ جهت خرید کاالی 

اساســی است؛ به طوری که شــخص دارنده کارت می تواند با 
ورود به فروشــگاه و با توجه به دســتگاه های پوزی که در آن 
تعبیه شــده، کاالی اساسی خود را خرید کند. برای هر کاالی 
اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته می شود که امکان خرید 

را با آن کارت بانکی خواهد داشت.

برخی هیچ درآمدی ندارنــد و تقاضای آنها محدود به 
کاالی اساسی نیست

در این شرایط دیگر امکان قرار دادن پول نقد در اختیار شخص 
دریافت کننده کاالبرگ نیست، در حالی که در بین یارانه بگیران 
دهک های پایین، خانوارهایی هستند که هیچ درآمدی نداشته و 
این مبلغ دریافتی برای آنها حائز اهمیت اســت و تمام آن را هر 

چند محدود،  صرف خرید کاال نمی کنند.

ورود تقاضای ۲۳ هزار میلیــاردی برای کاالی چند قلم کاالی 
اساسی در هر ماه

موضوع دیگر محدود شــدن مبلغ یارانه ای است که ماهانه در 
قالب یارانه جدید پرداخت می شود؛ طبق گزارش بانک مرکزی 
در هــر ماه بابــت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هــزار تومانی، حدود ۲۳ 
هزار میلیــارد تومان پرداخت و به حســاب یارانه بگیران واریز 
می شــود؛ اگر قرار باشد این پول به صورت نقد در اختیار مردم 
قرار نگرفته و محدود به خرید کاالی اساسی باشد، عمال بعد از 
واریــز یارانه، تقاضای خرید کاالی اساســی که محدود به چند 
قلم خاص خواهد بود، به ســمت بازار روانه شده و باید بابت آن 
کاال تامین شده باشد.به هر ترتیب، هنوز آینده مشخصی برای 
ورود کاالبرگ و کنار گذاشتن یارانه نقدی وجود ندارد ولی آنچه 
تجربه قبلی نشان داده، دولت ها با توجه به تبعات ناشی از تغییر 
روند پرداخت یارانه های نقدی ترجیح داده اند پرداخت به صورت 
نقد را ادامه دهند و بعد از حدود ۱۰ ســال فعال فقط مبلغ آن 

دستخوش تغییر شده است.

در شــرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر 
قیمــت کاالهای اساســی از ۵۲ درصد عبور 
کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر 
تهران ۲۶ درصد بود کــه دقیقا نصف میزان 
افزایش تورم محســوب می شــود.به گزارش 
ایسنا، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک 
ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک 
رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معامالت شهر تهران 
نشان دهنده تالش برای حفظ سرمایه از طریق 
خرید ملک بود. با توجه به شــرایط اقتصادی 
موجــود و تغییــر قیمت کاالهای اساســی، 
مســکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از 
سرمایه های سرگردان را به سمت خود جذب 
کرد.اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله 
مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه 
با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد و نسبت به 
اردیبهشت ســال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش 
یافت. متوســط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان در هر متر مربع شــد که افزایش 
۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت 
رســاند. در مقایسه با فروردین امسال هم ۶.۱ 
درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در 
شــرایطی رخ داد که طی یک سال اخیر بازار 
به لحاظ حجم معامــالت و قیمت در آرامش 
نسبی قرار گرفته بود.از جمله عوامل رکود بازار 
مسکن در سال گذشته می توان به قرار گرفتن 
در مقطــع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای 
احیــای برجام و افت شــدید توان متقاضیان 
خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ 

تا ۱۴۰۰ مســکن حدود ۶۰۰ درصد رشــد 
قیمت را تجربه کرده بــود و به همین لحاظ 
متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دســت 
دادند. پس از آنکه در ســال ۱۴۰۰ بازار ملک 
به رکود رســید پیش بینی می شد که دست 
کم این رکود ۱۰ تــا ۱۲ فصل باقی بماند.اما 
تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال جاری 
از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با 
تغییر قیمت کاالهای اساســی مواجه شدیم 
کــه مقداری به انتظارات تورمی و تالش برای 
حفظ سرمایه از خرید دارایی های ثابت دامن 
زد. مساله دیگر اینکه معموال اردیبهشت ماه به 
دلیل نزدیک شدن به پیک جابه جایی و عبور 
از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در 
بازار مسکن محسوب می شود. سومین عامل 
افزایش قیمتی بود که در نهاده های ساختمانی 
ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد.بر 
اســاس گزارشــی که مرکز آمارارایه داد تورم 
نهاده های ســاختمانی شــهر تهران در سال 
گذشته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی 
هم در اردیبهشت امسال به رقم بی سابقه ۵۲ 
درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک 
طرف تقاضا و افزایش قیمتهای پیشــنهادی، 
بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار مسکن 
شــد.با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن 
کاهش یافته اســت. نرخ رشد سالیانه قیمت 

مســکن ۲۶ درصد بــوده، در حالی که تورم 
عمومی ۵۲ درصد اعالم شــد. این نشان می 
دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا 
کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف 
میزان افزایش تورم رســیده و در واقع قیمت 
واقعی مسکن کاهش یافته است. کارشناسان 
پیش بینی می کنند که این وضعیت در ســال 
جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت 
اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتماال 
نرخ رشد آن در محدوده کمتر از نرخ تورم به 
حرکت خود ادامه خواهد داد.اگر دولت موفق 
شود از طریق طرح نهضت ملی مسکن، عرضه 
مناســبی را در بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد 
آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در 
حال حاضر از یک میلیون واحد هدف گذاری 
شده در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیالت 
تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد 
به مرحله ای از پیشــرفت رسیده که بانک با 

پرداخت وام به آن موافقت کرده است.

تقاضای ســرمایه ای مسکن انگیزه پیدا 
کرد

ســید محمد مرتضــوی ـ رییــس کانون 
انبوه سازان در تشــریح وضعیت فعلی بازار 
مسکن به ایســنا گفت: کاهش ارزش پول 
ملی منجر به ایجاد تورم می شود. از آن طرف 

تغییر قیمت کاالهای اساسی را داشتیم که 
روی نرخ دیگر کاالها اثر گذاشــت. در کنار 
آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث 
رشد هزینه های ساخت و افزایش قیمت ها در 
بازار مسکن شــد.وی خاطرنشان کرد: سال 
گذشته در مجموع بازار مسکن کم رمق بود. 
علی رغم این که کمبود واحدهای مسکونی به 
صورت یک موضوع قطعی توسط مسئوالن 
و کارشناســان تایید شــد ولی با توجه به 
حرکت بازار مســکن در محــدوده کمتر از 
نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی شد. در 
واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل 
ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را 
نشــان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه 
ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه ای 

پررنگ تر از مصرفی بود.

افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار 
مسکن دارد

مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته 
۶ درصد و در اردیبهشــت مــاه نیز ۶ درصد 
قیمت مسکن شــهر تهران افزایش پیدا کرد. 
این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق 
افتاد که تورم عمومی نســبت به ماه قبل ۳.۵ 
درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن 
به حدود دو برابر تورم عمومی رســید. همین 
مساله انگاره های مربوط به ثبات سالیانه بازار 
مســکن را تا حدی زیر سوال می برد. اگر این 

روند ادامه داشته باشد.

بازار مسکن نصف تورم رشد کرد

ارزش واقعی سهام عدالت تحت تاثیر روند نزولی بازار سرمایه 
نسبت به حدود سه هفته قبل روندی کاهشی داشته است.به 
گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این 
ســهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
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ارزش واقعی ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. 
این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهشــی می شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اســفند سال ۱۳۹۹، 
۱۸ میلیــون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در حالی که 
قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. ســهامی که در روزهای 
نخســتین آزادســازی ســهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و 
خرداد ماه ســال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیــون تومان قیمت 
داشت.در این راســتا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش 
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از 
۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت. اما روند نزولی در 
بورس باعث کاهش این ارزش شــد. به طوریکه ارزش واقعی 
ســهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن 
ماه ســال گذشــته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هــزار تومان قیمت 
داشــت.اما در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این 
ســهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانــی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر فروردین 
این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رســید. تا 
۱۸ اردیبهشــت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به 
۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رســید. اما دوباره روزهای 
پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در 
۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 

هزار تومانــی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.روند نزولی 
بازار ســرمایه طی دو هفته گذشــته باعث شده است ارزش 
واقعی این ســهام کاهش یافته و طبق آخرین آمار به حدود 

۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.

همچنان امکان فروش وجود ندارد
البته همچنان امکان فروش این ســهام برای مشموالن وجود 
ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای 
تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. بر این اساس مجید عشقی 
در آخرین اظهار نظر خود در مورد ســهام عدالت اعالم کرده 
بود که نحوه فروش ســهام عدالت در سال ۱۳۹۹ با ایرادات 
جدی مواجه بود، اکنون در شورای عالی بورس و کارگروهی 
که به عنوان زیرمجموعه این شورا فعال است، در حال بررسی 
شیوه فروش سهام عدالت هســتیم تا آن را به مرحله نهایی 
برســانیم. طبق فرمایشــات رهبر معظم انقــالب در ابالغیه 

ســهام عدالت، اصل بر این است تا مردم از سهام عدالت خود 
به عنوان دارایی آینده دار نگه داری کنند.افرادی که در ســال  
۱۳۹۹ اقدام به فروش ســهام عدالت خــود نکردند و آن را 
در اختیار دارند، کســب سود سالیانه خوبی کسب کردند که 
این ســود در ســال ۱۴۰۱ به طور حتم بیشتر خواهد شد و 
ایــن منافع به صورت بلندمدت در اختیار مردم قرار می گیرد. 
فراهم شدن بسترهای الزم برای فروش یک باره سهام عدالت 
توسط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشموالن سهام عدالت، 
ســبب ایجاد هیجان شــدید در کلیت بازار سرمایه می شود؛ 
بنابراین تصمیم بر این اســت تا روشی درنظر گرفته شود که 
مــردم آن را به عنوان دارایی نزد خود نگــه دارند و آن را به 
فروش نرســانند.با توجه به تصمیم اتخاذشده بعد از مصوبه 
شورای عالی بورس، فروش سهام عدالت به صورت مستقیم و 
غیرمســتقیم باز خواهد شد، اما اکنون نمی توان زمان دقیقی 

را برای آغاز فروش سهام عدالت اعالم کرد.

ارزش سهام عدالت دوباره کاهش یافت

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف 
هیات رسیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان 
ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد 14-برابر رای شماره 1401/306 آقای سید روف عزیزی فرزند 
سید محمد سعید به شماره ملی 3859175165 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی آبی )باغ آبی( به مساحت 12519 متر مربع به شماره پالک 354 
فرعــی از 18 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه گاوشــله خریداری از مالک 
رسمی آقای سید محمد سعید عزیزی.)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز 
یکشــنبه 1401/04/26( بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و 
مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل 
وقوع ملک حاضر شده تا چنانچه نسبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی 
داشته باشــند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی 
آنها در وقت تحدید حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا 
با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین 
حقوق چنانچه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در 
اجرای ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 
30 روز اعتــراض کتبی خود را به این اداره تســلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت و تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین 
ثبتی که فاقد ســابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 
1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراص دادخواست خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس 
از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت 

اقدام خواهد شد.
 برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) ۷۸(
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گزیده خبر

آبرسانی به ۳۴۹ روستای استان کرمانشاه طی دو سال
طرح جهاد آبرسانی را با تمام توان پیش 

خواهیم برد
مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از پروژه آبرسانی به ۳۴۹ 
روستای استان طی دو سال خبر داد و گفت: با تمام توان طرح جهاد آبرسانی را 
که توسط وزارت نیرو آغاز شد ادامه خواهیم داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشــاه، رضا داودی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از آغاز تنش آبی در استان از ماه 
گذشته خبر داد و گفت: جهت گذر از تابستان امسال با کمترین تنش آبی برنامه 
های ضربتی در دست اقدام داریم، همچنین برنامه های میان مدت و بلند مدت 
برای سالهای آینده را نیز از انتهای شهریور ماه آغاز خواهیم کرد.وی از وضعیت 
آب شــرب حوزه شهری و روستایی به عنوان دو مقوله کامال متفاوت و مجزا نام 
برد و خاطر نشــان ساخت: ما طرح جهاد آبرسانی را که توسط وزارت نیرو آغاز 
شــد و در استان کرمانشاه قرارداد آن در سال ۱۴۰۰ در قالب پروژه آبرسانی به 
۳۴۹ روستا در بازده زمانی ۳۰ ماهه با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( منعقد شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان :
گازرسانی به مردم خدمت است

سرپرســت فرمانداری بندرعباس در بازدید ســرزده 
از شرکت گاز اســتان هرمزگان، گازرسانی را خدمتی 
مقدســی بمنظور ایجاد رفاه اجتماعــی بیش تر برای 
مردم بر شــمرد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان هرمزگان، محمد مرودی، سرپرست فرمانداری 
بندرعباس، هجدهم خرداد ماه ســال جاری ، پس از بازدید ســرزده از عملیات 
اجرایی ترمیم نوارحفاری در برخی از محالت شهربندرعباس توسط شهرداری به 
اتفاق رییس و معاون سازمان عمران شهرداری بندرعباس، در شرکت گاز اسنان 
هرمزگان حضور یافتند و ضمن دیدار با برخی از مسئولین شرکت گاز استان و 
تقدیر و تشکر از این مجموعه، بمنظور توسعه عملیات گازرسانی و خدمات ارایه 
شده در شــهر بندرعباس و استان هرمزگان در زمینه خدمات گازرسانی اظهار 
کرد: گازرســانی به مردم خدمت مقدسی اســت  و  سبب پیامدهای اجتماعی 
پســندیده در جامعه می شــود.وی اظهار کرد: پس از عملیات حفاری و  لوله 
گذاری بمنظور گازرسانی در شهر بندرعباس، ترمیم نوارحفاری با پرداخت هزینه 
توسط شرکت گاز استان از سوی مجموعه شهرداری انجام می شود و الزم است 
به نحوی برنامه ریزی کرد که ترمیم نوار حفاری در کم ترین بازه زمانی ممکن و 
با کیفیت مطلوب و طبق استاندارد های الزم، اجرا شود تا بعد از این شاهد گالیه 

هایی از شهروندان در این خصوص نباشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان:
هیچگونه وقفه ایی در استان درتحویل بنزین 

باکارت آزاد جایگاهها وجود ندارد
در راستا و ادامه بررسی های میدانی سرزده و همچنین هوشمند از جایگاه های 
عرضه ســوخت، مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
ازتعدادی از جایگاه های ســوخت شهرستان کردکوی بازدید کرد.در این بازدید 
افتخــاری اعالم نمود: مجاری عرضه ازجهت تامین فرآورده و موجودی، خدمت 
رسانی بهینه، داشــتن کارت آزاد بنزین، وضعیت مطلوب و بروزی دارند.وی به 
فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توصیه نمودند، قبل ازدرج هرگونه 
خبر بویژه اخبار منفی که موجبات تشــویش اذهان عمومی را بدنبال خواهند 
داشت و مورد سوء استفاده  معاندین و بدخواهان از این اخبار  می شود، جهت 
صحت و سقم خبر، نخست ازمسئولین شهرستانی  استعالم ، ودرصورت تائید، 
موضوع را بعنــوان یک فرصت برای خدمات رســانی مطلوبتر تلقی، واقدامات 

اصالحی را بدون رادیکال کردن فضا، مطالبه نمایند.

شهردار رشت :
 آمادگی شهرداری جهت اجرای قانون

 دولت الکترونیک 
محمدپور- گیالن: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشــت از آمادگی شــهرداری برای اجــرای مقوله 
دولت الکترونیک خبر داد و گفت: در بحث خدمات 
الکترونیک اگر مصوبه شــورا ارائه شــود، شهرداری 
نســبت به اجــرای آن اقدام می کنــد. از طرفی در 
حوزه میز خدمت الکترونیک هم شیوه نامه آن نگاشته شده است.سید امیر 
حســین علوی شهردار رشت در چهل و سومین جلسه صحن علنی شورای 
اسالمی شهر رشت ضمن تشکر و قدردانی از شورای اسالمی شهر رشت برای 
همراهی با شــهرداری عنوان کرد: در بحث خدمات الکترونیک اگر مصوبه 
شــورا ارائه شود، شهرداری نســبت به اجرای آن اقدام می کند. از طرفی در 
حوزه میز خدمت الکترونیک هم شــیوه نامه آن نگاشته شده است.شهردار 
رشــت با بیان اینکه شهرداری در جاهای الزم از خدمات تخصصی استفاده 
می کند، افزود: همه معاونتها و حوزه های شهرداری آموزشهای کاربردی خود 
را آغاز کرده  و مدرس های آن از بیرون و درون ســازمان انتخاب شــده اند.

ســید امیر حسین علوی ابراز داشــت: طبق بودجه مصوب شورای اسالمی 
شهر رشــت نظارت بر انجام امورات فضای ســبز و رفت و روب به مناطق 

واگذار شده است.

تجلیل از نخبه استان قم در جشنواره ملی صعود
نخبه اســتان قم در جشــنواره ملی صعــود ویژه تجلیل 
از اســتارت آپ های شــاهد و ایثارگر که با حضور معاون 
رئیس جمهــور و رئیس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
در مرکــز همایش هــای بین المللی صدا و ســیما برگزار 
شــد، مورد تجلیل قــرا رگرفت.بــه گزارش ایثــار واحد 
اســتان قم، رویداد اســتارت  آپ های شاهد و ایثارگر ســال گذشته برای اولین 
بار در ســه ســطح اســتانی، منطقه ای و ملی برگزار شــد که اســتان قم یکی 
از پنج اســتان معین کشــور انتخاب و در مرحله اول داوری هشــت نفر در چهار 
 ســطح علمی و فناوری بعنوان نفرات برتر انتخــاب  و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این رویداد منطقه ای که دی ماه در استان قم برگزار شد، در مرحله دوم داوری 
چهار نفر در چهار ســطح TRLبه مرحله کشوری راه یافتند و بعد از داوری ها در 
ســطح ملی دو نفر از منطقه قم از استانهای قم و چهارمحال نفرات اول و دوم را 
کســب کردند.   طاهره محمودی احمد آبادی از استان قم، استارت آپ خود را با 
عنوان وســیله و نرم افزار جامع آموزش مفاهیــم جهتی و حرکتی به کودکان به 
صورت بصری، المســه و صوتیو آلودگی ارایه کرد و حایز رتبه برتر شد.در حاشیه 
این مراسم نمایشگاه مرکز رشد و نوآوری شاهد از ایده های استارت آپ های شاهد 

و ایثارگر استانها برگزار شد.

وزارت برق عراق: 

بدهی های معوق ایران پرداخت شد
تهــران – ایرنا – وزارت برق عراق امروز شــنبه اعالم کرد که 
بدهی های معوق ایران بابت واردات انرژی پرداخت شــده و 

بغداد در حال رایزنی برای افزایش واردات گاز از ایران است.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، »احمد موسی«، سخنگوی وزارت 
برق عراق در گفت و گو با »اینا« خبرگزاری رسمی این کشور 
اظهار کرد کــه بغداد همه بدهی ها و مطالبــات ایران برای 
واردات انــرژی را پرداخت کرده و اکنون در حال رایزنی برای 
افزایش واردات گاز از ایران است.وی میزان گاز صادراتی ایران 
به کشورش را روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت 
که عراق برای تامین انرژی برق خود نیاز به دریافت ۵۰ تا ۵۵ 
میلیون مترمکعــب گاز در روز دارد و این موضوع را به طرف 
ایرانی اعالم کرده است.موسی ادامه داد که وزارت برق تالش 
می کند تولید روزانه خود را به ۲۴ هزار مگاوات افزایش دهد و 
این امر منوط به افزایش صادرات گاز ایران از ۴۰ میلیون متر 
مکعب به ۵۰ تا ۵۵  میلیون متر مکعب در روز است.سخنگوی 
وزارت برق عراق یادآور شــد که حجم تولید کنونی انرژی در 
کشور حدود ۲۰ بیست هزار مگاوات در روز است و این مقدار 
پاسخگوی همه نیازهای ما به برق نیست و برای افزایش تولید 
منتظر واردات بیشــتر گاز از ایران هســتیم.وی گفت که اگر 
ایران بتواند بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز به عراق 

صادر کند، تولید برق عراق به ۲۴ هزار مگاوات در روز خواهد 
رســید.وزیر برق عراق در اوایل خردادماه جاری گفته بود که 
این وزارتخانه بدهی ایــران بابت واردات گاز را ظرف یک ماه 
پرداخت خواهد کرد.»عادل کریم« گفت: به ایران ســفر و با 

وزیــر نفت ایران توافق کردم که تا قبــل از پایان ماه جاری، 
بدهی خود بابت واردات گاز را پرداخت کنیم و با دولت توافق 
کردیم که بدهی به طرف ایرانی پرداخت شود.وی که در یک 
کنفرانس خبری در شهر کربال سخن می گفت با بیان اینکه »با 

طرف ایرانی توافق شد که در تابستان و در طی چهار ماه روزانه 
۵۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق صادر شود«، اظهار 
داشت: عراق در زمستان نیز بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون مترمکعب 
در روز گاز از ایران وارد خواهد کرد. وزیر برق عراق این را هم 
گفته بــود که ایران اکنون بین ۳۵ تا ۳۸ میلیون متر مکعب 
در روز به ما گاز می رساند. براساس اظهارات مقام های عراقی 
از جمله وزیر برق عــادل کریم، عراقی ها پیش از این بدهی 
خود بابت واردات گاز را در بانک »TBI« )بانک تجارت عراق( 
نگهداری و ذخیره کرده بودند.عراق از یک مشــکل بزرگ در 
تامین برق رنج می برد و برق در بسیاری از شهرهای عراق به 
ویژه در تابستان که دمای هوا به ۵۰ درجه می رسد به صورت 
شبه دائمی قطع می شــود. عراق، ساالنه به ۳۵ هزار مگاوات 
بــرق نیاز دارد این در حالی اســت که هر ســال یک هزار و 
۵۰۰ مگاوات نیز به این احتیاج افزوده می شــود. عراق امسال 
۴ هزار مگاوات به ظرفیت تولید خود خواهد افزود. همچنین 
قراردادهایی برای تولید ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات از طریق انرژی 
خورشیدی امضا کرده اســت.به عالوه عراقی ها تالش دارند 
که شبکه برق خود را به سایر کشورها از جمله خلیج فارس، 
ترکیــه و اردن متصل کنند و از ایــن طریق نیازهای خود را 

تامین نمایند.

هنگامی که روسیه جریان گاز در خط لوله نورد 
استریم ۱ را برای تعمیرات، در ماه ژوییه متوقف 
کند، اروپا نگران آن خواهد بود که این خط لوله 
دوباره وصل نشود.به گزارش ایسنا، روسیه هفته 
گذشته جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ به 
اروپا را به ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش داد و تاخیر در تعمیرات تجهیزات، 
را عامل این کاهش اعالم کرد. درنتیجه، آلمان و دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن 
منابع جایگزین برای دفع خطر ســهمیه بندی گاز در زمستان، به تکاپو افتادند.اکنون 
اروپا از این واهمه دارد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تالفی تحریم هایی 
که بر سر حمله نظامی به اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از برنامه تعمیرات این 
خط لوله از ۱۱ تا ۲۱ ژوییه، استفاده کند و این منطقه را تحت فشار قرار داده و مانع 
تالش ها برای ذخیره سازی گاز شــود.جوزف سیکال، وزیر صنعت جمهوری چک، روز 

جمعه گفت: ما در فصل دیگری از جنگ انرژی هستیم که از سوی پوتین به راه افتاده 
است و نمی دانیم تا کجا تشدید خواهد شد. بعید نیست که جریان صادرات گاز روسیه، 
کاهش پیدا کرده یا کامال متوقف شود.مدیر آژانس بین المللی انرژی چهارشنبه گذشته 
هشدار داده بود روسیه ممکن است عرضه گاز به اروپا را به طور کامل قطع کند یا نفوذ 
سیاسی خود را تقویت کند.کرملین اعالم کرده که روسیه تامین کننده انرژی مطمئن 
مانــده و به تعهداتش در قبال اروپا به دقت عمل می کند و تحریم هایی که بازگشــت 
تجهیزات ســرویس شده از کانادا به گازپروم را به تاخیر انداخته است را عامل کاهش 
عرضه گاز اعالم کرد.با این حال بعضی از کشورهای اروپایی می گویند این اقدام بهانه ای 
برای ارسال کمتر گاز و باال بردن قیمتهاست. آلمان مرحله اول پالن گاز اضطراری خود 
را فعال کرده و کشــورهای دیگر تدابیری را برای جلوگیری از کمبود گاز در زمستان 
طراحی کرده اند.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: اگر عرضه گاز روسیه مثل 
حاال اندک بماند، آلمان به سوی کمبود گاز پیش می رود و اگر گاز بیشتری تا زمستان 

تامین نشود، صنایع ناچار خواهند بود فعالیتشان را متوقف کنند.هابک با بیان این که 
کاهش عرضه گاز، بخشی از استراتژی پوتین برای ایجاد شکاف در این کشور است، به 
مجله اشپیگل گفت: شرکت ها ناچار خواهند بود تولیدشان را متوقف کنند، کارکنانشان 
را اخراج کنند. زنجیره تامین دچار فروپاشی می شود و افراد برای پرداخت صورتحساب 
گرمایشــی خود زیر بار قرض می روند و فقیرتر می شوند.قبوض گاز در تابستان برای 
خانوارهای آلمان که همین حاال هم بیش از دو برابر ســال گذشته پول گاز می دهند، 
افزایش بیشــتری پیدا خواهد کرد.طی سالهای گذشته، دوره تعمیرات نورد استریم ۱ 
که خط لوله اصلی صادرات گاز روسیه به آلمان است، همیشه به موقع تمام شده است. 
امسال معامله گران و تحلیلگران گاز گمان می کنند روسیه حداقل از این فرصت برای 
توقف طوالنی تر عرضه گاز استفاده کرده و قیمت های عمده فروشی بازار اروپا که امسال 
حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است را تحت فشار صعودی بیشتری قرار دهد.دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: همتایان آلمانی ما به 
خوبی از دوره های فنی تعمیرات خط لوله گاز مطلع هستند. این سیکل های تعمیرات، 
سالها انجام شــده و به درستی و بی عیب و نقص بوده است. بنابراین عجیب است که 
پای سیاســت به وسط کشیده شــود.اروپا ۴۰ درصد از گاز خود را از روسیه دریافت 

می کند و اگر عرضه گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، هر دو طرف ضرر می کنند. 
در بازارهای انرژی، اختالالت برنامه ریزی شده برای تعمیرات زیرساخت مانند خطوط 
لوله و نیروگاه ها متداول بوده و بر اســاس مقررات ایمنی، الزامی شــده است.اپراتورها 
بایــد از قبل به بازار درباره چنین اختاللی اطالع دهنــد و فرصت این را دارند که در 
دوره هایی مانند تابستان که تقاضا برای انرژی معموال کمتر است، کار تعمیرات را انجام 
دهند.شناسایی و تعمیر مشکالت فنی بیشتر در طول دوره های تعمیرات، غیرمتداول 
نیست. اپراتورها می توانند دوره های تعمیر را برای این منظور افزایش دهند اما باید به 
بازار اطالع دهند.وزارت دارایی روســیه اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد انتظار دارد 
۳۹۳ میلیــارد روبل )۷.۳ میلیارد دالر( درآمد اضافی نفت و گاز در ژوئن دریافت کند.

اوله هانسن، مدیر اســتراتژی کاالی ساکسو بانک گفت: روسیه خریداران کافی برای 
جبران از دست رفتن خریداران اروپایی ندارد. برخالف نفت خام، روسیه عمده گاز خود 
را از طریق خط لوله به اروپا و آســیا می فروشد و با توجه به محدودیتهای فعلی برای 
حمل کاالهای روسی، روسها خریداران دیگری ندارند که صف کشیده باشند.به گفته 
تحلیلگران گلدمن ســاکس، اگر نورد استریم ۱ تا اواسط ژوییه تعمیر نشود، اروپا گاز 

کافی در طول زمستان نخواهد داشت.

خطلولهگازیروسیهبهرویاروپابستهمیشود؟

آگهی مناقصه عمومی
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گزیده خبر

رشد بیش از 40 درصدی تخلیه و بارگیری 
کاال از بندر چابهار در سه ماهه نخست امسال

  سرپرســت اداره کل بنــادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان از افزایش بیــش از 40 درصدی تخلیه 
و بارگیری کاال در بندر چابهار در ســه ماهه نخســت 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و 
گفــت: تخلیه و انتقال کاالهای اساســی نیز در مدت 

مشابه رشــد 22 درصدی را نشان می دهد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان، ناصر روانبخش، سرپرست اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان سیســتان و بلوچســتان اظهار کرد: در راستای 
استفاده از ظرفیت های بندر چابهار و تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور؛ با 
برنامه ریزی های انجام شــده، تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار در سه ماهه 
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 40 درصد رشد داشته 
اســت. وی با بیان اینکه تخلیه و انتقال کاالهای اساسی نیز طی مدت مشابه از 

رشد 22 درصدی برخوردار می باشد.

جعفری در نشست بررسی طرح جامع آلومینیوم کشور تاکید کرد:
برقراری عدالت صنعتی با تعریف طرح های 

جدید در مناطق کم برخوردار
وجیه اله جعفری در نشست بررسی گزارش نهایی طرح جامع آلومینیوم کشور، 
برقراری عدالت صنعتی به وسیله تعریف طرح های جدید در مناطق کم برخوردار 
کشــور را از جمله نکاتی دانست که در این طرح جامع باید در نظر گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیــدرو(، وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ارائه طرح 
های جدید یکی از مهمترین خروجی های تدوین طرح جامع آلومینیوم کشور 
اســت. این طرح ها باید به گونه ای تعریف شوند تا عدالت صنعتی در کشور با 
رعایت الزامات کارشناسی و همچنین توجیه اقتصادی برقرار شود.جعفری خاطر 
نشان کرد: صنایع کشور نیاز به ساماندهی دارند که تنها بخشی در حیطه وظایف 
و اختیارات ایمیدرو قرار دارد. ایمیدرو به عنوان نهادی بســتر ساز و توسعه ای 
نقش هدایت سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت کشور را برعهده دارد.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی سال های اخیر، هدایت نقدینگی 
در حوزه معدن نسبت به گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بنابراین 
با نگاه جامع باید بســتر سرمایه گذاری در صنایع پایین دست آلومینیوم فراهم 

شود. 

نائب رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر:
 نگاه ما به »مجتمع فوالد خراسان«،

 نگاه ملی است
نائب رئیس »صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر« در بازدید از 
طرح های توسعه و خطوط تولید شرکت »مجتمع فوالد خراسان«، با بیان این 
که نگاه صندوق، به عنوان یک ســهامدار عمده ی این شرکت، صرفا سودآوری 
نبوده، افزود: پایداری تولید فوالد در شرق کشور، نکمیل زنجیره تولید، افزایش 
اشــتغال زایی و سرمایه گذاری زیربنایی، نســبت به مساله ی سودآوری کوتاه 
مــدت برای ما اولویت داشــته، چرا که نگاه ما به ایــن مجموعه نگاهی ملی و 
معطوف به توسعه اقتصادی منطقه و استغال زایی بوده است.قهرمانی مطلق در 
نشست با جمعی از اصحاب رسانه در نیشابور، با ابراز خرسندی از شرایط کاری 
و تولیدی شرکت مجتمع فوالد خراسان و قدردانی از مدیرعامل، کادر مدیریتی 
و کارکنان این مجموعه بزرگ صنعتی، افزود: ما همواره افزایش سرمایه گذاری 
و نگاه بلندمدت را بر تقسیم سود کوتاه مدت ترجیح داده ایم و حاال هم افتخار 
می کنیم که در این منطقه، چنین مجموعه بالنده ای شکل گرفته که در میان 
بسیاری از صنایع کشور، به لحاظ بهره وری و شرایط مناسب تولید، مدیریت و 

اشتغال، جزو بهترین هاست.

توجه ویژه مدیرعامل گروه سایپا به آینده قوای محرکه و تولید در مگاموتور: 
عرضه 4 مدل موتور جدید تا پایان سال 

1402 در سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در مگاموتور از نزدیک از دستاوردها 
و پروژه های واحد تحقیق و توســعه این شــرکت در زمینه طراحی و ســاخت 
محصوالت جدید بر روی پلت فرم های ســایپا و برنامه های توســعه محصول 
گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.به گزارش سایپانیوز، این بازدید که با هدف 
بررســی برنامه ها، اهداف و عملکرد تحقیق و توسعه مگاموتور صورت گرفت از 
توجه ویژه مدیریت ارشد گروه به آینده قوای محرکه گروه سایپا خبر می دهد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا پس از جلسه ای با حضور مدیرعامل، هیات 
مدیره و معاونان مهندسی، تحقیق و توسعه و کیفیت مگاموتور، در جریان بازدید 
از معاونت تحقیق و توسعه با تاکید بر جایگاه این شرکت به عنوان شرکت طراز 
اول )tier one( و تنها شــرکت تیرینگ صنعت خودرو با ویژگی دانش بنیان 
در تحقیق و توسعه و زنجیره تامین و زنجیره مالی در تامین قوای محرکه گروه 
ســایپا گفت: مگاموتور اولین و تنها مجموعه موتور، گیربکس و اکسل سازی در 
ایران و خاورمیانه است که تمام فرایندهای طراحی تا تولید را در مجموعه خود 
انجام می دهد.او افزود: مگاموتور باید ماموریت اصلی خود را که تحقیق و توسعه، 
زنجیره مالی و تامین است را با حمایت مالی و جذب نخبگان در طول مدت 2 

سال آینده محقق سازد.

در سطح خرده فروشی با قاچاق مبارزه نمی کنیم؛
 لوازم خانگی دست دوم را به جای نو به

 مردم می فروشند
معاون وزیر صمت گفت: در یکی از انبارهای بزرگ در تهران دستگاه های لوازم خانگی 
دســت دوم را تجهیز و نو میکردند که تبدیل به شبکه هم شده بودند؛ در نهایت با این 
شبکه برخورد شد.به گزارش مهر، محمدمهدی برادران امروز در نشست خبری با بیان 
اینکــه مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی در قطعــات یدکی، لوازم خانگی و محصوالت 
دخانی را از ابتدای ســال کلید زدیم، اظهار کرد: ۱0 میلیــارد دالر حجم بازار داخلی 
قطعات یدکی خودرو اســت که ۹0 هزار شناســه صادر شده و برای ۳۹ میلیون قطعه 
کد رهگیری در قطعات یدکی به جمع بندی رسیدیم.معاون صنایع عمومی وزیر صمت 
افزود: اخذ کد شناسه و رهگیری برای کلیه کاالهای لوازم خانگی صورت گرفت در سطح 
عرضه نیز اقدامات مناسبی انجام شد، به عنوان نمونه با یکی از انبارهای بزرگ در تهران 
برخورد شــد. در این انبار دســتگاه های لوازم خانگی دست دوم را تجهیز می کردند که 
تبدیل به شبکه هم شده بودند که در نهایت با این شبکه برخورد شد.برادران ادامه داد: 
پارسال در حوزه دخانیات ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در بازار بوده که قطعاً در بخش 
خرده فروش با قاچاق مقابله نمی کنیم بلکه با قاچاق سازمان یافته مثاًل قاچاق برند ماربلو 
مقابله خواهیم کرد و براین اساس ۳04۱ کد شناسه در این حوزه صادر کردیم.وی گفت: 
۱2 هزار میلیارد تومان امسال حقوق دولتی از دخانیات دریافت خواهیم کرد.برادران با 
بیان اینکه امسال ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی امسال تولید خواهیم کرد، افزود: در 
بهار امسال کاهش ۱۵ درصدی ارزبری، افزایش ۱0 درصدی عمق داخل و افزایش ۱0 

درصدی صادرات داشتیم.

تهدیدی جدید در اقتصاد جهانی
رشــد تولید از آسیا به اروپا کند شده زیرا محدودیت های کووید-۱۹ چین و حمله 
روسیه به اوکراین زنجیره تامین را مختل کرده است و خطر فزاینده رکود اقتصادی 
در ایاالت متحده آمریکا تهدید جدیدی برای اقتصاد جهانی محســوب می شــود.به 
گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، قیمت های باال در منطقه یورو به این معنی است 
که تقاضا برای کاالهای تولیدی در ژوئن با ســریع ترین نرخ از ماه مه 2020، یعنی 
زمانی که همه گیری ویروس کرونا در حال گســترش بود، کاهش یافت و شــاخص 
مدیران خرید تولید اس اندپی گلوبال )PMI( به پایین ترین حد در دو سال اخیر یعنی 
از ۵4.۶ به ۵2.0 رســید.البته نظرسنجی رویترز افت به میزان  ۵۳.۹ را پیش بینی 
کرده بود و شــاخص به مرز ۵0 عالمتی که رشد را از انقباض جدا می کند نزدیک تر 
شده است.جک آلن رینولدز در کپیتال اکونومیکس گفت: بررسی های PMI منطقه 
یورو در ژوئن کاهش بیشــتری را در بخش خدمات نشــان داد، در حالی که به نظر 
می رسد تولید در بخش تولیدات اکنون به طور کامل در حال کاهش است. با توجه به 
اینکه شاخص های قیمت بسیار قوی هستند، به نظر می رسد منطقه یورو وارد دوره 
رکود تورمی شده است.اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند که تقریبا 
یک در سه احتمال رکود اقتصادی در بلوک، طی ۱2 ماه وجود دارد.آنان همچنین 
گفتند: تورم که در ماه گذشته به باالترین حد خود یعنی ۸.۱ درصد رسید هنوز به 
اوج خود نرســیده است.جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت: بانک مرکزی در تالش 
برای مهندسی رکود در ایاالت متحده برای توقف تورم نیست اما کامال متعهد است 
که قیمت هــا را تحت کنترل درآورد حتی اگر این کار خطــر رکود اقتصادی را به 
همراه داشته باشد.شایان ذکر است که رکود اقتصادی آمریکا چشم انداز رشد جهانی 

را تاریک کرده است.

رشد 1۸ درصدی تجارت ایران و چین 
در ۵ ماهه 2022

گمــرک چین از رشــد ۱۸ درصدی تجارت این کشــور با ایران در ۵ 
ماهه نخســت ســال جاری میالدی و عبور ارزش مبادالت دو کشور 
از ۶ میلیارد دالر خبر داد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، جدیدترین 
آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادالت تجاری 
این کشــور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۱۸ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۶ میلیارد 
و 472 میلیون دالر رســیده است.ارزش مبادالت دو کشور در ماه های 
ژانویه تا می ســال قبل بالغ بر ۵ میلیــارد و 4۸۱ میلیون دالر اعالم 
شــده بود.واردات چین از ایران در ۵ ماهه نخســت 2022 با رشد 2۶ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳ میلیارد 
و ۱۹2 میلیون دالر رسیده اســت. چین در مدت مشابه سال قبل 2 
میلیــارد و ۵۳۵ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات چین 
به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل امســال نیز با رشــد ۱۱ درصدی 
مواجه شده و به ۳ میلیارد و 2۸0 میلیون دالر رسیده است. چین در 
ماه های ژانویه تا می سال قبل چین 2 میلیارد و ۹4۶ میلیون دالر کاال 
به ایران صادر کرده بود.بر اســاس این گزارش چین در ماه می ســاال 
جاری 70۳ میلیون دالر کاال از ایران وارد و 744 میلیون دالر کاال به 
ایران صادر کرده اســت. واردات چین از ایران در این ماه 27 درصد و 
صادرات این کشــور به ایران 24 درصد نسبت به ماه می سال 202۱ 

افزایش داشته است.

فاطمی امین:

 وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست
وزیر صمت دیروز چهارم تیر ۱40۱ طی یک نشست خبری در 
محل نمایشــگاه بین المللی تهران در مورد مسائل مختلف روز 
صنعت از جمله وضعیت خودروسازان، معادن و تجارت پرداخت 
و به ســواالت خبرنگاران پاســخ داد.به گزارش اقتصاد آنالین، 
نشســت خبری ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیران این وزارت خانه برگزار شد. وزیر صمت در این 
نشست خبری گفت: تنوع و گستردگی در  حوزه صنعت نیازمند 
اتخاذ سیاستی کالن و مناسب است. هنگامی که تنوع و حجم 
کار باال باشــد باید به سازوکار ها و راهبردها توجه ویژه داشت. 
وی افزود: عدم توازن در حوزه سرمایه گذاری و زنجیره تامین در 
صنایعی همچون فوالد و خودرو و موارد دیگری همچون برق و 
گاز از جمله مشکالتی است که ما با آن روبرو هستیم.وزیر صمت 
اظهار داشت: درست است هنگام گلوگاه هایی همچون قطعی برق 
و گرانی اجناس با پیگیری های مقطعی مشکالت آن تا حدودی 
برطرف می شود اما این مرتفع شدن تنها مانند مسکنی است که 
نمی تواند بیماری اصلی را درمان کند.وی گفت: صادرات کشور 
در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل 40 درصد افزایش یافته 
است. تراز تجاری ما مثبت شده است.فاطمی امین با بیان اینکه  
اصالح ساختاری سخت است، زیرا ما االن در شرایط ناپایداری 
هستیم که می خواهیم اصالح ساختاری انجام دهیم افزود: وقتی 
می خواهید یک سازوکار جدید را استقرار بدهید، نسبت به آن 
آشنایی وجود ندارد و پذیرفتن آن سخت است.وی ادامه داد. اگر 
بخواهید سازوکار را تغییر دهید منافع عده ای به خطر می افتد 
و فشارها افزایش می یابد.فاطمی امین در بخشی از این نشست 
خبری عنوان کرد:  اگر خودروسازان همین االن دو شیفت کار 

کنند باالی ۳ میلیون دستگاه توان مونتاژ دارند.

واردات خودرو برای پر کردن شکاف محصوالت اقتصادی 
است

وزیر صمت گفت: یکی از روش ها برای پر کردن شــکاف تقاضا 
واردات خودرو است. عالوه بر برنامه ای که از خودروسازان برای 
تولید خودرو در ســال ۱40۱ گرفته شــده کارکرد دیگری از 
واردات برای تکمیل ســبد محصوالت  نیاز داریم.فاطمی امین 

ادامه داد. سه پلتفرم تولید داخل که امکان توسعه در داخل دارد 
قیمت باالیی دارد و در سبد محصوالت جای خودروی اقتصادی 
که با قدرت خرید بخشــی از مردم همخوانی داشته باشد خالی 
است و تا تکمیل آن توسط خودروسازان داخلی واردات این خأل 

را پر خواهد کرد.

وی افزود: مبدا این خودروها اهمیتی ندارد و مهم کیفیت 

آنها است.
وزیر صمت اظهار داشــت: واگذاری  و اصالح ساختار مدیریتی 
و مالکیتی خودروســازان در دســتور کار و قیمت گذاری این 
شــرکت ها در حال انجام است و نزدیک ۱200 ابالغ کارشناس 
رسمی برای قیمت گذاری این دو خودروساز صورت گرفته است.

دولت به دنبال واگذاری بخشی از معادن به مردم است
رضا محتشمی پور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت در این نشســت خبری اظهار داشت: بازار محصوالت 
پایین دســتی در کشــور وابســته به بخش مسکن است و 
علیرغم فعال ســازی ظرفیت های خوب در کشــور در جهت 
تولید همچنان بخشــی از این ظرفیت ها صادر می شود .وی 
افزود: گلــوگاه انرژی و رفــع آن در صنایعی همچون فوالد 
باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رفع شــود. محتشمی پور 
ادامه داد: چالش پیش روی اســتخراج عناصر نادر در حوزه 
فناوری  اســت و به دنبال رفع این چالش به صورت جدی تا 
سال آینده هستیم. سید رضا فاطمی امین وزیر صمت هم در 
ادامه صحبت های وی گفت: دولت به دنبال واگذاری بخشی 

از معادن به مردم است .

با عرضه خودرو در بورس کاال مخالفتی ندارم
فاطمی امین گفت: 2 ماه پیش از عرضه خودرو در بورس اعالم 
شده بود که در این مقطع زمانی عرضه در بورس کاال به صالح 
نیســت و رانت زیادی را جابجا می کند و نامه ای که ۱ روز قبل 
از عرضه منتشــر شــد اتمام حجتی برای غیر قانونی بودن کار 

عرضه بود .

در گفت و گو با  معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو بمناسبت هفته معدن و صنعت:
تولید بیش از 1۸ میلیون و 400 هزار تن 

محصوالت فوالدی  ئر چادر ملو،کار شد،با تشکر
معاون مالی و ســرمایه انســانی چادرملو بمناسبت هفته معدن و 
صنعت در گفت و گویی با اشــاره به نقش این شــرکت معدنی و 
صنعتی فوالد کشور گفت :  چادرملو در سال های اخیر، با در اختیار 
داشــتن زنجیره کامل فوالد از معدن تا تولید شــمش، عملکردی 
مطلوب در این صنعت اســتراتژیک داشته است. واحد فوالدسازی 

این شرکت در سال ۱400 توانست بیش از ظرفیت اسمی و به میزان یک میلیون و ۵4 هزار 
تن فوالد تولید کند. عالوه بر این، در سال گذشته یک میلیون و 4۶4 هزار تن آهن اسفنجی، 
۳ میلیون و ۸0۹ هزار تن گندله و ۱2 میلیون و ۱۸۶ هزار تن کنسانتره سنگ آهن نیز تولید 
کرده است. مهندس فرهاد آذرین فر در خصوص پیامدهای ناشی از چالش های تأمین انرژی 
تصریح کرد: اگرچه چادرملو در کنار خط لوله گاز سراسری کشور قرار دارد و برق مورد نیاز 
واحدهای معدنی و صنعتی شــرکت نیز توسط نیروگاه ها  اختصاصی شرکت تامین می شود، 
اما  قطعی گاز در فصل زمســتان منجر به از دســت دادن ۱۵0 هزار تن فوالد در این واحد 
صنعتی گردید . وی افزود: طرح اصالح و آزادسازی نرخ انرژی، که از اوخر سال گذشته برای 
صنایع کشور اِعمال شده است موجب افزایش هزینه ها گردید و تبعاتی برای شرکت معدنی 

و صنعتی  چادرملو به همراه داشت.

“دیدار مدیر روابط عمومی شرکت 
صبافوالد خلیج فارس با مدیرکل 

روابط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری”

   مجتبــی احمــدی مدیــر روابط 
عمومی شــرکت صبافــوالد خلیج 
فارس بــا وحید گرایلــی مدیرکل 
روابــط عمومی و امــور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری، دیدار 

و گفتگو نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت صبافوالد خلیج 
فارس، در این دیدار که در محل اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران برگزار شد، 
پیرامون برنامه ریزی جهت همکاری در زمینه های تخصصی 
روابــط عمومی و همچنین جهت انعکاس هرچه بهتر فعالیت 
ها، گفتگوهایی صورت گرفت.گفتنی است، شرکت صبافوالد 
خلیج فارس از شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری 

می باشد.

مدیر عامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:
ثبت باالترین رکورد درآمد در تاریخ فعالیت 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
نائب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران گفت: گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
رکورد تاریخی باالترین درآمد را در تاریخ فعالیت خود ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار مانا؛ مهندس محمدرضا مدرس خیابانی که 
به مناسبت مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد که به همت 
شرکت تامین نیروی انسانی گروه کشتیرانی برگزار شد در میان جمعی از دریانوردان این 
ناوگان در استان گیالن، با بیان اینکه حدود هزار نفر از افراد شاغل در بخش دریا و خشکی 
گروه کشتیرانی گیالنی هستند خاطرنشان کرد: این استان نشان داده که پتانسیل بسیار 
خوبی برای تربیت دریانوردان خبره دارد.وی با اشاره به بحران کرونا و فشار آن طی دو سال 
اخیر بر صنعت کشتیرانی جهانی و به تبع آن کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، افزود: طی 
این دو ســال عالوه بر محدودیت های کرونایی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 
محدودیت های اقتصادی شدید دیگری ناشی از تحریم ها نیز دست به گریبان بود.وی ادامه 
داد: دو ســال پیش چهار فروند شناور از ناوگان در اختیار خارجی ها بود همچنین ۶00 
همکار خارجی در جمع کارکنان دریایی گروه کشتیرانی حضور داشتند همزمان برای ورود 

به بعضی از بنادر بزرگ جهان محدودیت های جدی داشتیم.

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی در بهار امسال خبر 
داد و گفت: تراز تجاری ۶00 میلیون دالر مثبت شد.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیمان پاک دیروز 
در نشســت خبری اظهار کرد: بهار امسال نسبت به بهار پارســال صادرات غیرنفتی 40 درصد افزایش 
یافت. همچنین تراز تجاری ۶00 میلیون دالر مثبت بود.رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران افزود: 
مشوق های صادراتی امسال بهبود می یابد و با سازمان برنامع و یودجه جلو می رویم و با اولویت شرکت های دانش بنیان پرداخت ها به موقع 
انجام می شــود.وی ادامه داد: دســت فرمان تجارت خارجی از بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت منتقل شده است. 4 سال تکلیف یک 
سری از متعهدان ارزی تعیین نشده بود و بخش عمده ای تعیین تکلیف شده است.پیمان پاک گفت: پارسال ۸۵ درصد ارز صادرکنندگان به 
کشور بازگشت که با بگیر و ببند نبود بلگه با تسهیل گری بود.معاون وزیر صمت افزود: در زنجیره تأمین کاال نیز در بخش تجارت مشکل 
داریم. مثاًل انجیر تنی هزار دالر درب کارخانه می فروشیم اگر در زنجیره ارزش و خرده فروشی برویم ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود 
و در کشــورهای هدف حضور پایدار خواهیم داشــت.وی گفت: این اقدام در حال انجام اســت تا کاال به صورت مویرگی و خرده فروشی در 

کشورهای دیگر توزیع شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه ادبیات خودروسازی ایران برای 2۵ سال پیش است گفت: امسال تولید دو محصول جدیدبا ارزش و قیمت مناسب 
عرضه خواهند شد.به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر منطقی دیروز در نشست خبری اظهار کرد: ساماندهی تولید و عرضه، تحول ساختاری و حرکت به 
سمت پیشران ها، نقشه راه ما برای صنعت خودرو است.معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: سال قبل 2۱۳ هزار خودرو تولید اما 4۳ هزار دستگاه 
عرضه شد. اگر میانگین قیمت ۱70 هزار خودروی عرضه نشده را 200 میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی ۳4 هزار میلیارد تومان حبس نقدینگی 

در خودروسازی داشتیم.وی با بیان اینکه باید هر چه خودرو داریم عرضه کنیم، گفت: االن عبور مستقیم خودرو تقریباً صد در صد شده است که هم درآمد خودروساز باال می رود و به نیاز 
بازار پاسخ داده می شود و هم کیفیت تولید ارتقا می یابد.منطقی تصریح کرد: با توجه به تفاوت قیمت تمام شده و فروش، نقدینگی خودروساز کاهش می یابد بنابراین اصالح روند قیمت 
گذاری باید اتفاق افتد. همچنین هم افزایی هم باید عملیاتی شود؛ هم افزایی یعنی اینکه خودروسازان یک کشور یک مجموعه تأمین دارند.وی افزود: اولین بحث در هم افزایی، هم افزایی 
در پلت فرم هاست. در حال حاضر خودروهای متعدد با تیراژ کم و خدمات پس از فروش غیرقابل قبول داریم. هم اکنون ما 4 پلت فرم با ارزش داریم. ادبیات خودروسازی ایران برای 2۵ 
سال پیش است، در حالی که باید خودروی باارزش و قیمت مناسب عرضه شود که در این خصوص خودروسازان دو محصول برقی و بنزینی عرضه خواهند کرد.منطقی ادامه داد: در جایی 
هم که نتوانیم بازار را با خودروی داخلی تأمین کنیم واردات را انجام خواهیم داد.وی با تاکید بر دانش بنیان کردن صنعت خودرو، گفت: چهار رویکرد جریان ساز در آینده صنعت خودرو 

شامل برقی سازی، خودروهای خودران، صورتهای نوین حمل و نقل و اتصال پذیری خودرو است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش یافت
معاون وزیر صمت:

ادبیات خودروسازی ایران برای ۲۵ سال پیش است
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گزیده خبر

ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک سینا آغاز شد

ششمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا با هدف ترویج 
سنت پسندیده قرض الحســنه آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ 
در راســتای قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه های 
افزایش مشــارکت عمومی در جهت گسترش سنت قرض الحسنه، ششمین 
جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک برگزار می شود.در این 
جشنواره، جوایزی به سپرده گذاران دارای حساب قرض الحسنه پس انداز در 
بازه زمانی اول مهرماه 1400 تا پایان شــهریور ماه ســال 1401 اهدا خواهد 
شد.جوایز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا 
شــامل 37 جایزه کمک هزینه خرید خودرو ایرانــی هر یک به ارزش یک 
میلیــارد ریال، 37 کمک هزینه خریــد کاالی ایرانی هر یک به مبلغ 500 
میلیون ریال، 137 کمک هزینه ســفر به عتبات عالیــات هر یک به مبلغ 
100 میلیــون ریال، چهار هزار و 537 جایزه 10 میلیون ریالی و 22 هزار و 
637 جایزه 5 میلیون ریالی است.حداقل موجودی برای شرکت در جشنواره 
حساب های قرض الحســنه پس انداز بانک سینا یک میلیون ریال است و به 
ازای هــر 500 هزار ریال در پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب حســاب 

منظور می شود.

معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت اعالم کرد:
گام های عملی برای ارائه تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان صنعت نفت

معاون امور مهندســی و پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: به زودی با صدور 
مجوز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد گام های عملی برای ارائه 
تسهیالت بانکی به شرکت های دانش بنیان صنعت نفت خواهیم بود.به گزارش 
پایــگاه خبری اگزیم نیوز،وحیدرضا زیدی فر در مراســم امضای تفاهم نامه 
همکاری بین بانک توســعه صادرات ایران و وزارت نفت، با ذکر این مهم که 
پنجاه درصد از شــرکت های دانش بنیان صنعت نفت، مشتری بانک توسعه 
صادرات ایران هســتند، اعالم کرد: نقش بانک توسعه صادرات در حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت قابل توجه و چشمگیر است؛ 
این تفاهم نامه نیز به منظور توسعه ظرفیت ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد 
دانش بنیان به طور اخص در صنعت نفت به امضا طرفین رســیده است.وی 
با تأکید بر اینکه صدور خدمات فنی و مهندســی ایران به دیگر کشورهای 
جهان یکی از اولویت های وزارت نفت است، گفت: یکی از دالیل انتخاب بانک 
توســعه صادرات ایران برای اعطای تسهیالت تشویق شرکت ها و سازندگان 

دانش بنیان برای موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

جوایز قرعه کشی باشگاه مشتریان بانک 
پارسیان اهدا شد

طی برگزاری مراســم های جداگانه و با حضور نمایندگان بانک پارســیان، 
جوایز3 برنده خوش شانس قرعه کشی باشگاه مشتریان اهدا شد.بر این اساس؛ 
عبدالوهاب بادپا برنده جایزه نقدی 150 میلیون ریالی، سیده ستاره شهریاری 
جاوید برنده جایزه 100 میلیون ریالی و مسعود موسوی راد برنده جایزه 50 
میلیون ریالی این قرعه کشــی شدند.الزم به یادآوری است که این سه نفر از 
مشــتریانی بودند که بیشترین شانس را خریداری کردند و بدون قرعه کشی 
به عنوان نفرات اول تا ســوم انتخاب شدند.همچنین طی این قرعه کشی، 70 
نفر به  قید قرعه برنده شــارژ کیف پول تاپ شدند که به ترتیب30 نفر برنده 
سامانه باشگاه به مبلغ20.000.000 ریال و 40 نفر برنده اینستاگرام باشگاه 
به مبلغ 5.000.000 ریال هســتند که برای دریافت جایزه خود می بایست 
اپلیکیشن تاپ را نصب و کیف پول خود را فعال نمایند. برای مشاهده اسامی 
برندگان اینجا کلیک کنید.گفتنی است؛ قرعه کشی زمستانه باشگاه مشتریان 
در تاریخ 09-12-1400، ســاعت 10:00 صبــح با حضور نمایندگان بانک 
پارسیان و شرکت تابان آتی پرداز )سوپر اپلیکیشن تاپ( برگزار و طی آن 33 
نفر برنده سامانه باشگاه و 40 نفر برنده از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام 

باشگاه به قید قرعه مشخص شدند.

بانک سپه در زیست بوم جدید آماده انجام 
مأموریت های خطیر

مدیرعامل بانک ســپه زیست بوم جدید این بانک را مبتنی بر آمادگی برای 
ورود به عرصه های جدید و انجام مأموریتهای خطیر برای خدمت به مردم، 
اسالم و انقالب برشمرد. مدیرعامل بانک سپه زیست بوم جدید این بانک را 
مبتنی بر آمادگی برای ورود به عرصه های جدید و انجام مأموریتهای خطیر 
برای خدمت به مردم، اسالم و انقالب برشمرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر به استان فارس در جمع مدیران 
و کارکنان این استان، گفت: مأموریت های جدیدی که از سوی نظام اسالمی 
به بانک سپه محول می شود، حاصل اعتماد مسئوالن و به علت جهادی بودن 
کارکنان این بانک اســت.مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: سربلندی بانک 
ســپه حاصل کار جهادی و شبانه روزی است و سخت ترین و پیچیده ترین 

کارها توسط کارکنان بانک سپه قابل انجام است.

حمایت بانک ملی ایران از تولیدکنندگان 
خوزستانی

بانک ملی ایران سال گذشته در راستای تقویت امنیت تامین غذا در کشور، 
اقدام به پرداخت تســهیالت به شــرکت های فعال این صنعت در اســتان 
خوزستان کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، شرکت بهین 
گوشــت حالل اروند در سال گذشــته مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیالت از 
این بانک دریافت کرده اســت.زمینه فعالیت این شــرکت، پرواربندی و ذبح 
دام است.این بانک همچنین مبلغ 250 میلیارد ریال تسهیالت به »شرکت 
صنایع غذایی تک نان جنوب« پرداخت کرده است.این شرکت نیز در زمینه 
تولید انواع نان صنعتی فعال اســت. مبلغ 130 میلیارد ریال نیز به »شرکت 
تولیدی آرد غنچه اهواز« تسهیالت پرداخت شده است.این شرکت در زمینه 
تولید آرد فعالیت دارد.در این راســتا »شرکت گلوکزان کرخه« که در زمینه 
تولید محصوالت فرآوری ذرت فعالیت دارد،مبلغ 100میلیارد ریال تسهیالت 
از بانک ملی ایران دریافت کرده است.همچنین»شرکت عمران صنعت تجارت 
خلیج فارس« که در زمینه پرورش ماهی فعال اســت نیز مبلغ 113 میلیارد 
ریال از بانک ملی ایران تسهیالت دریافت کرده است.با توجه به تامین امنیت 
غذا در کشــور، بانک ملی ایران در اســتان های مختلف اقدام به حمایت از 

تولیدکنندگان این صنعت کرده است.

حمایت بانک تجارت از تامین مالی طرح جامع شرکت 
پاالیش نفت تبریز

مدیرعامل بانک تجارت دردیدار با مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تبریز بر لزوم حمایت 
از تامین مالی طرح جامع این مجموعه تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
دکتر هادی اخالقی فیض آثار، دردیدار با باقری مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تبریز در 
مجموعه تاریخی بانک تجارت واقع در میدان امام خمینی که با حضور حسین زاده مدیر 
شعب آذربایجان شرقی برگزار شد، با تاکید بر لزوم حمایت از تامین مالی طرح جامع این 
مجموعــه گفت: بانک تجارت از دیرباز با حمایت از بخــش انرژی همواره جزو بانک های 
اول این صنعت محســوب می شده است و با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص مالی 
همســو با برنامه ها و پروژه های این شــرکت ها در مسیر ســودآوری و تحق اهداف آن ها 
حرکت می کند.وی با اشــاره به همکاری دیرینه بانک تجارت با حوزه نفت و انرژی گفت: 
نــگاه بلند مدت بانک تجارت و حمایت از صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در ســال های 
اخیر با نگاه تخصصی به این حوزه ها همراه بوده و توانســته در قالب طرح های ویژه مانند 
گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی، صدور ضمانت نامه، تنزیل LC داخلی این همکاری ها 

را تداوم بخشد.

 بیمه زندگی بیمه تعاون، هم به زندگی لبخند بزن 
و هم جایزه بگیر

جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون با هدف تقویت فرهنگسازی بیمه ای و ارائه خدمات 
متنوع به تمام خریداران آغاز شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحســین 
یوســفی، سرپرســت مدیریت بیمه های زندگی با اعالم آغاز به کار جشنواره بیمه های 
زندگی از برگزاری آن در سه مقطع »اول تیر تا پایان شهریور«، »اول مهر تا پایان آذرماه« 
و »اول دی تا پایان اسفند« 1401 خبر داد.یوسفی همچنین مطرح کرد: در این جشنواره 
برای بیمه گذاران در هر ماه 5 جایزه در نظر گرفته شده که به این ترتیب در زمان قرعه 
کشی مجموعاً 15 جایزه در هر فصل به خریداران بیمه های زندگی بیمه تعاون اهدا خواهد 
شد.سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون همچنین تشریح کرد: افرادی که اقدام 
به تهیه این بیمه نامه می کنند ما به ازای هر 50 هزار تومان یک امتیاز برای تقویت شانس 
برنده شدن در قرعه کشــی دریافت خواهند کرد.او در ادامه مطرح کرد: »در قرعه کشی 
صورت گرفته برای خریداران بیمه های زندگی در سال 1400 مجموعاً 56 برگزیده داشته 
ایم و امیدواریم که با خدمات این بیمه نامه که در حال افزایش مداوم است بتوانیم توجه 
افراد بیشتری را به خرید بیمه نامه زندگی جلب کرده و بدین ترتیب نقش فرهنگسازانه ای 

را نیز در توسعه صنعت بیمه ایفا کنیم.

نخستین جشنواره ملی قرض الحسنه آغاز شد
دبیرخانه نخســتین جشنواره فرهنگی هنری قرض الحســنه با حضور دکتر »سید سعید 
شمســی نژاد«، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران افتتاح شــد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از ایرنا »سید سعید شمسی نژاد« در مراسم 
افتتاحیه دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فرهنگی - هنری قرض الحسنه اظهار کرد: دو 
بانک قرض الحســنه در کشور وجود دارد که 20 میلیون نفر به آن مراجعه می کنند. بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به عنوان یکی از بانک های قرض الحسنه با 12 تا 13 میلیون مشتری 
هر روز با استقبال بیشتری از سوی مراجعه کنندگان مواجه می شود.وی با اشاره به عملکرد 
این بانک در سال گذشته گفت: سال 1400 بیش از 2 میلیون و 600 هزار فقره تسهیالت 
خرد پرداخت شــد و این شاخص در سه ماهه نخست امسال 600 هزار فقره تسهیالت با 
مبلغ 170 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بیان کرد: دو اقدام بزرگ به تازگی توســط بانک انجام شده که نخست افزایش تسهیالت 
قرض الحســنه از 40 میلیون تومان به 200 میلیون تومان است.شمســی نژاد ادامه داد: 

دومین اقدام مهم ورود بانک های قرض الحسنه به بازار بین بانکی است.

بر اساس آمار اردیبهشت 1401؛

افزایش قابل توجه چک های برگشتی!
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در اردیبهشت ماه 
ســال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود 613 هزار فقره 
چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل 29.9 و 65.3 
درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که 
بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر کرده است، نشان 
می دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری حدود 6.7 میلیون فقره 
چک به ارزشــی بیش از 274 هزار و 200 میلیارد تومان مبادله 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 20.9 و 49.2 درصد 
نســبت به فروردین ماه افزایش دارد.از ســوی دیگر، حدود 5.7 
میلیون فقره با ارزشی حدود 240 هزار و 100 میلیارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب 20 و 47.2 درصد افزایش دارد. در کنار چک های وصولی 
حدود 613 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و 
مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با  29.9 و 65.3 درصد افزایش 
داشته اســت.البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده به ترتیب 9.۸ و 12.4 برگشــت داده شده که این 
نسبت در اردیبهشت سال 1400 به ترتیب برابر 9 و 11.9 درصد 
بوده اســت. همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود 2 
میلیون فقره چک با ارزشــی بیش از 136 هزار و 600 میلیارد 
تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران حدود 
1.۸ میلیون فقره به ارزشــی بالغ بر  121 هزار و 900 میلیارد 
تومان و چک های برگشتی حدود 176 هزار فقره به ارزشی حدود 

14 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال بیش از 594 هـزار فقـره 
چـک بـه ارزشی بالغ بر 33 هزار میلیـارد تومان به دالیل کسری 
یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد 
97.1 و از نظر ارزش نیز 96.۸ درصد از کل چک های  برگشــتی 
به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.از سوی دیگر، در 

اســتان تهران بیش از 169 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 14 
هزار و 100 میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 96.4 و از نظر 
مبلغ نیز 96 درصد چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی به کل چک های برگشتی بوده است.  

چند درصد از چک های وصولی رمزدارست؟
همچنین، در این ماه در کل کشــور حــدود 6.1 میلیون فقره 

وصول شــده که از این تعداد حــدود 5.7 میلیون فقره عادی 
و بیش از 0.4 میلیون فقره رمزدار بوده اســت؛ بنابراین در کل 
کشــور 93.3 درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی 
و 6.7 درصد را چک های رمزدار تشکیل می دهند.از نظر مبلغی 
نیز، حــدود 4۸6 هزار و 100 میلیارد تومان چک های وصولی 
در کل کشــور، حدود 240 هــزار و 100 میلیارد تومان برای 
چک هــای عادی و بیــش از 246 هزار میلیــارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده اســت. بر این اساس، در کل کشور 49.4 
درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های عادی و 50.6 
درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.طبق 
این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال در کـــل کشـور حدود 
407 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از 246 هزار 
میلیارد تومان وصول شــده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 62.9 و 75.3 درصد افزایش داشــته است.اما 
در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از 140 هزار فقـــره 
چـــک رمـزدار بـه ارزشـــی حدود 1۸5 هزار و ۸00 میلیارد 
تومان وصول شد که در این ماه، 51.۸ درصد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در سه استان تهـــران )34.5 درصـد(، اصفهان 
)9.2 درصد( و خراســان رضوی )۸.1 درصد( وصول شده است 
که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

مچنــــین، ۸2.3 درصــــد از ارزش چــک هــای فــوق در 
اســتان هــای تهــران )75.5 درصــد(، اصفهان ) 3.5 درصد( 

و خراسان رضوی ) 3.3 درصد( وصول شده است.

تهران - ایرنا- بر اســاس تصمیمات ســازمان بورس، قرار بود 
دامنه نوســان بنا بر شــرایط بازار به صورت فصلی با افزایش 
یک درصدی همراه شــود و اکنون اجرای آن برای دومین فصل 
در تابستان 1401 در هاله ای از ابهام قرار گرفته اما مدیر نظارت 
بر بورس های ســازمان بورس از بررســی این موضوع در هیات 
مدیره این سازمان خبر داد.به گزارش ایرنا، حذف دامنه نوسان 
بورس از جمله پیشنهاداتی بود که بارها از سوی کارشناسان به 
منظور بهبود وضعیت بازار مطرح شده بود.سازمان بورس نیز به 
دنبال چنین مبحثی از سوی کارشناسان، تصمیمات جدیدی را 

مبنی بر افزایش تدریجی دامنه نوسان اتخاذ کردند و معتقد بود 
که با توجه به وضعیت فعلی معامالت بورس حذف یکباره دامنه 
نوسان چندان اقدام درستی نیست و این امر می تواند زمینه ساز 
ایجاد هیجان در بازار و نیز افزایش ضرر و زیان ســهامداران در 
بازار شود.در ادامه حاشــیه های ایجاد شده و نیز پیشنهادهای 
ضدونقیــض فعاالن حاضــر در بازار به منظــور انجام بهترین 
تصمیم گیری برای تغییر دامنه نوســان، »محسن خدابخش«، 
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط 
اســفندماه سال گذشته به ایرنا اعالم کرد: ما معتقد به افزایش 

دامنه نوســان هستیم که این اتفاق باید به صورت تدریجی رخ 
دهد.وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر 
این است که دامنه نوسان تا 10 درصد تغییر کند و به احتمال 
زیاد درصد در نظر گفته شــده از ســال 1401 اجرایی خواهد 
شد.مطابق صحبت های مطرح شده از سوی نایب رییس هیات 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و نیز مصوبه هیات مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، از روز دوشــنبه )29 فروردین 
1401( دامنه نوسان قیمت ســهام برای فصل بهار 1401 در 
کلیه نمادهای معامالتی سهام در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی 

بورس اوراق بهادار تهران 
با افزایــش یک درصدی 
از مثبــت و منفــی 5 
درصد به مثبت و منفی 
یافت  افزایش  6درصــد 
امر نشان دهنده  این  که 
انجام اقدامات ســازمان 
بورس طبــق وعده های 

داده شده بود.با توجه به اجرای چنین اقدامی در ابتدا معامالت 
بورس واکنش مثبتی را نسبت به این تصمیم سازمان بورس از 
خود نشان داد و شاهد روزهای سبزپوشی را در ادامه معامالت 

این بازار بودیم.

افزایشیکدرصدیدامنهنوسانبورسدرتابستاناجراییمیشود؟

آگهی مناقصه عمومی
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گزیده خبر

شیوع کرونا در هند دوباره اوج گرفت؛ ثبت 
۱۷ هزار ابتالی جدید

تهران- ایرنا - هند با ثبت ۱۷ هزار مورد جدید ابتال به ویروس کرونا و ۱۳ مورد 
مرگ ناشــی از آن بار دیگر باالترین رکورد ابتال در ۲۴ ســاعت گذشته در این 
کشــور را روزها و هفته های اخیر ثبت کرد.به گزارش روز شــنبه ایرنا از شبکه 
خبری »ان دی تی وی« هند، براســاس اطالعات وزارت بهداشت هند طی ۲۴ 
ساعت گذشته با ثبت ۱۷ هزار و ۳۳۶ مورد جدید ابتال، شمار کلی مبتالیان به 
این ویروس در این کشور از آغاز همه گیری ویروس کرونا به ۴۳ میلیون و ۳۶۲ 
هزار و ۲۹۴ نفر رسید. درحال حاضر تعداد مبتالیان به این ویروس در هند ۸۸ 
هزار و ۲۸۴ نفر گزارش شــده است.هند همچنین ۱۳ مورد مرگ و میر ناشی 
از این ویروس طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرد و بدین ترتیب شمار کلی جان 
باختگان در این کشــور نیز به ۵۲۴ هزار و ۹۵۴ نفر افزایش یافت. با وجود این 
به رغم تجربه های تلخ پیشــین به ویژه در شــیوع موج دوم این ویروس در این 
کشور، این بار به نظر می رسد به دلیل واکسیناسیون تلفات جانی کمتر و روند 

بهبود افراد بیشتر باشد.

 ملک عبداهلل: از ناتوی خاورمیانه 
حمایت می کنم

تهران – ایرنا – پادشاه اردن در دیدار با مقامات اماراتی، 
از عالقه کشــورش به ایجاد اتحادی نظامی مشــابه 
پیمان نظامی آتالنتیک شمالی سخن گفت و اظهار 
کرد که از شــکل گیری پیمان نظامی در خاورمیانه 
حمایت می کند.به گزارش ایرنا از شــبکه تلویزیونی 

ســی ان بی سی، ملک عبداهلل دوم، پادشــاه اردن روز جمعه  در مصاحبه با 
CNBC افزود که منشور چنین اتحادی باید بسیار روشن باشد.وی تاکید کرد: 

مــن یکی از اولین افرادی خواهم بود که ناتوی خاورمیانه را تایید می کنم، اما 
پیوندها با بقیه جهان و نحوه تنظیم و برقراری آن از سوی ما... باید بسیار بسیار 
واضح باشد. در غیر این صورت، همه دچار سردرگرمی خواهند شد.«همکاری 
نزدیکتر در زمینه نظامی بین کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی چندین 
سال است که توسط آمریکا مطرح شده است.اخیرا قانونگذاران آمریکایی الیحه 
ای را به ســنا و کنگره ارائه کردند که در آن خواســتار طرحی برای یکپارچه 
سازی پدافند هوایی خاورمیانه شدند.مقامات رژیم صهیونیستیی گفته اند که 
همین االن هم همکاری دفاع هوایی با کشورهای عربی  و ایاالت متحده وجود 
دارد.  جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار اســت ماه آینده برای اولین بار به 
خاورمیانه سفر کند و در عربستان سعودی، کرانه باختری سرزمین های اشغالی 
و تل آویو دیدارهایی داشته باشد.ایران و گرم شدن روابط بین کشورهای عربی 
و رژیم صهیونیســتی از سرفصل های اصلی دســتور کار او در این مالقات ها 
خواهد بود. آمریکا طی ســال های اخیر تــالش کرده با مطرح کردن موضوع 
جعلی تهدید ایران، همراه با توافقنامه کذایی ابراهیم که در دولت ترامپ بین 

امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی امضا شد.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد

»فاجعه« ناشی از کمبود جهانی موادغذایی
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد، جهان با »فاجعه« ناشی از افزایش کمبود مواد غذایی در سراسر جهان مواجه است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از لس آنجلس تایمز، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: جنگ در اوکراین به اختالالت ناشی از تغییر اقلیم، پاندمی کووید 
۱۹ و نابرابری افزوده و یک »بحران گرســنگی جهانی بی ســابقه« که در حال حاضر صدها میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده، به وجود 
آورده است.وی در پیامی ویدئویی خطاب به مقامات ده ها کشور ثروتمند و در حال توسعه که در برلین گردهم آمده اند، گفت: خطر واقعی 
وجود دارد که در سال ۲۰۲۲ میالدی چندین مورد قحطی اعالم شود. و اوضاع در سال ۲۰۲۳ ممکن است حتی بدتر هم بشود.گوترش 
افزود: از آنجایی که کشاورزان سراسر جهان تقال می کنند تا با افزایش قیمت کود و انرژی دست و پنجه نرم کنند، میزان تولید و برداشت 
محصوالت در سراسر آمریکا، آفریقا و آمریکا با کاهش چشمگیری رو به رو خواهد شد.   دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: مسائل مربوط 
به دسترســی مواد غذایی در ســال جاری میالدی ممکن است به کمبود جهانی مواد غذایی در سال آینده تبدیل شوند. هیچ کشوری 
از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین فاجعه ای در امان نخواهد بود.وی گفت: مذاکره کنندگان ســازمان ملل مشغول تنظیم توافقی 
هســتند که اوکراین را قادر به صادرات مواد غذایی از جمله از طریق دریای ســیاه کند و به روسیه اجازه دهد تا بدون محدودیت مواد 
غذایی و کود را در بازارهای جهانی ارائه کند.گوترش همچنین خواستار کاهش بدهی های کشورهای فقیر برای کمک به حفظ کارآمدی 
و فعالیت اقتصادهایشان و برای بخش خصوصی به منظور کمک به باثبات کردن بازارهای جهانی مواد غذایی شد.آنالنا بربوک، وزیر امور 
خارجه آلمان که میزبان این نشست برلین است، گفت: ادعای مسکو دال بر اینکه تحریم های غربی اعمال شده به خاطر حمله اش به 
اوکراین مقصر کمبود مواد غذایی هستند، کامال غیر قابل دفاع است.وی افزود: روسیه در مه و ژوئن سال جاری میالدی درست به اندازه 
بازه زمانی مشــابه در سال ۲۰۲۱ میالدی گندم صادر کرده است.بربوک اظهارات گوترش را بازگو کرده و گفت: عامل های متعددی بر 
افزایش بحران گرسنگی در سراسر جهان تاثیر دارند. اما این حمله روسیه به اوکراین بود که یک موج را به یک سونامی تبدیل کرد.در 
همین حال، آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: روسیه هیچ بهانه ای برای عدم توزیع کاالهای حیاتی به بازارهای جهانی 
ندارد. تحریم هایی که ما به صورت دسته جمعی به همراه تعداد دیگری از کشورها علیه روسیه اعمال کردیم، مواد غذایی، محصوالت 

غذایی، کود، شرکت های بیمه و ارسال کنندگان را معاف کرده است.

نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که فشارها بر اوکراین برای پذیرش توافق صلح با روسیه، باال گرفته است چرا که بسیاری از کشورها بر این 
باورند که این یک جنگ غیرضروری در اروپا است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
اعالم کرد که وی نگران این مسئله است که عواقب اقتصادی جنگ، اوکراین را مجبور کند توافق صلحی رابپذیرد که به نفعش نباشد.

جانسون در این باره در »کیگالی« پایتخت روندا که برای شرکت در نشست کشورهای مشترک المنافع به آنجا رفته است، گفت: بسیاری 
از کشورها می گویند که این یک جنگ غیرضروری در اروپا است. بنابراین فشار برای تشویق و یا شاید اجبار اوکراینی ها به یک صلح بد افزایش می یابد.وی افزود که عواقب 
پیروز شدن »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در این جنگ برای امنیت بین المللی خطرناک و »یک فاجعه اقتصادی دراز مدت« خواهد بود.جانسون همچنین پیشتر در 
مصاحبه ای با شبکه دولتی انگلیسی بی بی سی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی بر این گمان است که رهبری به اخالقیات مربوط می شود و آیا در این زمینه شرایطی 
وجود دارد که وی مجبور به استعفا شود، به حمایت از اوکراین به عنوان یکی از این موضوعات اشاره کرد.نخست وزیر انگلیس گفت: البته که بر این باورم که رهبری مرتبط با 
اخالقیات است. اگر به من گفته می شد که ما مجبوریم اوکراینی ها را رها کنیم به این دلیل که کار بسیار سخت شده و هزینه حمایت از مردم این کشور از نظر تورم و آسیب 
اقتصادی بسیار زیاد است، آن وقت من قبول می کردم که در یک بحث بسیار مهم شکست خورده ام و استعفا می دادم. اما چنین چیزی را نمی بینم.وی که چندی پیش در 

سفری اعالم نشده و غیرمنتظره برای دومین بار از کی یف بازدید و با »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور و دیگر مقامات اوکراین دیدار کرد.

رســانه ها از کشــته شدن حدود ۱۸ مهاجر و زخمی شــدن تعداد زیادی از آن ها در اثر هجوم به حصارهای مرزی اسپانیا و تالش برای 
رسیدن از مراکش به خاک اروپا خبر دادند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از »ان تی وی« آلمان، حدود ۱۸ مهاجر 
در جریان تالش برای عبور از حصار مرزی در اسپانیا و هجوم برای اینکه از طریق مراکش به منطقه اسپانیایی ملیال برسند جان خود را از 
دست دادند. حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مهاجر هم مجروح شدند.به این ترتیب هجده مهاجر پس از تالش گسترده جمعیت عظیمی از مهاجران 

آفریقایی برای عبور از مراکش به منطقه محصور ملیال در اسپانیا جان باختند.هیئت محلی دولت اسپانیا در بیانیه ای اعالم کرد که حدود ۲۰۰۰ مهاجر در سپیده دم روز جمعه 
به ملیال نزدیک شدند و بیش از ۵۰۰ مهاجر پس از بریدن حصار با قیچی توانستند وارد منطقه کنترل مرزی شوند.مقامات مراکشی اواخر روز جمعه اعالم کردند که ۱۳ مهاجر 
بر اثر جراحات وارده در این تهاجم جان خود را از دست داده اند، عالوه بر این، پنج نفر نیز در اوایل روز کشته شدند.حصارهای مرزی در این منطقه مرزی مجهز به سیم خاردار، 
دوربین فیلمبرداری و سکوهای نگهبانی است. تصاویر منتشر شده در رسانه های اسپانیایی تصاویری از مهاجران را نشان می دهد که خسته در پیاده رو دراز کشیده اند و برخی 
دست های خون آلود و لباس های پاره شده داشتند. سئوتا و ملیال، که تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا در آفریقا را تشکیل می دهند، مقصدی منظم برای افرادی است که 
امیدوار به زندگی بهتر در اروپا هستند.از زمانی که اسپانیا و مراکش در ماه گذشته روابط دیپلماتیک خود را بهبود بخشیدند، این اولین تهاجم دسته جمعی از این دست بود.

هیئت محلی دولت اسپانیا تنها گفت که ۴۹ پلیس اسپانیا به طور خفیف زخمی شده اند.

جانسون: 

می ترسم توافق صلح بدی به اوکراین تحمیل شود
در جریان تالش برای عبور از حصار مرزی اسپانیا

کشته شدن ۱۸ مهاجر 
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پژوهشگران انگلیسی، بیماری ژنتیکی جدیدی را شناسایی کرده اند که 
به تاخیر رشد عقالنی در کودکان منجر می شود.به گزارش ایسنا و به نقل 
 )University of Portsmouth(»از وب سایت رسمی »دانشگاه پورتسموث
انگلستان، دانشمندان یک بیماری ژنتیکی جدید را شناسایی کرده اند 
که باعث می شــود مغز برخی از کودکان به طور غیرعادی رشد کند و 
در نتیجه، رشد عقالنی به تاخیر بیفتد.بیشتر افراد مبتال به این بیماری 
که آن قدر جدید اســت که هنوز نامی ندارد، مشــکالت شــدیدی در 
یادگیــری دارند که بر کیفیت زندگی آنها تأثیــر می گذارند.گروهی از 
 University(»پژوهشگران دانشگاه پورتسموث، »دانشگاه ساوت همپتون
 )University of Copenhagen(»و »دانشــگاه کپنهاگ )of Southampton

دریافتنــد که بــروز تغییرات در یــک ژن کدکننــده پروتئین به نام 
»GRIA1« باعث ایجاد این بیماری ژنتیکی نادر می شود.شناســایی این 
بیماری جدید، به پزشکان کمک می کند تا مداخالت هدفمندی را برای 
کمــک به بیماران و خانواده های آنها ارائه دهند و همچنین، روزنه ای را 
برای غربالگری و تشخیص پیش از تولد می گشاید.ژن GRIA1 به حرکت 
ســیگنال های الکتریکی در اطراف مغز کمک می کند. اگر این فرآیند 
متوقف شود یا کارآیی آن کاهش یابد، می تواند به کاهش ظرفیت مغز 
برای حفظ اطالعات بیانجامد.این گروه پژوهشی متشکل از متخصصان 
ژنتیک، بیوشــیمی دان ها و متخصصان ژنتیک بالینی، از قورباغه هایی 
استفاده کردند که گونه های ژن انسانی با استفاده از ویرایش ژن به آنها 
القا شده بود تا نشــان دهند که تغییرات GRIA1، علت اصلی بروز این 

بیماری تغییر دهنده رفتار هستند. 

دانشمندان راهی برای دور زدن نیاز گیاهان به فتوسنتز زیستی و تولید 
غذا مستقل از نور خورشید با استفاده از فتوسنتز مصنوعی ایجاد کرده اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از ساینس دیلی، در این فناوری از یک فرآیند 
الکتروکاتالیستی دو مرحله ای برای تبدیل دی اکسید کربن، الکتریسیته و 
آب به اَِستات استفاده می شود. سپس ارگانیسم های تولید کننده غذا برای 
رشــد در تاریکی می توانند اَِستات به دست آمده را مصرف کنند. عالوه 
بر آن، این سیســتم ترکیبی آلی- معدنی می تواند بازدهی نور خورشید 
را افزایــش دهد که در برخــی از غذاها تا 1۸ برابر کارآمدتر خواهد بود.

میلیون ها ســال است که فتوســنتز در گیاهان تکامل یافته تا آب، دی 
اکســید کربن و انرژی نور خورشید را به زیست توده گیاهی و غذاهایی 
که می خوریم تبدیل کند. با این حال، این فرآیند بســیار ناکارآمد است 
و تنها حدود یــک درصد از انرژی موجود در نور خورشــید به گیاهان 
می رسد. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید)UC Riverside( و دانشگاه 
دالور)Delaware( راهی برای دور زدن نیاز به فتوسنتز زیستی و ایجاد غذا 
مســتقل از نور خورشید با استفاده از فتوسنتز مصنوعی یافته اند.در این 
مطالعه که در مجله ی Nature Food منتشــر شــده است، از یک فرآیند 
الکتروکاتالیستی دو مرحله ای برای تبدیل دی اکسید کربن، الکتریسیته و 
آب به اَِستات، استفاده می شود. سپس ارگانیسم های تولید کننده غذا برای 
 Robert(رشد در تاریکی، این ماده را مصرف می کنند.رابرت جینکرسون
Jinkerson(، از نویسندگان این مقاله و استادیار مهندسی شیمی و محیط 
زیست دانشگاه ریورساید، می گوید: ما با این رویکرد به دنبال شناسایی 
روش جدیدی برای تولید مواد غذایی بودیم که از محدودیت های معمول 

که در نتیجه  نیاز به فتوسنتز ایجاد می شود، عبور کند.

کشف یک بیماری که رشد عقالنی 
را به تاخیر می اندازد

کشاورزی بدون نیاز به نور 
خورشید ممکن شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایش پرش با موتور در احمدآباد هند/ آسوشیتدپرس

اولین بالگرد ایرباس با سوخت 100 درصد سبز پرواز کرد
ایرباس برای اولین بار به هوانوردی سبز دست پیدا کرد. بالگرد H225 این شرکت برای اولین بار توانست با سوخت 1۰۰ درصد 
سبز تهیه شده از منابع پایدار SAF به پرواز درآید و 2 پیشرانه سافران ماکیال آن نیازی به سوخت های سنتی نداشته باشند. این 
سوخت پایدار معموالً از مشتقات بیومس شامل چربی ها، روغن ها و گریس های اضافی به دست می آیند. تست اخیر این بالگرد 
بخشی از سیاست ایرباس در دستیابی به تأییدیه 1۰۰ درصدی سوخت سبز و پایدار تا سال 2۰۳۰ بوده و این شرکت می خواهد 
چنیــن چیزی را هم در بخش هواپیماهای تجاری و هم در بخش بالگردها کســب کنــد. ایرباس به دنبال کاهش 5۰ درصدی 
آالیندگی دی اکســید کربن تولیدی توسط بالگردها بوده و البته می خواهد این هدف تأثیر منفی روی پرفورمنس پروازی آن ها 
نداشته باشد.ایرباس قباًل نیز تست هایی با سوخت های سبز و پایدار انجام داده بود که شامل پرواز H225 با سوخت 1۰۰ درصد 
سبز برای یک پیشرانه بود. همچنین جامبو جت A۳۸۰ نیز در مارس 2۰22 یک پرواز با این سوخت بکار رفته در یک پیشرانه 
انجام داد. هدف از این تست های پروازی نه تنها نمایش توانایی های پیشرانه های ایرباس در استفاده از چنین سوخت هایی بدون 

تغییرات بوده بلکه ایرباس می خواهد تأثیرات سوخت های جدید روی سیستم های هواپیماهای خود را نیز بررسی کند.

هافبک انگلیسی هدف جدید گواردیوال 
منچسترســیتی به دنبال به خدمت گرفتن کالوین فیلیپس اســت.به گزارش ایسنا او به نقل از اسکای اسپورت، منچسترسیتی 
توانست در بازار نقل و انتقاالت ارلینگ هالند را از بوروسیا دورتموند به خدمت بگیرد و اکنون با لیدزیونایتد در حال توافق برای 
جذب کالوین فیلیپس است. منچسترسیتی در آستانه جذب کالوین فیلیپس ملی پوش تیم ملی انگلیس است. این هافبک دفاعی 
2۶ ســاله تا پایان ژوئن 2۰2۴ با لیدز یونایتد قرارداد دارد. منچسترســیتی برای به خدمت گرفتن او ۴۹ میلیون یورو به اضافه 
پرداخت پاداش ۳.5 میلیون یورویی را به لیدزیونایتد پیشــنهاد داده است.استون ویال، نیوکاسل یونایتد و وستهام یونایتد نیز به 
فیلیپس عالقه مند هســتند ولی منچسترسیتی بیشترین شانس را برای به خدمت گرفتن او دارد. سیتی برای جلب نظر سران 
لیدزیونایتد، دارکو جیابی 1۸ ساله بازیکن جوان خود را نیز به لیدز یونایتد پیشنهاد دادند تا به عنوان بخشی از این معامله راهی 
تیم لیدز شود.  فیلیپس آخرین بار در بازی های فیفادی خرداد در هر چهار بازی لیگ ملت های انگلیس مورد استفاده قرار گرفت 
و یکی از نامزدهای حضور در جام جهانی محسوب می شود. این هافبک دفاعی سرسخت از سال 2۰15 تاکنون 2۳۳ بازی برای 

باشگاه لیدز یونایتد انجام داده است و تاکنون ۴ بار از بازی اخراج شده است.

مستم از بادٔه مهر تو، رما مست مهل
رفتم از دست، دمی دست من از دست مهل

دل ز شوق می لعل توچو خون شد مپسند
پشتم از بار غم هجر تو بشکست، مهل

باز می بینم همدست رقیبان شده ای
رگ از آن دست هن ای کارم ازین دست مهل

چون نداری گل وصلم، هب کفم خار جفا
رگ غم هجر تو اندر جگرم خست، مهل

رگ خدنگی زند آن غمزٔه جادو مگذار
ور خطایی کند آن رنگس رسمست مهل

دل هب زند تو رفستادم و گفتی: بس نیست
اوحدی را ز جفا همچو زمین پست مهل

پیشنهاد

چهره روز

هیاهوی زمان
 The Noise of Time کتاب هیاهوی زمان با عنوان اصلی
اثری درخشان از جولین بارنز است که در آن به زندگی 
سخت و پر فراز و نشیب یکی از بزرگ ترین آهنگسازان 
روس، دمیتری شاســتاکویچ، می پردازد. جولین بارنز در 
این رمان به جایگاه هنرمند در عصر وحشت و استبداد 
می پــردازد و تصویری از شــوروی در دوره اســتالین و 
رهبران بعد از او ارائه می دهد. دمیتری شاســتاکویچ در 
ســال 1۹۰۶ در پترزبورگ به دنیا آمــد و چه در زمان 
حیات خود و چه بعد از آن، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
آهنگسازان قرن بیستم شناخته می شد. پیشنهاد می کنم 
حتما قبل از خواندن کتاب )و یا بعد از خواندن کتاب( با 
جستجو در اینترنت به سمفونی های این آهنگساز بزرگ 
گوش کنید.شاســتاکویچ از معدود هنرمندان شوروی بود که شخص اســتالین بر آثارش نقد نوشت. 
موسیقی او به طور رسمی دو بار در سال 1۹۳۶ و 1۹۴۸ و به صورت دوره ای ممنوع اعالم شد اما نبوغ او 
در موسیقی برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود. جولین بارنز در کتاب هیاهوی زمان توانسته به 
زیبایی بخش هایی از زندگی این هنرمند را روایت کند.کتاب در سه بخش نوشته شده و عنوان بخش 
اول آن »در پاگرد« نام دارد. شاســتاکویچ در پاگرد جلوی آسانسور نشسته است و با خود فکر می کند 
که احتماالً دیگر زندگی اش به پایان رسیده و راه فراری نخواهد داشت. در برابر سرنوشت سر خم کرده 
و پذیرفته بود که زندگی به او بگوید وضعیتش چنین است. منتظر بود هر لحظه درِ آسانسور باز شود و 
ماموران دستگیرش کنند. نشستن جلوی آسانسور این مزیت را داشت که عزیزانش "همسر و دخترش 

" شاهد صحنه ی دستگیری او نبودند.

صمد بهرنگی
صمد بهرنگی )زادهٔ 2 تیر 1۳1۸ در تبریز – درگذشتهٔ ۹ 
شــهریور 1۳۴۷ در ارسباران( آموزگار، منتقد اجتماعی، 
داســتان نویس، مترجم و محقق فولکلور آذربایجانی بود. 
کتاب ماهی سیاه کوچولوی بهرنگی مدت ها نقش بیانهٔ 
غیررسمی سازمان چریک های فدایی خلق ایران را بازی 
می کرد. با این وصف، صمد افکار چپ داشت اما عضو هیچ 
دسته و گروهی نبود و به گفته برادرش )اسد( او یک پای 
مسجد در مجالس ختم و عزا بود.بهرنگی دربارهٔ خودش 
گفته است: »قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ 
نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم. هر جا نَمی 
بود، به خود کشیدم؛ کسی نشد مرا آبیاری کند. من نمو 
کردم… مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، 
و شدم معلم روستاهای آذربایجان. پدرم می گوید: اگر ایران را میان ایرانیان تقسیم کنید، از همین بیش تر 
نصیب تو نمی شود.« صمد بهرنگی در 2 تیر 1۳1۸ در محله چرنداب در جنوب بافت قدیمی شهر تبریز 
در خانواده ای تهی دســت چشم به جهان گشــود. پدر او »عزت« و مادرش »سارا« نام داشتند. صمد دو 
برادر و سه خواهر داشت. پدرش کارگری فصلی بود که بیشتر به شغل زه تابی )آنکه شغلش تابیدن زه و 
تهیه کردن رشته تافته از روده گوسفند و حیوانات دیگر باشد زندگی را می گذراند و خرجش همواره بر 
دخلش فزونی داشت. برخی اوقات نیز مشک آب به دوش می گرفت و در ایستگاه »وازان« به روس ها و 
عثمانی ها آب می فروخت. باالخره فشار زندگی وادارش ساخت تا با فوج بیکارانی که راهی قفقاز و باکو 
بودند به قفقاز برود. رفت و دیگر بازنگشت. حمزه فراهتی در کتاب خاطرات خود به نام »از آن سال ها و 
سال های دیگر« می نویسد: »ارس درست در پشت پاسگاه جریان داشت. در میان خنده و شوخی، لخت 
شدند و به آب زدند. پنجاه متری شنا نکرده بود که صدای فریاد صمد را شنید: » کمک!کمک!« بالفاصله 
برگشت و دید که صمد تا باالی شانه هایش توی آب است و هراسان دست و پا می زند. بالفاصله چرخ زد 
و در خالف جهت جریان آب، رو به سمتی که صمد بود، با تمام قوا دست و پا زد. تقریباً نصف فاصله را 
طی کرده بود که صمد برای سومین بار صدایش کرد. دید که جریان تند صمد را در خود بلعید. دید که 

صمد ناپدید شد. دید که جهان خاموش شد.«

فرهنگ

»جــان ویلیامز«ـ  آهنگســاز اســطوره ای فیلم های 
سینماییـ  از احتمال خداحافظی با عالم هنر خبر داد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از اینــدی وایر، »جان 
ویلیامز«، آهنگساز آمریکایی اعالم کرد »ایندیانا جونز 
5« احتماال آخرین فیلم او خواهد بود.این آهنگســاز 
نامدار و برنده اســکار که آهنگسازی آثاری همچون 
»آرواره ها«)1۹۷۶(، »جنگ ستارگان«)1۹۷۷(، »ای. 
تی. موجودی فرازمینی«)1۹۸2( را در کارنامه دارد، 
در گفت و گو با »اسوشیتدپرس« بیان کرد: »در حال 
حاضر مشغول فعالیت برای »ایندیانا جونز 5« هستم 
و فکر می کنم »هریسون فورد« که سنش کمی از من 
کمتر اســت، اعالم کرده که این فیلم آخرین فیلم او 
خواهد بود. پس من هم فکر کردم اگر »هریســون« می تواند این کار را انجام دهد، شاید من هم 
بتوان چنین کاری بکنم.«»ویلیامز« که اکنون ۹۰ ســاله اســت و پنج بار جایزه اسکار را به خود 
اختصاص داده است، اعالم کرد قصد ندارد به طور کامل از موسیقی کناره گیری کند.او چندی پیش 
آلبوم موسیقی با عنوان »گردهمایی با دوستان« را با همکاری »یو یو ما« نوازنده مشهور ویلونسل 
منتشر کرده اســت.پاییز امسال نیز فیلم سینمایی »فِیِبلمن ها« ساخته »استیون اسپیلبرگ« با 

آهنگسازی »جان ویلیامز« در سینماها اکران خواهد شد.

»جان ویلیامز« با موسیقی فیلم 
خداحافظی می کند؟
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