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 پرداخت معوقه فروردین بازنشستگان 
با حقوق این ماه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم اینکه امروز توانستیم عنوان 
»ابربدهکار بانکــی« را از روی تامین اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار 
میلیــارد تومان بدهی مان به بانک رفاه را از طریق تهاتر تســویه کرده و 
از فهرســت بدهکاران به بانک خارج شویم گفت: از آن سو ما حدود ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلب داریم و امید است نسبت به تسویه 
حساب خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در نشستی 
خبری که به مناسبت آغاز هفته تامین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه 
تامین اجتماعی یک ســازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است 
گفت: بیش از ۱۸ خدمت کالن در حوزه بیمه ای و درمان ارائه می شــود. 
بیش از ۱۴۰ هزار پرسنل در تامین اجتماعی به مردم ارائه خدمت کرده 
و بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشــش دارد و بزرگترین نهاد عمومی 
بیمه ای به شمار می رود. وی افزود: امروز مفتخریم که از ۷۰ درصد افراد 
تحت پوشــش بیمه های اجتماعی در کشــور، ۵۳ درصد تحت پوشش 
ســازمان تامین اجتماعی هستند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با 
اشاره به اینکه یکی از بزرگترین دستگاه های ارائه دهنده خدمات درمانی 
هستیم و ۳۸۸ مرکز درمانی و ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد به ارائه خدمات 
درمانی مشــغول هستند اظهار کرد: در ایام کرونا به حدود ۳۰۰ هزار نفر 
مبتالی به کرونا، خدمات درمانی ارائه شد که باید از زحمات کادر درمان 

قدردانی کرد. 

بیش از 50 درصد بازنشســتگی های تامین اجتماعی »پیش از 
موعد« است

وی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید 
گفــت: وقتی صندوق را ۹ ماه قبــل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و 
کســری نقدینگی، استقراض و انباشــت بدهی از بانک ها مواجه بودیم. 
همچنین نســخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکالتی به همراه 
داشــت. با هزینه های ناشی از برخی رویه های تقنینی و تحمیلی در بعد 
مصارف تحت عنوان بازنشســتگی پیش از موعد روبه رو بودیم. بیش از 
۵۰ درصد بازنشســتگی های ما پیش از موعد بوده و ضریب پشتیبانی را 
به ۴.۲ رســانده بود که نشان می داد خروجی و مصارف بر منابع و درآمد 

پیش، گرفته است.

4۷ قلم داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه رفت
وی با اشــاره به اینکه توســعه کمی و کیفی خدمات درمانی و بیمه ای 
را نیــز دنبال می کنیم گفت: در بخش بیمه ای بنا را بر توســعه خدمات 
غیرحضوری گذاشته ایم و ۱۲ خدمت جدید به طرح ۳۰۷۰ افزوده شده 
اســت و اکنون ۴۲ خدمت غیرحضوری ارائه می شــود. در بخش درمان 
اتفاقات خوبی افتاد و امسال ۱۹ پروژه درمانی در مناطق کمتر برخوردار 
و محروم در هفته تامین اجتماعی افتتاح می شــود. تعدادی از پروژه ها 
نیز کلنگ زنی می شــوند. توسعه پوشــش بیمه ای بیماران خاص اخیرا 
انجام شده است و ۴۷ قلم داروی آنها تحت پوشش رفت. خدمات درمان 
ناباروری نیز ارائه می شود و عالوه بر مراکز دولتی در مراکز غیردولتی نیز 

این خدمات تحت پوشش رفته اند. 

افزایش مبلغ وام قرض الحسنه بازنشستگان از ۷ به 12 میلیون 
تومان

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: وام قرض الحســنه به 
بازنشســتگان از دیگر خدمات بود که مبلغ آن از ۷ به ۱۲ میلیون تومان 
افزایش یافته و در برنامه داریم که امســال به ۵۰۰ هزار نفر اعطا شــود. 
سفرهای سیاحتی و زیارتی نیز آغاز شده است و هدفگذاری ما اعزام ۱۰۰ 
هزار بازنشسته به سفر زیارتی مشهد مقدس است. موسوی از افزایش نرخ 
بازدهی دارایی ها و سرمایه های تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر 
از برنامه های این ســازمان نام برد و عنوان کرد: در ســال گذشته فروش 
تجمیعی ما در شستا ۷۲ درصد افزایش یافته و به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان 

رسیده و سود تجمیعی ما به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش حقوق ها مطابق قانون بوده؛ هر تغییری طبق قانون انجام 
شود، اجرایش می کنیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره گالیه هایی 
مبنی بر افزایش حقوق بازنشســتگان غیرحداقلی بگیر تامین اجتماعی 
گفت: آنچه انجام دادیم مطابق قانون بوده است و تصمیم دولت بر اساس 
اختیارات قانونی صورت گرفته و به ما ابالغ شــده است و باید بر اساس 
قانون این اقدام را انجام می دادیم. اگر از این پس نیز تغییری طبق قانون 
انجام شود ما آماده اجرا هستیم. ما مکلف به اجرای قانون بودیم، هستیم 

و خواهیم بود. 

دارو گران نمی شود
موسوی ادامه داد: از آن سو ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان 
طلب داریم و امید اســت نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند. وی 
درباره تمهیدات تامین اجتماعی برای ساماندهی ارز دارو اظهار کرد: وظیفه 
ما در بخش بیمه ای جبران این مابه التفاوت است، بنایی بر افزایش قیمت 
دارو نیســت، بلکه اصالح روش پرداخت اســت و قرار است مابه التفاوت 
افزایش دارو را دولت تقبل کند. این مابه التفاوت به شکل اتوماتیک اعمال 

خواهد شد و مردم هزینه بیشتری پرداخت نخواهند کرد.

پرداخت معوقه فروردین ماه بازنشستگان با حقوق این ماه
موســوی درباره زمان پرداخت معوقات بازنشســتگان نیز گفت: معوقه 
فروردین ماه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با حقوق این 
ماه پرداخت می شود و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق ماه آینده تسویه 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه از ۱۰۲ مدیر ستادی و استانی تا کنون 
۷۲ مدیر را جایگزین و ۳۰ مدیر را تثبیت کرده ایم و میانگین سنی ۶.۸ 
سال کاهش یافته است گفت: ۹۰ درصد انتصابات از درون سازمان بوده 
است و در حوزه بیمه ای حتی یک نفر را از بیرون منصوب نکرده ایم. در 
شرکت های تابعه شستا نیز تا کنون حدود ۱۵۰ مدیر جایگزین شده اند. 

مبنا و معیار ما عمل کردن بر منطق حرفه ای و تخصصی بوده است. 

اطالعیه مهم درباره واریز سود سهام عدالت
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطالعیه ای اعالم کرد: مشموالن سهام 

عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده اند، اطالعات بانکی خود را ویرایش کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعات مهم در زمینه ســهام عدالت به 
مساله واریز سود این سبد دارایی به حساب افراد بر می گردد.از سال ۹۶، واریز سود سهام عدالت به 
حساب افراد آغاز شده است و سود سهام اکثر افرادی که سهام عدالت دارند، برای سال ۱۴۰۰ نیز 
واریز شــده است، اما تعدادی از افراد به دالیل مختلف هنوز شماره شبای درستی به سامانه سجام 
ارائه نکرده اند و همین مساله باعث شده است تا سود سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ برای آنها واریز نشود.
شــرکت سپرده گذاری مرکزی در اقدامی، در پایان هر ماه ســود افرادی که شبای مورد تائید در 
سجام بارگذاری کنند را به حساب آنها واریز می کند. در جدیدترین اطالعیه شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( آمده است: مشموالن سهام عدالت که سود سهام سال 
مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده اند، اطالعات بانکی خود را ویرایش کنند. در این اطالعیه آمده است: 
https:// این مشــموالن باید برای درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس
www.sejam.ir یا در سایت سهام عدالت به نشانی https://sahamedalat.ir مراجعه کنند تا سود سهام 
عدالت برای آنها واریز شود. در ادامه این اطالعیه آمده است: عالوه بر شماره شبای نامعتبر، »حساب 
بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضاء(، ارزی و بلندمدت« از مهم ترین عللی است که باعث شده 
تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.بر اساس این، مشموالن سهام عدالتی که یکی از علل 
فوق شــامل آنها می شود، باید برای رفع و اصالح این مغایرت ها اقدام کنند تا در مراحل آتی سود 

سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.

۷۱ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵ از بین می رود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به از بین رفتن ۷۱ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵، اعالم 
کرد: اگر چه تا ســه سال آینده این تعداد شغل از بین خواهد رفت اما ۷۸ میلیون شغل جایگزین 
آنها شده و در مجموع فرصت های شغلی بسیاری ایجاد می شود که نیازمند کسب مهارت و مهارت 
افزایی هستند.غالمحسین حسینی نیا در گفت وگو با ایسنا، یکی از مهمترین موضوعات در بحث 
ارزیابی توســعه یافتگی یک جامعه یا کشور را اهمیت به مقوله نیروی انسانی و مهارتی در سطح 
جامعه عنوان کرد و گفت: سه عامل نیروی انسانی، فناوری و بنگاه های دانش بنیان، موتور محرک 
اقتصادی کشــور هستند که بدون آنها رشد چشــمگیری در جامعه پدیدار نخواهد شد.وی افزود: 
در این راســتا ســازمان آموزش فنی و حرفه ای، رویکرد شناسایی مشاغل نوین و اعمال تغییرات 
در فرآیندها، روش ها و محتواها را در راســتای سازگاری با تحوالت فناوری، تدوین استانداردهای 
بین المللی و ارائه آموزش های مشــاغل دانش بنیان را با همکاری پیشکسوتان و صاحبان ایده به 
عنوان رویکردهای نوین خود در دستور کار قرار داده است.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
پیش بینی برای تعیین تقاضای متغیر مهارت های آینده را از عناصر کلیدی در آماده سازی نیروی 
انســانی توانمند برای توسعه اقتصادی کشور برشمرد.حســینی نیا در پاسخ به این پرسش که آیا 
ساختار آموزشهای مهارتی کشور با توجه به آنکه تا سال ۱۴۰۳ با رویش بیش از ۱۳۳ میلیون شغل 
جدید رو به رو می شویم، توان تربیت چنین نیروی عظیمی را دارد؟ گفت: تنها ۳۰ سال زمان برد 
تا حجم عظیمی از ابزار و تجهیزات در جیب )تلفن همراه( جا شود، اکنون نیز سرعت پیشرفت به 
قدری باال اســت که برخی از تکنولوژی ها هنوز به بازار عرضه نشده از رده خارج می شوند لذا در 
این شــرایط ضروری است در ارائه آموزش های  مهارتی، تکنولوژی های برافکن را در نظر بگیریم 
و جوانان کشور را برای این دنیای پر رقابت آماده کنیم.معاون وزیر کار با اشاره به از بین رفتن ۷۱ 
میلیون شغل تا سال ۲۰۲۵، تصریح کرد: درست است که تا سه سال آینده مشاغل بسیاری از بین 
می رود اما تا سال ۲۰۲۵، تعداد ۷۸ میلیون شغل جایگزین شده و در مجموع فرصت های شغلی 
ایجاد می شــود که نیازمند کسب مهارت و مهارت افزایی هستند و ما باید شغل های نوظهور در 
آینده و شغل های تکنولوژی برافکن را بررسی و متناسب با آن آموزش های مورد نیاز را ارائه کنیم.

وی شبیه سازی، بیگ دیتا، واقعیت افزوده، ربات های خودکار، یکپارچه سازی سیستم ها، رایانش 
ابری، تولید افزایشی، امنیت سایبری و اینترنت اشیاء را از جمله تکنولوژی های کلیدی پایه های 
انقالب صنعتی چهارم نام برد و گفت: با وجود اینترنت اشــیاء تحولی بزرگ در زندگی افراد ایجاد 

شده است و در آینده با بیکارانی روبرو می شویم که در حال حاضر اشتغال به کار دارند.

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان اینکه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد موارد 
کنونی ویروس در گردش کشــور، از نوع BA.۵ است، تاکید کرد: باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و تزریق نوبت یادآور، همچنان مورد 
توجه جامعه باشد.به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه هفتاد 
و دومین جلســه کمیته علمی کشــوری کرونا اظهار داشت: روند مبتالیان، 
بســتری ها و اندکی هم مرگ و میر بیماران کووید۱۹ در کشــورهای جهان 
رو به افزایش اســت؛ به گونه ای که در ۴ منطقه از ۶ منطقه سازمان جهانی 
بهداشــت این افزایش موارد، گزارش شده است.  وی افزود: در روزهای اخیر 
مــوارد ابتال به کرونا در کشــور به بیش از دو هزار و بســتری های جدید به 
حدود ۳۰۰ نفر رســیده؛ بنابراین توصیه کمیته علمی این است که حتی در 
فضاهای باز که افراد تجمع دارند و همچنین در فضاهای بسته و وسایل نقلیه 
عمومی مانند هواپیما، مترو، قطار و اتوبوس حتما در کنار رعایت پروتکل های 
بهداشتی، ماسک هم استفاده شود.  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره 
به مصوبه کمیته ملی واکسن مبنی بر تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا، گفت: 
افراد باالتر از ۱۸ سال که بیشتر از ۶ ماه از آخرین تاریخ تزریق شان می گذرد، 
می توانند نوبت یادآور واکسن)سوم و یا چهارم( را تزریق کنند. همچنین گروه 
سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که نقص سیستم ایمنی و بیماری های زمینه ای دارند، 
می توانند نوبت یادآور واکســن کرونا را تزریق کنند.  جماعتی تصریح کرد: 
باتوجه به شــرایط کشور، مناسبت های پیش رو، بازگشایی مراکز آموزشی و 
شــیوع زیرسویه های اُمیکرون در کشــور به ویژه BA.۵ که بر اساس گزارش 
های انستیتو پاســتور ایران، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد موارد کنونی ویروس در 
گردش کشور، از نوع BA.۵ است، باید رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده 
از ماسک و تزریق نوبت یادآور، همچنان مورد توجه جامعه باشد.  وی با بیان 
اینکه بنظر می رسد که زیرسویه BA.۵ بیشتر از سایر زیرسویه های اُمیکرون 

در کشــور در گردش باشد، ادامه داد: قدرت سرایت زایی این زیرسویه بسیار 
باال اســت اگرچه شدت بیماری زایی، میزان درگیری ریه و مرگ و میر آن بر 
اســاس گزارش های مجامع بین المللی، کمتر از ســویه های قبلی از جمله 
دلتا اســت اما باتوجه بــه عوارض بعد از کرونا، باید بــر رعایت پروتکل های 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و تزریق نوبت یادآور واکسن تمرکز کنیم 
تا شــدت بیماری افراد و گردش ویروس در جامعه کمتر شــود.  دبیر کمیته 
علمی کشــوری مقابله با کرونا با اشاره به نقش پروبیوتیک ها در کووید۱۹، 
گفت: مطالعات انجام شده نشان داده که در برخی کشورها مانند کره جنوبی، 
پروبیوتیک ها در کنار سایر درمان ها می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت 
بیماران کووید۱۹ داشته باشد.  بنابر اعالم وبدا، وی افزود: در کشور ما مصرف 
آنتی بیوتیک ها بی رویه است که موجب بهم خوردن میکروارگارنیسم های 
روده ای می شود، مصرف پروبیوتیک ها می تواند در تنظیم سیستم ایمنی و 
کمک به درمان و پیشــگیری از بیماری های عفونی از جمله کووید۱۹، تاثیر 
داشــته باشد؛ بنابراین توصیه می شــود که مصرف لبنیات و داروهای حاوی 
پروبیوتیک، مورد اســتفاده قرار گیرد.جماعتی به افزایش موارد ابتال به آبله 
میمونی در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان جهانی بهداشت باتوجه به 
افزایش موارد این بیماری در دنیا که بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۸ هزار و 
۲۰۰ مورد بوده، هشدار داده و در کشور ما هم باتوجه به شناسایی این بیماری 
در ترکیه و امارات، باید گوش به زنگ باشیم.  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
در خصوص عالئم زیرسویه BA.۵ گفت: این زیرسویه، عالئم اختصاصی ندارد 
و  همانند سایر زیرسویه های اُمیکرون با عالئم سیستم تنفسی فوقانی و تب، 
لرز، ضعف، گلودرد، عطســه و سرفه بروز می کند. زیرسویه BA.۵ در افرادی 
که ضعف سیستم ایمنی دارند و یا افرادی که واکسینه نشده و سن باال دارند، 

حتی می تواند منجر به بستری و یا مرگ و میر شود.

به نظر می رسد تقدم پرداخت یارانه نقدی بر درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰، 
یک عامل مهم رشــد پایه پولی در اردیبهشت ماه اســت.به گزارش خبرنگار 
اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، گزارش تحوالت اقتصاد کالن منتشرشــده از 
اردیبهشــت ماه سال جاری توســط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته 
سرنوشت ســازی اســت که با واکاوی آن ســیگنال های مهمی به سیاستگذار 
سیاست های پولی داده می شود. از مهمترین داده های منتشرشده در این مورد 
بروزرســانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ پیش تر با انتشار آمار 
فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی 
وجود داشت که قابل تأمل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود 
و حاال گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف تر 
می کند.اخیراً اطالعات منتشرشده از ســوی بانک مرکزی بیانگر آن است که 
حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد 
تومان رسیده است.این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال 
۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته اســت. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در 
اردیبهشت نیز به ۳۷.۳ درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در 
فروردین ماه ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.  پایه پولی نیز رفتاری مشابه 
نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت.براین اساس 
پایه پولی نســبت به پایان ســال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد افزایش یافت و به 
۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با 
کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۳۰.۵ درصد رسید.نکته 
قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن 

اســت. این عدد وقتی معنای دقیق تری پیدا می کند که کنار ۲۷ هزار میلیارد 
تومان یارانه نقدی پرداخت شده برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار 
گیرد،در واقع این طور به نظر می رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی 
در ماه اول مستقیماً از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل 
از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی )مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ نیما که حدوداً 
۲۰ هزار تومان اســت( به حســاب دولت واریز نشده است.بنابراین شاید بتوان 
ادعــا کرد که عمده این افزایش ناشــی از اعطای منابع نقــد به ازای حذف ارز 
۴۲۰۰تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه )سه دهک مبلغ 
۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان( به رقمی حدود ۲۷ هزار 
میلیارد تومان می رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه 
پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این 
اســت که بانک مرکزی یارانه اردیبهشــت ماه را از محل سپرده های دولت نزد 
خود پرداخت کرده است و همین امر سبب افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی پایه 
پولی اردیبهشت ماه به شمار می رود. به نظر می رسد با پیاده سازی هرچه سریع تر 
سازوکار کاالبرگ اعتباری از ماه های آتی می توان هزینه های چاپ پول را کاهش 
داد و از رشــد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد، البته دولت و 
مجلس هم طبق بودجه ســال ۱۴۰۱ ترجیح شان بر کاالبرگ الکترونیکی بوده 
است و تا آماده شدن سازوکارهای آن برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 
یارانه های نقدی پرداخت کرده اند.الزم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه 
۱۴۰۱، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کاالبرگ الکترونیک نسبت به 

بازتوزیع یارانه کاالهای اساسی اقدام کند.

لزوم پرداخت یارانه های نقدی از محل حذف ارز 4200

کاالبرگالکترونیکیکیاجرامیشود؟

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد

حذف متقاضیان نهضت مسکن بعد از پیامک سوم
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:

زمان واریز یارانه 300 و 400 هزار تومانی 
هفته  جاری اعالم می شود

قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: زمان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در هفته  
جاری اعالم خواهد شد اما متاسفانه برخی خبرگزاری ها به نقل از خودشان برای آن، زمان تعیین کردند 
که سبب ایجاد توقع در مردم شده است.طیبه حسینی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
اظهارداشــت: برخی رسانه ها طی روزهای گذشته در اخبار منتشر شده از واریز یارانه  در ۲۰ تیرماه خبر 
دادند که ما اعالم کردیم تا زمانی که سازمان هدفمندی یارانه ها اطالعیه نداده، خبرهایی که داده می شود، 
صحیح نیســت.وی افزود: تا زمانی که ســازمان هدفمندی یارانه ها اطالعیه ای منتشر نکند اخبار واریز 
یارانه ها صحیح نیســت و تنها مرجع رسمی درباره واریز یارانه، اطالعیه سازمان هدفمندی یارانه هاست. 
اما متاسفانه برخی خبرگزاری ها به نقل از خودشان زمان پرداخت یارانه را ۲۰ تیرماه اعالم کردند و این 

توقع را برای مردم ایجاد کردند....

سرنوشت تلخ یک سهام با ارزش
برای ورود به بازار ال ان جی فقط 10 سال وقت داریم

خطروارداتگازدرکمینایران
BA.5؛حدود 40 درصد موارد کرونا در کشور

خیـز دوبـاره کـرونا
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گزیده خبر
وزیر دفاع:

 تقویت توان رزم نیروهای مسلح مهمترین 
اولویت وزارت دفاع است

وزیر دفاع در جریان بازدیدهای استانی خود با حضور 
در استان خراسان، از صنایع و گروه های صنعتی وزارت 
دفاع در این استان بازدید کرد.به گزارش ایسنا به نقل از 
روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ آشتیانی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای در این بازدید ها با بیان اینکه 
مهمترین اولویت در وزارت دفاع تقویت توان رزم نیروهای مســلح در مواجهه با 
تهدیدات، ارتقای سامانه های دفاعی و نوآوری هایی است که در آینده به آنها نیاز 
خواهد داشت، گفت: صحنه نبرد و اقتضای یگان های نیروهای مسلح با توجه به 
نوع تهدیدات دائماً در حال دگرگونی اســت که این موضوع پیشرفت های همه 
جانبه ی دفاعی، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانش بنیان و همچنین به روز 

رسانی دانش دفاعی در بدنه ی صنعت دفاعی را دو چندان می کند.

به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی؛
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در 

مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد
تهــران - ایرنا - مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلســه ای فوق العاده که 
به ریاســت آیت اهلل آملی الریجانی و با حضور روســای قوای مقننه و قضاییه، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شــد، به بحث و بررسی پیرامون بررسی 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشــور پرداخت.به گزارش حوزه احزاب 
ایرنا، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست های 
کلی برنامه هفتم توســعه، تحکیم و تقویت اســتقالل و اقتدار بانک مرکزی و 
تمرکــز سیاســتگذاری پولی، ارزی و نظارتی در این بانــک و تقویت نظارت بر 
بانک ها را به تصویب  رســاندند.اعضای مجمع همچنین مقرر کردند روش های 
تامین مالی بانک ها، دولت و بازار ســرمایه بروزرســانی و اصالح شود.بر اساس 
این گزارش، در موضوع تعیین ســقف تسهیالت، اعضای مجمع تصویب کردند 
که ســقف تسهیالت تکلیفی توسط بانک مرکزی تعیین شود و اعطای هرگونه 
تسهیالت و خط اعتباری به شــبکه بانکی و بخش دولتی صرفاً با توثیق اوراق 
معتبر مالی دولت و ســایر وثایق نقد شونده توسط بانک ها و دولت به تشخیص 
بانک مرکزی صورت پذیرد.ادامه مباحث مربوط به اصالح قوانین و مقررات نظام 
بانکی در برنامه هفتم توسعه در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد 

رئیس جمهور در تماس تلفنی با امیر قطر:بررسی قرار خواهد گرفت.
رایزنی های ایران و قطر تاثیر مثبتی بر 

روند اجرای توافقات دارد

ســیدابراهیم رئیسی با اشــاره به رایزنی های مقامات ایران و قطر در 
ماه های اخیر اظهار داشــت: دیدارها و رایزنی ها تاثیر مثبتی بر روند 
اجرای توافقات میان دو کشــور دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، سید 
ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در گفتگوی تلفنی عیدانه با »شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی« امیر قطر، با تبریک عید سعید قربان به وی، دولت 
و ملت قطر گفت: امیدوارم خداوند به مناسبت این عید بزرگ برکات 
خود را بر مردم ایران و قطر و امت اســالمی نازل کند.رئیس جمهور 
با اشاره به رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک پرشمار و فشرده مقامات 
دو کشور در ماه های اخیر افزود: این دیدارها و رایزنی ها تأثیر مثبتی 
بر روند اجرای توافقات میان دو کشــور دارد.»شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی« امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی متقاباًل عید ســعید قربان 
را به آیت اهلل رئیســی، دولت و ملت ایــران و نیز رهبر معظم انقالب 
اسالمی تبریک گفت و تصریح کرد: امیدوارم به برکت این عید، خیر 
و نعمت نصیب ملت های قطر و ایران و ملت های مســلمان شود.امیر 
قطر همچنین از روند رو به گسترش روابط دو کشور و اجرای توافقات 

فیمابین اظهار رضایت و خرسندی کرد.

معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پیامکی هشدار داد
حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب 

معتبر، قاچاق محسوب می شود
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی 
اعالم کرد که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحســاب خرید 
معتبر و...قاچاق ارز محســوب می شــود.به گزارش ایســنا، معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی هشدار داده 
است:»عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا 
فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی 

اعتبارِی دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می شود.«

در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛

درچارچوب قانون گام برداریم
رئیس قوه قضاییه گفت: در مقوله عفاف و حجاب، همه بخش ها 
و مســئوالن ذیربط اعم از دادســتان، قاضی و ضابطین باید در 
چارچوب قانون گام بردارند.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، دیروز )دوشنبه ۲۰ تیر( طی سخنانی در نشست شورای 
عالی قوه قضائیــه، ضمن تبریک و تهنیت اعیــاد ماه پرخیر و 
فضیلت ذی الحجــه و در پیش بودن عیداهلل االکبرعید غدیرخم، 
به دیدار اخیر مسئوالن قضائی با مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و اظهار داشــت: رهبر معظم انقالب با رهنمودها و ارشاداتی که 
داشــتند انرژی مضاعفی را به مســئوالن و دست اندرکاران قوه 
قضائیه تزریق کردند و ما امیدواریم بتوانیم با مجاهدت و تالش 
بیشــتر در راستای عملیاتی کردن منویات و دستورات صارده از 
ناحیه معظم له گام برداریم.رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به در 
دستور کار قرارگرفتن عملیاتی سازی فرمایشات و فرامین اخیر 
مقام معظم رهبــری در بخش های مختلف قــوه قضائیه، بیان 
داشت: پس از دیدار با مقام معظم رهبری و استماع فرمایشات و 
دستورات ایشان، برنامه ریزی ها و اقدامات الزم جهت جامه عمل 
پوشــاندن به فرامین معظم له در بخش های مختلف قوه قضائیه 
بالفاصله در دســتور کار قرار گرفت؛ لذا در جریان جلسه امروز 
شورای عالی قوه قضائیه، هماهنگی و جمع بندی اقدامات صورت 
گرفته در راستای پیاده سازی منسجم فرمایشات و دستورات مقام 
معظم رهبری انجام خواهد گرفت.رئیس عدلیه در ادامه از تمامی 
کارکنان و مسئوالن دستگاه قضائی که در طول یک سال گذشته 
در راســتای عمل به وظایف قانونی خود کوشــا بودند تقدیر به 
عمل آورد و تاکید کرد: قاطبه مســئوالن و همکاران قضائی ما 
مقّید و ملتزم به اجرای قوانین و مقرّرات کشــور هســتند و ما 
در ســال گذشته شاهد بودیم که مســئوالن و همکاران قضائی 
نســبت به اجرای دقیق مصوبات مراجــع و نهادهای قانون گذار 
اعم از مجلس شــورای اسالمی، ستاد ملی مقابله با کرونا و غیره 
عنایت و اهتمام داشــتند.وی همچنین از رئیس و اعضای ستاد 

بزرگداشت هفته قوه قضائیه و بخش های مختلفی که به برگزاری 
هرچه مطلوب تر مراسم هفته قوه قضائیه یاری رساندند قدردانی 
کرد.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به 
در پیش بودن روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، با تاکید بر اینکه 
هر انسان پاک سرشــتی اعم از مسلمان یا غیرمسلمان از حیا و 
عفت اســتقبال می کند و از بی حیایی و بی عفتی گریزان است، 
اظهار کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش ها و مســئوالن 
ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون 
گام بردارند؛ باید توجه داشــت که در ایــن زمینه نمی خواهیم 
کار هیجانــی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، 

مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.وی افزود: نه صرفاً در مقوله 
حجــاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی 
اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه، قوه قضائیه یا سایر افراد و بخش ها، 
چنانچه اشــتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصالح 
اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن 
را توجیه کرد؛ اگر کار اشــتباهی در جایی صورت گرفت باید در 
راستای اصالح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعالم کنیم.رئیس 
قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مردم متدیّن ایران اســالمی از 
دیرباز خود را به رعایت عفاف و حجاب مقید و ملتزم می دانستند، 
به سیر تاریخی این موضوع و اقدامات و توطئه های دشمنان در 

این راســتا اشــاره کرد و گفت: در مقطعی از تاریخ ما، رضاخان 
قلــدر با هدایت بیگانگان تالش داشــت نه تنها عفاف و حجاب 
را از جامعه اســالمی ما بزداید بلکــه بی عفتی و بی حیایی را در 
جامعــه ترویج کند؛ حال آنکه این اعتقاد و التزام در میان مردم 
ما در همه مقاطع تاریخی وجود داشته است که عفاف و حجاب 
و حیا فی نفسه ارزشمند است و به مثابه عامل بازدارنده، نسبت 
به پلیدی ها و جسارت ها برای انســان و جامعه می باشد.رئیس 
دستگاه قضا افزود: امروز نیز برخی از دشمنان قسم خورده نظام 
جمهوری اســالمی و مردم متدیّن ما، بــه دنبال ترویج ابتذال و 
بی عفتــی و بی حیایی در جامعه هســتند؛ پیگیری این موضوع 
نیاز به کار اطالعاتی دارد، لذا دستگاه های مسئول و ذیربط باید 
مواظبت و عنایت بیشــتری به این مقوله داشته باشند و نسبت 
به کشف عوامل و دست های پشت پرده و جریانات سازمان یافته 
ترویج بی حیایی و بی عفتی در جامعه اهتمام داشــته باشند.وی 
تاکید کرد: اینکه چه کســی به عنــوان یک فرد، حجاب دارد یا 
ندارد؛ حجابش کم رنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه 
به آن در جای خود ضروری است؛ اما شناسایی و کشف عوامل و 
دست های پشت پرده ترویج بی عفتی و بی حیایی در جامعه، مقوله 

مهمی است که نیاز به کار اطالعاتی دارد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: انســان به وضوح مشــاهده می کند و 
قرائن و شواهد نیز حاکی از آن است که دست هایی گره خورده 
با دســت های اجنبی و با اهدافی خاص، برخی موضوعات را در 
راســتای بی عفتی در جامعه ما دنبال می کنند.حجت االســالم 
والمسلمین محســنی اژه ای تاکید کرد: دادستان ها، ضابطین و 
سیستم اطالعاتی با همراهی قاطبه مردم متدیّن و عفیف ما، در 
برابر افراد متجاهر به گناه و جرم در انظار عمومی اقدامات قانونی 
الزم را ترتیب دهند و همچنین نسبت به امر مهم کشف جریانات 
سازمان یافته که از جانب ســرویس های بیگانه در جهت ترویج 
بی عفتی در جامعه ما هدایت می شــوند، کوشا باشند و مجدانه 

عمل کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه 
آیا مجلس شورای اسالمی با تفکیک وزارت 
صمــت موافقت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: 
قطعاً! مجلس حتماً بــا این موضوع موافق 
خواهد بود.اقبال شــاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی در گفتگو 
با خبرنگار مهر، در رابطه با تفکیک وزارت 
صمت و تصمیم مشترک مجلس و دولت در 
رابطه با عدم استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: شــخصاً به دو علت موافق 
اســتیضاح آقای فاطمی امین نبودم. اول 
اینکه اگر استیضاح صورت بگیرد تا زمانی 
که اصالح کارهای گذشــته آغاز شود و به 
اصطالح سیاسی امروز، آواربرداری صورت 
بگیرد، زمان زیادی به طول خواهد انجامید.
وی افزود: دوم اینکه برخی از وزارت خانه ها 

همچون صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
وزارت راه و شهرسازی، چند بعدی و چند 
وجهی هستند و با سایر وزارتخانه ها تفاوت 
دارند.نماینــده مــردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: فکر می کنم 
باید مقــدار دیگری فرصت داده شــود تا 
ارزیابی عملکردهــا دقیق تر صورت بگیرد. 
به نظر می رســد تــا زمان طالیــی برای 
اصالح کابینه چند ماه دیگر فرصت داریم.

شاکری با بیان اینکه اگر با عجله استیضاح 
را انجام دهیم، زمانــی را برای آنکه دولت 
وزیر دیگری معرفی کند از دست خواهیم 
داد، اظهــار کرد: رأی اعتماد به وزیر جدید 
سخت تر از رأی اعتماد دادن به اولین وزیر 
پیشنهادی برای یک وزارتخانه است و زمان 
بیشــتری خواهد برد.وی افزود: بهتر است 

با تذکر و فشــار، دولت را مجاب کنیم که 
خــودش تغییرات و اصالحات الزم را انجام 
دهــد. در حال حاضر هم دولت در رابطه با 
وزارت صمت وعده داده ظرف دو الی ســه 
ماه شــرایط را اصالح کند.عضو کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی گفت: باید 
چیزی حدود یک سال و نیم به دولت زمان 
می دادیم تا کار خــود را انجام دهد و بعد 
برای اســتیضاح اقــدام می کردیم. به نظر 
می رسد قدری زود به ســراغ این موضوع 
رفتیم.شــاکری گفت: باید در نظر داشته 
باشیم دولت در شــرایطی قرار دارد که ارز 
ترجیحــی را حذف کرده و از این شــرایط 
بــه عنوان جراحی اقتصــادی یاد می کند. 
در دنیا چنین اتفاقاتی کشور و چرخه های 
مختلفش را قفل می کند. باید همه موارد را 

در نظر داشته باشیم، حتی جنگ اوکراین 
و روســیه هم بر شــرایط ما تأثیر گذاشته 
است و دولت را در شرایط سختی قرار داده 
اســت.وی افزود: البته که به مسائل زیادی 
اعتــراض داریم و از برخــی وزارت خانه ها 
ناراضی هستیم و مطالبه گری خواهیم کرد؛ 
اما دولت هنوز کمی زمان دارد تا اصالحات 
الزم را انجــام دهد.نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به این 
ســوال که چقدر از زمان مــورد نیاز دولت 
برای پیشــبرد اهداف در وزارتخانه ها باقی 
مانده است؟ گفت: هنوز حدود ۶ ماه دیگر 
از زمــان دولت برای اثبات خود باقی مانده 
است. درباره شرایط وزارت صمت نیز دولت 
اعالم کرده کــه می خواهد وزارت صمت را 
تفکیک و به دو وزارتخانه دیگر تبدیل کند.

احتمال موافقت مجلس با تفکیک وزارت صمت

معاون سیاسی سپاه گفت: سابقه ائتالف های 
قبلــی آمریکا، عربســتان ســعودی و رژیم 
صهیونیستی نشان می دهد که ائتالف جدید 
برای تشکیل ناتوی عربی، ائتالفی سست بنیان 

و فاقد کارایی در برابر جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار »یداهلل جوانی« معاون سیاسی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگو با دفاع پرس، درباره آینده 
ناتوی عربی در صورت شکل گیری آن، گفت:  درباره اهداف و پیامد های سفر »جو 
بایدن« به سرزمین های اشغالی و سپس عربستان سعودی در رسانه ها و همچنین 
محافل سیاســی گمانه زنی های مطرح می شود که از آن جمله می توان به نزدیک 
شــدن دولت دموکرات آمریکا به ســعودی ها به منظور ترغیــب آن ها به افزایش 

صــادرات نفت آن هم به علت بحران انرژی که امروز در غرب به وجود آمده و نیز 
تالش برای ســرعت بخشیدن به پروژه عادی سازی روابط دولت های عربی با رژیم 
صهیونیستی و خصوصاً برقراری رابطه دولت سعودی با صهیونیست ها، اشاره کرد.

سردار جوانی افزود: اولین واقعیت، کارنامه پر از شکست آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربستان سعودی طی سال های اخیر از جبهه مقاومت و موضع انفعالی آن ها در 
برابر جبهه مقاومت اســت؛ واقعیت دوم اندیشه، روحیه و گفتمان حاکم بر جبهه 
مقاومت است؛ جبهه ای که در برابر آمریکا، اسرائیل و سعودی ها روند توسعه قدرت 
را طی می کند و این واقعیتی اســت که در پیام حج امســال رهبر معظم انقالب 
اســالمی نیز مورد توجه قرار گرفت.معاون سیاسی ســپاه تاکید کرد: اما واقعیت 
سوم به ائتالف سازی علیه جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت طی سال های 
اخیر و نتایج آن بازمی گردد؛ زمانی که آمریکا، رژیم صهیونیســتی و عربستان در 

اوج قدرت بودند از ائتالف سازی هایشان برای مقابله با جبهه مقاومت و جمهوری 
اسالمی جز شکست و ناکامی چیز دیگری نصیبشان نشد؛ به عنوان نمونه بیش از 
۴۰ سال از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس می گذارد؛ شورایی که جز یک نام 
و سر و صدا در فضای رسانه، هیچ عقبه قابل اعتنایی در واقعیت پیدا نکرده است.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: نمونه دیگر، ائتالف و اتحادی است که اماراتی ها و 
سعودی ها با کمک ده ها کشور دیگر علیه ملت مظلوم یمن تشکیل دادند، اما نتیجه 
آن باز چیزی جز شکست مفتضحانه برای آن ها ارمغان دیگری نداشته که این هم 
خود یک رســوایی بزرگ برای آن ها محسوب می شود.سردار جوانی اظهار داشت:  
نمونه سوم این ائتالف سازی ها، ائتالفی است که آمریکا و عربستان به همراه رژیم 
صهیونیستی و برخی کشور های اروپایی و منطقه ای که حدود ۱۰۰ کشور می شوند 
با هدف مشخص ساقط کردن دولت سوریه و نابود کردن جبهه مقاومت به وجود 

آوردند و باوجود این که طی این ســال ها چندین تریلیون دالر هم هزینه کردند 
تا جبهه ائتالفی مورد اشاره بتواند در منطقه روند های جدیدی را به وجود بیاورد 
و به واســطه آن، جبهه مقاومــت و ایران را از صحنه خــارج کنند، ولی همگان 
دیدند که شکست سنگین نصیب شان شد و امروز مقاومت قدرتمندتر از گذشته 
به حیات خود ادامه می دهد.معاون سیاسی سپاه افزود :  بنابراین به راحتی می توان 
از هم اکنــون آینده ائتالف احتمالی عربی و ناتوی عربی را هم پیش بینی کرد؛ به 
این صورت که با لحاظ کردن ائتالف های قبلی سه دولت مورد اشاره، ائتالف جدید، 
ائتالفی سست بنیان و فاقد کارایی در برابر جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران 
خواهد بود.ســردار جوانی تاکید کرد: روندها، واقعیت هایی را نشــان می دهند که 
حکایت از خروج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی و متحدین آن ها در 

منطقه دارد و هیچ عامل دیگری نمی تواند این روند ها را تغییر دهد.

واکنش معاون سیاسی سپاه به ناتوی عربی:

ناتوی عربی در برابر جبهه مقاومت فاقد کارایی خواهد بود
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گزیده خبر

قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت
بررســی سه شــاخص قیمت، متراژ و محدوده معامالت حاکی از آن است که 
دو ســمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه را طی 
می کننــد؛ بدین معنا که عرضه واحدهــا از نوع بزرگ متراژ، باالتر از میانگین 
قیمت و در محدوده شمال تهران است اما تقاضای واقعی در واحدهای کوچک، 

کمتر از متوسط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز کرده است.
به گزارش ایسنا، نزدیک ۵۷ درصد معامالت مسکن در محدوده قیمتی کمتر 
از میانگین شــهر یعنی پایین تر از ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع انجام 
می شــود. از طرف دیگر متوســط قیمت در ۱۶ منطقه از شهر تهران پایین تر 
از ســطح میانگین کلی اســت. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه اول از نظر 
مساحت را به خود اختصاص می دهد و حدود ۵۴ درصد معامالت در واحدهای 
کمتر از ۸۰ متر انجام می شــود. این در حالی است که عمده واحدهای عرضه 
شده در آگهی ها در محدوده شمالی پایتخت و باالتر از ۸۰ متر مربع هستند.
عمده خریدهای بازار مســکن در سه ماهه ابتدای امسال از نوع سرمایه گذاری 
بوده اســت. اما اتفاق مثبت می تواند این باشــد که جریان بخر و بفروشــی و 
ســفته بازی در عین حال که بازار مســکن را مأمنی برای حفظ ارزش دارایی 
انتخاب کرده، تقاضای بالفعل خرید در ســالهای آینده را در محاســبات خود 
لحاظ کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه در چهار سال اخیر نبض 
خریدهای مصرفی بســیار کند می زند و خریدهای ســرمایه ای پس از غیبت 
حدودا یک ســاله عمده فضای بازار ملک را از اســفند سال گذشته تا کنون 
به خود اختصاص داده اســت.بازار مســکن در ماههای اردیبهشــت و خرداد 
۱۴۰۱ با دو تغییر معنادار مواجه شــد. دو تورم ماهیانه ۶.۱ و ۸.۴  درصد در 
ماههای دوم و سوم سال جاری گویای آن است که سرمایه گذاران با پیش فرض 
انتظــارات تورمی، افزایش تورم، رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک 
را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده اند. با این حال چشــم انداز خود 
را معطوف به دوره رونق خریدهای مصرفی در آینده قرار داده و ســرمایه خود 
را به خرید آپارتمان هایی متناســب با الگوی مصرف اختصاص داده اند.خرداد 
امســال دو رکورد در بازار امالک پایتخت به ثبت رســید. نخستین رکورد به 
رسیدن متوسط قیمت به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع مربوط می شود 
که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اتفاق دیگر رسیدن تعداد معامالت به حد 
نرمال است که در ۴۹ ماه گذشته بی سابقه بود. خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار 
قرارداد خرید و فروش خانه در تهران به امضا رســید که در ۴۹ ماه گذشته با 
چنین حجمی از معامالت مواجه نشده بود.قیمت مسکن در یک ماه ۸.۴ درصد 
افزایش یافت که باالترین بازدهی را بین بازارهای ســکه، دالر و سهام به خود 
اختصاص داد رشد سالیانه قیمت مسکن نیز ۳۲.۸ درصد به ثبت رسید. البته 
تورم عمومی در هر دو شــاخص ماهیانه و سالیانه به ترتیب با ثبت رکورد ۱۲ 
درصد و ۵۲ درصد، باالتر از تورم بازار مسکن قرار گرفت. شرایط فعلی گویای 
آن است که برخالف دهه های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود را با تحوالت 
اقتصادی وفق می دهد. از طرف دیگر نرخ رشــد واقعی قیمت مســکن، منفی 
است. بدین معنا که قیمت اسمی مسکن حدود ۳۳ درصد رشد کرده اما قیمت 

واقعی آن ۱۹ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد

حذف متقاضیان نهضت مسکن بعد از پیامک سوم
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: طی سه مرحله 
به متقاضیان نهضت ملی مســکن پیامک واریز آورده ارســال 
می کنیم و اگر پس از مرحله ی ســوم وجهــی پرداخت نکنند 
افرادی از لیســت ذخیره را جایگزین آنها می کنیم، البته بنا به 
دستور وزیر فعال پروژه ها با استفاده از وام بانکی پیش می رود تا 
اعتماد متقاضیان جلب شود.علیرضا جعفری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: تعداد ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای 
جدید در حال اجراســت و امیدواریم تا اوایل مردادماه این تعداد 
را به ۲۰۰ هزار برسانیم. نکته ی مهم بحث آورده متقاضیان است 
که بایــد این حوزه مقداری جدی تر دنبال شــود. از افرادی که 
ثبت نام کرده و تایید شده اند درخواست می کنیم موضوع واریز 
نقدینگی را مقظاری تسریع کنند تا بتوانیم پروژه ها را به شکل 
مطلــوب پیش ببریم.وی افزود: برای پرداخت آورده ســه بار به 
متقاضیان پیامک می فرستیم تا نسبت به  واریز آورده اقدام کنند. 
در صورتی که پس از بار ســوم این اقــدام صورت نگیرد قاعدتا 
متقاضیان غیرموثر حذف و افرادی از لیســت ذخیره جایگزین 

آنها می شوند.

واریز نکردن وجه توســط برخی متقاضیان چالش ایجاد 
کرده است

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان این که تاخیرهایی که در 
تامین آورده از ســوی متقاضیان صورت گرفته منجر به چالشی 
برای پروژه نهضت ملی مسکن شده است گفت: طبق دستور وزیر 
راه و شهرسازی فعال پروژه ها با استفاده از تسهیالت بانکی پیش 

می رود تا اعتمادسازی بین مردم ایجاد شود و بدانند که پروژه ها 
در حال پیشرفت است. اما امیدوارم در مراحل بعدی متقاضیان، 

جدی تر پای کار بیایند.

10 شهر جدید در مرحله هفتم ثبت نام قرار دارد
جعفری درباره چگونگی اجرای ۱۰۰ هزار واحد مرحله دوم تاکید 
کرد: با توجه به این که در بعضی شــهرها متقاضی محدود است 
و کمتر ثبت نام کرده اند ســامانه برای نام نویسی مجدد باز شده 

اســت. از ۱۶۳ شهری که در مرحله هفتم ثبت نام قرار دارد ۱۰ 
مورد آن شــهرهای جدید هستند. اگر متقاضیان در این مرحله 
استقبال بیشتری داشته باشند به محض ثبت نام اولیه، پروژه ها 
را شروع خواهیم کرد.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
گفت: حدود ســه ماه طول می کشــد تا به آن نقطه برسیم که 
متقاضیان برای واریز وجه دعوت شوند. مشکلی نیز درخصوص 

تامین زمین شهرهای این مرحله از  ثبت نام وجود ندارد.

مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 1۷ استان
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و 
تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون 
واحد مســکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. 
حدود ۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام نویســی کرده اند که 
۳.۶ میلیون نفر تایید شــده اند. ثبت نــام مرحله ی هفتم از روز 
۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ در ۱۷ اســتان و ۱۶۳ شــهر آغاز شده است. 
نام نویســی در سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن به نشانی 
saman.mrud.ir انجام خواهد شد.تاکنون ۵۰۷ هزار نفر در بانک 
مســکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده 
و ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیالت به بانک 
مسکن معرفی شده اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در 
واقع قسطهای اول تســهیالت را دریافت کرده اند. طبق آخرین 
برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مســکن ۴ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا 

۲۴ ماه تعیین شده است.

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: زمان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومانی در هفته  جاری اعالم خواهد شــد اما متاســفانه برخی خبرگزاری ها 
به نقل از خودشــان برای آن، زمان تعیین کردند که ســبب ایجاد توقع در مردم 
شــده است.طیبه حســینی روز یکشــنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
اظهارداشــت: برخی رسانه ها طی روزهای گذشــته در اخبار منتشر شده از واریز 
یارانه  در ۲۰ تیرماه خبر دادند که ما اعالم کردیم تا زمانی که سازمان هدفمندی 
یارانه ها اطالعیه نداده، خبرهایی که داده می شــود، صحیح نیســت.وی افزود: تا 

زمانی که سازمان هدفمندی یارانه ها اطالعیه ای منتشر نکند اخبار واریز یارانه ها 
صحیح نیست و تنها مرجع رسمی درباره واریز یارانه، اطالعیه سازمان هدفمندی 
یارانه هاست. اما متاســفانه برخی خبرگزاری ها به نقل از خودشان زمان پرداخت 
یارانه را ۲۰ تیرماه اعالم کردند و این توقع را برای مردم ایجاد کردند که قرار است 
۲۰ تیرماه یارانه واریز شود.حسینی درباره واریز یارانه ها تیرماه گفت: زمان واریز به 
صورت قطعی مشخص نیست و اطالعیه مربوطه این هفته منتشر خواهد شد و از 

طریق خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی می شود.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:

زمانواریزیارانه۳۰۰و۴۰۰هزارتومانیهفتهجاریاعالممیشود

1- در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل 
بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های 
نقدی و یادداشــتهای توضیحی پیوست آن برای  سال مالي منتهي به 1400/12/29قرائت 
و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانوني و پس از بحث و تبادل نظر 
ســهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره 
، صورتهاي مالي و یادداشــت هاي پیوســت آن براي سال مالي منتهي به 1401/12/30 را 

تصویب نمود. 
2- معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت 

3- در ارتباط با تقسیم سود سال مالي منتهي به 1400/12/29 مقرر گردید از مبلغ  269  
هزارو 476 میلیارد ریال کل ســود شــرکت در سال 1400 ، به میزان 70 درصد آن معادل 

1590 ریال به ازای هر سهم تقسیم گردد 
4 - موسســه حسابرســی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حســابرس و بازرس اصلی  و موسسه 
حسابرســی دش و همــکاران به عنــوان بازرس علی البدل برای ســال مالــی منتهی به 
1401/12/30 انتخاب و قبولی ســمت خود را اعالم نمود. تعیین حق الزحمه بازرســان به 

هیأت مدیره تفویض گردید.
5 - روزنامه دنیاي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گردید 

6 - حق حضور و پاداش هیات مدیره برای سال مالی 1400 مبلغ 10 میلیارد ریال تعین شد 
که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص  حقوقی هیات مدیره واریز می گردد.

7 - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعالم نمود 
و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.

بر اســاس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین 
این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال 1400و کسب توفیقاِت فراتر 
از برنامــه که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفســیری 
مدیریت به طور مفصل برای ســهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : اعتقاد داریم ، 
رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مدیره ، موجب 
شــده است که این شرکت در سال 1400، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد 
اولیۀ صنایع فوالد ایفاء، و در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای مؤثری 
بردارد.وی عمده ترین اقدامات ســال گذشته شرکت را ، اجرای برنامه هایِاستخراج و تولیِد 
محصوالت ، فراتر از برنامه، استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع 
های معدنی و صنعتی شرکت، استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخِل لوازم، تجهیزات و 
قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، عنوان کرد و گفت : تمامی این عوامل موجب 

سودآوری خوب شرکت گردیده است .
 

مدیر عامل چادرملو در ادامه به طرح های در دســت اقدام شــرکت در دورنمای 
توسعه خود خود اشاره کرده و مهمترین این طرح ها را :

)D19( مشارکت در بهره برداری از معدن سنگ آهن آریز *
* مشــارکت در ساخت کارخانه فرآوری و تولیدکنسانتره آهن  به ظرفیت 4 میلیون تن در 

سال در بهاباد
* ساخت کارخانه گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 ملیون تن 

* ساخت کارخانه احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید 2/2 میلیون تن آهن اسفنجی 
در اردکان

* ساخت کارخانه  تولید فرو آلیاژها به ظرفیت 65 هزار تن
* مشارکت در ساخت کارخانه گندله سازی با ظرفیت 4 میلیون تن در بهاباد 

* مشارکت در ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت 1/2 میلیون تن آهن اسفنجی در 
استان اردبیل

* مشارکت درساخت 2 کارخانه تولید اسلب و ورق آلیاژی به ظرفیت 4 میلیون تن  
* ساخت کارخانه تولید انواع آجر و اجرام نسوز با ظرفیت 140 هزار تن. 

* ساخت 2  واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی
* ساخت 2  واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی و یک نیروگاه  100 مگاواتی خورشیدی 
* مشــارکت در تکمیل طرح نیمه تمام تولید شــمش فوالدی به ظرفیت 600 هزار تن در 

سرمد ابرکوه 
* مشارکت در واحد احیای مستقیم سرمد ابرکوه با ظرفیت 1 میلیون و 500هزار تن در سال 
* مشــارکت در تکمیل کارخانه تولید کالف فوالدی سرمد ابرکوه با ظرفیت 450 هزار تن 

در سال 
* مشارکت در کارخانه بازیافت سرباره در مجتمع صنعتی چادرملو به ظرفیت 100 هزارتن

* مشــارکت در کارخانه بازیافت کنســانتره به ظرفیت 100 هزارتن در فاز اول و افزایش تا 
500 هزارتن

* مشارکت در پروژه های فوالدی در جنوب کشور
و ساخت کارخانه تولید ممبران های تصفیه آب به ظرفیت 50 هزار عدد در سال .

 همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( نیز برای 
اصالح مواد 19 و 42 اساســنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه سازمان بورس برگزار شد 

که به تصویب سهامداران رسید .
گفتنی های مجمع کچاد: تقدیر و تشکر مدیر عامل چادرملو  از مردم نجیب اردکان، بهاباد 
و یزد بخاطر حمایت ها و صبوری در مقابل برخی نارســایی ها . تاکید مهندس تقی زاده بر 
وظیفه دانستن حل مشکالت مناطق حوزه فعالیت شرکت و نگاه انسانی داشتن به نیازهای 
و کمبودهای مناطق محروم در قالب مســئولیت اجتماعی که بخاطر این مواظع، بارها مورد 
تشــویق حاضران قرار گرفت و همچنین تقدیر و تکریم خاص از سهامداران عمده و تمامی 
سهامداران حقیقی که همواره حامی طرح ها و برنامه های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بوده اند .

تقسیم 1590ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد
مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با حضور بيش از84 درصد از سهامداران 
روز شنبه  18تير ماه سال 1401  در محل سالن تالش، برگزار 
شد.در این جلسه پس از انتخاب آقاي محمد ابراهيم راعی 
عزآبادی نماینده شــرکت  گروه مدیریت سرمایه گذاری 
اميد، بعنوان رئيس مجمع و ناظرین آقایان مرتضی شبانی 
نماینده شــرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و 
محمد  خزائی نماینده شــرکتهای سرمایه گذاری  سهام 
عدالت،خانم حسينی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 
و بازرس قانونی شــرکت، مهندس ناصر تقی زاده  بعنوان 
دبير مجمع و مدیر عامل شــرکت،  گزارشي از عملكرد 
و برنامه هاي اجرایي شــامل عمليات اســتخراج ، توليد 
و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  ســال جاری 
شرکت به اطالع حاضران رساند و تصميمات ذیل اتخاذ و 

مورد تصویب قرار گرفت.
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درخواست ژاپن از مردم برای کاهش 
مصرف گاز

ژاپن در پی ریســک اختالل عرضه گاز روســیه، ممکن است از مصرف 
کنندگان عادی و شرکت ها بخواهد مصرف گاز طبیعی را کاهش دهند.

به گزارش ایســنا، روزنامه نیک کی بدون اشــاره به منبع آگاه خود در 
گزارشی نوشت: وزارت بازرگانی ژاپن چارچوبی را ایجاد خواهد کرد که 
به این وزارتخانه اجازه می دهد هنگام کمبود گاز، از شــرکتهای بزرگ 
بخواهد مصرف گاز را کاهش دهند. دولت ژاپن ابتدا از مصرف کنندگان 
عادی و شــرکتها خواهد خواســت در مصرف گاز تــا حد امکان صرفه 
جویی کنند و اگر این درخواســت برای اجتناب از کمبود عرضه کافی 
نباشد، اهداف محافظه کارانه مشــخصی را دنبال خواهد کرد. جزئیات 
این چارچوب پیش از این که تقاضای زمســتانی برای گاز افزایش پیدا 
کند، در یک هیات وزارت بازرگانی مورد بحث و بررســی قرار می گیرد.

تحوالت اخیر پس از اقدام جدید روســیه در به دســت گرفتن کنترل 
کامل پروژه LNG ســاخالین ۲ روی داده است. روسیه کنترل این پروژه 
که شــرکتهای خارجی از جمله شرکتهای ژاپنی سهامداران آن هستند 
را به یک شــرکت دولتی جدید منتقل کرده است. دولت ژاپن پیش از 
این هم از شــهروندانش خواسته بود در حفظ نیرو کمک کنند و از آنجا 
که تامین برق در تابستان و زمستان امسال دچار محدودیت می شود، در 
مصرف برق صرفه جویی کنند.خروج از پروژه های LNG روســیه، ژاپن را 
ناچار خواهد کرد گاز مورد نیاز خود را از بازار معامالت نقدی تامین کند.

گزیده خبر

در سه ماهه نخست امسال رقم خورد
تولید بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون 

کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید مفتح
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق 
شهید مفتح و به نقل از معاونت تولید نیروگاه همدان، 
در سه ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون کیلووات ســاعت انرژی الکتریکی در نیروگاه 
شهید مفتح تولید شده است.پژمان اختری ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشت: تعمیرات واحد های این مجموعه در اواسط اردیبهشت ماه 
و در موعد مقرر به پایان رسید و هر 4 واحد بخار با حداکثر ظرفیت هزار مگاوات 
هم اکنون در مدار تولید قرار دارند.معاون تولید نیروگاه با اشاره به آمادگی کامل 
نیروگاه شهید مفتح برای تولید پایدار انرژی در پیک تابستان افزود: با تمام توان 
تــالش خواهیم کرد خللی در تولید انــرژی در نیروگاه به وجود نیاید تا بتوانیم 
با همکاری خوب مردم عزیز کشــورمان روزهای گرم ســال را با موفقیت پشت 

سر بگذاریم.

وزیر نیرو در شورای اداری کردستان:
همت دولت و وزارت نیرو خاتمه طرح های 

نیمه تمام این استان است
جلسه شورای اداری کردستان به ریاست رئیس جمهور 
و بــا حضور وزیــر نیرو، نمایندگان مــردم در مجلس 
شورای اســالمی، استاندار، مدیران عامل صنعت آب و 
برق، مدیران اســتانی و فرمانداران در محل سالن فجر 
سنندج، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردســتان، همزمان با بیست و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور،  
دکتر محرابیان و هیئت همراه باتفاق مدیران عامل صنعت آب و برق کردستان 
روز جمعه 1۷ تیر ماه 14۰1 از تعدادی پروژه آبی شهرســتان سنندج بازدید و 
در جلسه شورای اداری استان حضور یافتند.دکتر محرابیان در بدو ورود پس از 
تشکیل جلسه با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق کردستان از تصفیه خانه 
فاضالب شهرستان سنندج بازدید و در جریان روند فعالیت تصفیه خانه و پروژه 
ارتقای آن قرار گرفت.وزیر نیرو در ادامه ســفر به کردســتان از آخرین وضعیت 
اجرای طرح سامانه خط انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه آب سنندج بازدید 

بعمل آورد و در جریان جزئیات اقدامات قرار گرفت.

معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران گفت:
شفافیت در تمام امور را مدنظر داریم

حسین علیزاده گفت:  شفافیت در تمام امور را مدنظر 
داریم و با همین رویکرد شرکت ملی گاز ایران باید در 
طراحی سیســتم های حفاظت الکترونیکی و مقابلع با 
فساد الگویی برای تمام کشــور باشد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی گاز ایران، معاون سازمان و رئیس 
حراست شرکت ملی گاز ایران با حضور در مراسم اختتامیه دوره آموزشی طراحی 
سیستم های الکترونیکی با رویکرد تجهیزات اکتیو و پسیو که به مدت سه روز در 
استان اردبیل برگزار شد؛ بهره گیری از توان علمی نیروهای متخصص و متعهد 
را زمینه ســاز رشد و بالندگی در عرصه هوشمند سازی سیستم های حفاظتی 
برشــمرد و افزود: طی سالهای اخیر با ارتقاء توان حفاظتی از تاسیسات و اماکن 
شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از شاخصها عملکرد مناسبی داشته ایم و امروز 
حفاظت الکترونیکی از تاسیسات گام بزرگی در دستیابی به شفافیت و مقابله با 
فســاد در سازمان می باشد.وی ضرورت نگاه نو به سیستم های حفاظتی را نیاز 

امروز صنعت گاز عنوان نمود .

در اقدامی کم نظیر صورت گرفت؛
نصب و راه اندازی بزرگترین ترانسفورماتور 

قدرت سه فاز یکپارچه ایران 
دکتر موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای مازندران و گلســتان در آیین بارگیری از بزرگترین 
ترانسفورماتور قدرت ســه فاز یکپارچه ایران در پست 
4۰۰/۲3۰ کیلوولت ناریوران شــرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلســتان، همزمان با دهه امامت و والیت، 
این اقدام را پرقدرت ترین اقدام عملی این شــرکت در دهه اخیر توصیف کرد و 
گفت: با نصب ترانســفورماتور 4۰۰/۲3۰ با ظرفیت 38۵ مگاولت آمپر همراه با 
فیدرها و تابلوهای کنترل و حفاظت مرتبط ظرف ســه ماه گذشته، مشکل افت 
ولتاژ مناطق وســیعی از مرکز مازندران از جمله بابل، آمل، بابلسر، محمودآباد و 
قائمشهر مرتفع شد.وی، عملکرد رله های ریزش بار ولتاژی را یکی از عوامل مهم 
خاموشی در سال گذشــته دانست و اعالم کرد: این شرکت در دولت مردمی با 
تکیه بر توان داخلی، با برنامه ریزی دقیق و با هدف بهره گیری از حداقل منابع 
و انتفاع رســانی حداکثر در قالب اندیشه و استفاده از نیروی متخصص، توانست 
این ترانســفورماتورغول پیکر ســنگین وزن را که بالغ بر ۲1۰ تن وزن دارد را 
با احداث چندین کنارگذر روی رودخانه های اســتان مازندران که امکان عبور 
این ترانســفورتور از روی پل های موجود به سبب سنگینی و وزن زیاد میسور 
نبود، از فروردین ماه به ســمت محل پست حمل و در ماه گذشته به روی ریل 

ترانسفورماتور انتقال داد. 

شرکت پاالیش نفت اصفهان برای ۵۰ میلیون سهامدار 
خود آینده خوبی ترسیم کرده است

نایب رئیــس هیئت مدیره ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار کشــور در بازدید از پاالیشــگاه اصفهان و دیدار 
با مدیرعامل این شرکت، با اشاره به این که پاالیشگاه 
اصفهان۵۰ میلیون سهامدار دارد، گفت: ارزش افزوده 
و زنجیــره ارزش این ســهام در راهبردهای پیش رو و 

گام های آینده در پاالیشــگاه اصفهان به خوبی تبیین شده است.محسن خدابخشی اعتماد به 
متخصصان داخلی درحوزه تولید کاتالیســت ها و بازگشت سرمایه و بی نیازی کشور از واردات 
بعضی از قطعات پاالیشگاهی را در این شرکت قابل تحسین دانست.مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز در این بازدید اظهار داشت: وفق چشم انداز پاالیشگاه تا سال 14۰۵ ، شرکت 
پاالیــش نفت اصفهان به هلدینگ موفــق پتروپاالیش با تحقق باالترین ضریب پیچیدگی در 
منطقه تبدیل خواهد شــد. در این راســتا نیز با اجرای 43 ابرپروژه بسیار مطلوب عمل کرده 
است. در این مسیر به دنبال اجرای طرح های بهینه سازی در حال اجرا، ضریب پیچیدگی باالی 
1۲ محقق خواهد شد.محســن قدیری توسعه پایدار و متوازن را مهمترین رویکرد این شرکت 
دانست و تصریح کرد: پاالیشگاه اصفهان ۲۵ درصد فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تأمین 
می کند و به عنوان تامین کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی همچون خوراک شرکت های 
پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان، نفت جی، صنایع شیمیایی ایران و نفت سپاهان، نقش 
مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کند.معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز در این بازدید به تشریح مشکالت پیش روی شرکت پرداخت.خدابخشی نیز در جهت ارائه 

راهکار رفع معضالت مطالبی عنوان کرد.

شهردار رشت :
ضرورت تقویت توان لجستیک شهرداری ها - 

تشریح اقدامات مدیریت پسماند
محمدپور-گیالن؛ ســید امیر حسین علوی شهردار رشت در نشست شهرداران 
مراکز اســتان که با حضور احمد وحیدی وزیر کشــور در وزارت کشــور برگزار 
گردید، نسبت به ضرورت تقویت توان لجستیک شهرداریها تاکید کرد و اقدامات 
مدیریت پسماند را تشریح نمود.نشست شهرداران مراکز استان با سخنرانی احمد 
وحیدی وزیر کشــور و با حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
علیرضا زاکانی شــهردار تهران، سید امیر حســین علوی شهردار رشت و دیگر 
شــهرداران در وزارت کشور برگزار شد.احمد وحیدی وزیر کشور در این نشست 
حفظ هویت شــهری را رسالت مهم شــهرداران در عصر امروز ذکر کرد و اظهار 
داشــت: شهرداران باید از ساخت و ساز های بی رویه و ناهمگون با فرهنگ بومی 
و محلــی که اثرات نامطلوبی بر فرهنگ شــهری بر جای می گذارد، ممانعت به 

عمل آورند.

برای ورود به بازار ال ان جی فقط 10 سال وقت داریم

 خطر واردات گاز در کمین ایران
تحلیلگر موسســه بین المللی کپلر گفت: صنعت باالدستی 
کشــور به حدود 13۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
که شــرکت های ایرانی فقط بخش اندکــی از این میزان را 
می تواننــد تامین کنند.همایون فلکشــاهی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنا، دربــاره قراردادهای جدید گازی 
قطر با شرکت های بین المللی و تاثیر این حجم از توسعه بر 
میادین و بازارهای احتمالی ایران اظهار داشت: قطر توسعه 
میدان مشترک پارس جنوبی که در بخش قطری به نام گنبد 
شمالی شناخته است را ده ســال قبل از ایران شروع کرده 
است. اولین فازهایی که قطر به بهره برداری رساند فازهایی 
هســتند که روی مرز آبی میان دو کشــور قرار گرفته اند، 
بنابراین توســعه فازهای جدید در قطر نزدیک به مرز ایران 
نیستند و در جنوب و شرق این میدان انجام می شوند. این 
به معنای این اســت که توسعه فازهای جدید گنبد شمالی 
به بخش ایرانی میدان صدمه نمی زند، چون کاهش فشــار 
مخزنــی که در پارس جنوبی مشــاهده می کنیم ربطی به 

فازهای نزدیک ایران دارد.

تمایل شرکت های خارجی برای همکاری گازی با ایران
وی با بیان اینکه حضور شــرکت های بزرگ خارجی در قطر 
اهمیت خاصی برای آینده توســعه ال ان جی در ایران ندارد، 
افزود: بحران جنگ روســیه و اوکراین تقاضا ال ان جی جهان 
را برای بلندمدت افزایش می دهد و اگر ایران بتواند وارد بازار 
ال ان جی شود، بدون شک شرکت های خارجی مانند توتال و 

انی تمایل به همکاری با ایران نیز خواهند داشت.

93٪ تکنولوژی مایع کردن گاز در دست آمریکایی هاست 
تحلیلگر موسســه بین المللی کپلر تاکید کرد: مشکل اساسی 
ایران؛ مشکل سیاسی است. تا زمانی که تحریم های آمریکا علیه 
ایران برداشته نشوند، ایران فرصت وارد شدن به بازار ال ان جی را 
نخواهد داشت. این به علت این است که حدود ۹3٪ تکنولوژی 
مایع کردن گاز طبیعی در دســت شرکت های آمریکایی و ٪۷ 
باقیمانده در دست شرکت Linde آلمان است. بنابراین ایران برای 

توسعه پروژه ال ان جی به برداشتن تحریم ها نیاز دارد.

برای ورود به بازار ال ان جی فقط 10 سال وقت داریم
وی خاطرنشــان کرد: در هر حال باید فرصت سوزی باالخره به 
اتمام برســد. بازار ال ان جی در ده سال آینده رشد قابل توجهی 
خواهد داشــت، اما در عین حال کشــورهای مصرف کننده گاز 
طبیعی و واردکنندگان ال ان جی از جمله اروپا و آســیای غربی 

به سمت انرژی های تجدیدپذیر می روند و رشد بازار ال ان جی تا 
ابد پایدار نخواهد ماند.

خطر واردات گاز در کمین ایران
فلکشاهی یادآور شد: اما مشکل اساسی دیگر گاز در ایران، رشد 
تقاضای داخلی اســت که خیلی کالن است، اگر سیاست های 
اقتصادی الزم تصویب و عملی نشــوند به سمت فاجعه انرژی 
خواهیم رفت و امکان اینکه ایران به واردکننده گاز تبدیل شود 
از اینکه به عنوان صادرکننده وارد بازار ال ان جی شــود، بیشتر 

خواهد بود.

باالدست نفت به 130 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد
وی با اشــاره به لزوم و یا عدم لزوم حضور شرکت های خارجی 
برای توسعه میادین گازی گفت: برای توسعه اولیه یعنی اکتشاف 
و تولید نیاز ویژه ای به شرکت های خارجی نیست. شرکت های 
ایرانی در دهه های اخیر توانسته اند توانایی فنی و کیفیت خدمات 
خود را افزایش بدهند، اما بعضی اقدامات ویژه نیاز به دسترسی 
به تکنولوژی روز دارد، از جمله نگهداشتن تولید در میدان پارس 
جنوبی و مایع کردن گاز طبیعی. همچنین ایران از لحاظ سرمایه 
و نگهداشــت تولید و توســعه میادین جدید به سرمایه گذاری 
عظیــم نیاز دارد و این حجم ضروری ســرمایه گذاری از طریق 
شرکت های خارجی می تواند تامین شود. بعبارت دیگر صنعت 
باالدستی کشور به حدود 13۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 
دارد که شرکت های ایرانی فقط یک بخش اندکی از این میزان 

را می توانند تامین کنند.

صنعت فرانسه از گاز به نفت روی آورد
شــرکت های انرژی بر فرانســه برای اجتناب از اختالل بیشتر در تامین گاز، به 
برنامه های اضطراری خود سرعت بخشیده و در تاسیساتشان تغییراتی داده اند تا 
به جای گاز، با نفت کار کنند.به گزارش ایسنا، مدیران ارشد فرانسوی متعددی 
که هفته جاری در یک کنفرانس اقتصادی و تجاری در جنوب فرانســه حضور 
پیدا کرده بودند، گفتند: برای خاموشــی های احتمالی آماده می شــوند.فلوران 
منگو، رئیس شرکت میشلن که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تایر در جهان 
اســت، گفت: آنچه انجام دادیم، تبدیل دیگ ها بود تا بتوانند با گاز یا نفت کار 
کنند و اگر الزم باشد، حتی می توانیم از زغال سنگ استفاده کنیم. هدف از این 
کار، اجتناب از تعطیلی کارخانه در صورت بروز کمبود در تامین گاز است. وی 
افــزود: کمبود گاز در اروپا محتمل اســت و نفت می تواند به عنوان یک گزینه 
جایگزین، استفاده شود.رئیس شرکت میشلن گفت: چند روز طول می کشد تا 
تولید تایر در یک کارخانه آغاز شود؛ از این رو، حفظ مداوم تامین انرژی ضروری 
است.روســیه در ژوئن، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 که مسیر 
اصلــی برای انتقال گاز طبیعی به غرب اروپاســت را به 4۰ درصد ظرفیت این 
مســیر، کاهش داد. سیاستمداران و صنعت نگران محدودیت بیشتر عرضه گاز 
از سوی روسیه به دلیل ادامه جنگ در اوکراین هستند.در سراسر اروپا، صنعت 
به سوخت آالینده تر از گاز روی آورده تا با افزایش هزینه های فعالیت اقتصادی 
و قیمتهای انرژی مقابله کند و اهداف بلندمدت استفاده از سوخت پاک و صفر 
کردن آالیندگی، در اولویت پایین تری قرار گرفته است.برونو لومر، وزیر دارایی 
فرانسه به مدیران شرکتهای فرانسوی حاضر در این کنفرانس گفت: آماده نشدن 
برای کمبود احتمالی گاز، غیرمسئوالنه خواهد بود. بیایید برای قطع عرضه گاز 
روسیه، آماده شــویم. اکنون این محتمل ترین سناریو است.فرانسه برای تولید 
حدود ۷۰ درصد از برق خود، به نیروی هســته ای متکی است و در نتیجه در 

مقایسه با آلمان، وابستگی کمتری به گاز روسیه دارد.

روند افزایشی قیمت نفت دوام نیاورد
قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز دوشــنبه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به بروز 
رکود و محدودیتهای کرونایی چین که مسئله محدودیت عرضه را تحت الشعاع قرار 
داد، حدود یک دالر کاهش پیدا کرد و روند رشــد معامالت جمعه را معکوس کرد.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 8۲ سنت معادل ۰.8 درصد کاهش، 
به 1۰۶ دالر و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.3 درصد صعود 
کرده بود. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و چهار سنت 
معادل یک درصد کاهش، به 1۰3 دالر و ۷۵ ســنت در هر بشــکه رســید و رشد 
دو درصــد روز جمعه را کمرنگ کرد.حجم معامــالت روز جاری به دلیل تعطیالت 
عمومی در بخشــهایی از آسیای جنوب شرقی از جمله سنگاپور که قطب معامالت 
نفت اســت، اندک بود.هر دو شاخص هفته گذشته پس از این که نگرانی از افزایش 
نرخهای بهره که خطر بروز رکود و افت تقاضا برای نفت را در پی دارد، بر بازار حاکم 
شد، به کاهش هفتگی تن دادند.تحلیلگران گروه بانکی ANZ Research در یادداشتی 
نوشتند: قراردادهای خرید معامالت وست تگزاس اینترمدیت اکنون در پایینترین حد 
از مارس ســال ۲۰۲۰ قرار دارد که تقاضا در اوج پاندمی کووید 1۹ ریزش کرده بود. 
این وضعیت با وجود سیگنالهایی از کمبود عرضه، ایجاد شده است.هر دو شاخص در 
ابتدای معامالت روز دوشنبه ابتدا کاهش پیدا کردند، سپس صعودی شدند و دوباره 
مســیر کاهشــی را در پیش گرفتند.آمار 1۰ ژوییه درباره آمار ابتال به کووید 1۹ در 
چین نشان داد موارد ابتال نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرده است. نگرانیها نسبت 
به احتمال قرنطینه گسترده تر پس از شیوع سویه جدیدی از اومیکرون در شانگهای، 
به قوت خود باقی اســت.در بخش عرضه، بــازار نگران برنامه های غرب برای تعیین 
ســقف روی قیمت نفت روسیه است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار 
داده است تحریمهای بیشتر به تبعات فاجعه آمیزی در بازار انرژی جهانی ختم می 
شــود.یک عامل مهم دیگری که معامله گران به نظاره آن نشسته اند، تعمیرات خط 

لوله نورد استریم 1 است که بزرگترین خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان است.

سرپرســت وزارت برق عراق با بیان اینکه انتظار می رود روند 
صادرات گاز ایران به عراق بهبود یابد تاکید کرد که این کشور 
تمامــی بدهی های قبلی خود به ایران در خصوص واردات گاز 
را پرداخت کرده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 

رسمی عراق )واع(، عادل کریم، سرپرست وزارت برق این کشور 
در اظهاراتی با اشــاره به افزایش تولید برق در این کشور گفت 
که با توجه به توافقات انجام شــده با وزیر نیرو ایران انتظار می 
رود که روند صادرات گاز ایران به عراق بهتر شــود.وی با بیان 
اینکه شــهروند عراقی امروز احساس می کند که وضعیت برق 
بهبود یافته اســت تاکید کرد: یک میلیارد و ۶4۹ میلیون دالر 
به عنوان بدهی گازی به ایران پرداخت کردیم.کریم خاطرنشان 
کرد که تمام بدهی های قبلی ما به ایران پرداخت شد و اکنون 
پول واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به این کشور پرداخت 
می کنیم.سرپرســت وزارت برق عراق همچنین گفت که ایران 

روزانه ۲4۰ متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.پیش از این 
نیز احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در اظهاراتی گفت: 
میزان تولید انرژی در عراق اکنون تقریبا روزانه ۲۰ هزار مگاوات 
اســت و این میزان همچنان نیازهای عراق را برآورده نمی کند 
و ما همچنــان منظر افزایش واردات گاز بــرای افزایش تولید 
هستیم. عراق تمام مبلغ بدهی های معوقه را به ایران پرداخت 
کــرد و به طــرف ایرانی اعالم کردیم که مــا روزانه به ۵۰ الی 
۵۵ میلیون متر مکعب گاز نیاز داریم اما میزان رســیده به ما 
اکنون 4۰ میلیون متر مکعب است و به محض این که واردات 
گاز افزایش یابد وارد مدار نیروگاه های تولید برق خواهد شد و 

تولید ما باال خواهد رفت.سخنگوی برق عراق خاطرنشان کرد: 
اگر ایران روزانه باالتر از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به ما بدهد 
تولید ما روزانه به ۲4 هزار مگا وات خواهد رســید و ما منتظر 
این امر هستیم، ما تماس های مداومی با وزارت انرژی ایران در 
این زمینه داریم.احمد موسی همچنین اعالم کرده بود: وزارت 
برق عراق تماس هایی در خصوص افزایش صادارت گاز ایران به 
این کشــور به منظور فعال کردن نیروگاه های تولید انرژی با 
طرف ایرانی دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته است و 
به روزانه 4۰ میلیون متر مکعب رسیده است. عراق رایزنی هایی 

با طرف ایرانی در راستای افزایش تدریجی صادرات گاز دارد.

بغداد:

 بدهی گازی به ایران 
نداریم
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غافلگیری ادامه دار هند برای جهان!
تولید برنج در بخش هایی از آسیا به دلیل افزایش هزینه های کود در زمان افزایش تقاضا، در معرض تهدید قرار گرفته و این موضوع برای امنیت غذایی و تالش  برای مهار 
تورم بسیار حیاتی است.به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، طبق یک واحد تحقیقاتی کاسیکورن ممکن است عملکرد محصول در تایلند، دومین صادرکننده بزرگ جهان، 
به دلیل افزایش قیمت موادمغذی گیاه کاهش یابد، در حالی که در فیلیپین، کشور شماره دو واردکننده، احتماال برداشت کمتری افزایش خواهد یافت.  چین نگران تاثیر 
آفات بر محصوالت کشاورزی است، در حالی که تولید هند به بادهای موسمی خوب بستگی دارد.بیشتر برنج جهان در آسیا کشت و خورده می شود و برای ثبات سیاسی 
و اقتصادی در منطقه حیاتی است. قیمت برنج برخالف افزایش قیمت گندم و ذرت پس از تهاجم روسیه به اوکراین، تحت کنترل است اما هیچ تضمینی نیست که به 
همین شــکل باقی بماند. در ســال ۲۰۰۸، در میان هراس ناشی از عرضه قیمت ها به باالی ۱۰۰۰ دالر در تن رسید، که بیش از دو برابر سطح کنونی است.در حالی که 
گندم، ذرت و روغن های پخت وپز به دلیل چشم انداز بهبودیافته برای عرضه، بسیاری از دستاوردهای امسال را از دست داده اند، تولید مزرعه به وضوح در نهایت به آب وهوا 
بستگی دارد که در نتیجه تغییرات آب وهوایی نامنظم تر می شود. هر گونه افزایش بیشتر در هزینه های گندم و ذرت به ناچار تقاضا برای برنج را برای غذا و خوراک دام 
افزایش می دهد.بسیاری از محصوالت برنج در هند، که حدود ۴۰ درصد از صادرات اصلی جهان را حمل می کند، انجام می شود. محقق این بررسی گفت: عرضه جهانی در 
معرض خطر است اما در حال حاضر، هنوز دسترسی هندی عظیمی داریم که قیمت ها را مهار می کند.هند در حال حاضر صادرات گندم را محدود کرده است و گفت که 
امنیت غذایی آن در خطر است. این نگرانی وجود دارد که برنج، گزینه بعدی در فهرست باشد، اگرچه چشم انداز آن به باران های موسمی و برداشت این فصل بستگی دارد.

گزیده خبر
برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

 افزایش طول عمر قالب های ریخته گری 
فوالد مبارکه

برای اولین بار در کشــور عمِر کاری یکی از قالب های 
ریخته گری فوالد مبارکه در قالب دو ســرویس کاری 
به رکورد بی سابقه ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ تن رسید.روح اهلل 
بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
از اهمیت طوالنی تر شدن عمِر کاری این قالب گفت  و 

خاطر نشان کرد:امروزه در صنعت تولید فوالد به روش ریخته گری مداوم، جهت 
جلوگیری از تخریب زودهنگام صفحات و تیوب های مسی قالب های ریخته گری 
مداوم از پوشــش های متنوعی که بر روی این صفحات مسی با تیوب ها اعمال 
می شود استفاده می کنند. هرچه صفحات مسی دیرتر خراب شوند، بالطبع قالب 
نیز دیرتر نیاز به تعویض پیدا می کند؛ بنابراین توقفات ناخواسته کمتری به خط 
تولید تحمیل می گردد. ضمن اینکــه این امر به لحاظ صرفه های اقتصادی، در 
هزینه ها و قیمت تمام شــده محصول و همچنین بســیاری از پارامترهای دیگر 
تأثیر بسزایی دارد.رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه  بهبیشترین 
عمر کاری صفحات مسی اشاره کرد . گفت:به عنوان مثال بر روی همین قالب ها 
زمانی که از پوشش الکتروپلیتینگ آلمانی استفاده می شد، باالترین رکورد عمر 
کاری که به دست آمد ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ تن تختال بود و صفحات پوشش آلمانی 
هیــچ گاه از این عدد فراتر نرفت و همین مورد مصداق بارز برتری کمی و کیفی 

پوشش ایرانی در مقایسه با نمونه های اروپایی است.

در راستای تسهیل سفرهای تابستانی
اجرای طرح قربان تا غدیر شرکت خدمات پس 

از فروش ایران خودرو
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو به مناسبت 
فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، طرح عید تا 
عید را اجرا می کند.ایکوپرس- این طرح از ۲۰ تا ۲۶ تیر 
ماه امسال به مدت هفت روز در حدود ۳۲۰  نمایندگی 
مجاز منتخب برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی 

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، معاون شبکه خدمات پس از فروش 
ایساکو در این باره گفت: در این طرح تمامی مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو 
که خــودرو آن ها دارای گارانتی یا وارانتی باشــد می تواننــد ضمن مراجعه به 
نمایندگی های منتخب برای تعویض دیســک و صفحه، شمع، لنت و تسمه تایم 
و همچنین تخلیه و شــارژ سیســتم کولر ۵۰درصد تخفیف در اجرت دریافت 
کنند.ماشااله وردینی با اشاره به سفرهای تابستانی هموطنان، از آمادگی شبکه 
خدمــات این مجموعه برای ارایه خدمات تعمیرگاهی و امدادی به خودروها در 
تابستان خبر داد.وی به هموطنان توصیه کرد، طبق اطالعات دفترچه راهنمای 
خودرو در زمان مقرر برای بهره مندی از خدمات ســرویس های ادواری خصوصا 
پیش از سفر به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنند.معاون ایساکو با 
اشاره به اهمیت سرویس های دوره ای گفت: تمامی نمایندگی های ایران خودرو در 
سراسر کشور بدون نیاز به نوبت گیری این خدمات را ارایه می دهند و مشتریان 
می تواننــد برای بهره مندی از آن به نزدیک ترین نمایندگی مجاز مراجعه کنند.

وی افــزود: مراجعه به نمایندگی های مجاز به دلیل ارایه خدمات اســتاندارد و 
استفاده از قطعات و لوازم مصرفی اصل و با کیفیت دارای ضمانت است و باعث 
کاهش مخاطرات ناشی از مراجعه به تعمیرگاه های غیرمجاز و استفاده از قطعات 

غیراستاندارد خواهد شد.

گام دولت برای احیای کریدور شمال- جنوب؛
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ۳۰۰ کانتینر 

برای حمل بار به روسیه اختصاص داد
خســتین مرحله عملیات حمل کاال در مســیر کریدور شــمال- جنوب از سوی گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کاالی صادراتی کشور به مقصد 
روســیه کلید خورد.  به گزارش گروه کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، این گروه با 
ترابری ۳۰۰ کانتینر صادراتی به مقصد روســیه پروژه احیاء کریدور شــمال- جنوب را 
کلید زد. بر اســاس این گزارش، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با مدیریت یکپارچه 
شرکت های تحت مالکیت گروه کشتیرانی و در راستای نقش آفرینی در اجرای عملیات 
حمل کاال در کریدور شــمال- جنوب، اقدام به حمل کاالهای صادراتی کشور به روسیه 
با اختصاص ۳۰۰ کانتینر در فاز نخســت کرده اســت.با اشاره به تاکید دولت سیزدهم 
مبنی بر ضرورت فعال سازی کریدور شمال- جنوب و حمل بار صادراتی ایران از طریق 
این کریدور به کشور روسیه، اعالم شده است: ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران پس از اتمام مرحله آزمایشــی حمل و نقل کاال از مسیر ترانزیتی روسیه به هند و 
برعکس، وارد فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور به سمت کشور روسیه شده 
است.طبق این گزارش، بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده از سوی گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران، در مرحله اول ۳۰۰ کانتینر اختصاصی برای حمل بار صادراتی 
به کشور روسیه در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش تقاضا، تعداد این کانتینرها 
به طور مســتمر افزایش خواهد یافت.بر این اســاس، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در راستای ایفای نقش فعال خود در این کریدور استراتژیک، عالوه بر عقد قرارداد 
ساخت چندین کشتی در داخل، خرید کشتی به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقل در 
دریای خزر را نیز در دســتور کار قرار داده اســت که مطابق با برنامه ریزی انجام گرفته 
به زودی چندین شناور به ناوگان موجود اضافه خواهند شد.روابط عمومی گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران با تأکید بر اینکه مسیر یاد شــده در گذشته با هدف ترانزیت 
کاالهای مورد نیاز بین هند و اروپا از طریق بنادر جنوبی ایران و دریای خزر طراحی شده 
بود، اعالم کرده است: با وجود تأکید فراوان مبنی بر ضرورت فعال سازی این مسیر، طی 
ســال های متمادی در مراحل اولیه طراحی باقی مانده بود؛ اما هم اکنون به همت گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و با توجه به شرایط جدید جهانی و قطع ارتباط روسیه 
با اروپا، این کریدور با هدف حمل بار ترانزیتی بین هند و روسیه مورد توجه ناوگان ملی 
قرار گرفته اســت.کریدور شمال- جنوب، مسافت ۱۶ هزار کیلومتری حمل بار از طریق 
کانال سوئز را با یک مسیر هفت هزار کیلومتری جایگزین کرده که کاهش ۴۰ درصدی 
زمان حمل بار تا رسیدن به مقصد و ۳۰ درصدی هزینه حمل را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، با توجه به موانع و محدودیت های متعدد مسیرهای ریلی و جاده ای، مسیر 
دریایی بهترین گزینه موجود در حال حاضر اســت که بر این اســاس، گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران با مدیریت یکپارچه شرکت های تحت مالکیت خود، نقش اصلی 
اپراتوری این عملیات را به عهده گرفته است.به گزارش ایرنا، کاالهای صادراتی روسیه به  
طور عمده از طریق شــرکت کشتیرانی دریای خزر و به صورت کانتینر و »بیگ بگ« از 
طریق شهر آستراخان و بندر ایرانی سالیانکا، به بندر انزلی و نوشهر حمل شده و از آنجا 
از سوی شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، از طریق جاده و 

ریل به بندرعباس و چابهار منتقل می شود.

قیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته چقدر تغییر کرد؟

از افزایش ۱۱۵ درصدی لبنیات تا ۳۶۷ درصدی قیمت انواع روغن
بررســی قیمت کاالهای اساســی در ابتدای تیر نســبت به ماه 
مشــابه سال قبل نشــان می دهد که قیمت کاالها در  یک سال 
گذشته بین هشــت )تیرآهن( تا ۳۶۷ )روغن مایع آفتابرگردان 
معمولی( درصد افزایش یافته اســت.به گزارش ایسنا، بر اساس 
گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساســی و پر مصرف 
بازار کشــور منتهی به اول تیر که از ســوی انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، قیمت ۵۲ قلم کاال در ۹ 

گروه بررسی شده است.

افزایش 39 تا 115 درصدی قیمت محصوالت پروتئینی
بر اســاس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی شــامل 
گوشــت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و 
گوساله زنده دراول تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بین ۳۹ تا ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.  طی یک سال گذشته 
قیمت هر کیلو گوشت گوساله با ۶۱ درصد افزایش به حدود ۱۸۷ 
هزار تومان، هر کیلو گوشــت گوسفندی با ۴۲ درصد افزایش به 
بیــش از ۱۸۰ هزار تومان  و هر کیلو گوشــت مرغ تازه با ۱۰۱ 
درصد افزایش به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان رســیده است. همچنین 
در این مدت قیمت هر کیلو گوســاله و گوسفند زنده ۵۷ و ۳۹ 
درصد افزایش یافته اســت. اما بیشترین افزایش قیمت در گروه 
محصوالت پروتئینی مربوط به تخم مرغ است که قیمت هر کیلو 
از آن ۱۱۵ درصد افزایش به حدود ۳۸ هزار تومان رســیده است.

گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز در یک سال گذشته 
بین ۷۸ تا ۱۵۲ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط 
به شیر خام در دامداری  به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای 
هر لیتر بوده اســت. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه 
بطری کم چرب و شــیر استریل پاکتی نیز به ترتیب با ۹۹ و ۷۸ 
درصد افزایش نسبت به تیر ســال قبل به نزدیک به لیتری ۱۹ 
هزار و ۵۰۰ و ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رســیده است. قیمت پنیر 
۴۰۰ گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاســتوریزه نیز با افزایش ۱۳۳ و 
۱۰۵ درصدی طی یک ســال گذشــته به حدود ۲۱ و ۱۳ هزار 

تومان رسیده است.  

قیمت شکر بیش از 2 برابر شد
افزایش قیمت گروه قند، شــکر و چای نیز طی یک سال گذشته 
۲۶ تا ۱۰۲ درصد بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو قند ۸۲ 
درصد، شکر فله ۷۲ درصد، شکر بسته بندی ۱۰۲ درصد و انواع 
چای بین ۲۶ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین در اول تیر 
امسال قیمت هر کیلو قند به حدود ۳۱ هزار تومان، شکر ۲۶ هزار 

تومان و چای به ۱۴۲ تا ۱۴۷ هزار تومان رسیده است.

افزایش 241 تا 3۶۷ درصدی قیمت انواع روغن 
در ایــن میان از بین انواع روغن، قیمــت روغن نیمه جامد ۴.۵ 
کیلویی با ۲۴۱ درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۳۴۵ 
هزار تومان رسیده است. اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی 
و ســرخ کردنی ۳۶۷ و ۳۶۳ درصد افزایش یافته و به بیش از ۶۳ 

هزار تومان رســیده است.  بررســی قیمت گروه کاالیی غالت و 
حبوبات شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشته 
نیز حاکی از افزایش ۲۸ تا ۲۰۱ درصدی قیمت این کاالهاســت. 
بر این اســاس برنج ایرانی یعنی هاشــمی و طارم با ۱۹۰ و ۲۰۱ 
درصد افزایش طی این مدت به میانگین ۱۱۰ هزار تومان رسیده، 
اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی 
کمتر یعنی حدود ۵۸ و ۵۹ درصد بوده و قیمت این دو محصول 
در تیر ماه امســال به حدود ۳۷  و ۴۰ هزار تومان رسیده است. 
قیمــت ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز بــا ۱۶۸ درصد افزایش در این 

مدت به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.  

محدوده قیمت حبوبات
از بین انواع حبوبات نیز در یک ســال گذشته قیمت عدس، لوبیا 
چیتی، نخود و لپــه، به ترتیب ۸۴، ۶۸، ۶۴ و ۲۸ درصد افزایش 
یافته است. به طوری که در ابتدای ماه جاری قیمت انواع حبوبات 

یاد شده در محدوده ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان بوده است.  گروه مورد 
بررســی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان میوه، صیفی و مواد غذایی اســت که طی یک ســال 
گذشته بین ۳۱ تا ۱۴۴ درصد افزایش قیمت داشته اند. بیشترین 
افزایش قیمت در این گروه، در مدت یاد شــده مربوط به سیب 
زمینی است که با افزایش ۱۴۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و بعد از آن رب گوجه فرنگی 
با ۱۳۲ درصد و پیاز زرد با ۱۰۱ درصد افزایش نســبت به ســال 
قبل در رتبه دوم و ســوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول 
در ابتدای تیر به حدود ۹۹۰۰ و ۳۷ هزار و ۷۰۰  تومان رســیده 
است.  از بین سایر میوه، صیفی و مواد غذایی در یک سال گذشته 
قیمت خرما مضافتی د ۸۸، ســیب قرمز و زرد ۸۰ و ۷۶ درصد و 
گوجه فرنگی ۷۸ درصد افزایش یافته است.  گفتنی است از ۲۲ 
اردیبهشت امسال ارز دولتی کاالهای اساسی حذف و یارانه نقدی 
جایگزین آن شد و علت افزایش قیمت کاالهای اساسی نسبت به 

سال گذشته همین موضوع است.

شوینده چقدر گران شد؟
در گروه شــوینده ها نیز قیمت انواع پودر دســتی و ماشینی ۳۵ 
و ۴۳ و دســتمال کاغذی ۵۲ درصد افزایش یافته، به طوری که 
قیمت انواع پــودر ۵۰۰ گرمی در ابتدای تیــر حدود ۱۳ تا ۱۷ 
هزار تومان و قیمت دســتمال کاغذی ۲۰۰ برگ حدود ۱۲ هزار 
تومان بوده است.قیمت کاغذ آ چهار بسته بندی نیز نیز در مدت 
یاد شده ۶۲ درصد افزایش یافته و قیمت بسته ۵۰۰ عددی این 
محصول به ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.همچنین بررسی قیمت 
گروه مصالح ســاختمانی طی یک سال گذشته حاکی از افزایش 
هشــت تا ۷۷ درصدی قیمت تیر آهن، ورق ســیاه، میلگرد، گچ 
سفید و سیمان خاکستری است.در این میان در گروه تایر و روغن 
موتور نیز طی یک سال گذشته شاهد افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی 
انواع الستیک خودروهای داخلی و همچنین افزایش ۱۰۱ و ۱۰۹ 

درصدی انواع روغن موتور هستیم.

رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت ایران ضمن ابراز مخالفت 
بــا تفکیــک وزارت صنعت، معدن و تجــارت، گفت که نتیجه 
تفکیک وزارت صمت، تحمیل هزینه ســنگین به دولت و مردم 
و بالتکلیفی چند ساله صنعتگران است.عبدالوهاب سهل آبادی 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه قرار بــود در وزارت صمت 
دولت کوچک و چابک و به کار مردم ســرعت بخشیده شود و 
همچنین کار صنعتگران تسهیل شود، تصریح کرد: اما هیچ کدام 

از موارد محقق نشد بلکه هزینه ها بیشتر هم شد و همان زمان 
هم مخالف تغییر بودیم.وی ضمن ابراز مخالفت با تفکیک وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، اظهار کرد: احیــای وزارت بازرگانی 
هزینه های ســنگینی را برای دولت دارد که در نهایت به مردم 
تحمیل می شود.  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: 
اگر مدیریت بر توزیع و بازرگانی درســت انجام نمی شود، دلیل 
نمی شــود که فورا دو وزارتخانه را از هم تفکیک کنند. چرا که 
نتیجه آن حداقل دو تا ســه سال بالتکلیفی صنعتگران است تا 
هر کسی در جای خود قرار گیرد و مسئولیت بخش های مختلف 
مشخص شود.سهل آبادی در پایان مهم ترین مشکل حال حاضر 
بخــش تولید را بالتکلیفی و نبود امکان برنامه ریزی عنوان کرد 
و گفت: مشــکلی که در حال حاضر وجود دارد این اســت که 

تولید کنندگان نمی داننــد چگونه باید برنامه ریزی کنند، برای 
مثال وضعیت صــادرات و خرید مواد اولیه را با چه سیاســتی 
دنبال کنند، مشــکالت نقــل و انتقاالت مالــی را در ارتباط با 
روابــط خارجی چگونه حل کنند، قیمت ارز واقعا چقدر اســت 
و تولیدکنندگان قیمت تمام شده را بر چه اساس تعیین کنند. 
بنابراین با این شرایط تولید نمی توانند برای آینده برنامه ریزی 
کنند. زمستان تامین گاز مشکل دارد و تابستان برق و نمیدانیم 
سهم تولید در این تعطیلی ها چقدر باید باشد. در مجموع می توان 
گفت مهمترین مشــکل تولید این است که یک تولیدکننده به 
خاطر مسائل سیاسی که اطراف کار تولید قرار گرفته نمی تواند 
برنامه ریزی کند.به گزارش ایسنا، وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و 

در راســتای کوچک سازی دولت تشکیل شد،  اما بعد از هشت 
سال مجلس شورای اســالمی در مهرماه سال ۱۳۹۸ با کلیات 
طرح تشــکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. 
البته در ســال ۱۳۹۴ با گذشــت چهار ســال از ادغام این دو 
وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر ســر زبان ها افتاده و 
دولت قبلی نیز در سال ۱۳۹۶ الیحه ای با موضوع انفصال بخش 
بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلســی ها به 
این طرح روی خوش نشــان ندادند.اما در دولت جدید، مجلس 
پیگیر تفکیک وزارت صمت است و اخیرا رئیس مجلس شورای 
اسالمی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال الیحه به 
مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصالح 

ساختار در این وزارتخانه خبر داده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت:

نتیجه تفکیک وزارت صمت، بالتکلیفی صنعتگران است

آگـهی مناقـصه عـمومی

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

1-  سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 به نام 
شهرداری از طریق سامانه الکترونیك دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد.4- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي 
تا ســاعت 12:00 تاریخ  1401/04/23 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیك دولت ) ستاد ( مراجعه نمایند.. 5- شرکت کنندگان می 
بایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا ساعت 12:00 تاریخ 1401/05/02 به 
آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل- دبیرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمایند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد 
مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.7- پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/05/03 در کمیسیون عالی معامالت 

شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد.8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892423-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید.

درصد تهاتر قرارداد رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

بهسازی و خاکبرداری و بازگشایی معابر شهرک 1
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نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومي

  شرکت  مدیریت پسماند شهرداریها 

مدلتعداد )دستگاه(نوع ماشین آالتردیف

85 به باالیکنیسان کمپرسی1

شـرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و 
میمه، خمینی شهر و برخوار در نظر دارد تامین ماشین آالت 
مورد نیاز خود جهت انجام امور خدمات شهر را به شرح زیر 
از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد 
صالحیت واگذار نماید، لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت 
اداری شــنبه مورخ 1401/05/01 جهت دریافت و تحویل 
اسناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان 
شهید بهشتی )مخابرات( انتهای فرعی 9 غربی پالک 66 
مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

03145290800 تماس حاصل نمایند.

 شناسه آگهی : 13464۷1

آگهی تحدید حدود خصوصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 3809/55 مترمربع تحت پالک 513 
فرعی از 352 اصلی واقع در قریه آتشــگاه شهرستان کرج جزء حوزه ثبتی ناحیه 3 کرج به ثبت رسیده 
است به جهت عدم مراجعه مالک یا وکیل قانونی بعمل نیامده است برحسب تقاضای کتبی آقای مهدی 
خدابنده لو وکیل متقاضی با وکالتنامه شماره 140132158159000175 مورخ 1401/04/07 دفترخانه 
205 کرج درخواســت وارده 7325 مورخ 1401/02/28 مستند به شــماره 13976033101100787 
مورخ 1397/04/25 و رای اصالحی شماره 140060331011002885 مورخ 1400/12/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای رسمی متقاضی خانم  سارا صالحی با رعایت مواد 14 و 15 
قانون ثبت و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف رسیدگی باسناد فاقد سند رسمی ، عملیات تعیین 
حدود آن راس ساعت 8/30 صبح  روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 در محل به عمل خواهد آمد لذا با 
انتشار این آگهی از مالک و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی دعوت میشود تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یافته و هر ادعای نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند وفق مقررات میتوانند به استناد 
ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تنظیم صورتجلسه تحدید ظرف 
مدت سی روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج ارائه نموده و رسید دریافت 
نمایند و نیز باید ظرف مدت ســی روز از تاریخ تســلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
ضمن تقدیم دادخواســت گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است در غیر اینصور حق 

واخواهی از آنان ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار روز دوشنبه مورخ 1401/04/20

1-بخشداری محترم شهرستان کرج جهت اطالع   2-اداره محترم منابع طبیعی شهرستان کرج 
3-اداره محترم جهادکشاورزی شهرستان کرج  4- اداره محترم اوقاف و امورخیریه شهرستان کرج 

عیسی شاهدی پاپکیاده - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
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زنگ خطر برای اقتصاد جهانی
صندوق بیــن المللی پول هشــدار 
داد کــه رکود اقتصادی در سراســر 
جهــان را نمــی توان نفــی کرد.به 
گــزارش ایِبنا به نقل از راشــاتودی، 
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق 
بیــن المللــی پــول )IMF(، گفت 

که چشــم انداز اقتصاد جهانی از ماه آوریــل به طور قابل توجهی 
تاریک شــده اســت. او به رویترز گفت که با توجه به خطرات باال 
نمی توان رکود جهانی در ســال آینده را نفی کرد. رئیس صندوق 
بین المللی پول هشــدار داد: سال ۲۰۲۲، سال سختی خواهد بود، 
ســال ۲۰۲۳ شاید حتی سخت تر باشد.وی گسترش جهانی تورم، 
افزایش چشــمگیر نرخ بهره توسط بانک های مرکزی، کاهش رشد 
اقتصادی چین و تحریم های بی سابقه علیه روسیه را از جمله عوامل 
موثر بر اقتصادهای جهان عنوان کرد.جورجیوا خاطرنشان کرد که 
در هفته های آینده صندوق بین المللی پول پیش بینی قبلی خود 
از رشد ۳.۶ درصدی جهانی برای سال جاری را کاهش خواهد داد. 
این سومین تجدید نظر نزولی صندوق در پیش بینی خود در سال 
جاری خواهد بود.رئیس صندوق بین المللی پول با اشــاره به اینکه 
سخت تر شدن طوالنی مدت شرایط مالی، چشم انداز اقتصاد جهانی 
را پیچیده تر می کند، گفت: وضعیت ما در حال تغییر مداوم است. او 

تاکید کرد که کنترل قیمت ها بسیار مهم است.

بورس قرمز ماند
در ادامه روند نزولی در بازار ســرمایه شاخص کل بورس امروز ۱۰ 
هزار واحد سقوط و شاخص کل فرابورس هم به کانال ۱۹ هزار واحد 
عقب کرد کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۱۰ هزار 
و ۸۹۱ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۸۷ هزار واحد ســقوط 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۲۷۱ واحد کاهش یافت و 

رقم ۴۰۹ هزار و ۵۵۸ واحد را ثبت کرد.

گزیده خبر

معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت امور شعب و مناطق مطرح کرد:
جهش چشمگیر شاخص های عملکردی بانک 

سینا در پایان سال 1400
معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت أمور شعب و مناطق بانک سینا، از جهش 
چشمگیر شاخص های عملکردی این بانک طی ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با دو 
ســال قبل از آن خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، حمداله جمالی 
خاطرنشــان کرد: بررســی وضعیت عملکردی و گزارش های مالی منتشر شده 
حاکی است این بانک از حیث رشد میزان منابع در دو سال منتهی به پایان سال 
۱۴۰۰ روند صعودی را طی کرده به نحوی که مانده منابع در پایان سال ۱۴۰۰ 
با رشــد ۱۰۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، به ۴۶۷ هزار میلیارد ریال رسیده 
اســت.وی افزود: عملکرد بانک سینا در بخش مصارف نیز با رشد ۱۲۱ درصدی 
همراه بوده به طوری که در پایان ســال ۱۴۰۰ در این عدد به حدود ۳۷۱ هزار 
میلیارد رسیده است.وی رشد ۲.۳ درصدی نسبت مصارف به منابع در پایان سال 
۱۴۰۰ را نسبت به دو سال قبل، حاصل عملکرد تحسین برانگیز بانک دانست که 
توانسته جایگاه چهارم را در بین بانک های خصوصی به ارمغان آورد.جمالی، رشد 
ســودآوری ۳۵۶ درصدی بانک در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به دو سال گذشته 
را نقطه عطفی در عملکرد و حاصل پیاده ســازی برنامه  ها و سیاست های مدون 

و منسجم برشمرد.

در ششمین دوره عملکرد HSEE واحدهای تابعه ایمیدرو؛
واحد HSEE شرکت ماهان سیرجان به »سطح 

عالی« ایمنی رسید
 HSEE(ششمین دوره ممیزی عملکرد ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
( واحدهای تابعه ایمیدرو در شــرکت توســعه فرآوری صنایع و معادن ماهان 
ســیرجان بهره بردار معدن ۵ گل گهر طی دو روز برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی گروه مالی گردشــگری، علی بهمنی سرممیز سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایــع معدنی ایران )ایمیدرو( در مراســم اختتامیه این دوره گفت: 
شــرکت ماهان سیرجان در ۳ سال گذشته توانســته روند رو به رشدی را طی 
کند و اقدامات قابل توجهی به ویژه در اجرای ۵S که از اصول مهم ایمنی است 
را انجام دهد.علی بهمنی افزود: رعایت دقیق و اصولی ۵S ، احداث ســاختمان 
بهداری، اســتقرار ماشین آالت آتش نشــانی و آمبوالنس، پیاده سازی نرم افزار 
ویژه HSEE، حضور فعال در مســئولیت های اجتماعی منطقه، نظم و انضباط 
پیمانکاران و حضور مشــاوران با درجه مناسب از جمله موارد اثرگذاری بود که 
منجر به کســب امتیاز الزم جهت رسیدن به ســطح عالی ایمنی برای شرکت 

ماهان سیرجان شد.

پیام دکتر حسینی به مناسبت سی و یکمین 
سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سی ویکمین سالگرد تاسیس 
این بانک، خطاب به جامعه صادراتی کشــور، مشتریان و همکاران پیام تبریک 
صادر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، متن پیام دکتر 

حسینی بدین شرح است:
صادرکنندگان گرامی، مشتریان عزیز و همکاران تالشگر

در آســتانه فرارسیدن سالروز تاسیس بانک توسعه صادرات ایران و در سالی که 
» تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گرفته، این بانک درصدد است تا یکی 
از اهداف راهبردی دولت سیزدهم مبنی بر افزایش سازوکارهای کارآمد هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید را در قالب زنجیره ارزش صادرات نشانه گیری کند.
بانک توسعه صادرات ایران با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده 
و درآمدهای ارزی پایدار برای کشــور، بیش از گذشــته در خدمت تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیان، پروژه های توسعه ای و بخش های تولیدی با مزیت 
رقابتی اســت. رشد ۱۰ درصدی تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانش بنیان در 
سال گذشته نیز بیانگر اهتمام و دوراندیشی اگزیم بانک ایران نسبت به ضرورت 
ها و الزامات توجه به این امر مهم و نقش آفرین در تحقق دیپلماســی اقتصادی 
کشــور است.اینجانب به نمایندگی از اعضای هیات مدیره و مدیران، فرارسیدن 
۱۹ تیرماه ســالروز تأسیس این نهاد اثرگذار صادراتی را حضور تمامی همکاران 
و صادرکننــدگان عزیز تبریک گفته و موفقیت این مجموعه را در جهت تحقق 

اهداف کالن تجارت بین الملل از خداوند منان خواستارم.
سیدعلی حسینی- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت؛
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 

سرمایه گذاری عام با سود 1۸ درصد
فروش و انتشار اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله 
با ســود علی الحســاب ۱۸ درصد در بانک مسکن آغاز شــد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن – هیبنا ، انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام یک ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد به طور ساالنه در 
بانک مسکن آغاز شد.این اوراق با بازخرید ۱۰ درصد ساالنه می باشد که انتشار و 
فروش آن از ۱۵ تیرماه سال جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.بر همین 
اساس، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله منتشره در ۱۵ 
تیرماه ســال ۱۴۰۰ به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت  دار 

ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله جدید تبدیل می شود.

مدیرعامل بانک کارآفرین
قرض الحسنه؛ بستری مناسب برای توسعه 

کارآفرینی است
احمد بهاروندی با اشاره به آغاز دومین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه 
نیک آفریــن، بر ترویج فرهنگ ســخاوت و بخشــندگی در جامعه تاکید کرد و 
قرض الحســنه را یک الگوی مهم در ســبک زندگی ایرانی - اسالمی دانست.به 
گزارش روابــط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمــد بهاروندی در گفت و گو با 
خبرنگار واحد ارتباطات، به آغاز دومین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه 
نیک آفرین اشــاره کرد و گفت: از ســال گذشــته  با اجرای طرح حســاب های 
قرض الحســنه نیک آفرین و افتتاح حساب قابل توجه از سوی مشتریان محترم، 
طرح های تســهیالتی  بانک نیز افزایش یافت به نحوی که توانستیم با ارائه انواع 
تسهیالت از جمله فرزند آوری، ازدواج، کمک  هزینه تحصیلی و تسهیالت حمایت 
از تولید، گام های موثرتری در ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و رفاه بیشتر 
شهروندان برداریم.بهاروندی با تاکید بر اینکه قرض الحسنه بستری مناسب برای 
توسعه کارآفرینی است، ترویج این مهم را اشاعه فرهنگ سخاوت و بخشندگی 

در جامعه دانست .

طی سه ماه صورت گرفت؛ بیش از 
51 هزار نفر از بانک ملی ایران وام 

ازدواج دریافت کردند
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در تمامی شعب بانک ملی ایران 
در سراســر کشور با رویکرد تسریع و تسهیل در امر مقدس ازدواج 
جوانان بی وقفه پرداخت می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، این بانک در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی 
خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، 
طی سه ماه ابتدای سال جاری با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، تعــداد ۵۱ هزار و ۱۱ نفر را به خانه بخت فرســتاد.بر این 
اساس، این تسهیالت به ارزشی بالغ بر ۶۹ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال 
پرداخت شده و با احتساب تعداد فقره تسهیالت اعطایی، بانک ملی 
ایران به طور متوسط ۷۶۹ فقره وام ازدواج در هر روز پرداخت کرده 
اســت.بانک ملی ایران در همین مدت تعداد ۱۸ هزار و ۵۱۹ فقره 
تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری در مجموع به مبلغ ۷ هزار و 
۷۱۰ میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت 
کرده است.اکنون براساس قوانین باالدستی سقف وام قرض الحسنه 
ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوجین یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۱۰ساله و نرخ چهار درصد کارمزد 
از سوی بانک ملی ایران پرداخت می شود.گفتنی است ترویج سنت 
حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاست های اعتباری 
بانک ملی ایران محســوب می شود که این بانک طی سال گذشته 
یک چهارم از کل تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در 

شبکه بانکی پرداخت کرده است.

 هدیه همراهی بیمه تعاون را
 دریافت کنید

بیمه تعاون به پاس قدردانی همراهی شما، در سالروز تأسیس خود، 
جایــزه هدیه می دهد.به گزارش روابط عمومــی بیمه تعاون، این 
شرکت در نظر دارد تا به مناسبت سالروز تأسیس خود، مسابقه ای 
را با عنوان »گرداننده شانس« برگزار کند.بر این اساس، افراد عالقه 
مند می توانند از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ و به مناســبت سالروز تأسیس 
http:// شــرکت بیمه تعاون، ابتدا صفحه اینســتاگرام به نشانی
instagram.com/taavonins_co را دنبال )Follow( کرده 
و ســپس وارد صفحه گردونه شانس شده و از جوایز در نظرگرفته 
شده بهره مند شوند.برای ورود به گردونه شانس الزم است تا شماره 
تلفنی که به نام فرد شــرکت کننده ثبت شده است در سامانه درج 
شود؛ همچنین هر فرد می تواند با دعوت از یک دوست خود، یکبار 
شــانس حضور در گردونه شــانس قرعه کشــی کارت هدیه ۱۰۰ 
میلیون ریالی را دریافت کند.قابل توجه اســت که این هدایا شامل 
کارت های هدیه ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزارتومانی خرید 

بیمه نامه خواهد بود.

در یک گفت وگوی کارشناسی بررسی شد

نسخه کارشناسی برای مهار پول  سرکش

یک کارشناس بانکی، شــرط تداوم روند کاهشی در نرخ 
رشد نقدینگی را در ســاماندهی کسری بودجه و نظارت 
بــر بانک ها با تقویت دســتگاه نظارتی بانــک مرکزی از 
طریق تصویــب قانون جدید بانک مرکزی اعالم کرد.علی 
سعدوندی در گفت وگو با ایسنا، درباره تغییرات روند رشد 
نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: اینکه 
در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی مقداری 
کاهش پیدا کرده، درست است اما باید به این نکته توجه 
کرد که براســاس آمار پولی منتشر شــده در اردیبهشت 
مــاه، پایه پولی در این ماه افزایش یافته و باید دید که در 

خردادماه هم این آمار افزایشی است یا خیر؟ 

سختگیری برای رشد نقدینگی نشده است

وی افزود: طی چهار ســال گذشته که نرخ رشد باالیی در 
تــورم، نقدینگی و پایه پولی صــورت گرفت، برای مدتی 
ایــن متغیرها کاهش پیــدا کردند اما رونــد صعودی در 
آن ها دوباره شــروع شد. بنابراین، در حال حاضر باید دید 
کــه چه میزان انگیزه و جدیــت در بانک مرکزی و دولت 
وجــود دارد تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند  و اکنون 
نمی توان قضاوت خاصی در این زمینه داشــت. در کل اگر 
اقدام موثری انجام شود، باید نرخ سود بین بانکی تغییرات 
قابل مالحظه ای کند که اینگونه نیست و فعال سخت گیری 
خاصی در کنترل نقدینگی صورت نگرفته است. سعدوندی 
ادامه داد: دولت قبلی در ماه های پایانی ســال تصمیم به 
افزایش نقدینگی گرفت که استراتژی اشتباهی بود و این 
رشــد در چند ماه ابتدایی دولت فعلــی نیز ادامه یافت و 

طبیعی بود که اکنون مقــداری کاهش یابد اما مهم تر از 
این کاهش، رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به زیر 

۲۰ درصد است. 

شروط نرخ رشد کمتر از 20 درصد برای نقدینگی 
این کارشناس اقتصادی شروط رسیدن نرخ رشد نقدینگی 
و پایه پولی به زیر ۲۰ درصد را برشــمرد و گفت: نخستین 
شــرط، به سامان رسیدن کســری بودجه دولت است که 
تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی شــود اما امید است 
که کسری بودجه به سامان برسد. نظارت بر نظام بانکی نیز 
دومین شرط است که در این زمینه باید قانون جدید بانک 
مرکزی به تصویب برســد، زیرا، سختگیری در نظام بانکی 
دیده نمی شود و نظام مقرراتی کشــور مدافع ناظر بانکی 
نیســت؛ این روند باید تغییر کند تا دستگاه نظارتی بانک 
مرکزی از پشتوانه الزم برخوردار شود. آمار بانک مرکزی از 
متغیرهای پولی و بانکی نشان می دهد که حجم نقدینگی 
به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رســیده و نسبت به 
اســفندماه سال گذشــته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته 
است. همچنین، در آمار اردیبهشت ماه بانک مرکزی حجم 
نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت 
به پایان ســال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۳.۶ 
درصد( به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشــان می دهد. 
عالوه بر این، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.رشــد پایه پولی نیز 
در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ 
درصد رســید که پایه پولی در پایان اردیبهشــت ماه سال 
۱۴۰۱ )معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان 
سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه 
با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۷.۴ درصد( 

به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

ارزش واقعی سهام عدالت درحالی رو به نزول است که پرتفوی 
آن از چند ســهام با ارزش تشکیل شده است اما هرکدام از این 
ســهم ها تحت تاثیر روزهای قرمز بازار ســرمایه از ارج و قرب 
افتاده اند و همانند گذشــته نه چندان دور، ارزشــی ندارند.به 
گزارش ایسنا، سهام عدالت همان دارایی که از سوی مسئوالن 
با ارزش خوانده می شود و حدود ۴۹ میلیون مشمول دارد، پس 
از آزادســازی در سال ۱۳۹۹ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت 
ســر گذاشــته و ارزش واقعی آن که طی دو سال گذشته،  از 
۲۰ میلیــون تومان نیز فراتر رفته بــود تا کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان نیز کاهش یافته اســت.بر این اساس ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال 
۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی 

که قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون 
و ۷۰۰ هــزار تومان کاهش یافته بود. ســهامی که در روزهای 
نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد 
ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.در این 
راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت 
بــا ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیــش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حــدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این 
ارزش شد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه ســال گذشته، ۱۰ میلیون 
و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشــت.اما در نهم فروردین ماه سال 
جدید ارزش واقعی این ســهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 

۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در 
اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان 
رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت 
و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای 
پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در ۱۰ 
خردادماه، ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار 
تومانــی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز  
حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.بر این اساس چراغ های 
قرمز بورس بر ســهام عدالت نیز ســایه انداخته و ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حتی نسبت به 
حدود ۲۰ روز قبل باز هم کاهش داشته و به ۱۲ میلیون و ۱۲۸ 
هزار تومان رسیده است.البته همه این مباحث درحالی مطرح 
می شود که امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد 
و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین 
تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال 

۱۳۹۹ و پس از ســقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم 
بــا وجود وعده های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی 
درمورد تعیین تکلیف ســهام عدالت، ادامه دارد.بر اساس این 
گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
می توانند با مراجعه به ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی 

سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

سرنوشت تلخ یک سهام با ارزش
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گزیده خبر
تقابلجدیدبایدنوجمهوریخواهان

تهران-ایرنــا- تالش رئیس جمهــوری دموکرات آمریکا بــرای مقصر جلوه دادن 
جمهوری خواهان در مشکالت اقتصادی، روند جدیدی از تقابل بین این دو حزب 
را در فضای مجازی رقم زد.به گزارش ایرنا، فاکس نیوز در گزارشــی با اشــاره به 
توئیت های بایدن در ارتباط با نقش جمهوری خواهان در مشکالت کنونی آمریکا 
نوشــت: بایدن در این توئیت ها، جمهوری خواهــان را به ممانعت از پایین آمدن 
قیمت سوخت، غذا، بهداشت و دارو متهم کرد.بایدن روز  گذشته در رشته توئیتی 
گفتــه بود: جمهوری خواهان کاری انجام نمی دهند جز اینکه مانع از تالش های 
ما برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی، مراقبت های بهداشتی و 
دارویی شوند. این درست نیست و به همین خاطر، این انتخابات، تا این حد مهم 
اســت.کاربران توئیتر به بایدن برای این رشته توئیت حمله کردند و »کیمبرلی 
مورین« یک تحلیلگر سیاســی محافظه کار خطاب به بایدن نوشت: آمریکایی ها 
واقعیت را می دانند و کســی خریدار »بازی ســرزنش« تو نیست. تورم کنونی 
به شــما و دموکرات ها تعلق دارد و سیاست های شما آنرا بدتر کرده است.»متیو 
بتلی« نویســنده آمریکایی خطاب به رئیس جمهوری آمریکایی نیز نوشت: شما 
فاســد هستید و عمدا آمریکا را به ویرانی می کشــید.»مارک زینو« یک مجری 
رادیویی نیز با اشــاره به ادعاهای ســابق بایدن درباره اینکه جنگ اوکراین علت 
گرانی هاست، نوشت: وای! من فکر کرده بودم که روسیه مقصر است!!»کریستینا 
پوشاو« سخنگوی فرماندار فلوریدا نیز در پیامی کنایه آمیز نوشت: من فکر کرده 
بودم این افزایش قیمت، کار پوتین است!!سناتور جمهوری خواه »تامی توبرویل« 
نیز نوشــت: بایدن آمریکایی ها را احمق فرض کرده است.فاکس نیوز با اشاره به 
سخنرانی انتخاباتی بایدن در چهارم جوالی ۲۰۲۰، پیش از پیروزی نوشت: بایدن 
وقتی می خواست رئیس جمهوری شــود، گفت: برعکس ترامپ، من مسئولیت 

اقداماتم را برعهده خواهم گرفت و دیگران را سرزنش نخواهم کرد.

۱۱ نفر نامزدی خود را برای جانشینی »جانسون« اعالم کردند
بعد از اســتعفای »بوریس جانسون« از ریاست حزب محافظه 
کار و نخســت وزیری انگلیس مرتبــا عرصه رقابت برای عهده 
داری این ســمت تنگ تر شــده و تا به حال ۱۱نفر از اعضای 
حزب محافظــه کار برای این منظور اعــالم آمادگی کرده اند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، روز پنجشنبه 
»بوریس جانســون«، نخســت وزیر بریتانیا پس از چند هفته 
جنجالی، چندین رســوایی اخالقی و باالخره کناره  گیری بیش 
از 5۰ تــن از مقام هــای دولتی از مقام خود اســتعفا داد. وی 
هنگام اعالم این خبر در برابر دفتر نخست وزیری در ساختمان 
شــماره ۱۰ خیابان داونینگ در لندن گفت: اکنون اراده حزب 
او به وضوح بر این اســت که رهبر و در نتیجه نخســت وزیری 
جدید داشــته باشد.جانسون از رهبری حزب کناره گیری کرد، 
اما گفت قصد دارد تا پاییز امســال به عنوان نخســت وزیر در 
سمت خود باقی بماند.حاال بعد از اعالم کناره گیری جانسون، 
مرتبا عرصه رقابت برای تصاحب جانشینی وی تنگ تر شده و 
تعداد نامزدها برای تصاحب این ســمت در حزب محافظه کار 
افزایش می یابد.»ان تی وی« آلمان در گزارشــی از ابراز تمایل 
لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس برای عهده داری جانشینی 
جانسون خبر داد. این زن 46 ســاله در مقاله ای برای روزنامه 
دیلی تلگــراف نامزدی خود را برای رهبری حزب محافظه کار 
حاکم اعالم کرد. تراس نوشت: او قادر است رهبری کند، نتایج 
را ارائه دهد و تصمیمات ســخت اتخاذ کند.لیز تراس 46 ساله 

گفت: من چشــم انداز روشنی از جایی که باید باشیم و تجربه 
و عزم برای رســیدن به آنجــا دارم. وزیر امور خارجه افزود: در 

ایــن انتخابات مانند یک محافظــه کار خواهم جنگید و مانند 
یــک محافظه کار حکومت خواهــم کرد.اندکی پس از تراس، 

رحمان چشتی، از نمایندگان حزب محافظه کار نیز کاله خود 
را بــه داخل این رینگ قدرت انداخــت و به این ترتیب تعداد 
نامزدهای رقابت برای جانشــینی بوریس جانسون رهبر حزب 
محافظه کار و نخســت وزیری به یازده نفر افزایش یافته است.

ساجد جاوید، وزیر بهداشت سابق، ریشی سوناک، وزیر دارایی 
سابق، دومنیک راپ و جرمی هانت وزرای خارجه سابق، گرانت 
شاپس، وزیر راه و ترابری و ناظم زهاوی، وزیر دارایی کنونی هم 
از جمله کسانی هستند که برای جانشینی جانسون ابراز عالقه 
کرده اند.پنی موردانت، وزیر دفاع ســابق انگلیس هم صبح روز 
یکشــنبه برای این منظور اعالم آمادگی کرد.ناظم زهاوی وزیر 
دارایی فعلی کابینه جانســون گفت که او می خواهد صلح را در 
کشور به ارمغان بیاورد و اقتصاد را تثبیت کند.شاپس، وزیر راه و 
ترابری در مصاحبه با روزنامه »ساندی تایمز« برگزاری انتخابات 
عمومی زودهنگام را رد کرده اســت.پیش بینی می شود کارزار 
انتخاباتی برای جانشینی بوریس جانسون شتاب بیشتری بگیرد. 
روزنامه »تلگراف« گزارش داد که روند انتخابات قرار است روز 
چهارشنبه ۱3 جوالی آغاز شــود. در هر دور کاندیداهایی که 
کمترین رای را کسب کنند حذف می شوند و در نهایت، اعضای 
حــزب در دور دوم بین دو نامزد باقی مانده تصمیم می گیرند.

تلگراف همچنین نوشته اســت که نتیجه انتخابات باید در 5 
سپتامبر مشخص شــود و نامزد پیروز در اوایل ماه اکتبر سال 

جاری نخست وزیر بریتانیا خواهد شد.

وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد، واشنگتن انتظار دارد روسای جمهور آمریکا و چین در هفته های آتی فرصت گفت وگو 
داشته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری در 
تایلند در پاسخ به این سوال که آیا جو بایدن و شی جینپینگ، روسای جمهور آمریکا و چین ممکن است در حاشیه نشست 
گروه ۲۰ در بالی در نوامبر سال جاری میالدی نخستین دیدار رو در روی خود را به عنوان دو رهبر برگزار کنند یا خیر، گفت: نمی توانم بگویم که آن موقع چه 
اتفاقی ممکن است بیفتد.وی افزود: همچنین نمی توانم بگویم که آمریکا چه کسی را برای حضور در نشست اپک در تایلند در همان ماه می فرستد.بلینکن تصریح 
کرد: در رابطه با شی جینپینگ و جو بایدن، انتظار ما این است که آنها در هفته های آتی فرصتی برای گفت وگو داشته باشند و اکنون نمی توانم بگویم که در پاییز 
چه اتفاقی ممکن است بیفتد.آمریکا، چین را اصلی ترین رقیب استراتژیک خود می داند و تاکید دارد که مشارکت در سطح عالی برای حفظ ثبات در روابط با پکن 
و جلوگیری از کشیده شدن ناخواسته آن به درگیری بسیار مهم است.بلینکن همچنین گفت: در حالی که ما شدیدا به دنبال شرکت در نشست اپک هستیم اما 

نمی توانم بگویم که چه کسی نماینده ما در این نشست خواهد بود اما می توانم تاکید کنم که آمریکا قطعا حضور پررنگی در این رویداد خواهد داشت.

تهران - ایرنا - کمیته خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی قزاقستان اعالم کرد که طبق توافق انجام شده، شهروندان جمهور ی اسالمی ایران، 
هند و چین می توانند ، بدون نیاز با اخذ روادید، به قزاقستان سفر کنند و حداکثر تا ۱4 روز اقامت داشته باشند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، 
رسانه های قزاقستان روز دوشنبه نوشتند که وزارت امور داخلی این کشور ، این قانون را از روز هشتم ژوئیه)۱7 تیر ماه جاری( به اجرا گذاشته 
و تاکید کرده اســت افرادی که با اســتفاده از این قانون، بدون روادید به قزاقســتان سفر می کنند، طی مدت اقامت خود در این کشور )۱4 
روز(، حق کار در این کشور ندارند.براساس این گزارش، کمیته خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان اعالم کرد این کشور 
طبق توافق های قبلی ، به طور زمینه یکجانبه سفر بدون روادید )سفر ۱4 روزه( را برای شهروندان ایران، هند و چین فراهم کرده است.طبق 

مقررات جدید  بدون روادید خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، شهروندان ایران، هند و چین می توانند از لحظه عبور از مرز تا ۱4 روز تقویمی بدون ویزا 
وارد قزاقستان شده و در این کشور اقامت کنند.در عین حال، کل دوره اقامت در قزاقستان بدون روادید نباید از 4۲ روز تقویمی در هر دوره شش ماهه)۱8۰ روز( بیشتر شود.  بر 
اساس این قانون، اتباع کشورهای یاد شده استفاده کننده از سفر ۱4 روزه بدون روادید به قزاقستان، از انجام فعالیت کاری و سایر فعالیت های مرتبط در طول سفر منع می شوند. 
این وزارتخانه توضیح داد: برای این اهداف، شهروندان کشورهای یاد شده باید از قبل مجوز کار و ویزای مناسب در قزاقستان دریافت کند.به گزارش ایرنا قاسم جومارت توکایف، 
رئیس جمهوری قزاقستان ماه گذشته در سفر به تهران، در دیدار با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: قزاقستان برای سفرهای ۱4 روزه اتباع ایرانی 

امکان ورود بدون روادید ایجاد می کند.

بلینکن: 

آمریکا انتظار دارد بایدن و شی در هفته های 
آتی مذاکره کنند

قزاقستان توافق لغو روادید با ایران را به اجرا گذاشت
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تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف غذاهای پرچرب در طوالنی 
مدت نه تنها باعث افزایش وزن شود، بلکه به مغز نیز آسیب می رساند.

به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، براساس یک مطالعه 
 )Xin-Fu Zhou(»بین المللی به سرپرســتی پروفسور »شــین فو ژو
دانشــمند علوم اعصاب دانشگاه اســترالیای جنوبی)UniSA(، ارتباط 
واضحی بین ابتال به دیابت و به دنبال آن زوال توانایی های شــناختی 
و ابتال به اضطراب، افســردگی و شــدت گرفتن بیماری آلزایمر در 
موش هایی که به مدت ۳۰ هفته رژیم غذایی پرچرب مصرف کردند، 
وجود دارد.عالوه بر آن موش هایی که عملکرد شــناختی آنها مختل 
شــده بود به دلیل کاهش سوخت وساز ناشــی از تغییرات مغزی، به 
احتمال بیشــتری دچار اضافه  وزن می شــدند.محققان استرالیایی و 
چینی یافته های خود را در مجله Metabolic Brain Disease منتشــر 
کرده اند.الریســا بوبروســکایا)Larisa Bobrovskaya(، عصب شناس و 
بیوشیمی دان دانشــگاه استرالیای جنوبی می گوید که این تحقیقات 
بر شــواهد رو به رشدی که ارتباط چاقی مزمن و دیابت را با بیماری 
آلزایمر نشــان می دهند، می افزاید. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ 
تعداد مبتالیــان به این بیماری ۱۰۰ میلیون مورد برسد.پروفســور 
بوبروسکایا می گوید: چاقی و دیابت سیستم عصبی مرکزی را مختل 
و اختالالت روانپزشکی و زوال شناختی را تشدید می کنند. ما این را 
در مطالعه خود با موش ها نشان دادیم.در این مطالعه، موش ها به دو 
دسته تقسیم شدند و به مدت ۳۰ هفته به طور تصادفی تحت یک رژیم 

غذایی استاندارد یا یک رژیم غذایی پرچرب قرار گرفتند. 

بررسی جدید پژوهشگران هلندی نشان می دهد که مصرف آنتی بیوتیک 
می تواند به آســیب پذیری در برابر احساسات منفی و بروز افسردگی 
منجر شود.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، بررسی های 
 Laura(»و »لورا استینبرگن )Katerina Johnson(»کاترینا جانســون«
Steenbergen(، پژوهشگران »دانشگاه لیدن«)Leiden University( هلند 
نشــان می دهد افرادی که طی سه ماه پیش از آزمایش آنتی بیوتیک 
مصرف کرده اند، توجه بیشــتری به حاالت منفــی چهره دارند. این 
موضوع ممکن است توضیح دهد که آنتی بیوتیک ها چگونه خطر ابتال 
به افســردگی را افزایش می دهند.پژوهش های پیشین نشان داده اند 
که اســتفاده از آنتی بیوتیک ها بر جمعیت میکروبی روده تأثیر منفی 
می گذارد. جانسون گفت: اســتفاده از آنتی بیوتیک ها می تواند اثرات 
بدی بر ســالمتی ما داشته باشد. ما می دانیم که میکروبیوم روده در 
حیوانات و انسان ها نه تنها بر سالمت جسمانی تأثیر می گذارد، بلکه با 
مغز نیز در تعامل است و بر احساسات و شناخت تأثیر دارد.جانسون 
و اســتینبرگن به بررسی این موضوع پرداختند که آیا با توجه به این 
که شــرکت کنندگان اخیرا یــک دوره آنتی بیوتیک مصرف کرده اند، 
تفاوت هایــی در نحوه پردازش محرک های عاطفــی آنها وجود دارد 
یا خیر.شرکت کنندگان، دانشــجویان جوان و سالمی بودند که برای 
بیماری های نسبتا جزئی تحت درمان قرار داشتند. زمانی که آنها برای 
این پژوهش انتخاب شدند، عفونت بهبود یافته بود.این پژوهش نشان 
داد افرادی که آنتی بیوتیک مصرف کرده اند، توجه بیشتری به حاالت 
منفی چهره دارند. شــرکت کنندگان به ویژه به حاالت غمگین چهره 

توجه بیشتری داشتند.

 رژیم غذایی پرچرب مغز 
را کوچک می کند

مصرف آنتی بیوتیک، انسان را 
مستعد افسردگی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره ساالنه گاوبازی" سان فرمین" در شهر پامپلونا در شمال اسپانیا

Special Edition 1 مالقات با خودروی خاص پول استار
پول استار ۱ یکی از جذاب ترین خودروهای کوپه ای است که در سال های اخیر به بازار عرضه شد. با وجود اینکه پول استار ۱ کاری انقالبی 
انجام نداد اما ثابت کرد که ســوئدی ها حرف های زیادی برای گفتن دارند و صنعت باید آن ها را از همیشــه جدی تر بگیرد. حال یکی از 
خاص ترین نســخه های این خودروی زیبا با عنوان »Special Edition« که تنها ۲۵ عدد از آن تولید شــده است، وارد بازار دست دوم شده 
است.این پول استار ۱ خاص، به عنوان آخرین نمونه تولیدی پول استار هیبریدی معرفی شد تا پایانی خوش را برای این خودروی فوق العاده 
رقم بزند. تشخیص این نسخه از نمونه های عادی پول استار ۱ کار آسانی است؛ چراکه این نسخه خاص با رنگ منحصربه فرد طالیی مات 
و اجزای گوناگون فیبرکربنی روانه بازار شــده اســت. البته رینگ های ۲۱ اینچی آلیاژی سیاه براق با برش الماسی که سوار بر تایرهای 
پیرلی P-Zero هستند نیز از دیگر بخش های متمایزکننده پول استار Special Edition ۱ هستند. تایرهای این خودرو برای جلو و عقب به 
ترتیب در اندازه های ۳۰/۲۷۵ و ۳۰/۲۹۵ عرضه می شوند.پول استار ۱ نیروی خود را از یک واحد احتراقی ۴ سیلندر ۲ لیتری توربوشارژ 
و سوپرشارژ در محور جلو می گیرد که به همراه یک جفت موتور الکتریکی به نیرودهی به این خودروی زیبا می پردازند. موتورهای برقی 

که باالی محور عقب قرار گرفته اند، نیروی خود را از یک بسته باتری ۳۴ کیلوواتی می گیرند.

انتخاب لواندوفسکی در صورت ناکامی در انتقال به بارسلونا
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ در صورت ناکامی در انتقال به بارسلونا دوست دارد راهی چلسی شود.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میل، به نظر می رســد که تصمیم روبرت لواندوفســکی برای جدایی از بایرن مونیخ قطعی است. این مهاجم لهستانی یک 
فصل دیگر با بایرن قرارداد دارد. با وجود آنکه سران باشگاه بایرن تمایلی برای از دست دادن ماشین گلزنی خود ندارند اما او اصرار 
دارد که تیم را ترک کند.بارســلونا گزینه اصلی و نخست لواندوفسکی در صورت جدایی از بایرن مونیخ است و او اعالم کرده که 
دوست دارد پیراهن آبی اناری ها را بر تن کند.بارسلونا در شرایط مالی خوبی به سر نمی برد و این مساله باعث شده که انتقال 
لواندوفسکی به آبی اناری ها در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد. آبی اناری ها تنها مشتری ستاره لهستانی بایرن مونیخ نیستند. 
پاری ســن ژرمن و چلسی هم سخت به دنبال جذب این بازیکن هستند.طبق اعالم روزنامه دیلی میل، لواندوفسکی در صورت 
ناکامی در انتقال به بارسلونا دوست دارد راهی لیگ برتر انگلیس شود تا پیراهن چلسی را بر تن کند.چلسی هم به دنبال جایگزینی 
شایسته برای روملو لوکاکو است و به همین خاطر به جذب لواندوفسکی ابراز عالقه نشان داده است.لواندوفسکی هنوز به تمرینات 

پیش از فصل بایرن مونیخ برنگشته است. او قرار است که سه شنبه در تمرینات حاضر شود.

رد رخابات عاشقان کوییست
وندرو خاهٔن رپریوییست

طوق داران چشم آن ماهند
ره کجا بسته طاق اربوییست

هب نفس چون نسیم جان بخشد
ره رکا از نسیم او بوییست

ورقی باز رکدم از سخنش
زری ره توی آن سخن توییست

من ازو دور و او هب من زندیک
رپده اندر میان من و اوییست

سوی او راهبر ندانم شد
ات رما رخ هب ساهی و موییست

پیشنهاد

چهره روز

برادران کارامازوف
رمــان بــرادران کارامــازوف آخرین اثر نویســنده 
بزرگ روس، فیودور داستایفســکی است. رمانی که 
داستایفسکی سه سال از آخرین سال های عمر خود را 
صرف نوشتن آن کرد. این رمان نهایتا در سال ۱۸۸۰ 
به پایان رســید و اگر نویسنده از دنیا نمی رفت قصد 
داشت داستان آن را ادامه دهد. به اعتقاد بسیارانی این 
رمان بزرگ ترین رمان داستایفسکی است.همان طور 
که احتماال می دانید، داستایفسکی شاهکارهای زیادی 
خلق کرده اســت که بیشتر آن ها را نیز در کافه بوک 
معرفی کرده ایم. اما در این میان معرفی رمان برادران 
کارامازوف یکی از ســخت ترین موارد خواهد بود. این 
رمان به حدی بزرگ است که محال است کسی بتواند 
در یک معرفی به همه جنبه های کتاب اشــاره کند. با این حال امیدواریم در این معرفی شــما را 
ترغیــب کنیم که این اثر بزرگ را بارها و بارها بخوانیــد. در همان ابتدای کار و با خواندن اولین 
جمالت داستان، خواننده متوجه می شــود که این رمان با دیگر رمان های داستایفسکی متفاوت 
است. نویسنده در ابتدای داستان موضوع مهمی را بیان می کند و این موضوع مهم، مرگ اسرارآمیز 
و دلخراش زمیندار مشهور فیودور پاولویچ کارامازوف است. فردی که این رمان درباره او و پسرانش 
اســت. فردی که از گونه ی آدم های عجیب روزگار اســت، از گونه ای که فراوان به آن ها برخورد 
می کنیم. اما قبل از این اتفاق مهم روای داســتان یک مقدمه آورده اســت.در مقدمه ای که روای 
داســتان آورده اســت و اتفاقا خودش آن را زاید می داند، او قهرمان رمان را آلکســی فیودورویچ 
کارامازوف معرفی می کند. آلکسی یا آلیوشا سومین پسر فیودور پاولویچ است که راوی اعتقاد دارد 

به هیچ وجه مرد بزرگی نیست اما با این حال او را قهرمان داستان می داند. ....

فیودور داستایفسکی
فیــودور میخایلوویــچ داستایِفســکی زادهٔ ۱۱ نوامبر 
۱۸۲۱ – درگذشتهٔ ۹ فوریهٔ ۱۸۸۱(، نویسندهٔ مشهور و 
تأثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر به فرد آثار وی 
روانکاوی و بررســی زوایای روانی شخصیت های داستان 
اســت. بســیاری او را بزرگترین نویسنده روان شناختی 
جهان به حساب می آورند. سوررئالیستها، مانیفست خود 
را بر اســاس نوشته های داستایِفسکی ارائه کرده اند.اکثر 
داســتان های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت 
مردمی ست عصیان زده، بیمار و روان پریش. او ابتدا برای 
امرار معاش به کار ترجمه پرداخت و آثاری چون اورژنی 
گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر فریدریش شــیلر را 
ترجمه کرد. در اکثر داســتانهای او مثلث عشقی دیده 
می شــود، به این معنی که خانمی در میان عشــق دو مرد یا آقایی در میان عشق دو زن قرار می گیرد. 
در این گره افکنی ها بســیاری از مسایل روانشناســانه که امروز تحت عنوان روانکاوی معرفی می شود، 
بیان می شود و منتقدان، این شخصیت های زنده و طبیعی و برخوردهای کاماًل انسانی آن ها را ستایش 
کرده اند. فیودور میخایالویچ فرزند دوم خانواده داستایِفســکی در ۱۱ نوامبر۱۸۲۱ به دنیا آمد. پدرش 
پزشــک بود و از اوکراین به مســکو مهاجرت کرده بود و مادرش دختر یکی از بازرگانان مسکو بود. در 
ده ســالگی والدینش مزرعه ای کوچک در حومه شــهر توال در نزدیکی مسکو خریدند که از آن به بعد 
تابستان ها را در این مکان می گذراندند.در ۱۸۳۴ همراه با برادرش به مدرسهٔ شبانه روزی منتقل شدند 
و ســه سال آنجا ماندند. در پانزده سالگی مادرش از دنیا رفت. در همان سال امتحانات ورودی دانشکدهٔ 
مهندسی نظامی را در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و در ژانویهٔ ۱۸۳۸ وارد دانشکده شد. 

در تابستان ۱۸۳۹ خبر فوت پدرش به او رسید.

سینما

شــاید در طول دهه ها از عمر سینمای ایران، تنها فیلم 
»شــب بیســت و نهم« را اثر جدی در ژانر وحشــت و 
ترســناک با موضوع جن و آل می شد قلمداد کرد. حاال 
اما با تولید دو اثر در چند ســال گذشته، با این موضوع، 
این نوع از ســینمای ایران به عرصه های بین المللی هم 
راه یافته اســت.،فیلم سینمایی »شــب بیست و نهم« 
سال ۱۳۶۷ توسط حمید رخشانی ساخته شد و سپس 
به عنوان تنها محصول این ژانر، در ویدیوکلیپ های کرایه 
فیلم، به جایگاه ویژه ای در نزد مخاطبان دست یافت.پس 
از آن، تالش های جسته و گریخته کمرنگی در این زمینه 
در برخی آثار صورت گرفت اما آثار ژانر جنایی دلهره آور 
بیشتر راوی خشونت هایی بودند که بعضاً با بنیه سینمای 
ایران در این حوزه، حتا موقعیت های طنز ناخواسته برای مخاطبان ایجاد کردند. ۳۰ سال طول کشید 
تا سینمای ژانر ترسناک ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد ساخته شدن فیلم »پوست« توسط بهمن و بهرام 
ارک شــد. این فیلم با توجه کردن به فرهنگ عامه اقلیم آذربایجــان، به طور جدی پای جن ها را به 
ســینمای ایران باز کرد.پس از توفیق های نسبی این فیلم، دو ســال بعد، »زاالوا« هم به کارگردانی 
ارسالن امیری به موضوع »جن« در یک اثر سینمایی توجه کرد.روستای کردنشین و کوهستانی زاالوا 
محل مراجعه جن ها اســت. حداقل، این چیزی اســت که ساکنان آن تصور می کنند. این تصور باعث 
می شود که بدون هیچ عینیتی، هر چند وقت در روستا درگیری های خونینی نسبت به کسانی شکل 
گیرد که تصور می شــود توسط جن ها تسخیر شده اند.یک گروهبان ژاندارمری به همین دلیل تفنگ 
های شکاری اهالی روستا را توقیف می کند و فرد مدعی جن گیری را هم که مردم روستا به او باور پیدا 

کرده اند، بازداشت می کند. 

سینمای ترسناک ایران جان می گیرد؟
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