
اعالم جزئیات دورکاری کارمندان 
استان تهران

جزئیات دورکاری کارمندان اســتان تهران برای فردا چهارشنبه ۱۴ 
دی ماه از ســوی کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعالم شــد.به 
گزارش ایسنا، کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران دورکاری کارمندان 
دستگاه های اجرایی استان را برای فردا چهارشنبه ۱۴ دی ماه تصویب 
کرد. لذا مقرر شــد به روسای دســتگاه های اجرایی توصیه شود با 
درخواســت دورکاری آن دسته از کارمندانی که فعالیت شان قابلیت 
دورکاری دارد، موافقت کنند.این پیشــنهاد از سوی اعضای کمیته 
اضطرار آلودگی هوای تهران طرح و به مراجع باالدســتی ارائه شد. 
پیش بینی اداره کل هواشناســی استان تهران برای روز چهارشنبه 
افزایــش غلظت و انباشــت آالینده ها در اســتان تهران اســت. لذا 
اعضای این کمیته با اجماع پیشــنهاد دورکاری فعالیت آن دسته از 
کارمندانی که امکان و قابلیت دورکاری دارند را به مراجع باالدستی 
ارائه داد.بر این اساس بنا به تشخیص روسای دستگاه ها و سازمان ها 
در اســتان تهران برای فردا چهارشــنبه ۱۴ دیماه زمینه دورکاری 
کارکنان دســتگاه ها میسر است و توصیه می شود روسای دستگاه ها 

با درخواست دورکاری کارمندان موافقت کنند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان ها است.به گزارش ایسنا، مسعود 
ستایشی در نشست خبری درباره ۹ دی ماه گفت: در ۹ دی ماه سال ۸۸ مواردی حادث شد و شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه که تاکید 
و تشریح  کنیم کم است. ۹ دی ماه سال ۸۸ در تاریخ ما ماندگار شد و این روز، روز تجلی ملت غیور ایران در برابر دشمن بود که سعی داشتند ارزش های 
ملت بزرگوار ایران را مورد تهاجم قرار دهند. مردم ما در ۹ دی ماه فراتر از سالیق و سیاست های فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آنها به کرامت اهلل 

خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض  به این حریم به احدی داده نمی شود.....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی قوه قضاییه:

کیفرخواست دو فرانسوی به اتهام جاسوسی صادر شده است
info@sobh-eqtesad.ir

پالک سوم روی وسایل نقلیه می نشیند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اعالم آخرین وضعیت اجرای 
طرح نصب پالک ســوم بر روی وسایل نقلیه، اعالم کرد که این طرح 
به زودی اجرایی خواهد شــد.به گزارش ایسنا، گرچه تکلیفی قانونی از 
ســال ۱۳۸۴ پلیس را ملزم به نصب پالک سوم بر روی خودروها کرده 
بود، اما نخستین بار سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی کشــور بود که پس از گذشــت حدود ۱۵ سال از ضرورت 
اجرایی شدن آن سخن به میان آورد. او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ 
از برنامه ریزی برای نصب پالک ســوم روی خودروها خبر داد.هادیانفر 
که در دوران مدیریتش بر پلیس راهور طرح های هوشمندســازی در 
این پلیس نظیر کروکی الکترونیک، نوبت دهی اینترنتی مراکز تعویض 
پــالک، دریافت آنالین خدمات تعویض پالک و ... را اجرا کرده بود، در 
اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز دوباره به موضوع پالک سوم خودروها 
اشــاره کرد و گفت که »نصب پالک سوم روی وسایل نقلیه به تصویب 
فرماندهی انتظامی کشور رســیده و برابر قانون از سال ۱۴۰۱ اجرایی 
خواهد شــد.« او در تیر ماه امسال نیز اعالم کرد که » در بحث پالک 
سوم نیز عمده کار صورت گرفته و از شرکت های دانش بنیان درخواست 
کردیم که برای تولید چیپ پالک ســوم به ما کمک کنند.«حاال و در 
شرایطی که سال ۱۴۰۱ نیز رو به پایان است، رئیس پلیس راهور فراجا، 
آخرین وضعیت اجرای پالک سوم را شرح داده است. سردار سیدکمال 
هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: » نصب پالک سوم روی 
خودروها کار بســیار اثربخش و درستی است که باید انجام شود، این 
موضوع تکلیف قانونی سال ۸۴ است که به دالیل مختلفی اجرا نشده 

بود و از وقتی که من به پلیس راهور آمدم پیگیر اجرای آن هستم.«

آخرین وضعیت اجرای طرح پالک سوم
وی درباره اینکه درحال حاضر نصب پالک ســوم در چه مرحله ای قرار 
دارد، گفــت: » در حال حاضر ما در مرحله تولید نرم افزار هســتیم و 
نرم افزارهای این پالک ســوم باید آماده شــود. این موضوع در اولویت 
قرار دارد. موضوع دیگر بحث چیپ هایی اســت که باید زیر شیشــه و 
آئینه خودرو نصب شــود. برای این موضوع خود من به دانشــگاه های 
مختلفی مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم 
و صنعت و ... رفتم و جلســاتی را داشــتیم، آنها آماده بودند که بیایند 
و در تولید چیپ به ما کمک کنند. این موضوع خوبی اســت که سبب 
می شود وابســتگی ارزی هم نداشته باشیم.«رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی فراجا افزود: »در مواردی که اشاره کردم اقداماتی انجام شده 
اما برخی مشکالت هم هنوز وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که باید 
تهیه شود، دستگاه خواننده این چیپ هاست که در واقع به آن »چیپ 

ریدر« می گویند و ما این راه هم باید تهیه کنیم.«

فواید نصب پالک سوم روی خودروها چیست؟
هادیانفر با تاکید بر اینکه نصب پالک ســوم روی خودرو الزام قانونی 
دارد، درباره فواید نصب پالک سوم نیز گفت: »این پالک ها فواید زیادی 
دارد، از جمله اینکه در کشــف خودروهای ســرقتی بسیار موثر است. 
در مورد پالک های مخدوش و دســتکاری شده بسیار کارآمدی دارد 
و پلیــس دیگر برای اصالت خودرو نیز نیازی بــه کنترل تمام اجزای 
خودرو ندارد.«وی ادامه داد: » گاهی برخی از رانندگان گالیه می کنند 
در محلی نبوده اما از آن محل برای آنان پیامک جریمه آمده اســت و 
بعد که پیامک را بررســی می کنیم متوجه می شویم که فردی پالکش 
را مخدوش کرده است. با اجرای طرح پالک سوم می توان از مخدوش 
کردن پالک ها و جرایم مربوط به این تخلف جلوگیری کرد. همچنین 
افســر راهور برای اینکه اصالت یک ماشین را چک کند، باید کاپوت را 
باال بزند و شــماره شاسی را نگاه کند که با اجرای پالک سوم دیگر به 
این کار نیازی نیست و افسر می تواند کنار خیابان با دست افزارش این 
پالک را اسکن و مشخصات را مشاهده کند.«هادیانفر درباره اینکه طرح 
پالک ســوم چه زمانی اجرایی خواهد شــد، به ایسنا گفت: »ما تالش 
داریم که پالک سوم تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به اجرا برسد و فاز اولیه 
آن اجرایی شود، اقداماتی که انجام می دهیم نیز در همین راستا است.«

پالک سوم چیست؟
پالک ســوم چیپی اســت که زیر شیشــه جلو و زیر آئینه باید نصب 
می شود و اطالعات VIN و ســایر اطالعات مورد نیاز درباره خودرو در 
آن گنجانده می شــود. اطالعات موجود بــر روی این چیپ به صورت 
RFID در اختیار پلیس قرار می گیرد تا مأموران راهور بتوانند با دســت 
افزارهایــی که دارند این اطالعات را بخوانند و به هویت اصلی مالک و 

خودرو پی ببرند.

 شاغلین دهک اول بیشتر است اما فقط 
۱۲ درصد  بیمه هستند

اقتصاد نیوز نوشت:براساس جدیدترین گزارش پایش فقر سال ۱۴۰۰، شاغلین دهک اول بیشتر 
اســت اما فقط ۱۲ درصد بیمه هستند.بر اساس نمودار ذیل، هرچه دهک درآمدی کمتر است، 
تعداد خانوارهای دارای عضو شاغل بیشــتر است. یعنی در دهک های پایین درآمدی وابستگی 
معیشــیت خانوار به درآمد حاصل از شــغل بیشتر است و از دســت رفتن شغل اثر بیشتری بر 
روی معیشت خانوار نسبت به دهک های باالیی دارد.همچنین هر چه به سمت دهک های باالیی 
حرکت می کنیم، خانوارهای بیشــتری دارای شغل رسمی هستند. به طوریکه در دهک اول در 
حدود ۶۳ درصد از خانوارهای دارای عضو شــاغل، بیمه پرداز نیســتند.این موضوع نشان می دهد 
با فرض بیکار شدن شــاغلین غیررسمی )و نه تغییر شــرایط از کارگر بیمه نشـده به کارگر بیمه 
شده( با احتمال بیشــتری فقرا مشاغل خود را از دست داده اند.از طرف دیگر در صورتیکه به جای 
از دست رفتن شغل غیررسمی، تبدیل از مشاغل غیررسمی به رسمی صورت گرفتــــه باشــد، 
می توان امیدوار بود که بخشــی از دهک های پایین درآمدی که با احتمال بیشــتری صاحبان 
مشاغل غیررسمی هستند، مشاغل پایدارتری یافته و در نتیجه بهبود در وضعیت معیشت داشته 

باشند.

واگذاری بلوک مدیریتی سرخابی ها تصویب شد
رییس ســازمان خصوصی سازی گفت: شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه های استقالل و 
پرســپولیس در هیات عالی واگذاری تصویب شد.به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده با اعالم این 
خبر گفت: در جلســه امروز هیات عالی واگذاری، شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس بصورت یک جا و یا سه بلوک ۱۷ درصدی همزمان به تشخیص سازمان 
خصوصی ســازی مصوب شد.وی افزود: مصوب شد این مساله با بیست درصد حصه نقدی، یک 
سال تنفس و اقساط در ۶ قسط ساالنه عرضه انجام شود.قربانزاده درباره قیمت معامله نیز گفت: 
مبنای قیمت گذاری همان قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با اضافه ارزش بلوکی خواهد بود.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: قیمت پایه بلوک ۱۷ درصدی استقالل، ۵۰۳ میلیارد 
تومان و پرسپولیس ۵۱۶ میلیارد تومان و همچنین قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی برای استقالل 
۲۱۳۷ میلیارد تومان و پرسپولیس ۲۱۹۴ میلیارد تومان مصوب شد.وی تاکید کرد، تاریخ مزایده 
عرضه بلوکی این دو باشگاه بزودی اعالم می شود و همچنین از همه متقاضیان دعوت کرد برای 

مذاکره پیش از مزایده به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:
 مقاومت برخی از دستگاه ها در تحویل سند زمین

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: ۲۴ هزارهکتار اراضی در سطح کشور برای 
طرح نهضت ملی مسکن آماده کرده ایم. همچنین ۳۱ هزار هکتار دیگر هم آماده در اختیار داریم 
که پیشنهاد الحاق این اراضی را به مجموعه شهری را داده ایم که اگر موافقت شود این میزان هم 
به این اراضی آماده برای نهضت ملی اضافه خواهد شد.ارســالن مالکی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره میزان اراضی تامین شده برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اظهار داشت: 
۲۴ هزارهکتار اراضی در سطح کشور برای طرح نهضت ملی مسکن آماده کرده ایم. همچنین ۳۱ 
هزار هکتار دیگر هم آماده در اختیار داریم که پیشنهاد الحاق این اراضی را به مجموعه شهری 
را داده ایم که اگر موافقت شود این میزان هم به این اراضی آماده برای نهضت ملی اضافه خواهد 
شــد.   وی درباره اراضی شناسایی شــده که در اختیار سایر دستگاه ها قرار دارد و طبق دستور 
رییس جمهوری باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرا پروژه نهضت ملی مسکن قرار 
بگیرد، گفت: در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مســکن تکلیف شده که مناطق شناسایی شده که 
اراضی آن متعلق به سایر دستگاه های دولتی است، این دستگاه ها باید اراضی را در اختیار طرح 
نهضت ملی قرار دهند و در قانون هم پیش بینی شده برای واگذاری این اراضی به دستگاه ها دو 
ماه فرصت داده شود و اگر دستگاه ها نسبت به واگذاری اراضی اقدام نکردند در مدت ماه سازمان 

اسناد مکلف است که سند این زمین را به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد. 

بازپرداخت اقساط مهم تر از خرید خانه

خرید ۱۰ متر خانه در تهران با وام مسکن
 برخی نمایشگاه ها از تحویل کاال پس از فروش امتناع می کنند

افزایش قیمت لوازم خانگی هم 
کلید خورد

ممنوعیت واردات برنج خارجی

 تبعات منفی این تصمیم بر سفره مردم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح 
کرد: ۳ شــرکت افزایش قیمت را اعمال کردند اما هنوز لیست این شرکت ها به دست اتحادیه نرسیده است.اکبر 
پازوکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به شوک های روانی ایجاد شده در بازار لوازم خانگی بعد از 
نوسان های نرخ ارز، گفت: شرکت ها به شکل رسمی هیچ گونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز 
افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند.به گفته وی؛ تعدادی از شرکت ها 
فروش را متوقف کردند و کاالها را نگه داشتند برخی شنیده ها حاکی از این مهم است که چند نمایشگاه فروش 

لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کاال....

مصرف ساالنه 32۰ میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور

پس لرزه های »قطرگیت«؛

 مصونیت قضایی دو نماینده پارلمان اروپا لغو می شود

حقوق کارگران کفاف چند روز را می دهد؟

 دستمزدها حدود ۳۵ درصد هزینه های زندگی
 را جواب می دهد
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شهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شماره  573 / 6/شورا مورخ 01/ 08/ 1401 شوراي محترم اسالمي 
شهر صدرا، نسبت به ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري، اداري و خدماتي در زميني به متراژ 5 /2271 واقع در 
بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا به صورت مشاركتي از طريق جذب سرمايه گذار به روش با روش BOO)ساخت، 

بهره برداري و انتقال مالكيت( طبق مشخصات قيد شده در اسناد فراخوان اقدام نمايد. 
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي توان مالي و سوابق اجرايي در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 
 درج نوبت دوم آگهي 21 / 10/ 1401 تا تاريخ 01 / 11/ 1401 جهت بازديد محل پروژه و دريافت اسناد فراخوان به آدرس:

 شيراز- شهر صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد قراردادها مراجعه نمايند.
1-  مبلغ كل برآورد اوليه ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري اداري خدماتي: 484.636.000.000 ريال مي باشد.

3-  مبلغ تضمين شــركت در فراخوان 24.232.000.000ريال  مي باشــد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با 
اعتبار حداقل3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده 

شهرداري صدرا باشد.
4-  واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق فراخوان پس از 

دريافت فرم پرداخت از واحد امور قراردادها .
5-   به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-   سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
7- هزينه درج آگهي، مشاور و كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.

8 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
9 - ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان قيد گرديده است.

10- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 بعد از ظهر مورخ  02 / 11 / 1401 مي باشد. ضمنا پاكت ها 
مي بايست تحويل واحد حراست شهرداري گردد.

 11- بازگشايي پاكت ها ســاعت 15:30 روز يكشــنبه مورخ  02 / 11/ 1401 در ساختمان مركزي شهرداري
 انجام مي پذيرد.

12-  شماره تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر  36562091-071 واحد سرمايه گذاري
نوبت اول: 14 /  1401/10
نوبت دوم: 21 / 1401/10

آگهـی تجـدید فراخـوان

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

 مشارکت در سرمایه گذاری ساخت و راه اندازی مجتمع تجاری اداری 
 خدماتی در بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا

ول
ت ا

نوب



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 14 دی 1401  11 جمادی الثانی1444  4 ژانویه 2023سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5088 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

اظهارنظر دیوان عالی کشور درباره »فرجام 
خواهی ۱۶ متهم پرونده شهید عجمیان«

دیوان عالی کشــور در خصوص »فرجام خواهــی ۱۶ نفر از متهمان پرونده 
شهید عجمیان«نسبت به رأی صادره از دادگاه انقالب اسالمی کرج، اظهارنظر 

کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد:

در این رابطه، فرجام خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و ســید محمد 
حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و ابرام گردید.حکم صادره در مورد 
نامبردگان به اســتناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و 
ابرام شد.دیوان عالی کشــور در خصوص فرجام خواهی حمید قره حسنلو، 
حســین محمدی و رضا آریا به اســتناد بند ۲ از شــق ب ماده ۴۶۹ قانون 
مجازات اســالمی، حکم صادره را به جهت وجود نقص در رسیدگی، نقض و 
پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی 
به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نمود.همچنین با پذیرش فرجام خواهی و 
نقض حکم صادره در مورد ۱۱ متهم دیگر ) مهدی محمدی، شایان چارانی، 
رضا شاکرزواردهی، محمدامین اخالقی ساوجبالغی،علی معظمی گودرزی، 
فرزانه قره حســنلو، بهراد علی کناری، جواد زرگــران، آرین فرزام نیا، امین 
مهدی شکراللهی و امیرمحمد جعفری( نیز به دلیل نقص در رسیدگی و لزوم 
تکمیل تحقیقات و رعایت تناســب مجازات با میزان اقدامات هر یک از آنان 

نقض و پرونده به همان دادگاه ارجاع گردید.

دومین کارت زرد مجلس به وزیر ورزش
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات حمید سجادی، وزیر ورزش 
قانع نشده و بنابراین وزیر ورزش دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت 
کرد.به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه 
علنی مجلس سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر ورزش و جوانان در 
خصوص سوء مدیریت دربرنامه های ورزش حرفه ای و به طور خاص فوتبال 
و هزینه های نامتعارف و عدم برخورد با سوء استفاده کنندگان از بیت المال 
در قراردادهای مربیان خارجی تیم فوتبال و باشگاه های پر طرفدار استقالل 
و پرسپولیس و بستن قرارداد نجومی با برخی بازیکنان و مربی های خارجی 
و عــدم پیگیری به موقع حقوقی و محکومیت های مکرر و پرداخت جریمه 
ها از بیت المال و دیپلماسی ضعیف ورزشی را بررسی کردند.پس از استماع 
توضیحات وزیر ورزش مجتبی یوسفی از توضیحات وی قانع نشد و بیان کرد: 
در عین احترام به چهره ارزشــی وزیر ورزش برای حفظ شعار و آرمان های 
کشور سوال را به رای می گذارم.در ادامه نمایندگان از توضیحات وزیر ورزش 
و جوانان قانع نشــده و بدین ترتیب وزیر ورزش دومین کارت زرد خود را از 

مجلس شورای اسالمی دریافت کرد.

»سید احمدرضا دستغیب« رئیس دیوان 
محاسبات کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سید احمدرضا دستغیب را به عنوان رئیس 
دیوان محاسبات کشــور انتخاب کردند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در جلسه علنی سه شــنبه در جریان انتخاب رئیس دیوان 
محاسبات کشور، با ۱۴۱ رای از مجموع ۲۵۳ رای، سید احمدرضا دستغیب 
را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.پژمان پشمچی زاده 
نیز دیگر کاندیدای ریاســت دیوان محاسبات کشور بود.پیش از این مهرداد 
بذرپاش ریاســت دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت که پس از استعفا 

از این سمت، با رای اعتماد نمایندگان مجلس وزیر راه و شهرسازی شد.

موضع وزیر کشور درباره فیلترینگ
وزیر کشــور در مــورد رفع فیلترینگ، عنوان کرد: باید ببینیم کســانی که 
می خواهند در این فضا فعال باشــند آیا حاضرند به سیاست های جمهوری 
اسالمی تمکین کنند یا خیر.به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به حفظ مسیر انقالب و شهید سلیمانی، اظهار داشت: 
طبیعتاً مهم ترین وظیفه ما حفظ انقالب و حرکت توفنده در مســیر انقالب 
اســت که با پیروی از منویات حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقالب، جهاد، 
میدان داری و حرکت بی وقفه و در مســیر ارمانهای انقالب اســالمی است.

وی در پاســخ به مهر در مورد آخرین آمار خســارات اغتشاشات، ادامه داد: 
عددها و آمار بررســی می شود و توسط دوستان اعالم خواهد شد.وزیر کشور 
در مورد رفع فیلترینگ، عنوان کرد: باید ببینیم کســانی که می خواهند در 
این فضا فعال باشــند آیا حاضرند به سیاست های جمهوری اسالمی تمکین 
کنند یا خیــر. اگر بخواهند دوباره همچنان با اســتفاده از هدایت جریانات 
اغتشاشگر ادامه دهند ماهم موضع قبلی خواهیم داشت. در لینباره مسؤولین 
ذی ربط باید تصمیم گیری کنند.وحیــدی در مورد تعطیلی ادارات بخاطر 
آلودگی هوا، گفت: چارچوبی برای تصمیم گیری برای هوای پاک وجود دارد 
که اگر شــاخص آلودگی از حدی باالتر رفت بــرای تعطیلی ادارات تصمیم 

گیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه:

کیفرخواست دو فرانسوی به اتهام جاسوسی صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی برای 
امــروز و آینده عدم تحمل ظلم و بــی عدالتی در حق همه 
انسان ها اســت.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست 
خبری درباره ۹ دی ماه گفت: در ۹ دی ماه سال ۸۸ مواردی 
حادث شــد و شــاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و 
هرچه که تاکید و تشــریح  کنیم کم اســت. ۹ دی ماه سال 
۸۸ در تاریخ ما ماندگار شــد و این روز، روز تجلی ملت غیور 
ایران در برابر دشــمن بود که سعی داشتند ارزش های ملت 
بزرگوار ایران را مورد تهاجم قرار دهند. مردم ما در ۹ دی ماه 
فراتر از سالیق و سیاست های فکری و قومی نشان دادند که 
دلبستگی آنها به کرامت اهلل خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض  
بــه این حریم به احدی داده نمی شــود.وی افزود: ۹ دی ماه 
نشان داد مردم ایران علی رغم خواست دشمن،   حافظ انقالب 
و ارزش های انقالبی و ارزشی هستند. ۹ دی نشان داد که زمان 
صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند 
همچون ۹ دی کار را با ارزش ها تمام کنند خواهند توانست. 
۹ دی ماه نشــان داد که  سیلی ۹ دی بر چهره طراحی های 

پیچیده دشمن تا چه اندازه عبرت آموز است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سومین سالگرد سردار شهید 
سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به خاطر فعالیت های مختلف 
در عرصه های بین المللی به عنوان نماد مبارزه با اســتکبار 
جهانی در ســالهای اخیر مطرح بوده اســت. هدف دشمن از 
حذف فیزیکی ایشان تاثیرگذاری روی مسیر پرشتاب و بالنده 
بود. به شــهادت رساندن ایشان نقض صریح ترین حقوق بین 
المللی اســت و زیر پا گذاشتن حقوقی است که دشمن بارها 
خود را به آن ملتزم دانســته است. فقط پیگیری ترور ایشان 
مطرح نیســت بلکه ارزیابی دقیق صحت ادعــای امریکا در 
پایبند بودن به حقوق بین الملل اســت. از این رو قوه قضاییه 
در دادگاه هــای داخلی و بین المللی به دنبال حق ملت ایران 
در این پرونده اســت و آن را رها نخواهد کرد.وی تاکید کرد: 
پیام مکتب شهید ســلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل 
ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان هاست. شهید سلیمانی 
نشــان داد که مقاومت مثمرثمر خواهد بود.ســخنگوی قوه 
قضاییه درباره رســیدگی به پرونده شهید سلیمانی نیز افزود: 
تاکنون ۴ عنوان اتهامی علیه عامالن ترور شــهید سلیمانی 
مطابق قوانین احصا شده اســت و در ادعانامه مربوطه دقیقا 
مشــخص است. متهمان پرونده به دوبخش عامر و عامل ترور 
تقســیم بندی شدند و تاکنون بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور 
قضایی خطاب به مراکز حقوقی ارسال شده و ۱۵۴  متهم که 
۹۶ نفر از آنها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد 
قرار گرفتند و به ۹ کشــور ۱۱ نیابت قضایی ارسال شده و به 
برخی از کشورها دو نیابت قضایی ارسال شده است. برای ۹۶ 
تن از متهمان امریکایی ابالغیه هایی به نشانی ها ارسال شده 
است. همچنین کشورهایی دیگر همچون المان و انگلیس  هم 
در این قضیه متهم هســتند.وی افزود:  از طریق پلیس بین 
الملل اعالن قرمز برای متهمان ارســال شده و برای ۷۳ نفر 
از عامالن در ترور شــهید ســلیمانی از جمله رییس جمهور 
امریکا اعالن قرمز صادر شــده ولی تاکنون سازمان  های بین 
المللی  از صدور اعالن قرمز خودداری کردند. همچنین ســه 
دور نشســت تفصیلی ایران و عراق هم برای بررســی پرونده  
برگزار شــده است و نشســت چهارم در دی ماه سال جاری 
در تهران برگزار می شود.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در 
خصوص بحث حقوقی ترور سردار سلیمانی هم اقدامات خوبی 
هم شــده از جمله بررســی تفصیلی آن است. تاکنون ۲هزار 
صفحه تحقیقات قضایی و   ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرســی 
و ۶۰ صفحه کیفرخوست یاادعانامه برای متهمان تنظیم شده 
اســت. پیش نویس کیفرخواست تهیه شــده و پس از جمع 
بندی به دادگاه ارســال می شــود. امروز مســایل نهایی این 
موضوع مورد بحث واقع شــدوی درباره ادعاهای مطرح شده 
درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن گفت: ادعاهای دروغ 
رسانه های معاند و برخی افراد  صاحب تریبون در داخل علیه 
متهمان بازداشــتی نسوان مطرح می شود و این ادعای دروغ 
اوال طرح کننده اولیه دروغ رسانه ای   رسانه های خارجی بوده 
و متاسفانه برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که  تاکنون 
حاضر نشــدند در خصوص ادعاهای خود سندی ارایه کنند. 
ثانیا علی رغم اینکه قوه قضاییه بارها گفته که روند نگهداری 
متهمان توســط بانوان انجام می شود و مردان حضور ندارند 
اما در طی هفته های اخیر باز هم  ۳ هیات مســتقل از سوی 
مجلس و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد 

حقوق بشــر با سرکشی به زندانیان زن  که ساعت ها به طول 
انجامید، به صراحت گفتند که زندانی این ادعا را تایید نکرده 
بلکه اغلب زندانیان با رد شــدید این ادعا، خواهان پیگیری و 
تعقیب ادعای دروغ، دروغ پردازان شدند. با قاطعیت اعالم می 
کنم تاکنون هیچ کس که داللت بر ادعاهای واهی باشــد انرا 
منعکس نکرده است. دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح 
شده خالی است و منتظر دریافت اسناد هستیم و  نمی پذیریم 
روان افراد مشوش شود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: بارها اعالم 
کردیم اگر هر فردی مشکلی در هر یک از بخش ها مشاهده 
می کند سریعا به قوه قضاییه اعالم کند.وی در پاسخ به سوالی 
دربــاره اصالح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری 
گفــت: مطالب من در این زمینه در راســتای مطالب معاون 
اول قوه قضاییه اســت. تبصره مــاده ۴۸ قانون در متن اولیه 
الیحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس در سال ۹۲ نبود بلکه در 
اصالحات ســال ۹۴ در جهت رفع ایرادات این موضوع اضافه 
شــد. قوه قضاییه همواره با این تبصره مخالفت داشته است و 
در دور قبلــی رییس قبلی قوه قضاییــه و اکنون مورد توجه 
اســت که اصالحات الزم صورت گیرد. هماهنگی الزم در این 
زمینه شده است و تبصره ماده ۴۸ طبق صراحت قانون صرفا 
ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی 
و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طرفین دعوا می توانند وکالی 
مــورد تایید خود را تعیین کنند. همچنیــن اصل ۳۵ قانون 
اساسی اورده که حق افراد بر دسترسی وکیل است.سخنگوی 
قوه قضاییه افزود: در مورد ماده ۴۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه 
تاکنون اقداماتی در جهت اصالح قانون ایین دادرسی انجام می 
دهد و این تبصره هم جزو موارد اصالحی است و رویکرد قوه 
قضاییه تجلی اصل ۳۵ قانون اساسی و دسترسی احاد جامعه 
به وکیل است. ان شاهلل با تعامل مجلس تبصره مذکور و مواد 
دیگر قانون ایین دادرسی کیفری  اصالح می شود و به نتیجه 
می رسد.وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در 
خصوص » اقدامات شبکه فارسی زبان در اغتشاشات« گفت: 
ما بارها اعالم کردیم که قوه قضاییه با تمســک و بهره مندی 
از ضابطین نســبت به رســانه های دروغ پرداز خارجی  چه 
فارسی زبان و چه سایر رسانه ها  که با انواع شیوه ها در جهت 
اغتشاش افرینی در جامعه هستند  و تالش دارند که با انحراف 
افکار عمومی،  تشــویق به خشونت و قتل و تعدی در حقوق 
ملت و افزایش ناامیــدی و تجزیه طلبی اقدام کنند  برخورد 
می کند و  مستندات در دستگاه های ذی مدخل جمع اوری 
شده و جنبه های حفوقی و کارشناسانه مورد توجه ویژه قرار 
گرفته و در حال نهایی شــدن است.ســخنگوی قوه قضاییه 
درباره پرونده دو فرانســوی بازداشت شده گفت: در خصوص 
این پرونده که دو نفر فرانســوی به اتهام جاسوسی و اجتماع 
و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شدند کیفرخواست صادر 
شده ولی منتج به صدور رای نشده است.وی درباره بازداشت 
متهــم بلژیکی نیز گفت: در خصوص پرونده متهم بلژیکی در 
۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده 
و در شــعبه دادگاه انقالب مطرح رسیدگی است و به محض 

رسیدن نتیجه آن را اعالم می کنیم.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره اینکه  ۴۰ 

نفر اتباع دیگر در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند گفت: 
نسبت به اتباع دیگر می دانید که بازداشت ها نسبت به برخی 
اتباع در موقعیت مکانی در کشــور صــورت گرفته و اتهامات 
مختلف اتباع اینگونه نیســت کــه آن را مطرح کنیم اما این 
وعده را می دهیم نســبت به آخریــن وضعیت همه اتباع که 
بازداشت شدند که  تعدادشان محدود است اطالع رسانی شود. 
برخی در شهرســتان ها بازداشت شدند.وی ادامه داد: به طور 
مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را می توان نام برد. 
۱۶ نفر در این پرونده که مربوط به حادثه تروریستی بود مورد 
پیگرد قضایی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آنها اتهامات محاربه 
و  افســاد فی االرض و عضویت در گروه باغی و تروریســتی 
داعش و اجتماع و تبانی را داشتند که  کیفرخواستشان صادر 
و به دادگاه صالح ارســال شــده اســت.  یک نفر از آنها تبعه 
تاجیکستان و ۴ نفر تبعه افغانستان است و به پرونده یک نفر 
تاجیکستان رسیدگی شد و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای 
۱۰ نفــر دیگر که ۴ نفر آنها تبعه افغانســتان و مابقی ایرانی 

هستند قرار منع تعقیب صادر شده است.
ستایشــی در پاسخ به سوالی درباره  پرونده های نگین خودرو 
و ایرتویا گفت: این پرونده با بیش از چهار هزار شــاکی مطرح 
رســیدگی اســت و تاکنون ۴۰۰ خودرو از گمرک ترخیص 
و تحویل مشــتریان شده اســت و  ۸۰۰ نفر هم پول خود را 
بازپس گرفته اند و با آن ها تســویه حســاب شده  و رضایت 
داده انــد.وی درباره  پرونده مفتــاح رهنورد گفت: این پرونده  
۱۶ متهم داشــت و حکم حبس و  جزای نقدی و رد مال در 
حق بیش از ۱۶۰۰ نفر از شــاکیان صادر شده و برای اجرای 
حکم به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.سخنگوی 
قوه قضاییه در خصوص »مرگ دختر  ۱۲ ساله سها اعتباری  
که اخیرا در بستک هرمزگان مورد اصابت گلوله قرار گرفت« 
گفت:  اوال ما مراتب تاســف و تاثر خود را نسبت به وقوع این 
حادثه اعالم می کنیم. در ساعت ۱۶:۳۰  تاریخ ۴ دی ماه سال 
جاری در اســتان هرمزگان عوامل انتظامی در موقعیت در دو 
خودرو مســتقر و در حین گشت زنی بودند ، به خودرویی که 
پژو پارس و شیشه دودی داشته   مشکوک می شوند و پس از 
آن فرمان به ایست می دهند. راکب خودرو به مسیر خود ادامه 
می دهد. ماموران بعد از ایست و ادامه دادن راکب مبادرت به 
تیراندازی به الســتیک خودرو می کنند و یکی از گلوله ها به 
صندوق می خورد و از صندوق به داخل خودرو می رود و این 
دختر به اسم سهی اعتباری  مجروح می شود و به بیمارستان 
منتقل و در آنجا فوت می کند.وی ادامه داد: دســتگاه قضایی 
ملجا و پناهگاه همه اســت و رییس دادگستری هرمزگان به 
پرونده وارد می شود و ســالح و خودروهای مامورین توقیف 
می شــوند و فردی که مبادرت به  تیراندازی کرده  به زندان 
بندرعباس منتقل می شــود  و در بازداشت است. پرونده به 
اقتضای شــرایطی که دارد باید به دادسرای نظامی می رفت 
و برهمین اســاس به دادسرای نظامی استان هرمزگان ارسال 
می شــود و در آنجا در شــعبه دوم بازپرسی ثبت می شود و 
فرایند  رسیدگی با دقت بررسی می شود. همچنین پدر متوفی 
شکایتی ثبت کرده و شکایت در حال پیگیری است.سخنگوی 
قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت  پرونده هواپیمای اوکراینی 

گفت: پرونده در ســازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مورد 
رســیدگی قرار گرفته و تاکنون چندین جلسه دادگاه برگزار 
شده اســت . االن جلسات رسیدگی منعقد شده و به تقاضای 
اولیای دم از باب همکاری جلسه بعدی در  روزهای آتی برگزار 
می شود.ستایشی در خصوص  پرونده کینگ مانی گفت: برای 
این پرونده  کیفرخواســت صادر شده و به دادگاه رفته است و 
دو متهم اصلی پرونده با قرار قانونی ۳۶۰۰ میلیارد تومان در 
بازداشت هســتند.وی افزود: در مورد پرونده یونیک فاینانس 
که ۱۷ هزار شــاکی دارد شعبه اختصاصی در نظر گرفته ایم و 
اقدامات الزم در خصوص احضار، جلب و ضبط اموال متهمان 
صورت پذیرفته اســت و  متهمان متواری و خارج از کشــور 
هستند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  درباره پرونده 
ســرقت از صندوق امانات بانک  ملی گفت: تاکنون ۲۶ نفر در 
پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده اند و 
اتهام متهمان تحصیل اموال مســروقه و بعضا پولشویی است. 
۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده اند و  ۲ 
متهم هنوز در ترکیه هستند و موجبات استرداد آن ها فراهم 

نشده است.
وی افــزود:  تاکنون ۹۵ درصد طالهــا و ۱۰۰ درصد ارزها و 
مســکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و  آن ۵ درصد 
باقیمانده طالجات هم به دلیل اختالف بزه دیدگان بوده است 
و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده به نتیجه برسد. گفتنی 
اســت که رقم کارشناســی شــده در این پرونده باالی ۱۵۰ 
میلیارد تومان است.سخنگوی قوه قضاییه درباره »برخورد با 
آشوب در بازار ارز وچه اقداماتی برای ترک فعل مدیران پولی 
انجام شده است« گفت:  ما با اشکاالتی در حوزه ارزی مواجه 
ایم. ان شــاءاهلل اقدامات ما بازدارنده باشد.  ۱۱۸ نفر از دالالن 
و اخاللگران بازار ارز توســط فراجا دســتگیر شدند و پس از 
اخذ اظهاراتشان قسمت عمده ای از آنها آزاد شدند و تعدادی 
هم به دادســرای اقتصادی معرفی شدند که ۱۹ نفر بودند و 
۱۲ نفر به محض اینکه به پرونده شــان رســیدگی شد آزاد 
شــدند و ۲ نفر با قرار تامین کفالت آزاد شــدند.  ۵ نفر هم 
که عمده ترین و موثرترین  بودند  با قرار بازداشــت موقت در 
بازداشــتند و به زندان اعزام شدند.  پرونده مفتوح است و در 
حال تحقیقات هستیم.سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دنبال 
نوسانات ارز، سازمان بازرسی نامه ای به رییس بانک مرکزی 
می فرستد و خواستار اقداماتشان در زمینه ارزش پولی ملی در 
مقابل ارزهای خارجی می شوند. امروز هم در سازمان بازرسی 
نشستی با حضور مدیران عامل بانکها هست و بصورت علمی 
و کارشناســی دالیل نوسانات ارز را مورد بررسی قرار دادند و 
راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت اســت را ارائه 
می کنند و این طور نیست که نرخ ارز را پایین بیاوریم بلکه ما 
کمک می کنیم که بتوانیم نوسانات ارزی را به حداقل ممکن 
برسانیم.وی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای حمایت از 
تولید و سرمایه گذاری گفت: دستور قوه قضاییه جلوگیری از 
ورشکستگی است و هر روزه اقدامات جدیدی انجام می شود. 
نســبت به احیا و جلوگیری از تعطیلی  کارخانجات تولیدی 
و تجاری، کارنامه قوه قضاییه براســاس پیگیری ها روشــن و 
مثبت اســت و توانســتیم اقدامات موثری در راستای احیای 
کارخانجات و برون رفت واحدهای تولیدی برداریم و این کار 
رو به رشد است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: نگاه ما این است 
که هیچ واحد تولیدی و اشــتغالزایی در کشور متوقف نشده 
اســت و اقدامات ما اقداماتی نیســت که توقف زا باشد و  کار 
موثری شده تا  این واحد ها پاسخگوی شکایات باشند و تمام 
تالش براین اســت که کمک کنیــم و آنها هم اهتمام کنند.  
۱۴۳ واحد تولیدی در سال گذشته زیر نظر اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دادند و از بیکاری  ۱۱ هزار 
و ۸۲ کارگر جلوگیری شــده است. همچنین معاونت قضایی 
دادستان کل کشــور کارهای بسیار درخور شایسته ای برای 
امنیت ســرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی و مبارزه با فساد 
اقتصادی انجام داده است از جمله ۷ هزار مکاتبه با مراجع ذی 
صالح و احیای کارخانجات و  مکاتبات با بانک های عامل و... 
بوده است.سخنگوی قوه قضاییه درباره  پرونده رمز ارزها گفت: 
این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است 
و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شــاکی دارد و میزان مطالبات آنها ۴۲ 
میلیون دالر و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این 
تعداد تســویه شــدند و در باره مابقی ۲۶ هزار نفر در شرف 
فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته 

حدود ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده اند.

رییس جمهوری با اعالم اینکه خون شــهید ســلیمانی را از یاد نبرده و نخواهیم برد، گفت: 
بدانند که انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است و خواب راحت برای قاتالن و مسببان ابن 
جنایت گذاشته نخواهد شد.به گزارش ایسنا ، سید ابراهیم رییسی در مراسم سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی در مصلی تهران گفت: گرامی داشت یاد شهید سلیمانی چهره جهانی مبارزه 
با تروریســم و اســتکبار ،تجلیل از تمامی ارزش ها و اعالم نفرت و بیزاری از استکبار اســت.وی ادامه داد : برگزاری این مراسم و 
گرامی داشت یاد شهید سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت با حضور باشکوه مردم پیامی به تمام ظالمان و مستکبران عالم است که 
شرایط شما رو به افول و نابودی است و آنچه که بقا و میدان دار در این عرصه است، انسان های تحول خواه هستند.رییس جمهور 
در بخشی از سخنان خود در مورد شهید سلیمانی گفت: سردار سلیمانی نماد وحدت و همبستگی بود و شهید سلیمانی نیز نماد 
وحدت و همبستگی است.رییسی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد شهید سلیمانی خطاب به جمعیت تصریح کرد 
: سردار سالمی و سردار قاآنی در روز شهادت شهید سلیمانی اعالم کردند که آمریکایی ها بدانند که ما از خون شهید سلیمانی 
نخواهیم  گذشت .من هم در همین جا از زبان شما و مجاهدان بار دیگر خطاب به آنها اعالم می کنم خون شهید سلیمانی را از 
یاد نبرده و نخواهیم برد . آنها بدانند که انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است و خواب راحت برای قاتالن و مسببان ابن جنایت 
گذاشته نخواهد شد .در این برنامه که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  و به مناسبت سومین سالگرد شهید حاج قاسم 
سلیمانی برگزار شده است، تعدادی از شهروندان تهرانی و عالقمندان به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده عالی جریان 
مقاومت حضور دارند.شهید سلیمانی در روز ۱۳ دی سال ۹۸ به همراه »ابومهدی المهندس« به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور 

وقت آمریکا در بیرون فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت: شهید سلیمانی توانست فرهنگ مقاومت را به 
عنــوان یک الگو و گفتمان منتج به نتیجه و مؤثر برای حکمرانی در خیلی از عرصه ها ارائه دهد.علی 
باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در توصیف 
ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: برای توصیف سردار سلیمانی و هر پدیده بزرگ دیگر 
نیاز اســت که انســان به آن اشراف داشته باشد و ما قطعاً اشرافی در ابعاد وجودی این پدیده مبارک 
و ذوابعاد نداریم. لذا از تعبیری که مقام معظم رهبری از مختصات شــهید سلیمانی به عنوان مکتب 
شهید سلیمانی استفاده کردند، اســتفاده می کنیم.وی افزود: شهید مطهری و شهید سلیمانی را به 
عنوان دو شخصیت برجسته در تاریخ انقالب اسالمی داشتیم که شهید مطهری در کالم امام به نظرم 
به عنوان معمار، نماد و سمبل اندیشه انقالب اسالمی بود و هست و شهید سلیمانی نیز در کالم مقام 
معظم رهبری به نظر من می توان به عنوان معیار، نماد و ســمبل حکمرانی جمهوری اسالمی ایران 
دانســت چون ایشان کسی بود که توانست ساحت حکمرانی و امتداد ابعاد انقالب اسالمی را فراتر از 
مرزها ببرد. لذا این یک شــخصیت بی بدیل است.این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: وقتی از 
منظر راهبردی به این شخصیت نگاه می کنیم، فراتر از ابعاد معنوی و اخالقی این شهید که واقعاً قابل 
ستایش است، در خیلی از عرصه های دیگر نیز بی بدیل است و این نکته ی بسیار مهمی است.وی در 
ادامه با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب، گفت: به نظر من این 
مکتب وجهه اصلی در ساختارسازی فراتر از مرزها بود که شهید سلیمانی توانست در بدترین شرایط 
و بزرگ ترین تهدیدها، فرصت های بسیار بزرگی را برای انقالب اسالمی پدید آورد و راهبرد اساسی که 

حضرت امام در چارچوب صدور انقالب اسالمی داشتند را در این 
عرصه به منصه ظهور رساند.باقری در ادامه اظهار داشت: نکته 
اساســی دیگری که در مکتب شهید سلیمانی و رویکرد شهید 
سلیمانی قابل توجه و دقت است، این است که ایشان چارچوبی 
را ارائه کرد که صرفاً یک کارکرد ســلبی نبود. بعضی وقت ها با 

یک کارکردهایی مواجه هستیم که صرفاً می تواند یک چیزی را نفی کند و اجازه ندهد آن مسئله به 
نتیجه برسد یعنی به اصطالح طراحی های دشمن را با ناکامی مواجه می کند. شهید سلیمانی توانست 
به طور مشــخص در موضوع مبارزه با داعش که توسط دشــمنان انقالب اسالمی طراحی شده بود، 
طراحی دشمن را با شکست مواجه کند و رویکرد سلبی منتج به نتیجه را به سرانجام برساند.وی افزود: 
اما از طرف دیگر کار بزرگ شــهید ســلیمانی، کار ایجابی ایشان است؛ یعنی ایشان توانست فرهنگ 
مقاومت را به عنوان یک الگو و گفتمان منتج به نتیجه و مؤثر برای حکمرانی در خیلی از عرصه ها ارائه 
دهد. یعنی مقاومت صرفاً یک الگو برای مقابله و مواجهه با تروریسم، اشغالگری، تجاوزگری و استکبار 
نیست بلکه یک چارچوب و الگو برای ملت سازی و حکمرانی مبتنی بر تفکر دینی است و این دو تا در 
شرایط غیر مساعد توسط شهید سلیمانی ایجاد شده است.معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان 
تاکید کرد: همه ی ما باید توجه کنیم، اوج افتخار شهید سلیمانی این بود که سرباز امام است. یعنی 
اینکه اگر ما بتوانیم به مرتبه سربازی امام و رهبری نائل شویم، می توانیم پیرو مکتب شهید سلیمانی 

و مجریان مکتب ایشان باشیم و این تفکر را تکثیر و الگوسازی کنیم.

رییسی در سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مصلی تهران

انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است
باقری:

»شهید سلیمانی« الگوی موثر را برای حکمرانی ارائه کرد ارائه کرد
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گزیده خبر

آغاز دومین سال حمایت ایرانسل از 
هندبال ایران

ایرانسل برای دومین سال پیاپی، حامی ورزش هندبال ایران شد.به گزارش 
روابط عمومی ایرانســل، روز دوشــنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱، طی مراســمی در 
ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از 
مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران و دکتر بیژن عباسی آرند 
مدیرعامل ایرانســل، قرارداد همکاری جدید ایرانسل و فدراسیون هندبال، 
تمدید و ایرانسل برای دومین سال پیاپی، حامی ورزش هندبال ایران شد.بر 
اســاس این قرارداد، ایرانسل، نخســتین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت 
اینترنت و تعداد ســایت های نســل پنج در ایران، پس از یک سال حمایت 
موفق از ورزش هندبال کشــور، برای دومین ســال پیاپی، به عنوان حامی 
انحصاری، از تیم های ملی و رقابت های باشــگاهی هندبال کشــور، در همه 
ســطوح و تمام رده های ســنی، حمایت می کند.مدیرعامل ایرانسل در این 
دیدار، طی سخنانی با اشاره به موفقیت های قابل توجه ورزش هندبال طی 
یک ســال گذشته، تصریح کرد: در سال گذشــته و هنگام امضای قرارداد، 
قصدمان کمک به مجموعه هندبال کشــور برای رشــد و پیشرفت بود که 
خوشبختانه دیدیم این همکاری، منجر به دستاوردهای ارزشمندی در یک 
سال گذشته، هم در حوزه مردان و هم در حوزه زنان شد.وی افزود: عملکرد 
درخشان یک سال گذشته فدراسیون و عناوین خوبی که مجموعه هندبال 
کشور طی سال گذشته به دست آورد، نشان می دهد ظرفیت های خوبی در 
کشور هســت که در صورت برنامه ریزی، مدیریت و حمایت صحیح، نتایج 
خوبی هم به دست خواهد آمد.عباسی آرند توصیه کرد که در کنار توجه به 
ورزش قهرمانی و مدال آوری که الزمه توسعه ورزش کشور است، برنامه ریزی 
برای اســتعدادیابی و پرورش ظرفیت های موجود در سراسر کشور، بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین پیشــنهاد کرد که تولید محتوای 
آموزشــی در خصوص ورزش هندبــال و انتشــار آن از طریق پلتفرم های 
دیجیتال ایرانسل، پیگیری شود تا از این طریق، این رشته ورزشی بیشتر از 
گذشته به عالقه مندان شناسانده شود.رئیس فدراسیون هندبال نیز در این 
مراسم، ضمن تشکر از دکتر عباسی آرند و مجموعه ایرانسل برای حمایت از 
هندبال در چارچوب مســؤولیت اجتماعی در قبال جوانان، تأکید کرد: طی 
یک ســال گذشــته و پس از آغاز حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، 
دستاوردهایی حاصل شده که تاریخ هندبال کشورمان این حجم از اتفاقات 

مثبت و موفقیت در سطوح آسیایی و جهانی را تا کنون به خود ندیده بود.
وی افزود: امروز ایرانســل و مجموعه هندبال کشور، یک خانواده شده اند و 
خوشــحالم که با این حمایت، در شرایط موجود و کمبود بودجه، در زمینه 
اعزام هــای بین المللی و تدارک تیم ها، توانســته ایم کارها را به پیش ببریم.

پاکدل با بیان این که پس از کسب موفقیت های اخیر، باشگاه های مختلف 
ورزشی به رشته هندبال اقبال نشان داده اند، ابراز امیدواری کرد که در سال 

آینده نیز، شاهد ادامه اتفاق های مثبت در ورزش هندبال کشور باشیم.

در زمینه نوآوری، بومی سازی و توسعه فناوری های نوین 
همکاری همراه اول و پژوهشگاه ارتباطات 

و فناوری اطالعات  
مرکز تحقیق وتوســعه همراه اول و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
با هــدف همکاری در زمینه تحقیق  و توســعه و بهره منــدی از تجربیات و 
ظرفیت های یکدیگــر در حوزه های نوآوری و توســعه فناوری های نوین و 
بومــی ICT تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به گــزارش اداره کل ارتباطات 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران، تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیق و توسعه 
همراه اول و پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات صبح امروز سه شنبه 
۱۳ دی ۱۴۰۱ با حضور وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه 
همراه اول  و ســیدمحمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات و جمعی از مدیران هر دو ســازمان در محل پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات منعقد شــد.بر این اساس، بخشی از همکاری های طرفین 
در زمینه های  تعریف و انجام پروژه مشــترک، ارائه خدمات آزمایشگاهی، 
مدیریت پژوهش و گرنت های پژوهشی مرکز تحقیق و توسعه، ارائه خدمات 
آموزشــی، رصد فناوری و برگزاری رویدادهای نوآوری مشترک خواهد بود.

در این تفاهم نامه مرکز تحقیق و توسعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن 
همراه کشور متعهد شــده نیازمندی های فناورانه همراه اول را در راستای 
استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، معرفی کند 
و در مقابل پژوهشــگاه نیز متعهد شده ضمن ارائه پیشنهاد انجام پروژه در 
راستای نیازمندی های همراه اول، به تبادل ظرفیت های علمی و نخبگانی 

خود و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی اقدام کند.

رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه عنوان کرد :
اتمام پروژه های نیمه تمام در سطح شهر از 

اولویت های شورای اسالمی شهر اندیشه
شــهریار- نرگس اصالنی – رئیس شورای اســالمی شهر اندیشه در جمع 
خبرنگاران گفت : رویکرد اعضای پارلمان شهری اندیشه ابتدا اتمام پروژه 
های نیمه تمام در ســطح شــهر و در ادامه طراحی و اجرای پروژه های 
جدید می باشــد.وی افزود : از ابتدای دوره ششــم شورای اسالمی شهر 
اندیشه 6۲8 جلسه رســمی و ۲۱ جلسه فوق العاده برگزار شده است که 
خروجی این جلسات و بررسی لوایح ارسالی از شهرداری به شورای اسالمی 
شــهر با حضور خبرنگاران در جلسات علنی به استحضار شهروندان عزیز 
رســیده است.رئیس شورای اسالمی شهر اندیشــه ادامه داد : در راستای 
ارتقاء ســطح فرهنگی و عمرانی یک طرح جامع با عنوان آسفالت محوطه 
مدارس در دســتور کار اســت که با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان این پروژه با 
آســفالت مدارس فرسوده )مدارس اولویت دار( کلید خورده است.افراشته 
که در جمع خبرنگاران ســخن میگفت ابراز داشت : سرانه فضای سبز در 
شــهر اندیشه حدودا ۱6 مترمربع اســت که سعی شده است به استاندارد 
فضای سبز نزدیک شــویم لذا این امر با احداث و بهره برداری از بوستان 
های در حال اجرا میســر خواهد شــد در این زمینــه 68 میلیارد تومان 
اعتبار هزینه شــده است و برای اســتفاده معلولین شهر اندیشه مطالعات 
اولیه احداث بوســتان برای این قشــر در دست اقدام است که سال آینده 
به بهره برداری خواهد رســید .وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
بخشــی ازاقدامات فرهنگی صورت گرفته در شهر نیز اشاره کرد و گفت : 
مناسبت های مختلف با برنامه های خوب فرهنگی در حوزه های گوناگون 
از جمله یادواره شــهدا ، تجلیل از خانواده شهدا ، دیدار با خانواده شهدا و 
جانبازان ، حمایت از کانون خانواده و بســیاری از مراسمات ملی و مذهبی 
گوناگون و همچنین از پروژه های فرهنگی هم می توان به مرکز رشــد ، 
فرهنگسرای بهشت ، طرح سالمت کاهش آسیب های اجتماعی و ۳ مرکز 

کمپ اعتیاد اشاره کرد.

حقوق کارگران کفاف چند روز را می دهد؟

دستمزدهاحدود۳۵درصدهزینههایزندگیراجوابمیدهد
تســنیم نوشــت:حقوق کارگران با افزایش قطره چکانی کفاف 
هزینه هــای جاری زندگی را نمی دهد. این در حالی اســت که 
تورم هر روز در کشــور با افزایش چشمگیری همراه می شود.

جزئیات حقوق کارگران و میزان مخارج آنها مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت.نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه 
تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، 
گفت: اگر دســتمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال 
افزایش مزد نیستیم.محمدرضا تاجیک با ابراز اینکه “آنچه برای 
ما در تعیین دســتمزد مهم اســت اجرای ماده ۴۱ قانون کار 
اســت” گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود 
و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیایند ما 
دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود ۳5 درصد 
هزینه هــای زندگی را جواب می دهد.وی ادامــه داد: ماده ۴۱ 
قانون کار می گوید، حقوق، دســتمزد، مزایا و عیدی کارگران 
باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس 
تبصره ۲ حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار 
کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی صالح تعیین می شود 
تأمین کند.تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه 
می شــود, به معنی افزایش حقوق نیســت, بلکه قدرت خرید 
۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده 
پرداخت می کنند اما به کارگر که می رسند موضع می گیرند.۳۰ بــاال رفتن همه هزینه ها از جمله مواد اولیه و ماشــین آالت را شود.وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف 

درصد از مردم ایــران یا ۲5 میلیون و 6۰۰ هزار نفر دچار فقر 
مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳5 درصد 
هم عبــور می کند. جدای از این آمــار، اقتصاددانان می گویند 
۳۰ درصد از خانــوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار 
شده اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای 
ســرگرمی، استراحت، ســفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی 
خانوار خواهد بود.دعوا بر سر الیحه بودجه فراتر از انتظار است. 
پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس 
نمی شود، این پیش بینی هم درست از آب درآمد و دی ماه از راه 
رسید و خبری از الیحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار 
رســانه ها قرار گرفت که نشــان از این داشت که الیحه بودجه 
در پنجم دی ماه طی ارســال نامه ای به مجلس فرستاده شده 
اســت؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس 
از این موضوع ابراز بی اطالعــی کردند.با اینحال، آنچه عجیب 
است، ارسال مهم ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت 
تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای 
دولت در دوره های پیشــین است؛ برای مثال دست رد روحانی 
به دعوت مجلس برای دفــاع از کلیات الیحه بودجه. اما حاال، 
یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم 

الیحه بودجه را اعالم وصول نمی کنیم.

در پردیس، بیشتر از سوپرمارکت، بنگاه وجود 
دارد. انگار آنجا همه ی مناســبات بر روی بازار 
مســکن شــکل گرفته است. ســاندویچی و 
دستفروش و بقال هم در پردیس شغل دومشان 
واســطه گری امالک است و این روزها با نوسان 
قیمت ارز بر طبل گرانی می کوبند؛ یکی از باانصاف هایشــان اما گفت که دالر مقداری 
شل کرده و توصیه کرد برای خرید دست نگه دارم؛ پردیس از این باال و پایین ها زیاد 
دیده است.به گزارش ایسنا، هیجانات مقطعی بازارهای موازی به شکل روزانه بر قیمت 
مسکن در شهر جدید پردیس تاثیر می گذارد. واسطه های ملکی در پردیس می گویند 
که دالالن قیمت آپارتمانهای خود را با نوسانات بازارهای دیگر به روز می کنند و دائما 
چرتکه می اندازند.یکی از مشــاوران امالک که در فاز 8 پردیس فعالیت می کند درباره 
آخرین وضعیت این بازار به ایســنا گفت: با وجود رکودی که در بازار ملک وجود دارد 

قیمت خانه ها با نوسانات بازارهای دیگر مرتبا تغییر می کند. برخی مالکاِن پیگیر، روزانه 
بــه ما قیمت می دهند.بعضی بخر و بفروش ها از نوســانات دیگر بازارها برای تحریک 
متقاضیان استفاده می کنند و از انواع و اقسام شگردها برای ایجاد هیجان به مشتری ها 
بهره می برند. اغلب مراجعه کنندگان این روزهای بنگاههای معامالت ملکی با تنش های 
ایجاد شده توسط دالالن آشنا هستند.مالکان و بخر و بفروش ها بعضا از این آب گل آلود 
ماهی می گیرند. القای چشم انداز تورمی و تولید اضطراب مهمترین اهرم برای مجاب 
کردن مشتری ها به خرید است.کسانی که برای خرید آپارتمان به شهر جدید پردیس 
مراجعه می کنند به وضوح فضای داللی را در این شــهر می بینند. برخی کارشناسان 
و فعاالن بازار ملک در پردیس می گویند که در هیچ جای ایران حتی مناطق شــمالی 
تهران به اندازه پردیس، فضای داللی مسکن وجود ندارد.قیمت های پیشنهادی در فاز 
۱۱ از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای واحدهای همکف تحویل آینده شــروع 
می شود و به باالی ۲ میلیارد تومان برای واحدهای آماده می رسد. در فاز 8 هم نرخ ها 

بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد تومان متغیر است.در پردیس، بیشتر از سوپرمارکت، بنگاه دیده 
می شود. انگار آنجا همه ی مناسبات بر روی بازار مسکن شکل گرفته است. ساندویچی 
و دستفروش و بقال هم در پردیس شغل دومشان واسطه گری امالک است. اغلب هم با 
آب و تاب از هوای پاک پردیس و نزدیکی اش به تهران سخن می گویند.گشتی در شهر 
می زنم. خبری از همهمه و شلوغی و رفت و آمدی که در تهران می بینیم نیست. کمبود 
مدرسه و درمانگاه و پارک و پاساژ و دیگر زیرساخت های زندگی شهری هم محسوس 
اســت. اما رونق معمول شب عید بازار مسکن در اینجا زودتر از تهران آغاز شده است. 
هزاران واحد خالی در پردیس وجود دارد که بعضی واســطه ها برای یافتن مشتری به 
قول معروف ســر و دست می شکنند. مشتری نیست، آپارتمان هست، زیاد هم هست 
و بســیاری از بلوک ها سالهاست نیمه کاره رها  شــده. بنابراین برای خرید واحدهای 
نیمه کاره باید مقداری احتیاط کرد.خودم را به عنوان مشتری معرفی می کنم و با یکی 
از مشاوران امالک منصف درباره وضعیت این روزهای بازار مسکن پردیس و چشم انداز 
آینده آن به گفت و گو می نشینم. از کسادی معامالت گالیه می کند و می گوید که در 
عین حال ظرف ۱۰ روز اخیر قیمت ها تا ۳۰۰ میلیون تومان باال رفته که به نظر من 
حباب اســت. توصیه کرد فعال دست نگه دارم و خرید نکنم چون پردیس از این باال و 

پایین ها زیاد به خود دیده است.

پشت پرده بازار مسکن در پردیس

بقالوساندویچیهماینجاآپارتمانمعاملهمیکنند!
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طالبان تانکرهای سوخت ایران را پس فرستاد
طالبان روز دوشنبه اعالم کرد که ۲۶ تانکر حامل سوخت بی کیفیت را که از ایران وارد افغانستان شده بودند، دوباره به این کشور بازگردانده است.به گزارش 
اقتصاد آنالین ، یورونیوز مدعی شد: طالبان با انتشار بیانیه ای تصریح کرد که این تانکرها حامل سوخت گازوئیل بودند و پس از بررسی کیفی محموله آنها، 
از دریافت مجوز اداره ملی استاندارد افغانستان محروم و از والیت نیمروز به ایران باز گردانده شدند.به ادعای رسانه های خارجی این اقدام پس از آن صورت 
گرفت که نتیجه تست های آزمایشگاهی انجام شده روی نمونه هایی از محموله سوخت یاد شده، غیراستاندارد بودن آن را تایید کرد.به نوشته رسانه های محلی 
افغانستان، این نخستین بار نیست که تانکرهایی حامل سوخت های »بی کیفیت« از سوی ایران به این کشور روانه و به دلیل مشابه بازگردانده می شوند.اداره 
ملی استاندارد افغانستان نیز به تازگی تالش ها برای جلوگیری از واردات سوخت با کیفیت پایین به این کشور را افزایش داده است.این نهاد ناظر بر کیفیت 
کاال و خدمات در افغانستان در همین راستا از تاجران سوخت خواسته است تا بدون اطمینان از حداقل استانداردهای بنزین و گازوئیل، نسبت به واردات آن 
به افغانستان اقدام نکنند زیرا در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.ایران از جمله بزرگترین صادرکنندگان کاال به افغانستان است و سوخت 

و مواد نفتی بخشی از این صادرات به حساب می آید به نحوی که هر سال هزاران تانکر حامل محصوالت نفتی از ایران وارد افغانستان می شود.

مدیرعامل آبفا استان تهران:
تامین آب شرب پرند و پردیس با مشکل مواجه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: برای تامین آب شرب پردیس و پرند با مشکل مواجه هستیم، تهران یک ظرفیتی 
دارد که باید کنترل شود، با اجرای پروژه الر به کالن وضعیت در پردیس بهتر خواهد شد اما در کل در حواشی تهران به ویژه 
در پرند با مشکل مواجه هستیم.محمدرضا بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ساخت و ساز در پردیس و پرند و لزوم 
تامین نیاز آبی این مناطق، اظهار کرد: در پرند زیرساخت شبکه فاضالب برای مسکن مهر و غیر مسکن مهر به صورت صد در 
صد اجرایی شده است، در مورد تصفیه خانه نیز باید گفت که مدول اول ساخته شده و مدول دوم نیز تا پایان شهریورماه  تمام 
می شود.وی با بیان اینکه تصفیه فاضالب پرند مشکلی ندارد، تصریح کرد: برای تامین آب شرب با مشکل مواجه هستیم، در 
این منطقه هیچگونه منابع آب زیرزمینی وجود ندارد و نیاز منطقه از منابع دیگر تامین می شود، لذا با مشکل مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با اشاره به آخرین وضعیت خط الغدیر۲، گفت: تا پایان سال فرایند کار تمام می شود و به منطقه پرند خواهد رسید، 
اما در شورای برنامه ریزی استان تهران نیز اعالم کردیم که باید تا حد امکان بار این مناطق کاهش یابد.بختیاری با اشاره به وضعیت تامین آب پردیس، گفت: 
مدول یک و دو تصفیه خانه پردیس آن بخش که مربوط به وزارت نیرو بود به طور کامل تمام شــده اســت، بخشــی از فاز هشت که شرکت عمران پردیس 

مسوولیت را برعهده دارد از برنامه عقب است.

تحلیلگران پیش بینی کردند
کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت روسیه در ۲۰۲۳

تحلیلگران کاالی موسسه مالی یوبی اس اعالم کردند ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه فرآورده های 
نفتی روسیه که از پنجم فوریه اجرایی خواهد شد، ممکن است به کاهش یک میلیون بشکه ای 
تولید روزانه نفت روسیه در سال میالدی جاری منتهی شود.به گزارش ایسنا، جیووانی استونوو، 
تحلیلگر یوبی اس به اینســایدر گفت: ما انتظار داریم ممنوعیــت اروپایی علیه صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه که از طریق دریا حمل می شوند، به کاهش حداقل یک میلیون بشکه ای 
تولید روزانه نفت روسیه در سال ۲۰۲۳ منتهی شود زیرا روسیه برای یافتن بازارهای جایگزین 
به مشــکل برخواهد خورد.اگرچه روسیه حجم بیشتری از نفت خود را به آسیا صادر می کند اما 
معامله گران، تامین کشــتی های بیمه شده که برای حمل نفت تحریمی روسیه ضروری هستند 
را بیش از پیش دشــوار می یابند. روسیه در هفته نخست دسامبر، حدود ۹۰ درصد از نفت خود 
را به آسیا ارسال کرد.مسکو هشدار داده است ممکن است تولید نفت خود را در پاسخ به سقف 
قیمت ۶۰ در هر بشکه که از سوی گروه هفت در دسامبر فعال شد، حداکثر به میزان ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش دهد.اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک به اینسایدر گفت: عرضه جهانی نفت 
با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و به محض بهبود تقاضای چین، قیمت های نفت را به 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه خواهد رساند. نفت برنت پس از این که در سه ماهه نخست منعطف 
می مانــد، به کانال ۹۰ تا ۱۰۰ دالر بازخواهد گشــت. آنچه بعدا اتفاق می افتد، به قدرت کندی 
اقتصادی پیش رو، بستگی خواهد داشت.روسیه سومین صنعت پاالیش بزرگ جهان را در اختیار 
دارد و ممنوعیت واردات توســط اتحادیه اروپا که از پنجم فوریه اجرایی خواهد شد، تاثیر قابل 
توجهی روی صنعت این کشور خواهد داشت.بر اساس گزارش اویل پرایس، به گفته تحلیلگران 
موسسه انرژی اینتلیجنس، پاالیشگاه های روسیه در حال حاضر به دلیل سربازگیری برای جنگ 
اوکراین، با کمبود نیروی کار، دست و پنجه نرم می کنند. انتظار می رود کاهش بیشتر حاشیه سود 
پاالیش در روسیه امسال که شرکت های پاالیشی مجبورند نرخ باالتری برای نفتکش ها به منظور 
صادرات بیشتر بپردازند، ضعیف تر شود و تولید فرآورده های نفتی در سال ۲۰۲۳ بر مبنای سال 

به سال، ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.

گزیده خبر

پیشرفته ترین طرح تصفیه پساب شیمیایی 
کشور در پتروشیمی ایالم افتتاح شد

اولین و پیشــرفته ترین واحد تصفیه خانه پســاب شیمیایی کشور به همت 
متخصصان داخلی و در راستای حفظ محیط زیست، در شرکت پتروشیمی 
ایالم راه اندازی شــد. ایالم، صبح اقتصاد_در آیینی و با حضور نشــان زاده، 
معاون برنامه ریزی و توســعه کســب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، قانعی، مدیرعامل پترول و گرشاسبی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
ایالم، پروژه ساماندهی پساب فوق شور مجتمع پتروشیمی ایالم با استفاده 
از سیســتم ZLD برای نخستین بار در ایران افتتاح شد. مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی ایالم در این آیین گفت: اولین و پیشرفته ترین واحد تصفیه خانه 
پساب شیمیایی کشور به همت متخصصان داخلی و در راستای حفظ محیط 
زیست ، احترام به حقوق شــهروندان و بازیابی ۱۰۰ درصد پساب تولیدی 
ناشی از فرآیندها و استفاده مجدد راه اندازی شد. سید غالمحسین گرشاسبی 
با بیان اینکه این پروژه از اول شــهریور ۱۳۹۹ با ظرفیت ۳۵،۵ متر مکعب 
بر ساعت آغاز شد، افزود: برای اجرای این طرح ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو 

سرمایه گذاری شده است. 

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 
موتور پرقدرت توسعه صنعت پتروشیمی 

هستیم
دکتــر علی عســکری مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس امروز در همایش ارتقای 
فــروش اعتبــاری محصــوالت در شــرکت های 
پتروشیمی پلیمری، با اشــاره به برنامه ریزی جامع 
برای ســرمایه گذاری در حوزه های پایین دســتی 
گفت: خلیج فارس، موتور پرقدرت توسعه صنعت پتروشیمی و مجموعه ای 
موفق بوده که با ســود تجمیعی حدود ۹۵هزار میلیاد تومانی منتهی به ۳۱ 
خرداد امســال، به مدلی موفق برای سود رســاندن به اقشار مختلف مردم 
و سرمایه داران تبدیل شده اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، وی با اشاره به تقســیم ۲4 هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بین ســهامداران در مجمع امســال گفت: با توجه به فراوانی منابع 
ریالی و ارزی در کشــور، باید با شکل دهی به اندیشه سرمایه گذاری مردم، 
سرمایه های سرگردان در جامعه به ویژه سرمایه های ارزی را به سمت تولید 
بکشانیم، این ســرمایه  ها نباید در سوداگری هزینه شود.مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس گفت: صنعت پتروشیمی به عنوان مزیت 
ملــی، یک صنعت نخبگانی و در طراز باالســت که حجم ســرمایه گذاری 
در آن زیاد است. دکتر علی عســکری افزود: باید این صنعت را به پیشران 
توســعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم و با طراحی مکانیسم های استاندارد 
به ویژه مکانیســم های مالی، فروش چند ده میلیارد دالری در این صنعت 

قابل حصول است.

نشست هم اندیشی و گفتمان مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره گاز گلستان با کارکنان

علی طالبی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شــرکت گاز استان گلستان به 
منظور بررسی مشکالت پرسنلی و اداری کارکنان  ستاد و ادارات گازرسانی 
که  از طریق سیســتم ویدئو کنفرانس این نشســت را همراهی می کردند 
جلســه هم اندیشــی و گفتمــان را در محل اداره مرکزی شــرکت برگزار 
کردند.  در این نشســت طالبی  با ابراز خرســندی از برگزاری این نشست، 
از تالش ها و زحمات مجموعه خدوم شرکت در زمینه گازرسانی و خدمت 
رسانی در سطح استان بویژه در ایام سرد سال  تقدیر کرد.وی گفت:انشاء ا.. 
با همت و حرکت های  جهادی که توســط مدیران و کارشناسان وهمکاران 
واحدهای صف و ستاد انجام می شود به یک نوع نقطه اتکای بخشی درسطح 
کشور با توجه به شرایط خاص استان گلستان که در انتهای خطوط گاز واقع 
می شود برسیم و با سربلند ی ، آبروی  نظام و حاکمیت را برای تامین انرژی 
پایدار که در این منطقه مســئولیت داریم به نحو شایسته ای انجام داده و 

شرمنده مردم نشویم .

پرداخت عوارض سالیانه خودرو تا پایان سال 
جاری شامل ۲۰ درصد تخفیف می شود

مدیرکل تشــخیص و وصــول درآمد شــهرداری 
کــرج از تخفیــف ۲۰ درصــدی جهــت پرداخت 
عــوارض خــودرو تا پایان ســال جاری خبــر داد.

علی خدابنده لــو در گفت وگو با پایگاه خبری کرج 
امــروز، ایــن خبر را اعــالم کرد و گفــت: با توجه 
بــه اینکه از ابتدای ســال جاری مــاده ۲۹ قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
مصوب ســال ۱4۰۰ که در خصوص عــوارض ســالیانه و آالیندگی بوده 
 اجرایی شــده اســت، ضروری است تا تمامی پرســنل از آن مطلع باشند.
 ایــن مســئول اضافه کرد: در صــورت عدم پرداخت به موقــع ۳۲ درصد 
جریمه دیرکرد ســالیانه مطابق با )تبصره ۷ بنــد ب( قانون مذکور لحاظ 
خواهد شــد و به جهت حمایت از تولید داخلی مأخذ محاســبات از یک و 
نیم هزارم قیمت فروش کارخانه به یک هزارم بر اســاس بند الف ماده فوق 
الذکر کســر و همچنین برای نخستین بار )بر اساس تبصره ۶ ذیل بند ب( 
همان قانون تخفیف به میزان ۲۰ درصد در ســال با پرداخت عوارض برای 
 مالکان خودروها در سامانه عوارض خودرو شهرداری کرج لحاظ شده است.

 
شهرکرد-رتبه برتر مدیریت زمین راه و 

شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری از 
کســب رتبه دوم مدیریت زمین بین استان های ۳۵ گانه کشور و رتبه اول 
بین استان های ۱۵ گانه در ارزیابی عملکرد شش ماهه سازمان ملی زمین و 
مسکن خبر داد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )چهارمحال 
و بختیاری(، سید احسان حســینی معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به انجام ارزیابی عملکرد 
ادارات کل راه و شهرســازی استان ها پیرامون برنامه اجرایی در حوزه های 
امالک و حقوقی، مسکن و ساختمان و مالی به صورت شش ماهه و یک ساله 
و نظر به تحقق برنامه های تعیین شده ۶ ماهه سال ۱4۰۱ طبق ارزیابی و 
پایش عملکرد صورت گرفته از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت 

امالک و حقوقی استان موفق به کسب این رتبه شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد:
صادرات بیش از ۵ میلیون تن 

کاالهای نفتی و غیر نفتی
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از صادرات بیش 
از ۵ میلیــون تن کاالهای نفتــی وغیرنفتی و همچنین 
رشــد ۱۶ درصدی حمل و نقل ســاحلی کاالهای نفتی 
و غیرنفتــی در بنادرغرب هرمزگان طی ۹ ماهه ســال 
۱4۰۱ خبــر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، مرتضی 
ســاالری ضمن اعــالم این خبر گفت: میــزان صادرات 
کاالهای نفتی و غیرنفتــی در بنادر غرب هرمزگان طی 
۹ ماهه سال جاری، ۵ میلیون و ۱۶4 هزارو ۶۲۶ تن می 
باشــد که این میزان از صادرات نمایانگر رشد ۸ درصدی 
است.ســاالری اضافه کرد: از مجموع صــادرات نفتی و 
غیرنفتی انجام شــده که شامل میوه و تره بار، خشکبار، 
مواد معدنی ومصالح ســاختمانی بوده، ۲ میلیون و 44۱ 
هزار و ۷4۳ تن با رشــد ۷۳ درصدی مربوط به صادرات 
غیر نفتــی و ۲ میلیونو ۷۲۲ هزار و ۸۸۳ تن به صادرات 
نفتی اختصــاص دارد.وی در بخش دیگری از اظهاراتش 
گفت: از مجموع عملیات انجام شــده، ۳ میلیون و ۱4۹ 
هزار و ۵۷4 تن فرآورده هاینفتی و غیرنفتی با رشــد ۱۶ 
درصدی به صورت رویه کابوتاژ )حمل و نقل ساحلی( در 
بنادر غرب اســتان هرمزگان جابجاشد که از این میزان 
بنــادر غرب اســتان هرمزگان با کابوتــاژ یک میلیون و 
۲۸۹ هزار و ۳۹۶ تن  فرآورده های غیر نفتی بارشد ۳۳ 
درصــدی و کابوتاژ یک میلیــون و ۸۶۰ هزار و ۱۷۸ تن 
فرآورده های نفتی با رشد ۷ درصدی روز های پر رونقی 

را  در این بخش از عملیات تجربه نموده است.

 هشدار صندوق بین المللی پول

قیمت نفت به لرزه افتاد
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر رشد ارزش 
دالر آمریکا و هشدار مدیر صندوق بین المللی پول درباره سال 
۲۰۲۳ دشــوارتر، از باالترین رکورد خود در یک ماه گذشته 
عقب نشــینی کــرد و کاهش یافت.به گزارش ایســنا، بهای 
معامالت نفت برنت با ۹۸ ســنت معادل ۱.۱ درصد کاهش، 
به ۸4 دالر و۹۳ ســنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۷ سنت معادل یک درصد 
کاهش، به ۷۹ دالر و 4۹ سنت در هر بشکه رسید. دالر قوی تر، 
معامالت نفت را برای خریداران غیرآمریکایی، گران تر می کند.

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول یکشنبه 
هفتــه جاری اظهار کرد:  آمریــکا، اروپا و چین که موتورهای 
اصلی رشد اقتصاد جهانی هســتند، همگی به طور همزمان 
با کندی رشد اقتصادی روبرو شده اند که باعث می شود سال 
۲۰۲۳ برای اقتصاد جهانی، از ســال ۲۰۲۲ دشوارتر باشد.با 
ایــن حال، قیمت نفت روز جمعه با بیش از دو درصد افزایش 

بسته شده بود و نفت برنت برای کل سال ۲۰۲۲، رشد ۱۰.۵ 
درصدی و وســت تگزاس اینترمدیت رشد ۶.۷ درصدی را به 

ثبت رساند.
به گفته تحلیلگران بانک سوســیته جنرال، اقدام روسیه در 
ممنوعیت فروش نفت و فرآورده های نفتی به کشورهایی که 
مکانیزم سقف قیمت برای صادرات مسکو را اجرایی کرده اند، 
در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر، باعث افزایش معامالت خرید 
در بازار نفت برنت شد.ممنوعیت صادرات نفت و فرآورده های 

نفتی روسیه به کشورهایی که به مکانیزم سقف قیمت غربی 
پیوســته اند، از اول فوریه ســال ۲۰۲۳ اجرایی شده و تا اول 
ژوئیه سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. طبق فرمان والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه، صادرات نفــت از اول فوریه 
ممنوع خواهد شــد اما تاریخ ممنوعیت صادرات فرآورده های 
نفتی از ســوی دولت روسیه تعیین خواهد شد و ممکن است 

بعد از فوریه باشد.
جریان صادرات نفت روسیه از اروپا، به هند و چین تغییر کرده 
است و مســکو قصد دارد صادرات دیزل از بندر پریمورسک 
در دریــای بالتیک را در ژانویه بــه ۱.۸۱ میلیون تن افزایش 
دهد. با این حال، صادرات فرآورده های نفتی از تواپســه، ماه 
میالدی جاری به ۱.۳۳۳ میلیون تن کاهش پیدا خواهد کرد.

در نظرسنجی رویترز از ۳۰ اقتصاددان و تحلیلگر، پیش بینی 
شد میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت در سال ۲۰۲۳، به 
۸۹ دالر و ۳۷ ســنت و قیمت هر بشــکه نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا به ۸4 دالر و ۸4 سنت می رسد. این پیش 
بینی، به دلیل کندی رشد اقتصادی جهانی، پایین تر از برآورد 
قبلی بود.بر اســاس گزارش رویتــرز، در چین که بزرگترین 
واردکننده نفت و دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
است، روز دوشــنبه مردم شــهرهای بزرگ با وجود سرما و 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ به فعالیت عادی برگشــتند 
و چشــم انداز بهبود اقتصاد و تقویت تقاضای این کشور برای 

سوخت را تقویت کردند.

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توانیر با اشــاره به اینکــه پیک مصرف برق 
سال جاری، ۷۰ هزار مگاوات بوده است، گفت: میزان مصرف برق در کشور ساالنه 
حدود ۳۲۰ میلیارد کیلووات ساعت بوده که نشان دهنده وسعت مصرف برق در 
کشور است.به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، »آرش کردی« با اشاره به موفقیت گذر 
از پیک بار تابستان ســال جاری، اظهار داشت: کار در مجموعه صنعت برق وقفه 
بردار نیســت و حساسیت در این بخش بســیار باالست که نشان دهنده جایگاه 
مهم این صنعت در کشــور است.وی ادامه داد: افرادی که در صنعت برق فعالیت 
می کنند باید همواره به یاد داشته باشند که عالوه بر تالش برای ارتقای وضعیت 
بومی و محلی، باید به بهبود جایگاه ملی در این صنعت هم توجه داشته باشند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر بیان کرد: این دو در کنار هم الزم و ملزوم 

یکدیگر هســتند و ما نیازمند فرهنگی هستیم که توجه تو امان به این ۲ مقوله 
مهم را مدنظر داشته باشد.وی با بیان اینکه صنعت برق شامل سه مرحله تولید، 
انتقال و توزیع است، گفت: توزیع از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است، چرا 
که محل تقاطع حاکمیت و مردم بوده و این نکته باید همواره مدنظر قرار گیرد.

کردی با اشــاره به پیش بینی ها و اهداف تعیین شده برای گذر از پیک بار سال 
آینده بر تحقق ۵۰ درصدی هوشمندسازی شبکه برق استان همدان تاکید کرد 
و افزود: رفع ضعف ولتاژ شــبکه برق به خصوص در نواحی روســتایی از اولویت 
باالیی برخوردار اســت و اجرای آن در سطح این استان و کشور ضرورت باالیی 
دارد.وی با بیان اینکه کشور ایران جزو ۵ کشور برتر در زمینه تولید توربین های 
گازی در جهان است، بیان کرد: ایران جزو اندک کشورهایی است که ۱۰۰ درصد 

مناطق شهری و ۹۸ درصد مناطق روستایی 
آن برق دار اســت.مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی توانیر تصریح کرد: سازنده هایی در 
زمینه تجهیزات اندازه گیری مانند کنتورهای 
برق داریم کــه در جهان حرفی برای گفتن 
دارنــد و ایــن در حالیســت که کشــور با 
تحریم های گسترده از سوی دشمنان انقالب 
اســالمی روبرو است.وی با اشاره به وضعیت 

شبکه برق در استان همدان افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده برای صنعت برق 
این اســتان به طور کامل پرداخت و اجرایی خواهد شد.کردی با اشاره به مسائل 
بومی صنعت برق اســتان همدان گفت: از جامعه دانشگاهی استان و محققان و 
پژوهشگران خواهانیم تا موضوعات و نیازهای موجود در صنعت برق این استان را 

رصد و احصا کنند تا بتوان نیازمندی ها و مشکالت را رفع کرد.

مصرف ساالنه 320 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور
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در گفت وگوی مطرح شد:
می توانیم ۲ تا ۳ میلیون هکتار زمین در ونزوئال 

خریداری کنیم
رئیس کارگروه کشــت فراسرزمینی در ونزوئال درخواست خرید زمین در ونزوئال از سوی بخش 
خصوصــی را حدود 500 هــزار هکتار عنوان کرد و افزود: محدودیتــی برای فروش زمین های 
کشــاورزی در این کشــور برای ایرانیان در نظر گرفته نشده است و ما می توانیم 2 تا 3 میلیون 
هکتار زمین نیز خریداری کنیمفخرالدین عامریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ 
به این پرســش که خبرها حاکی از این اســت که روابط آمریکا و ونزوئال رو به بهبودی است آیا 
این موضوع در سرمایه گذاری ایرانیان در ونزوئال تاثیری می گذارد؟ گفت: به نظر می رسد بهبود 
روابط آمریکا و ونزوئال تاثیری در روابط اقتصادی ایران با این کشــور نگذارد؛ به عنوان مثال اگر 
ســرمایه گذار ایرانی بخواهد زمین کشــاورزی از بخش خصوصی یا دولتی این کشور خریداری 
کند در همان زمان می تواند ســند مالکیت را به نام خود انتقال بدهد و مطابق با قوانین ونزوئال 
حق مالکیت برای خریدار خارجی محفوظ است و خطری در این زمینه متوجه خریدار نخواهد 
شــد.وی با اشاره به روی کار آمدن رئیس جمهور چپ گرا در برزیل، گفت: احتمال بهبود روابط 
سیاســی- تجاری فی مابین برزیل و ونزوئال بعد از روی کارآمدن لوال داسیلوا در برزیل تقویت 
شده است چراکه رئیس جمهور این کشورها هر دو چپ گرا هستند و تجربه نشان داده است روابط 
دوستانه تجاری – سیاســی این دو کشور برای ایران نتایج مثبتی به همراه می آورد.رئیس اتاق 
مشترک ایران و برزیل با بیان اینکه انجمن کشت فراسرزمینی ایران در تالش است رایزنی های 
خود را برای توسعه کشت در ونزوئال دنبال کند، گفت: در سفر آتی که هیات مدیره انجمن کشت 
فراسرزمینی به این کشور خواهند داشت با مقامات ونزوئال در مورد خرید زمین هایی کشاورزی 
دولتی و بخش  خصوصی در این کشــور رایزنی خواهد کرد.عامریان درخواست خرید زمین در 
ونزوئال از ســوی بخش خصوصی را حدود 500 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: محدودیتی برای 
فروش زمین های کشاورزی در این کشور برای ایرانیان در نظر گرفته نشده است و ما می توانیم 
2 تا 3 میلیون هکتار زمین نیز خریداری کنیم؛ اما عدم حمایت از کشــاورزی فراســرزمینی از 
سوی وزارت کشاورزی سرمایه گذاران ایرانی رغبتی برای ورود و خرید زمین در این کشور از خود 
نشان نمی دهند.این فعال اقتصادی ادامه داد: وزارت کشاورزی بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین 
احســاس خطر کرد و  به کشت فراسرزمینی ترغیب شــد اما بعد از تامین نهاده های مورد نیاز 
کشت فراسرزمینی را فراموش کرد و آیین نامه حمایت از کشت  فراسرزمینی در وزارت کشاورزی 
مســکوت ماند.رئیس کارگروه کشت فراســرزمینی در ونزوئال با بیان اینکه حمل یک تن بار از 
برزیل و ونزوئال برای تجار 50 تا 60 دالر تمام می شود، گفت: حمل ذرت، نهاده های دامی و ... از 
روسیه باوجود اینکه مسافت کمتر از آمریکایی جنوبی است تنی 100 دالر تمام می شود از این رو 
واردات از آمریکای جنوبی به ایران برای تجار صرفه اقتصادی دارد به همین دلیل مسافت و دوری 
راه چالشی برای سرمایه گذاران داخلی ایجاد نکرده است.وی با اشاره به باال بودن بارندگی ها در 
ونزوئال، تاکید کرد: در سال این امکان وجود دارد که در یک زمین 3 مرتبه کشت انجام شود آنها 
حتی اعالم آمادگی برای کشــت برنج نیز کرده اند.رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با تاکید بر 
ایجاد حس امنیت در سرمایه گذاری، تصریح کرد: سرمایه گذار باید از امنیت سرمایه  خود مطمئن 
شود در غیر این صورت تمایلی برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر احساس نمی کند. ایجاد 
امنیت را دولت ها برای سرمایه گذار ایجاد می کند مانند آن اقدامی که عربستانی ها در روسیه انجام 
دادند این در حالیســت که دولت ایران حمایتی برای توســعه کشت فراسرزمینی از خود نشان 
ندادند.عامریان در پاسخ به این پرسش که ونزوئال تا میزان می تواند برای تجار ایرانی جذاب باشد؟ 
گفت: ونزوئال می تواند خریدار اوره و محصوالت پتروشیمی ما باشد در حال حاضر پسته و سایر 
خشکبار ایران به این کشور صادر می شود از سوی دیگر تولید دام در ونزوئال بسیار به صرفه است 

این در حالیست که تا به امروز هیچ گوشت منجمد گوساله از این کشور وارد ایران نشده است.

ممنوعیت واردات برنج خارجی

 تبعات منفی این تصمیم بر سفره مردم
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعالم ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصمیم 
موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شد.به گزارش ایسنا، اخوان اکبری اظهار کرد: واردات برنج از نیمه 
آبان ماه سال جاری متوقف شده است و عمال هر نوع برنج هندی و پاکستانی که قصد ورود به کشور داشتند از گمرک ترخیص نشده اند.وی در ادامه عنوان کرد: 
دلیل توقف واردات برنج به کشور تنها متعادل نبودن تراز تجاری کشورمان با این کشورها اعالم شده است.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با انتقاد از متوقف 
شدن واردات برنج به دنبال تصمیم ناگهانی وزارت جهادکشاورزی نسبت به خالی شدن سبد مصرف اقشار کم برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان ابراز 
نگرانی کرد.اکبری با بیان اینکه این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد می کند، 
افزود: تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید مصرف کنندگان را در نظر داشت.وی با یادآوری این مهم که در 
ایام پایانی سال و هم زمان شدن عید نوروز و حلول ماه مبارک رمضان تقاضا برای برنج تشدید می شود، اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک از ابتدای سال تاکنون 
حدود یک میلیون و 2۷۴ هزار تن برنج وارد شده، در حالی که نیاز کشور به واردات 1.5 میلیون تن است و تا پایان سال باید 250 هزار تن برنج وارد کشور شود 
تا پاسخگوی نیاز کشور به خصوص در زمان افزایش تقاضا به دلیل حلول همزمان دو عید بهار و قرآن باشد و در غیر این صورت کمبود برنج مشکل ساز می شود.

وی ادامه داد: سفره حداقل شش دهک اول کشور، معادل نیمی از مصرف کنندگان برنج، وابسته به برنج های وارداتی است که قیمت به مراتب کمتر از تولیدات 
داخلی دارند.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه، توقف ناگهانی و از قبل اعالم نشده واردات، بازار را با شوکی بزرگ روبرو می کند، تصریح کرد: 
این اتفاق نه تنها به افزایش قیمت  محصوالت وارداتی منجر می شود که بازار برنج ایرانی را نیز متأثر کرده و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.وی متذکر 
شــد: پیش از این نیز در ســال های گذشته تصمیمات مشابهی اتخاذ شده بود که متاسفانه مسووالن وقت دولت در آن مقاطع هشدارهای انجمن واردکنندگان 
برنج ایران را جدی نگرفتند و تبعات آن تصمیمات یعنی گرانی و رکود همچنان گریبانگیر بازار برنج کشور است.اخوان اکبری با اشاره به اینکه مصرف کنندگانی 
که در گروه اقشار کم برخوردار قرار می گیرند، نمی توانند با هر تغییری در بازار هماهنگ شوند،   توضیح داد: اقشار کم درآمد بودجه مشخصی برای سبد غذایی 
ماهیانه دارند و افزایش قیمت یک محصول، ایشان را از خرید و مصرف آن محصول محروم می کند.وی گفت: برنج بعد از گندم دومین محصول غذایی پرمصرف 
در کشور است و از این رو به مسووالن پیشنهاد می شود پیش از تصمیم گیری پشت درهای بسته با انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان نهاد تخصصی فعال 
در صنعت برنج و تأمین کننده کســری نیاز کشــور مشورت کنند. رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج در بازار داخلی و 
خالی شدن سفره ها تنها تبعات این تصمیم ناگهانی نیست، افزود: اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران به واسطه سال ها فعالیت و خوش حسابی، نزد شرکای 
تجاری در کشورهای مبدا واردات برنج، برای اقتصاد کشور اعتبار کسب کرده اند و اینگونه رهاکردن ناگهانی بازار به اعتبار و پیشینه اقتصاد کشور آسیب جدی 
می زند.وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که به دلیل تحریم، اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد، مطرح کرد: فعاالن بخش خصوصی تاکنون توانسته اند 
به انحاء مختلف تحریم را خنثی و مواد غذایی مورد نیاز کشور از جمله برنج را تامین کنند و متوقف شدن روابط تجاری یعنی از دست رفتن کانال های ویژه ای 
که می توانســتند راهگشــای تجارت خارجی کشور باشند.بنا بر اعالم روابط عمومی انجمن واردکنندگان برنج اخوان اکبری در ادامه به طرح سوالی از مسووالن 
تصمیم گیر برای تجارت و بازار کشور پرداخت و اظهار کرد: در حالی که میزان تولید و مصرف کشور مشخص است و همچنین مشخص است که به چه مقدار 
برنج خارجی برای تأمین کسری، امنیت غذایی و تنظیم بازار نیاز داریم، اینگونه تصمیم گیری  یک شبه و بی برنامه چه تعریفی در الگوی مدیریت اقتصادی کشور 
دارد؟وی افزود: در حالی که اقتصادهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه برای اقتصاد خود برنامه های بلند مدت چند 10 ساله تعریف می کنند، 
تصمیم گیری لحظه ای جز تخریب داشته های اقتصادی کشور چه دستاوردی دارد؟رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه صحبت از انتقاد و ایراد 
گرفتن به سیاست های اقتصادی فراتر رفته است، اظهار کرد: سیاست گذاران اقتصاد کشور توجه داشته باشند، در صورت تداوم این تصمیم باید منتظر افزایش 
غیرمنطقی قیمت برنج در بازار کشــور و نگران ســفره خالی اقشار کم درآمد و ضعیف باشیم. اکبری با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی و خالء ایجاد شده در 
بازار، موجب افزایش قیمت برنج داخلی می شود، عنوان کرد: افزایش قیمت برنج داخلی موجب خروج آن از سفره گروه های بیشتری از مصرف کنندگان می شود.

گزیده خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد؛
وجود ۲ هزار و ۶۶۰ کارخانه در حال ساخت 

در آذربایجان شرقی 
تبریز – وحید خوش زرع: رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه شکل گیری ســاختارها و تشکل های قالی با ماهیت دانش 
بنیان در اســتان هدف گذاری شده اســت، از ایجاد خانه خالق فرش در تبریز 
خبر داد.صابر پرنیان در جلسه بررسی مشکالت صنعت فرش دستبافت با حضور 
تشکل های صنعت فرش، بنیاد نخبگان و اتحادیه دانش بنیان استان، اظهار کرد: 
شناخت نیازهای بازار با بهره گیری از ابزارهای نوین برای حفظ و ارتقای جایگاه 
فرش دســتبافت و هدایت علمی و هدفمند آن از مهمترین مولفه های ورود به 
حوزه دانش بنیان و تشــکیل خانه خالق فرش است.وی با اشاره به اهمیت اخذ 
مجوز شرکت های دانش بنیان فرش و مکان یابی مناسب برای خانه خالق فرش، 
افزود: به منظور پیشــبرد اهداف و هدایت ساختاری و هدفمند در حوزه خالق 
فرش استان تمام دســتگاه های متولی باید همکاری الزم را داشته باشند تا با 
هم افزایی بتوانیم تحولی بزرگ در این بخش ایجاد کنیم.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت های باالی اقتصادی استان 
در بخش های مختلف اشــاره کرد و گفت: فرایند تولید به شدت مثبت است به 
طوری که در حال حاضر ۹0 درصد مراجعه کنندگان به ســازمان صمت برای 

توسعه، افزایش محصول و سرمایه گذاری جدید است.

مدیر مجتمع سرب نخلک:
  استخراج از معدن نخلک ۲۹ درصد 

افزایش یافت
مدیر مجتمع ســرب نخلک خبر داد: طی ۹ ماهه ســال جاری استخراج ماده 
معدنی از مجتمع ســرب نخلک در حالی 1۸6 هزار تن برنامه ریزی شده بود که 
میزان اســتخراج  تا پایان ۹ ماهه ســال جاری 1۴ درصد از برنامه تعیین شده 
پیشــتر است، همچنین استخراج در ۹ ماهه 1۴01 با 2۹ درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به 213 هزار و 65 تن رسیده است.به گزارش روابط 
عمومی ایمپاسکو، عارف باقری مدیر مجتمع سرب نخلک درباره گزارش عملکرد 
۹ ماهه این معدن توضیح داد: میزان تولید کنسانتره سرب در ۹ ماهه سال جاری 
به ۷ هزار و ۴10 تن رســید که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 1۴ درصد 
افزایش یافته و نســبت به برنامه تولید 6 هزار تنی،  23 درصد پیشتر است.وی 
افزود: مجتمع معدنی سرب نخلک در بازه فروردین تا پایان آذر ماه سال جاری 
موفق به فروش ۷ هزار و 2۹۸ تن کنســانتره ســرب شده که 3 درصد بیش از 
فروش در بازه مشابه سال گذشته و 22 درصد بیشتر از برنامه فروش ۷ هزار و 62 
تنی اســت.به گفته باقری، حفاری اکتشافی این مجتمع در ۹ ماهه سال 1۴01 
به یازده هزار و 15 متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴ 
درصدی و نسبت به برنامه حفاری اکتشافی سال 1۴01 که 15 هزار متر تعیین 

شده است، تاکنون ۷3 درصد از اهداف محقق شده است.

با انعقاد قرارداد جدید با یک تولیدکننده داخلی صورت می گیرد:
الحاق 1۰۰ دستگاه واگن جدید به ناوگان 

حمل و نقل ترکیبی گروه کشتیرانی
قرارداد ساخت 100 دستگاه واگن باری در حالی میان 
شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران و یک شرکت تولیدکننده داخلی به امضا 
رسید که کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یکی از بازوهای اصلی و اجرایی کریدور شمال-جنوب 

با الحاق این واگن ها قادر خواهد بود ترانزیت تایم و قیمت حمل را تا نصف نیز 
کاهش دهد.به گزارش خبرنگار مانا؛ قرارداد ســاخت 100 دستگاه واگن باری 
مســطح 26 متری بین شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران و یک شــرکت ســازنده داخلی واگن به امضاء مدیران عامل دو 
شــرکت رسید.در این مراســم که با حضور مدیران ارشد و اعضاء هیئت مدیره 
دو شــرکت یاد شده برگزار شــد، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ترکیبی گروه 
کشــیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه واگن های مسطح 26 متری با 
قابلیت حمل دو دســتگاه کانتینر ۴0 فوتی برای نخستین بار وارد ناوگان ریلی 
شرکت حمل و نقل ترکیبی می شوند، تصریح کرد: کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از بازوهای اصلی و اجرایی کریدور شمال-جنوب با الحاق این 
واگن ها قادر خواهد بود ترانزیت تایم و قیمت حمل را تا نصف نیز کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه هزینه حمل و نقل ریلی بر مبنای واگن محاسبه می شود، 
ادامه داد: واگن های 26 متری با قابلیت حمل دو دستگاه کانتینر هزینه حمل را 
به نصف کاهش می دهند و رضایت بیشتری را در هر دو عامل سرعت و قیمت 
برای مشتریان در پی خواهند داشت.کاپیتان ابراهیمی زاده ارزش قرارداد منعقد 
شــده با این تولید کننده داخلی را برای ساخت و خرید 100 دستگاه واگن یاد 
شــده 310 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و به تبع آن شرکت حمل و نقل ترکیبی این گروه کمک به تولید داخلی 
را وظیفه ملی خود می داند و در راســتای شــکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال 
تاکنون سفارش خرید 200 دستگاه واگن باری را به تولید کنندگان داخلی ارائه 
داده است.وی با تاکید بر اینکه ساخت 100 دستگاه واگن یاد شده بین 300 الی 

۴00 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

فراخوان حضور ناشران ایرانی 
در نمایشگاه بین المللی کتاب 

دهلی نو
ثبت نــام بــرای حضور در 
غرفه ایران ویژه سی ویکمین 
بین المللی کتاب  ه  مایشگا ن
دهلی نو تا هجدهم دی ماه 

1۴01 در سامانه کتاب ادامه خواهد داشت.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم، ناشران فعال، آژانس های ادبی، تشکل های صنفی 
نشر، نهادها و مؤسســات فرهنگی سراسر کشور برای 
مشارکت در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
دهلی نو و معرفی آثار برتر ایرانی می توانند تا هجدهم 
دی ماه 1۴01 به ketab.ir مراجعه و نسبت به ثبت 
نام اقدام کنند.خانه کتاب و ادبیات ایران با برپائی غرفه 
ملّی جمهوری اســالمی ایران و با هدف گســترش و 
توسعه نشر جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین الملل 
در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی 
نو از ششم تا چهاردهم اسفندماه 1۴01 شرکت خواهد 
کرد.در بخشی از غرفه ایران به متقاضیان واجد شرایط 
فضا اختصاص داده می شــود و کتاب های  منتخب تا 
ســقف معین به صورت رایگان به نمایشگاه ارسال می 
شوند.بر اساس این فراخوان، خانه کتاب و ادبیات ایران 
تنها مسئولیت ارسال کتاب ها را برعهده دارد و بازگشت 
کتاب های ارســالی، به ایران امکان پذیر نیست. بدیهی 
است کلیه هزینه ها و اقدامات مربوط به بلیت هواپیما، 
اقامت و رفت وآمد نماینده یا نمایندگان اعزامی، برعهده 

متقاضی است.

 برخی نمایشگاه ها از تحویل کاال پس از فروش امتناع می کنند

افزایش قیمت لوازم خانگی هم کلید خورد
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش نرخ 
تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: 3 شــرکت 
افزایش قیمت را اعمال کردند اما هنوز لیســت این شــرکت ها 
به دست اتحادیه نرسیده است.اکبر پازوکی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اشــاره به شــوک های روانی ایجاد شده در بازار 
لوازم خانگی بعد از نوسان های نرخ ارز، گفت: شرکت ها به شکل 
رسمی هیچ گونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز 
افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت 
دریافت کنند.به گفته وی؛ تعدادی از شرکت ها فروش را متوقف 
کردند و کاالها را نگه داشتند برخی شنیده ها حاکی از این مهم 
اســت که چند نمایشــگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز 
از تحویــل کاال پس از فروش امتنــاع کردند.این فعال صنفی با 
اشــاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، 
تصریح کرد: 3 شــرکت افزایش قیمت را اعمال کردند اما هنوز 
لیست این شرکت ها به دست اتحادیه نرسیده است.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی بازار را آرام توصیف کرد و افزود: افت 
قدرت خرید مردم در تقاضا تاثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود 
۸0 درصد افت کرده اســت. از سوی دیگر فروش اینترنتی لوازم 
خانگــی و عرضه این محصوالت در فروشــگاه های زنجیره ای بر 
روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است.وی 
کاالهای عرضه شده در فروشگاه های اینترنتی را کاالهای قاچاق 
دانســت و افزود: ۹۹ درصد از کاالهایی قاچــاق و فیک در این 

فروشگاه ها عرضه می شوند و هیچ نهادی بر عملکرد آنها نظارت 
ندارد؛ در این شرایط اقتصادی دولت از کاسبان 15 روزه مالیات 
را مطالبه می کند.به گفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کاال 

از ســامانه جامع گارانتی، کد شناســانه و کد رهگیری استعالم 
دریافت کنند اگر کاالهای در این ســامانه ها تعریف نشده باشد 
کاالی قاچاق محســوب می شود. پازوکی در پاسخ به این پرسش 

که نوسان های نرخ ارز تا چه میزان در قیمت کاالهای تولید داخل 
تاثیر می گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگی از 100 
درصد کاالهای تولید داخلــی 30 درصد از قطعات آن در داخل 
کشور تولید می شود.وی با اشاره به ضعف قطعه سازی در صنعت 
لوازم خانگی، گفت: اقدامات بنیادی برای توســعه صنعت لوازم 
خانگی انجام نشده اســت برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه 
رسیدند که بهتر اســت اقدام به تولید قطعات پالستیکی کنند 
به عنوان مثال برای تولید یخچال ســاید بای ساید حدود ۷60 
قطعه پالستیکی نیاز است متاســفانه تمام تولیدکنندگان توان 
تولیــد همه این قطعــات را ندارند.این فعال صنفی با بیان اینکه 
شــرکت های دانش بنیان در زمینه تولید برد فعال نشدند، گفت: 
برد از چین وارد می شــود این در حالیست که در گذشته نمونه 
موتورهای ایتالیایی را در ایران تولید می کردیم اما امروز از چین 
وارد می کنیم. پمپ ورودی و خروجی ماشین لباسشویی و ماشین 
ظرف شویی وارداتی اســت از این رو برای تولید این قطعات باید 
وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.وی ادامه داد: 
به نظر می رســد نباید مجوزهای جدید برای تولید لوازم خانگی 
صادر شــود و باید به آنچه تولید می کنیم بهاء بدهیم و کیفیت 
تولیدات خود را افزایش بدهیم. همچنین در قیمت باید رقابت را 
حفظ کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور نباشیم؛ 
بازارهــای جدید صادارتی برای خــود تعریف کنیم لوازم خانگی 

می تواند ارزآوری قابل توجهی برای ایران ایجاد کند.
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گزیده خبر

انعقاد قرارداد بانک گردشگری با صندوق 
توسعه ملی

بانک گردشگری در سال 1401 موفق به اخذ عاملیت منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی شــده و قرارداد مربوطه به مبلغ 100 میلیون دالر منعقد گردیده اســت.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، بــا توجه به عملکرد مطلوب بانک 
گردشــگری طی سال های گذشته به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی در 
حوزه گردشگری، در سال جاری نیز عالوه بر عاملیت ریالی در بخش گردشگری، 
موفق به اخذ عاملیت منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز شده و قرارداد مربوطه 
به امضا رسیده است.تسهیالت یاد شده قرار است در جهت حمایت از بخش های 
صنعتی و تولیدی که قابلیت صادرات و ارز آوری برای کشور دارند، صرف شود.
طبق قرارداد منعقد شــده، مبلغ مذکور حداکثر تا پایان ســال جاری با رعایت 
ضوابــط و مقــررات مربوطه به متقاضیان واجد شــرایط تخصیص داده خواهد 

شد.روز 30 دی ماه، سالگرد تاسیس بانک گردشگری است.

خلیل اله مهرابی سرپرست معاونت اعتبارات 
و بین الملل بانک سینا شد

معــاون اعتبارات و بین الملل بانک ســینا تغییر کرد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، با صدور  حکمی از سوی غالمرضا فتحعلی، سرپرست بانک سینا، 
خلیل اله مهرابی به عنوان سرپرســت معاونت اعتبــارات و بین الملل این بانک 
منصوب شد.سرپرســت بانک ســینا در آیین اهدای این حکم، بر لزوم توجه به 
انضباط اعتباری و افزایش رضایتمندی مشتریان و ذی نفعان در حوزه تسهیالت 
تأکید کرد.وی از زحمات مهدی رزمی، عضو هیئت مدیره بانک که پیش از این 
مســئولیت معاونت اعتبارات و بین الملل را نیز برعهده داشت، قدردانی و تشکر 

کرد.

مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد
طراحی ابزارهای مختلف برای تامین مالی 

صنعت پتروشیمی
مدیرعامل بانک تجارت بر عزم راسخ این بانک برای تداوم حمایت از صنایع باال و 
پایین دستی صنعت پتروشیمی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
هــادی اخالقی فیض آثار در جریان همایش ارتقا فروش اعتباری محصوالت در 
شرکت های پتروشیمی پلیمری که در راستای انعقاد تفاهمنامه همکاری بانک 
تجارت با شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در 
محل هتل المپیک برگزار شــد با یادآوری جایگاه مهم صنعت پتروشــیمی در 
اقتصاد کشور گفت: در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی 
کشور به صنعت پیشران و پیشتاز پتروشیمی اختصاص دارد و عمده نیازمندی 
ارزی کشــور از طریق این صنعت تامین می شــود.وی افزود: به رغم این سهم 
قابل توجه، صنعت پتروشیمی از قابلیت الزم برای توسعه بیشتر برخوردار بوده 
و در عرصه اقتصادی چشــم انداز وسیعی برای اثرگذاری این صنعت دیده شده 
است؛ موضوعی که ضرورت یک برنامه ریزی جامع و قابل عملیاتی شدن را طلب 
می کند.اخالقی ادامه داد: در شــرایط فعلی، نیاز مالی شــرکت های پتروشیمی 
افزایش یافته و بانک تجارت برای تامین این نیاز، ابزارهای بازار ســرمایه و برای 
 )SCF( نیازهای کوتاه مدت، ابزار اوراق گام و ابزار اعتباری تامین مالی زنجیره ای

را به کار گرفته است.

عرضه عمده سهام غیرمدیریتی "وتعاون" در 
فرابورس

شرکت کارگزاری ستاره جنوب ) سهامی خاص(، شرکت گروه مالی ملل)سهامی 
خاص(، در نظر دارد تعداد 235 میلیون ســهم معادل 4.7 درصد را بطور عمده 
و نقد از طریق بازار دوم فرابورس ایران به فروش برســاند، تاریخ عرضه ســهام 
روز یکشــنبه مورخ 1401.10.18 و قیمت پایه هر ســهم 3000 ریال تعیین 
شده است.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شرکت فرابورس ایران از عرضه 
عمده ســهام غیرمدیریتی شــرکت بیمه تعاون خبر داد.بر اساس این گزارش، 
تعداد 235.000.000 ســهم معادل 4.7 درصد به طــور عمده و نقد از طریق 
بازار دوم فرابورس به فروش می رســد.گفتنی اســت، تاریخ عرضه روز یکشنبه 
مورخ 18/10/1401 تعیین شده است.شایان ذکر است، نماد شرکت بیمه تعاون 
در تاریــخ 12 آبان 1392 به عنوان یکصد و پنجاه و دومین نماد معامالتی بازار 
پایه فرابورس در گروه بیمه و صندوق بازنشســتگی فعالیت خود را آغاز کرده و 
نخستین شرکتی بود که تمام پذیره نویسی آن تنها از طریق فرابورس و شبکه 

کارگزاری انجام شد.

عرضه اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ 
درصد در موسسه اعتباری ملل

اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد ساالنه در شعب موسسه اعتباری 
ملل عرضه می گردد.به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه 
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اوراق گواهی سپرده عام با 
نرخ 23 درصد را در کلیه شــعب عرضه می نماید. گفتنی است این اوراق صرفاً 
به اشــخاص حقیقی باالی 18 سال ارائه می شود و پرداخت سود آن به صورت 
ماهانه و معاف از مالیات و قابل بازخرید پیش از سررســید پس از گذشت یک 

ماه می باشد.

در راستای تسهیل برای مشتریان شکل گرفت؛
 افتتاح حساب غیرحضوری در موبایلت 

بانک سامان
بانک سامان در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ایجاد شرایط مناسب برای 

مشتریان امکان افتتاح حساب غیرحضوری را در موبایلت فراهم کرده است.
 افتتاح حساب غیرحضوری در موبایلت این امکان را فراهم نموده که مشتریان 
بدون مراجعه به شعبه و دوری از سفرهای درون شهری و ازدحام در شعبه بانک 
ســامان بتوانند این عملیات را انجام دهند.برای افتتاح حساب آنالین موبایلت، 
مشــتریان فقط با چند کلیک تا افتتاح حســاب آنالین در بانک سامان فاصله 
دارند و می توانند با دانلود و نصب اپلیکیشــن موبایلت بدون نیاز به حضور در 
شعبه افتتاح حساب کنند.در فرایند افتتاح حساب اینترنتی تمام افرادی که فاقد 
حساب و شماره مشتری در بانک سامان هستند، پس از دانلود اپلیکیشن موبایلت 
می توانند از منوی افتتاح حساب برای ایجاد حساب کاربری و ارسال مدارک خود 
اقدام کنند. در نهایت پس از احراز هویت و افتتاح حساب، کارت  بانکی هر فرد، 
به نشــانی ای که در موبایلت ثبت کرده اند، ارســال می شود.برای افتتاح حساب 

اینترنتی بانک سامان، باید شرایط افتتاح حساب آنالین را داشته باشید. 

تمدید طرح بخشودگی بانک آینده
بانک آینده، طرح »پاییز«؛ مســاعدت در بخشودگی خســارات تأخیر بدهکاران خود را تا 
پایان سال 1401، تمدید کرد.تمام مشتریان بدهکار بانک آینده می توانند با بهره مندی از 
امتیازات و شرایط جدید این طرح با مراجعه به شعبه ای که از آن تسهیالت گرفته اند، بدهی 

خود را آسان تر، تسویه کنند.

انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســفر خود به اســتان کرمان از انتشار اوراق 
قرض الحســنه در بورس و دریافت مزد خدمت به جای کامزد خبر داد و گفت: مجوز عرضه 
اوراق قرض الحســنه از بانک مرکزی اخذ شــده و با کمک ســازمان بورس برای نخستین 
بار اوراق قرض الحســنه در بازار سرمایه منتشــر خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در سفر خود به استان کرمان در 
نشست با کارکنان شعب استان، ضمن تسلیت سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج 
»قاسم سلیمانی« و با قدردانی از زحمات همه کارکنان بانک در این استان افزود: خوشبختانه 
اقدامات مطلوبی در استان کرمان انجام شده است.وی قرض الحسنه را یک موضوع بی انتها 
برشــمرد و گفت: جای کار در حوزه قرض الحسنه وجود دارد که به همت و تالش تک تک 
کارکنان، مدیران اســتانی و ســتادی می توان این مهم را تحقق بخشــید.مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با اشاره به اینکه قرض الحسنه یک فریضه الهی است؛ بیان داشت: 
با اشــتیاق زیادی که جامعه اسالمی دارد، نمی توان در فضای سنتی و شعبه محور خدمات 
به مشتریان را به نحو مطلوب ارائه کرد. بنابراین الزم بود روش های نوین بانکداری را به کار 
گیریم تا پاسخگوی نیاز مشتریان باشیم.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه 
محور فعالیت ما در یک سال اخیر بسترسازی در حوزه فناوری و اطالعات بوده، تصریح کرد: 

برای راحتی مشتری باید خدمات به صورت سریع و آسان ارائه شود.

بازپرداخت اقساط مهم تر از خرید خانه

خرید ۱۰ متر خانه در تهران با وام مسکن
آرمان محمدی صبح اقتصاد : طبق آمار اعالم شــده از 
ســوی بانک مرکزی در آذرماه متوســط یک متر مسکن در 
پایتخت 48 میلیون و 73 هزار تومان بوده اســت و معامالت 
بازار مسکن در آذر ماه به بیش از 10 هزار فقره واحد مسکونی 
رسید.با توجه به اینکه در مهر ماه برای دومین بار به کمترین 
میزان رســیده اســت و در آبان ماه بازار مسکن دوباره جان 
گرفت و بیش از 8 هزار فقره معامله در آبان ماه انجام شــد. 
حاال گزارش بانک مرکزی از بازار مســکن آذر ماه از رشــد 
دوباره معامالت خبر می دهد. تعداد معامالت در ماه گذشته 
به بیش از 10 هزار واحد مســکونی رسیده که نسبت به ماه 
قبل 27.2 درصد افزایش داشــته است و این نشان می دهد 
که این بازار روند صعودی پیدا کرده اســت و این موضوع به 
دو دلیل می باشــد. اول اینکه بازار مسکن در آذر و دی فصل 
رشــد معامالت می باشد البته بیشتر رونق بازار در این مقطع 
به دلیل حضور خریدار مصرفی نیست. بلکه حجم خریدهای 
سرمایه ای افزایش می یابد. این خریداران به امید کسب سود 
در بازار شــب عید دســت به خرید می زنند.دلیل دوم اینکه 
نوسانات ارز در ماه های اخیر باعث خرید و فروش های هیجانی 

شده است

بازار مسکن در دهه های گذشته
طی دهه های گذشته تقریباً همیشه به طور سنتی بازار مسکن 
در بهمن و اســفند ماه رونق بیشتری نسبت به سایر ماه های 
نیمه دوم سال داشته و پس از تابستان دومین مقطع پر معامله 
ســال به شمار می آید، چراکه برخی تالش می کنند برای ایام 
عید نوروز پرونده جا به جایی ملکی خود را به نتیجه برسانند. 
این خریداران از دسته مشتریان سال 98 بازار مسکن هستند 

که در آن مقطع زمانی پرتعداد بودند.البته پیش بینی ها برای 
دی ماه ممکن اســت تغییر کند. چرا که از یک ســو افزایش 
معامالت امسال از آبان ماه آغاز شد و در آذر ماه ادامه داشت. 
بنابراین احتماالً در دی ماه معامالت همانند پارسال نباشد. از 
سوی دیگر طی 2 روز گذشته بازار ارز آرام گرفته و قیمت دالر 
چندین کانال افت کرده است.اگر قرار باید نوسانات بازار ارز کم 
تحرک باشد، احتماالً سوخت رسانی بازار مسکن از سوی بازار 
ارز ضعیف شــود. بنابراین بخشی از هیجانات بازار برای خرید 
ملک کنترل شــود. اما احتمال رشد قیمت دالر وجود دارد و 

این موضوع پیش بینی ها را تحت تاثیر می گذارد.

10 متر خانه در تهران
با این متوسط قیمت مسکن تهران، زوج های تهرانی با گرفتن 

وام مسکن فقط 10 متر خانه می توانند بخرند. در حال حاضر 
هر ورق تسه مسکن که در تاریخ خرداد پارسال منتشر شده 
حدود 124 هزار تومان قیمت دارد.برای دریافت وام مسکن 
زوج ها بایــد 9۶0 ورق اوراق خریداری کنند که در مجموع 
قیمت این اوراق حدود 120 میلیون تومان برآورد می شــود. 
یعنی عماًل متقاضیان خرید خانه فقط 3۶0 میلیون تومان وام 
می گیرند. یعنی با پول وام فقط 7.5 متر خانه می توان خرید.

بازپرداخت اقساط مهم تر از خرید 10 متر خانه
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه 
با وام مســکن فقط 10 متر خانه می توان در پایتخت خرید 
گفت: مسئله مسکن یک مسئله کاماًل پیچیده می باشد چرا 
که مسکن در حال حاضر جزو دارایی ها محسوب می شود و با 

نوسانات ارزی این دارایی ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و اما 
مسکن با 500 میلیون که نه با یک میلیارد وام هم نمی توان 
خریداری کرد با توجه به اینکه بازپرداخت وام هم باید درنظر 
گرفته شــود چرا که مردم در جال توان بازپرداخت اقســاط 
را ندارند و این وام هرچقدر بیشــتر شود مبلغ اقساط بیشتر 

خواهد شد بنابراین بحث 10 متر و 20 متر خانه نیست.

بازار مسکن با واردات مانند دیگر بازارها مشکالتش 
حل نخواهد شد

وی در ادامه بیان کرد: از ســوی دیگر مســکن کاالیی مانند 
خودرو، طال و… نیســت که اگر کبودی ایجاد شد با واردات 
آن کمبود را پوشــاند و حتی ســاخت یک واحد مسکن هم 
حدود 8 ماه طول خواهد کشید بنابراین این بازار همانند دیگر 
بازارهای ســرمایه عمل نخواهد کرد و غیر وارداتی می باشد 
باتوجه به اینکه بازار مسکن نیاز به سرمایه گذار دارد تا تولید 
آن رونق گیرد وزارت راه و شهرســازی بهتر است که به این 

موضوع نگاه ویژه ای داشته باشد.

جبران عقب افتادگی 10 سال سخت اما امکان پذیر
این کارشــناس اقتصــادی در ادامه بیان کــرد: در دهه 90 
متأسفانه یک عقب افتادگی در تولید مسکن ایجاد شده است 
که تنها راه ان تولید مسکن با سرمایه گذاری می باشد با توجه 
به انیکه در ده سال گذشته این عقب افتادگی مسکن عرضه 
و تقاضــای این بازار را برهم زده اســت و تا وقتی که زمین 
مناســب و ســرمایه گذاری در این بخش صورت نگیرد این 
بخش ساماندهی نخواهد شد وزارت راه و شهرسازی باید به 
ایــن نکته توجه کند که این بازار تا وقتی که عرضه با تقاضا 

همخوانی نداشته باشد مشکالت برطرف نخواهد شد.

امروز)سه شــنبه( سوم  قیمت طال 
ژانویه افزایش یافــت و توجه بازار 
به صورت جلســه آخرین نشست 
سیاســت گذاری فدرال رزرو آمریکا 
که قرار است در هفته جاری برگزار 
شود، معطوف شد.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و 
54 دقیقه صبح به وقت شــرقی با 
1۶.7 درصد افزایش به 1841 دالر 
و 20 ســنت رسید و قیمت طالی 
آمریکا نیز بــا 0.92 درصد افزایش 
به 1842 دالر و 20 ســنت رسید.

صورت جلسه سیاست گذاری فدرال 
رزرو دســامبر در روز چهارشــنبه 
برگزار می شــود که می تواند نکاتی 
را در مورد مســیر انقبــاض بانک 
مرکزی ارائه دهد. فــدرال رزرو در 
دسامبر پس از چهار افزایش متوالی 

75 واحدی، نــرخ بهره را 50 واحد 
افزایش داد.طال به عنوان پوششــی 
در برابر تــورم و عدم قطعیت های 
اقتصادی در نظر گرفته می شود اما 
نرخ هــای بهره باالتر هزینه فرصت 

نگهداری طــال را افزایش می دهد 
زیرا هیچ بهره ای پرداخت نمی کند.

رئیس صندوق بین المللی پول روز 
یکشنبه اعالم کرد که سال 2023 
برای بیشــتر اقتصاد جهانی، سال 

ســختی خواهد بود زیرا موتورهای 
اصلی رشــد جهانی؛ ایاالت متحده، 
اروپا و چین، همگــی فعالیت های 
ضعیفی را تجربه می کنند.بر اساس 
گزارش رویترز، در همین حال، یک 
نظرسنجی در روز دوشنبه نشان داد 
که رکــود در فعالیت های تولیدی 
منطقــه یورو احتماالً با شــروع به 
و کاهش  تامین  زنجیره های  بهبود 
فشارهای تورمی، از پایین ترین حد 
خود عبور کرده است.در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با 0.5 درصد افزایش به 24.12 دالر 
رســید و پالتین 0.3 درصد کاهش 
یافت و به 10۶۶ دالر و 92 ســنت 
رسید و پاالدیوم 0.3 درصد کاهش 
یافت و به 1788 دالر و 97 ســنت 

رسید.

قیمت طالی جهانی با اوج به 
بازار آمد

تهران- ایرنا- بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی 
با تاکید بر لــزوم پایبندی بانک ها در خصوص نرخ مصوب 
ســپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک ها 
و موسســات اعتباری متخلف خبر داد.به گــزارش ایرنا از 
بانک مرکــزی، این بانک اعالم کرد با وجود تأکیدات بانک 
مرکزی مبنی بر لزوم رعایت نرخ ســودهای بانکی، حسب 
بازرســی های انجام شــده و همچنین گزارش های واصله، 
برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری، همچنان با توسل 
به روش ها و شیوه های مختلف، از نرخ های سود مصوب این 

بانک تخطی می کنند.ادامه رونــد نقض ضوابط ابالغی در 
خصوص نرخ های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، 
ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، 
موجبات تضییع حقوق ســایر ذی نفعان و همچنین تهدید 
ثبات، سالمت و استحکام مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
را فراهم می آورد. بر این اســاس ضمن ابالغ اخطار و تذکر 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف 
و برخورد با آن ها از طریق هیأت انتظامی بانک ها، اقدامات 
زیر نیز در خصوص بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف در 

دستور کار این بانک قرار می گیرد:

* تعطیلی یا غیرفعال کردن شناســه اختصاصی شعب 
متخلف؛

* مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز 
اهمیت در تصمیم گیری بــرای صدور تأییدیه صالحیت 

مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری؛
* بازنگری در حدود رشــد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر 

کنترل مقداری ترازنامه؛
* بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

* مدنظر قــرار دادن تخلفات موصوف در بررســی های 
مربوط به صــدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسســه 
اعتبــاری از جمله مجوزهای برگــزاری مجامع، افزایش 

سرمایه، ارایه خدمات 
ارزی و ...

و  بانــک  همچنیــن 
اعتبــاری،  مؤسســه 
رؤســای شــعبی که 
در رعایــت ضوابــط 
نرخ های سود مرتکب 
از  را  تخلف شــده اند 

سمت خود عزل کنند.در پایان این بخشنامه آمده است، 
مراتب به قید تســریع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شماره 
9۶/149153 مــورخ 5/1۶/ 139۶ به تمامی واحدهای 
ذی ربط بانک ها و مؤسســات اعتباری ابالغ و بر حســن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بانک مرکزی:

همه بانک ها باید نرخ سود مصوب را رعایت کنند

شــاخص کل بورس طی یک هفته گذشــته صعودها 
و نزول های پرقدرت داشــته اســت و یکبار کانال یک 
میلیــون و ۶00 هزار واحــد را فتح کرد و مجدد آن را 
از داســت داد. این بازار امروز درحالی کانال مذکور را 
پس گرفته است که یک کارشناس بازار سرمایه نوسان 
را ذات بازار می داند و بر این باور اســت که شــاخص 
کل بورس تا پایان ســال رکورد تاریخی خود را خواهد 
شکست.فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، در بازار 
سرمایه هیچ روندی اعم از نزولی و صعودی پیاپی معنا 
ندارد، ذات بازار نوســان اســت اما برخی اوقات بعضی 
مســئوالن اظهار نظرهایی می کنند که در راســتای 

پیش بینی پپذیری اقتصاد صورت می گیرد. این اتفاق 
باعث برهم خوردن معادالت تحلیلی می شود. وی ادامه 
داد: شــبهه برای بازار ایجاد شــد که درآمد حاصل از 
شــرکت ها ممکن اســت کاهش پیدا کند، در صورتی 
که اینطور نیســت.این کارشناس بازار سرمایه عالوه بر 
مقایســه بازدهی بین بازارها از جمله مسکن، ارز، طال، 
خودرو که در آستانه جباب شدن قرار دارد و در نقطه 
مقابل بازار ســرمایه تازه به اردیبهشــت سال 1401 
برگشته اســت، گفت: بازار سرمایه نه تنها رشد نکرده 
است بلکه مقایسه رشد سودآوری شرکت ها نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته و همچنین پیش بینی افزایش 

سود شــرکت ها در سال 1401 به میزان 750 تا 800 
هزار میلیارد تومان در مقایســه بــا ۶50 هزار میلیارد 
تومان سال 1400، حکم بر این می کند که بازار سرمایه 
در آســتانه تطبیق بازدهی با تورم قرار دارد.آقابزرگی 
تاکید کرد: شاخص کل رکورد تاریخی خود را خواهد 
شکســت. نمونه بارز تطبیق تورم با شاخص بورس را 
در تمــام بازارهای مالی دنیا مانند آرژانتین، ترکیه و... 
مشاهده شده است.به اعتقاد وی، زمانی که تورم وجود 
دارد نمیتوان جلوی رشــد بازدهی بازار ســرمایه را با 
دستور یا ابالغیه خاص گرفت. بنابراین شاخص کل تا 

پایان سال باالی دو میلیون واحد خواهد رفت.

پیش بینی رکوردشکنی تاریخی بورس

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳

سال گذشته )2022(، سالی نزولی برای ارزهای دیجیتال بود؛ بازار رمزارزهای دیجیتال حدود 75 درصد از دست داد و بسیاری از تحلیلگران امیدوارند که در سال 
2023 قیمت بهتری برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، سال گذشته بیت کوین از باالترین قیمت خود یعنی حدود 70هزار 
دالر سقوط کرد اما روند قیمت بیت کوین در سال جدید چگونه خواهد بود؟زمانی که بیت کوین برای اولین بار در سال 2018 به قیمت باالی تاریخ خود یعنی حدود 
20هزار دالر رسید، بالفاصله پس از آن حدود 80 درصد سقوط کرد. پس از آن، حدود یک سال قیمت بیت کوین بین 5000 تا 12 هزار دالر در نوسان بود سپس به 
یک روند صعودی قوی بازگشت.اما بیت کوین همچنان روند نزولی خود را طی می کند، تا به امروز، این روند نزولی به حدود منفی 77 درصد از قیمت باالترین تاریخ 
خود رسیده است. تحلیلگران انتظار دارند قیمت بیت کوین بیشتر به سمت 12 تا 15 هزار کاهش یابد.اگر فرض باال درست باشد و بیت کوین به پایین ترین سطح حدود 
12 هزار برسد، ممکن است بیت کوین از آن سطح به قیمت باالتر برگردد. با نگاهی به چگونگی بهبود بیت کوین در گذشته، درمی یابیم که قیمت بیت کوین از 10هزار 

دالر به ۶0 هزار دالر طی ۶ ماه افزایش یافته است. این فرض نشان می دهد که سه ماهه سوم سال 2023 باید روند نزولی را تایید کند.
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گزیده خبر

اختالف نظر جمهوری خواهان درباره رئیس آتی 
مجلس نمایندگان آمریکا

جمهوری خواهــان مجلس نماینــدگان آمریکا که با 
پیروزی در انتخابات میاندوره ای سال گذشته اکثریت 
را در دست گرفتند،  )سه شــنبه( باید رئیس مجلس 
نمایندگان را تعیین کنند، اما زمزمه هایی از اختالف نظر 
بین اعضــای این حزب به گوش می رســد.به گزارش 

ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، کوین مک کارتی، عضــو جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان آمریکا گزینه اصلی ریاســت این مجلس است، اما برخی از 
نمایندگان تندرو با مواضع نســبتاً اعتدال گرایانه او مخالف بوده و اعالم کرده اند 
کــه در رای گیری امروز به این نماینده ایالــت کالیفرنیا رای نخواهند داد.بحث 
درباره ریاست مجلس نمایندگان در حالی در جریان است که جمهوری خواهان 
به رغم پیروزی در انتخابات میاندوره ای نوامبر ۲۰۲۲، عملکرد ضعیفی نســبت 
به پیشبینی ها داشته و نتوانستند با اکثریت قاطع، کنترل مجلس نمایندگان را 
به دست گیرند.گروهی از جمهوری خواه های تندرو بر این باورند که مک کارتی 
آنطور که باید عمیقاً درگیر رقابت های حزبی با دموکرات ها نیست، رقابتی که از 
دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا شدت گرفته است. آن ها به 
دلیل مواضع نه چندان تهاجمی مک کارتی علیه حزب دموکرات - در مسائلی از 
جمله بودجه، دفاعی و امنیتی - او را مورد انتقاد قرار می دهند.باب گود یکی از 
نمایندگان جمهوری خواهی است که از قبل گفته به مک کارتی رای نخواهد داد.

او دوشنبه گفت: من به کوین مک کارتی رای نخواهم داد. او خودش یک مشکل 
اســت، نه یک راه حل.  نشــانه ای هم از اینکه او قصد تغییر رویه داشته باشد، 
نمی بینم.جمهوری خواهان که بــا نتیجه ۲۲۲-۲۱۳ کنترل مجلس نمایندگان 
را به دســت گرفتند، برای ریاست مک کارتی به ۲۱۸ رای نیاز دارند. مک کارتی 
تنهــا می تواند حمایت ۴ تن از هم  حزبی هایش را از دســت دهد.احتمال اینکه 
نمایندگان حزب دموکرات به مک کارتی رای دهند، بسیار پایین است و همزمان، 
بعضی از جمهوری خوهان گفته اند که اگر تندروها به مخالفت خود پایان ندهند، 
سراغ گزینه  دیگری از حزب جمهوری خواه خواهند رفت. این هم احتمال ریزش 
آرای مک کارتی را تشــدید می کند.با این حال، شخص مک کارتی امیدوار است 
و دوشــنبه در ساختمان کنگره به خبرنگاران گفت: فکر می کنم فردا روز خوبی 

خواهد بود.

پاکستان، افغانستان را تهدید کرد
مقام های نظامی و سیاسی پاکستان وعده دادند به هیچ 
کشــوری اجازه ندهند تا مامنی برای تروریست هایی 
شوند که قصد حمله به پاکستان را دارند؛ گفته ای که 
اشاره ای مستقیم به افغانســتان دارد.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، این اظهارات 

در بحبوحه افزایش حمالت از ســوی طالبان پاکســتان که بسیاری از آنها در 
افغانستان مخفی شــده اند، مطرح شده است.حمالت صورت گرفته در سراسر 
پاکستان به ویژه در شــمال غرب نزدیک به مرز افغانستان شدت گرفته است.

همچنین این گفته ها در پایان نشســت کمیته امنیت ملی پاکســتان با حضور 
شــهباز شریف، نخست وزیر این کشــور، ژنرال عاصم منیر رئیس جدید ارتش 
پاکســتان و دیگر مقام های مطرح شده است.بر اساس این بیانیه دولتی، کمیته 
مذکور همچنین وعده داد که برای تروریســم در پاکستان تحمل صفر خواهد 
داشت و با شبه نظامیان با نیروهای کامل دولتی مقابله خواهد کرد.همچنین این 
بیانیه دو هفته پس از کشته شدن ده ها بازداشتی مرتبط با طالبان پاکستان در 
یک حمله توسط نیروهای ویژه پاکستان منتشر شد.طالبان پاکستان موسوم به 
تحریک طالبان پاکســتان از طالبان افغانستان جدا شده اما به آن متحد است. 
طالبان افغانستان سال گذشته میالدی و در پی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو 

بار دیگر کنترل کابل را به دست گرفته اند..

بایدن مذاکره با سئول درباره »رزمایش های 
هسته ای مشترک« را رد کرد

جو بایدن این موضوع را که پنتاگون با سئول بر سر »رزمایش های هسته ای مشترک« در حال 
مذاکره است، رد کرد؛ مساله ای که سواالت زیادی را برانگیخت زیرا رئیس جمهور کره جنوبی 
پیشتر اعالم کرده بود که این گفت وگوها در حال انجام است.به گزارش ایسنا، به نقل از راشا 
تودی، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشــنبه هنگام بازگشت از تعطیالت در پاسخ 

به سوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکراتی درخصوص رزمایش های هسته ای مشترک با کره جنوبی دارد، بدون شرح جزئیات 
گفــت: »خیر«.علی رغم این انکار مختصر و کوتاه جو بایدن، یون ســوک-یول، رئیس جمهوری کره جنوبی اخیرا به یک 
روزنامه محلی گفت که این کشور و آمریکا در حال رایزنی پیرامون روش هایی هستند تا رزمایش های هسته ای مشترکی 
را جهت واکنش به موشک ها و تسلیحات هسته ای کره شمالی انجام دهند.رئیس جمهور کره جنوبی طی همین مصاحبه 
بیان داشت: تسلیحات هسته ای به آمریکا تعلق دارند؛ اما برنامه ریزی، اشتراک اطالعات، رزمایش ها و مانورها باید مشترکا 
توســط کره جنوبی و آمریکا اجرا شوند. همچنین واشنگتن درباره این طرح »نظری نسبتا مثبت« دارد.با این حال، کیم 
اون-های، سخنگوی دولت کره جنوبی گفت: اظهارات جو بایدن توسط خبرنگار رویترز کوتاه شد و از بایدن پرسیده شد 
که »آیا آمریکا و کره جنوبی در رابطه با رزمایش های جنگ هسته ای مذاکره می کنند«، البته که در این موارد ما چاره ای 
جز جواب »خیر« نداریم.این ســخنگو در پایان بدون شرح جزئیات تاکید کرد: مقامات آمریکا و کره جنوبی پیرامون این 

رزمایش ها در حال رایزنی و گفت وگو هستند.

 اتحادیه اروپا پیشنهاد ارائه واکسن های رایگان کرونا
 به چین را داد

روزنامه فایننشال تایمز )سه شنبه( به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داد، این اتحادیه پیشنهاد 
ارائه واکســن های رایگان کووید-۱۹ را به چین داده اســت تا این کشور بتواند از گسترش سریع 
پاندمی جلوگیری کند.به گزارش ایســنا، این روزنامه نوشت: هم زمان با اینکه پکن آماد می شود تا 
به اقدامات ســختگیرانه خود درخصوص قرنطینه پایان دهد و مرزهایش را باز کند، اتحادیه اروپا 

این پیشــنهاد را طی چند روز اخیر پیش از جلسه امروز وزرای بهداشت اتحادیه اروپا به عنوان پاسخ کمیسیون اروپا به احتمال 
موج جدید کووید-۱۹ ارائه داده است.یکی از مقامات اتحادیه اروپا گفت: کمیسیونر اروپا در امور سالمت و ایمنی مواد غذایی با 
همتایان چینی خود تماس برقرار کرد تا همبســتگی و حمایت خود را از طریق پیشنهادی مبنی بر اهدای واکسن های اتحادیه 
اروپا به چین نشــان دهد.دولت چین هنوز به این پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخی نداده است.شی جینپینگ، رئیس جمهور چین 
روز شنبه در اولین اظهارنظرهای علنی خود درباره کووید-۱۹ از زمانی که دولتش سه هفته پیش سیاست سختگیرانه اش برای 
مقابله با این ویروس از جمله با اجرای قرنطینه ها و نمونه برداری دسته جمعی را برداشت، اتحاد و تالش بیشتر در چین با ورود این 
کشور به »مرحله جدیدی« از رویکردش برای مقابله با همه گیری را درخواست کرد.پکن در اوایل ماه دسامبر، رویکرد انحصاری 
خود موسوم به »سیاست کووید صفر« همراه با انجام آزمایش های انبوه و قرنطینه متمرکز که برای تقریبا سه سال حفظ کرده 
بود، کنار گذاشت. این تغییر سیاست منجر به بروز جهش در موارد ابتال در سراسر این کشور، کاهش بیشتر فعالیت های اقتصادی 

و نگرانی های بین المللی شده است. انگیس و فرانسه جدیدترین کشورهایی هستند.

پس لرزه های »قطرگیت«؛

 مصونیت قضایی دو نماینده پارلمان اروپا لغو می شود
پارلمــان اروپا اعالم کرد، روبرتا متســوال، رئیس این پارلمان در 
ادامه رسوایی فساد مشهور به »قطرگیت«، »فرآیند فوری« برای 
برداشــتن مصونیت قضایی دو نماینده این پارلمان را به جریان 
انداخته است.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی یوراکتیو، 
پارلمــان اروپا نام این قانونگــذاران را مطرح نکرد. اما منابع آگاه 
به یک تحقیقات پلیس بلژیک در خصوص این رســوایی فســاد 
به خبرگزاری فرانســه گفتند،  این دو نفر شامل آندریا کوزولینو، 
نماینده ایتالیایی و مارک تارابــال، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا 
هســتند.این دو نماینده ایتالیایی و بلژیکی پیشتر از جانب گروه 
سیاســی خود در پارلمان اروپا و همچنین احزاب مرتبط با آنها 
در کشورهایشان معلق شده بودند.از نخستین روز اعالم رسوایی 
قطرگیت که با دســتگیر شدن اوا کایلی، نماینده یونانی پارلمان 
اروپا در تاریخ ۱۱ دسامبر رقم خورد،  نام این دو نماینده پارلمان 
اروپا نیز مطرح شد. دستگیر شــدن کایلی بعد از آن رخ داد که 
بازرســان بلژیکی در خانه او »چند کیف پول نقد« پیدا کردند.
در همان روز ۱۱ دســامبر در راســتای این رسوایی فرانچسکو 

جیورجی، شــریک زندگی اوا کایلی، که دستیار آندریا کوزولینو، 
نماینده سوسیالیســت پارلمان اروپا است هم دستگیر شد.خانه 
تارابال در تاریخ ۱۰ دســامبر از ســوی ماموران در ضمن حضور 
متســوال، مورد تفتیش قرار گرفــت. تارابال معاون رئیس کمیته 
روابط با شبه جزیره عرب در پارلمان اروپا است.همچنین گزارش 
شده که جیورجی به دریافت پول در راستای پیشبرد منافع قطر، 
مراکش و موریتانی در پارلمان اروپا اعتراف کرده است. کوزولیون 
در این پارلمان رئیس کمیته روابط با کشورهای حوزه »مغرب« 
است.بر اساس فرآیندی که به جریان افتاده، باید درخواست لغو 
مصونیــت این دو نماینده ابتدا در یک نشســت عمومی پارلمان 
که احتماال در ۱۶ ژانویه برگزار خواهد شــد مطرح شــده و در 
ادامه برای پیگیری به کمیته امور حقوقی پارلمان اروپا ســپرده 
شــود. این کمیته نیز در ادامه به طرح توصیه اش در موافقت یا 
مخالفت با برداشته شدن این مصونیت قضایی پارلمانی پرداخته 
و بعدا این طرح در یک نشســت عمومی دیگــر باید مورد رای 

گیری قرار بگیرد.

دو دهه بعد از ماموریت ســری یکی از کهنه 
ســربازان آمریکایی در نیروهــای نخبه این 
کشور جزئیات جدیدی از عملیات بازداشت 
صدام فاش کرد.به گزارش ایســنا، به نوشته 
روزنامه رای الیوم چاپ لندن، کوین هالند، گروهبان بازنشســته که دو دهه پیش 
به همراه نیروهای ویژه »دلتا« مامور کشف مخفیگاه صدام بود، گفت، »نیروهای 
دلتا« در لحظه بازداشــت صــدام به او گفتند »رئیس جورج بوش به تو ســالم 
می رســاند«.او در یک پادکســت به میزبانی یکی از کهنه سربازان نیروی دریایی 

آمریکا با عنوان »Danger Close«، گفت: نیروهای ویژه آمریکا »اطالعات خوبی« را 
به دست آوردند که منجر به رسیدن آنها به مخفیگاه صدام شد، حفره ای پوشیده 
با یک ردیف برگ درختان و شــن که یک لوله کوچک از آن کشیده شده بود تا 
اکســیژن وارد حفره شود.هالند تصریح کرد، او و تیمش محل حفره را که با آجر 
ساخته شــده بود، کشف کردند و یک نارنجک دستی به داخلش پرت کردند، به 
محض پرتاب نارنجک صدایی به زبان عربی شــنیدند که به تدریج بلندتر می شد.

او اضافه کرد: یک مرد پرمو از داخل حفره ظاهر شــد و ما او را گرفتیم  و گفتیم 
»خوبه ! خودش است«.این افسر آمریکایی آن لحظه را این گونه توصیف کرد: به 

رغم اینکه تیم ما اطالعاتی داشــت که ثابت می کرد صدام در آنجا مخفی شــده؛ 
اما آن لحظه به منزله یک لحظه واقعا غیرواقعی بود.این افســر افزود: من یکی از 
همقطارانم را صدا کردم تا برای بیرون کشیدن صدام از حفره کمک کند که او به 
دلیل شوکه شدنش با لکنت زبان گفت »او صدام« است.هالند گفت: صدام هفت 
تیر گلوک -۱۸ داشت. یکی از اعضای تیم آمریکا سالحش را به طرف دهان صدام 
گرفت تا وادارش کند حرکت نکند و هفت تیرش را از او بگیرد. این هفت تیر یکی 
از غنیمت های جور ج بوش شد.این گروهبان می گوید: صدام به محض بازداشتش 

تمایل به حرف زدن داشت.

برای اولین بار

افسر آمریکایی جزئیات جدیدی از روند بازداشت صدام فاش کرد
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محققان در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند فضانوردان در ایســتگاه 
فضایی بین المللی اندکی کندتر از افراد روی زمین پیر می شوند. اما علت 
این امر چیست؟ در این خبر به بررسی این موضوع پرداختیم.به گزارش 
ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، زمان ممکن است برای ما نسبت به 
دیگران در بخش متفاوتی از فضا-زمان سریع تر یا کندتر به نظر برسد. 
این بدان معناســت که فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی اندکی 
کندتر از افراد روی زمین پیر می شــوند.نتایج یک مطالعه نشــان داده 
فضانوردان در ماموریت های طوالنی ممکن است در برابر عوامل استرس 
زای منحصر به فردی که می توانند بر پیری انسان تاثیر بگذارند آسیب 
پذیر باشند.همه ما این جمله را شنیده ایم که زمان نسبی است. همه ما 
تجربه خود را در فضا-زمان به طور متفاوتی اندازه گیری می کنیم. دلیل 
آن این اســت که فضا-زمان مســطح نیست - منحنی است و می تواند 
توســط ماده و انرژی منحرف شود. برای مثال زمان برای افرادی که در 
کوه زندگی می کنند سریع تر از کسانی که در سطح دریا زندگی می کنند 
می گذرد.بنابراین بسته به موقعیت و سرعت ما، زمان می تواند نسبت به 
دیگران در بخش متفاوتی از فضا-زمان ســریع تر یا کندتر به نظر برسد 
و برای فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی، این بدان معناست که 
آنهــا در فرایندی کمی کندتر از افراد روی زمین پیر می شــوند.این به 
دلیل اثرات اتساع زمان اســت. به نظر می رسد زمان در نزدیکی اجرام 
پرجرم کندتر حرکت می کند، زیرا نیروی گرانشی آن جسم فضا-زمان 
 gravitational time( »را خم می کند. این پدیده »اتســاع زمان گرانشی
dilation( نامیده می شود. به طور خالصه این عبارت به این معنی است 
که زمان با افزایش گرانش؛ کندتر حرکت می کند.به همین دلیل است 
که زمان بــرای اجرام نزدیک به مرکز زمین که گرانش قوی تر اســت 
کندتر می گذرد. این بدان معنا نیست که شما می توانید خود را در یک 
زیرزمین حبس کنید، فقط برای اینکه از بقیه ما که در اینجا در سطح 
زمین زندگی می کنیم بیشــتر زنده بمانید. زیرا اگر در زیرزمین ساکن 
شــوید، در تمام طول عمرتان فقط کسری از ثانیه کندتر از بقیه افراد 
روی زمین پیر می شوید.عامل دوم چیزی به نام »اتساع زمان با سرعت 
نســبی« است که در آن زمان با سرعت بیشتری حرکت می کند. نمونه 
کالســیک این موضوع، سناریوی دوقلوها)twin scenario( است. یکی از 
دوقلوها در یک سفینه فضایی که نزدیک به سرعت نور حرکت می کند 
به فضا پرتاب می شود و دیگری در زمین می ماند. وقتی آن دوقلو مسافر 
فضایی به زمین بازمی گردد، تنها چند ســال پیر شده است، اما متوجه 
می شــود خواهرش که در زمین بوده بیش از یک دهه پیر شده است.

البتــه هیچ کس آن آزمایش را در زندگی واقعی انجام نداده اســت، اما 
شواهدی وجود دارد که این آزمایش واقعی است. زمانی که دانشمندان 
یک ساعت اتمی را به مدار فرســتادند و بازگرداندند)در حالی که یک 
ساعت یکسان را در اینجا روی زمین نگه داشتند( دریافتند این ساعت 
کمی عقب تر از ساعت زمینی حرکت می کرد. زیرا اتساع زمان گرانشی و 
اتساع زمان سرعت نسبی می توانند همزمان اتفاق بیفتند. یک راه خوب 
بــرای فکر کردن در مورد آن، در نظر گرفتن فضانوردانی اســت که در 
ایستگاه فضایی بین المللی زندگی می کنند.به گفته ناسا، در حال حاضر، 
خدمه بین المللی هفت نفره روی ایستگاه فضایی بین المللی زندگی و کار 
می کنند و هر ۹۰ دقیقه یک بار به دور زمین می چرخند. آنها در ارتفاع 
۲۶۰ مایلی باالتر از زمین شناور هستند، جایی که کشش گرانشی زمین 
ضعیف تر از سطح آن است. این بدان معناست که زمان برای آنها نسبت 
به افراد روی زمین باید سرعت بیشتری داشته باشد. اما ایستگاه فضایی 
نیز با سرعت تقریباً پنج مایل در ثانیه به دور زمین می چرخد. این بدان 
معناســت که زمان برای فضانوردان نسبت به افراد روی سطح نیز باید 
کند شود.شــما فکر می کنید که ممکن است زمان یکنواخت باشد، اما 
در واقع اتساع زمان ســرعتی آنها تأثیر بیشتری نسبت به اتساع زمان 
گرانشی آنها دارد، بنابراین فضانوردان در نهایت کندتر از افراد روی زمین 
پیر می شوند. اگرچه این تفاوت قابل توجه نیست اما فضانوردان پس از 
گذراندن شش ماه در ایســتگاه فضایی بین المللی، حدود ۰.۰۰۵ ثانیه 
کمتر از بقیه ما پیر شــده اند.این بدان معناست که وقتی اسکات کلی، 
فضانورد ســابق ناسا در سال ۲۰۱۶ از اقامت یک ساله خود در ایستگاه 
فضایی بین المللی به خانه بازگشــت، از نظر فنــی ۰.۰۱ ثانیه از برادر 
فضانورد دوقلوی خود مارک کلی که روی زمین مانده بود، کوچک تر بود.

چرا فضانوردان در زمین زودتر 
پیر می شوند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای مرزبانی چین در مرز با مغولستان/ گتی ایمجز

مرگ اسطوره ی دریفت و یوتیوبر مشهور در 55 سالگی
براســاس اطالعات موجود، حادثه با اســنوبورد دلیل مرگ کن بالک عنوان شده اســت. او یکی از قدیمی ترین و معروف ترین 
ویدئوبالگرهای دنیای خودرو بود.کن بالک، پاییز ۱۹۶۷ در کالیفرنیا متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او با ورزش های پرخطر 
همراه بود. پیش از رانندگی حرفه ای، کن بالک در رقابت های متنوع دوچرخه سواری BMX، اسکیت  بورد، اسنوبرد و موتور کراس، 
 ،)WRC( شرکت کرد و مقام های متنوع به دست آورد.شهرت کن بالک از سال ۲۰۰۵ و حضور در مسابقات رالی قهرمانی جهان
افزایش یافت. تا سال ۲۰۰۹ برای سوبارو رانندگی کرد و پشت فرمان WRX STi نشست. سپس قرارداد با فورد و افتخارآفرینی با 
فوکس RS RX تا ســال ۲۰۱۴ را ادامه داد. کن بالک، ۱۰ فصل رانندگی در باالترین سطح رقابت های رالی جهان را تجربه کرد؛ 
اما باوجود برتری در مســابقات مختلف، هرگز به قهرمانی فصل نرســید. او ۳ مرتبه در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، نائب 
قهرمان جهان شد. کن بالک از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در مسابقات متنوع رالی و رالی کراس خارج از رقابت های WRC نیز حضور داشت.

کن بالک در ســال ۲۰۱۱، تیم رالی حرفه ای هونیگان را با نام کامل Hoonigan Racing Division تاســیس کرد. شرکت مانستر، 
تولیدکننده ی نوشابه انرژی زا، مهم ترین حامی مالی این تیم بود. تا سال ۲۰۱۳، کن بالک راننده ی اصلی هونیگان باقی ماند.

الهالل به دنبال توماس توخل
باشگاه الهالل عربستان برای جایگزینی سرمربی آرژانتینی خود به دنبال جذب توماس توخل است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، 
پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر عربستان باعث شده است تا نگاه به این لیگ و تیم های این کشور بسیار زیاد شود.بسیار بعید است 
که کریســتیانو رونالدو آخرین چهره سرشناســی باشد که در فصل جاری شاهد حضور او در لیگ عربستان باشیم چرا که با آمدن این 
بازیکن انتظارات هواداران دیگر تیم ها از جمله الهالل برای جذب چهره های بزرگ بیشتر شده است.از باشگاه الهالل خبر می رسد که 
سران این باشگاه هم برای تقویت کادر فنی خود قصد آوردن یک مربی بزرگ را دارند و او کسی جز توماس توخل سرمربی سابق چلسی 
نیست.الهالل در فصل جاری با هدایت رامون دیاز آرژانتینی عملکرد خوبی از خود نشان نداده است و در رده ششم جدول رده بندی قرار 
دارد و این باعث شده است تا گمانه زنی درباره اخراج دیاز زیاد باشد.از توخل به عنوان گزینه جدی الهاللی ها سخن به میان می آید و 
باید دید که آیا این سرمربی سرشناس آلمانی حاضر است که راهی لیگ عربستان شود یا نه.توخل بعد از اخراج از چلسی هدایت هیچ 
تیمی را برعهده نگرفته است و در شرایط کنونی مربی آزاد است و می تواند راهی هر تیمی شود.در روزهای اخیر خبرهای زیادی درباره 

عالقه باشگاه  عربستانی به جذب لیونل مسی به گوش رسیده است و حتی خبر مذاکره با این بازیکن هم منتشر شد.

یوسف ما را هب چاه انداختند
رگگ او را رد گناه انداختند

و آنگه از بهر ربون آوردنش
کاروانی را هب راه انداختند

از رفاق روی او یعقوب را
سالها رد آه آه انداختند

چون رخیداران بدیدندش ز جهل
رد بها سیم سیاه انداختند

شد هب مصر و از زلیخا دیدنش
باز رد زندان شاه انداختند

خواب زندان را چو معنی باز یافت
تختش اندر بارگاه انداختند

فرهنگ

چهره روز

 شاهکاری که مصریان 4500 سال
 قبل ساختند

مجســمه چوبــی ۴۵۰۰ ســاله ای که بــرای طراحی 
چشم های آن از ســنگ های شفاف استفاده شده است،   
مهارت صنعتگران مصر باســتان را به خوبی به نمایش 
می گذارد.به گزارش ایسنا،   مصریان باستان، صنعتگران 
و هنرمندان چیره دســتی بودند. آن هــا برای مهارت در 
خلق مجسمه های خاکسپاری شهرت داشتند و تجارت 
پــر رونقی در خلق مجســمه هایی مقبره ها و معابد این 
سرزمین ایجاد کرده بودند.در چند قرن گذشته، باستان 
شناســان همواره آثار تاریخی زیبایی را کشف کرده اند 
که همچنان بینندگان را شــگفت زده می کند، از جمله 
این مجســمه ها می توان به مجســمه کاتب و کشیش 
َکعپر )همچنین به نام کاپر یا شــیخ البلد شناخته می 
شــود( اشاره کرد. این مجســمه چوبی یک اثر هنری فوق العاده واقعی است که باور مصنوعی بودن آن 
تقریبا غیرممکن است. این مجسمه فوق واقع گرایانه که به زیبایی ساخته شده است، مهارت فوق العاده 
صنعتگران باســتانی را نشان می دهد.مجســمه کعپر در مقبره این کاتب و کشیش واقع در گورستان 
»ســقاره« در وضعیت عالی کشف شد. این مجســمه به دودمان پنجم »پادشاهی قدیم«، یعنی حدود 
۲۵۰۰ سال قبل از میالد تعلق دارد. مجسمه به شکلی ساخته شده است که گویی این فرد در حال قدم 
زدن است. او همچنین در دستش عصایی نگه داشته است.کعپر، کاتب و کشیشی بود که مقام رسمی، 
اما نه چندان بلندپایه داشــت. بنابراین او نه به عنوان یک چهره ایده آل، بلکه به عنوان یک مرد واقعی 
به تصویر کشــیده شده است.یکی از جذاب ترین ویژگی های این مجسمه، چشم های سنگ کریستال و 
مسی آن است که واقع گرایی خیره کننده ای به این مجسمه بخشیده است. با توجه به این که مجسمه از 
جنس چوب چنار ساخته شده است، عجیب به نظر می رسد که تا این حد سالم باقی مانده است. یکی از 
عناصری که به نظر می رسد متالشی شده بیرونی ترین الیه اولیه گچی و رنگ شدۀ آن است. با این حال، 
آســیب کمی که در طول زمان به این مجسمه وارد شده، کاماًل چشمگیر است. در کنار این مجسمه، 

مجسمه چوبی زنی قرار داشته که گمان می رود همسر کاپر باشد.

یوهانس کپلر
یوهانِــس ِکپلِر )بــه آلمانــی: Johannes Kepler( )زادهٔ 
 Weil der( ۲۷ دســامبر ۱۵۷۱ در شهر وایل دراشــتات
Stadt( – درگذشــته ۱۵ نوامبر ۱۶۳۰ در رگنســبورگ 
و  ریاضــی دان  دانشــمند،  آلمــان(   ،)Regensburg(
ستاره شناس آلمانی بود. کپلر را پدر علم ستاره شناسی 
نوین می دانند. وی با تحقیق دربارهٔ ستارگان و سیارات، 
قوانین معــروف کپلر را پیش نهاد که قوانین ســه گانهٔ 
کپلر در ستاره شناســی به شــمار می روند، او وقتی ادعا 
کرد که ســیاره ها در مدارهای بیضوی به دور خورشید 
می گردند و خورشید تنها نیروی مؤثر مدارهای سیارات 
است، مورد اعتراض سنت ها و باورهایی که قرن ها پایدار 
بود قرار گرفت.کپلر یکی از طرفداران سرســخت نظریه 
خورشــیدمرکزی یا منظومهٔ شمسی بود.دوران کودکی کپلر با تنگدستی همراه بود. آن ها شش خواهر 
و برادر بودند که ســه تن از آنان در کودکی درگذشــتند. هاینریش کوچکترین برادر یوهانس، بیماری 
صرع داشت که ارث خانوادگی آنان به شمار می رفت و در ۴۲ سالگی بر اثر بیماری صرع درگذشت.کپلر 
برای تحصیل به مدرسهٔ طالب پروتستان رفت و به دلیل هنر و استعدادی که از خود نشان داد از سوی 
استادانش روانهٔ دانشگاه توبینگن شد. کپلر در سال ۱۵۹۴ معلم ریاضی مدرسهٔ شبانه روزی پروتستان در 
گراتز شد. وی برای افزودن به درآمد ناچیز خود تقویم های ستاره شناسی که در میان آن چیزهایی مانند 

وضع هوا، سرنوشت شاهزادگان، خطرات وقوع جنگ و قیام ترک ها را نیز پیش بینی می کرد.

سینما

کمپانی نتفلیکس از توقف ســاخت سریال »۱۹۸۹« 
خبــر داد و اعالم کرد این ســریال فصل دوم نخواهد 
داشــت.به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، »بارن بو 
اودار« یکی از سازندگان این سریال در صفحه اجتماعی 
خود نوشت: »با قلبی اندوهگین باید به شما بگوییم که 
سریال »۱۸۹۹« تمدید نخواهد شد. ما دوست داشتیم 
این ســفر باورنکردنی را با فصل دوم و ســوم به پایان 
برسانیم، همانطور که در سریال »تاریک« انجام دادیم. 
اما گاهی اوقات همه چیز آنطور که شــما برنامه ریزی 
کرده اید پیش نمی رود. این زندگی است.«»می دانیم 
که این امر میلیون ها طرفدار را ناامید خواهد کرد. اما 
ما می خواهیم از صمیم قلب از شــما تشکر کنیم که 
بخشی از این ماجراجویی شگفت انگیز بودید.«کمپانی نتفلیکس هنوز واکنشی به توقف ساخت این 
سریال نداشته است. سریال »۱۸۹۹« که داستان گروهی از مهاجران در کشتی را دنبال می کرد که 
با مجموعه ای از رویدادهای مرموز روبه رو می شــدند، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ از ســوی سامانه نمایش 
آنالین نتفلیکس عرضه شــد. در هفته اول عرضه، این محصول بین المللی در رتبه ۱۰ جدول برتر 
نتفلیکس قرار گرفت و تنها دو رتبه با فصل پنجم سریال »تاج« فاصله داشت. این سریال در طول 
مدت ۴ روز، حدود ۷۹.۲۷ میلیون ســاعت بیننده به دســت آورد.این سریال به عنوان دنباله ای بر 
ســریال قبلی »تاریک« )Dark( شناخته می شــد که به عنوان یک سریال بین المللی برجسته برای 

نتفلیکس،  نخستین قسمت های آن در سال ۲۰۱۷ عرضه شد.

 خداحافظی ناگهانی سریال »1899«
 با بیننده ها
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