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برای مقابله با موج هشتم
وضعیت تامین آنتی بیوتیک، سرم و 

داروهای کرونا 
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تامین داروهای 
اختصاصی کرونا، آنتی بیوتیک و سرم برای مقابله با موج هشتم کووید۱۹ 
در کشور، توضیح داد.دکتر سجاد اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت تامین آنتی بیوتیک و سرم در کشور، گفت: باید توجه کرد که 
تا پایان آذر ســال ۱۴۰۱، حدود ۱۱ میلیون شربت آزیترومایسین، ۹ 
میلیون شربت آموکسی ســیلین و ۱۰ میلیون شربت کواموکسی کالو 
تامین کردیم. در حالی که شــربتی مانند کواموکسی کالو در کل سال 
۱۴۰۰، دو میلیون عدد توزیع شــده است، اما در ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود 
۱۰ میلیون از این شــربت تامین و توزیع شــده است که نسبت به ۱۲ 
ماهه ۱۴۰۰، بالغ بر پنج برابر بیشــتر بوده است.وی افزود: همچنین تا 
پایان آذر ماه امســال حدود ۹ میلیون عدد هم شربت سفکسیم تامین 
و توزیع شــده که این رقم در کل ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ 

هزار عدد بوده است.

افزایش سرعت تامین و توزیع آنتی بیوتیک ها و ِسرم از 2 مسیر
اســماعیلی ادامه داد: این افزایش ها در تامین و توزیع آنتی بیوتیک ها، 
نشان می دهد که سرعت تامین و توزیع محصوالت و فراورده های دارویی 
که برای فصول سرد سال و برای بیماری هایی چون سرماخوردگی، بعضا 
در آنفلوآنزا، کرونا و ... و در موارد ســرپایی تجویز می شود، افزایش پیدا 
کرده است. در عین حال این سرعت تامین همچنان رو به افزایش است 
که هم از مسیر تولید داخلی انجام می شود که شرکت های تولیدکننده 
به صورت سه شیفت در حال تولید هستند و  هم از مسیر واردات تامین 
می شــوند. باتوجه به اینکه موج هشــتم کرونا را در پیش داریم، مسیر 
واردات همچنان باز است و مجوزهای واردات هم برای آنتی بیوتیک ها و 
هم برای ســرم صادر می شود. بر این اساس اگر در زمان موج کرونا این 

داروها تجویز شوند، مشکلی برای مردم ایجاد نمی شود.

تامین 125 میلیون واحد سرم در 9 ماهه اول امسال 
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه طبق بازدیدهای 
میدانی از داروخانه ها، خوشــبختانه مشــکل داروخانه های خصوصی و 
شهری بابت تأمین این داروها رفع شده است، گفت: در زمینه سرم هم 
همین اتفاق رخ داد. به طوریکه حدود ۱۲۵ میلیون واحد سرم تا پایان 
آذر ۱۴۰۱ توزیع کردیم که این رقم در کل ســال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۵ 
میلیون عدد بود. بر این اساس در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱، میزان تامین سرم 
بیش از ۱۲ ماهه ســال گذشته بوده که به دلیل افزایش سرعت تامین 

در سه ماهه اخیر بوده است و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد.

واردات سرم ادامه دارد
اســماعیلی با بیان اینکه واردات ســرم همچنان بر اساس نیاز کشور و 
پیش بینی هایی که درباره کرونا انجام می شود، ادامه دارد، گفت: بر این 
اســاس کار واردات ســرم را ادامه می دهیم تا ذخایر دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارســتان های ما  و همچنین بیمارستان های خصوصی و 
مراکز سرپایی افزایش یابد تا بتوانیم مانند موج های قبلی بدون کمترین 
مشــکلی تامین داروهای مورد نیاز را داشــته باشــیم.وی درباره نحوه 
توزیع آنتی بیوتیک ها و ســرم در داروخانه ها، گفت: پیش از این توزیع 
آنتی بیوتیک ها و سرم را هدفمند کردیم تا تجویز آن کنترل شود. زیرا 
این داروها عمدتا در بیمارســتان ها و موارد بستری تجویز می شوند، اما 
متاسفانه تجویز این داروها در موارد سرپایی بی رویه بود. به همین دلیل 
طی چند ماه گذشــته عمدتا توزیع را در بیمارستان ها و داروخانه های 
دولتی متمرکز کردیم، اما اکنون این محدودیت بسیار کم شده و سرم 
در داروخانه های خصوصی هم توزیع می شود.وی با بیان اینکه بنابراین 
ان شــاءاهلل در موج هشتم کرونا در زمینه تأمین سرم و آنتی بیوتیک ها 
مشکلی نداریم، گفت: باتوجه به روند تامین و توزیعی که انجام می شود، 

ان شاءاهلل در تامین این داروها مشکلی نخواهیم داشت.

وضعیت دپوی داروهای اختصاصی کرونا 
اســماعیلی درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی کرونا نیز گفت: 
برای داروهای اختصاصی کرونا هم برنامه ریزی الزم انجام شده و از قبل 
دپوهایی وجود دارد و مشکلی نداریم. در ادامه هم بر حسب صالح دید 
کشــور و نیازهای احتمالی آینده، بابت تأمین این داروها تصمیم گیری  
می شود. اکنون مشکلی در زمینه داروهای اختصاصی کرونا نداریم. برای 
همه این موارد برنامه ریزی و پیش بینی های الزم در حال انجام اســت.

وی گفت: رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش، به تمام شرکت های 
تولیدکننده اعالم کردند که میزان تولیدشان را بیش از این افزایش دهند 
و اگر سقف تولیدات شان در همین حد بوده و امکان افزایش ندارند، حتما 

به سازمان اعالم کنند تا برنامه ریزی واردات انجام شود.

عربستان هزینه و شرایط حج را اعالم کرد
وزارت حج عربستان، ثبت نام حج را برای شهروندان ساکِن این کشور درحالی آغاز کرد که هزینه حج تمتع 
۲۰۲۳ )۱۴۰۲( و شــرایط جدیدتری را برای این مناسک مذهبی اعالم کرد.به گزارش ایسنا، وزارت حج و 
عمره عربســتان درحال حاضر ثبت نام حج را فقط برای شــهروندان ساکن در داخل این کشور آغاز کرده و 
شــرایطی را برای شــرکت در حج پیش رو اعالم کرده است. این شــرایط درحال حاضر مختص شهروندان 
عربستانی است و این کشور هنوز مقررات و محدودیت های احتمالی را برای حاجی های خارجی اعالم نکرده 
است.وزارت حج و عمره عربستان همچنین اعالم کرده به زودی خدماتی را برای زائران حج که از خارج از این 
کشور درخواست می کنند، راه اندازی خواهد کرد. پیش بینی شده است حج ۲۰۲۳ پس از سه سال محدودیت 
با ظرفیت پیش از دوران کرونا برگزار شــود. همچنین، رییس سازمان حج و زیارت کشورمان در سفری که 
این هفته به عربستان دارد، جزئیات بیشتر حضور زائران ایرانی در حج را معلوم خواهد کرد.بنا بر اعالم وزارت 
حج و عمره عربستان، هزینه حج امسال برای »زائران داخل عربستان« از ۳۹۸۴ ریال سعودی )۱۰۶۰ دالر( 
آغاز می شــود. گران ترین بسته با اسکان زائران در برج های شــش گانه منا در نزدیکی جمارات تا ۱۱۴۳۵ 
ریال قیمت دارد. وزارت حج عربســتان همچنین پرداخت هزینه حج را برای شهروندان خود در سه قسط 
امکان پذیر کرده اســت.حداقل سن اعالم شده برای حجاج داخلی عربستان ۱۲ سال اعالم شده است. زنان 
عربستانی همچنین می توانند بدون محرم یا خویشاوند مرد نزدیک در مناسک حج شرکت  کنند. عربستان 
تا کنون مقررات سختگیرانه ای در این باره داشته و در گذشته حتی محدودیت سنی برای زنان خارجی که 
قصد شــرکت در حج را داشتند، تعیین کرده بود که بر آن اساس، زنانی که کمتر از ۴۵ سال داشتند بدون 
محارم نمی توانستند در حج تمتع شرکت کنند.وزارت حج عربستان همچنین اولویت حج را به متقاضیانی 
داده است که هرگز حج را انجام نداده اند.همچنین تاکید شده همه زائران باید واکسن کووید-۱۹ و واکسن 
مننژیت چهارگانه ACYW را دست کم ۱۰ روز قبل از مراسم حج تزریق کرده باشند.با آن که عربستان هنوز 
شرایط حضور در حج ۲۰۲۳ را برای اتباع خارجی اعالم نکرده، اما به تجربه پیش بینی  می شود این شرایط 

به تمام زائران حج تعمیم داده شود.

شامخ آذر ۱۴۰۱ چه می گوید؟
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از شــامخ )شاخص مدیران خرید( در آذر ماه، تحلیل فعاالن 
و بنگاه ها از وضعیت اقتصادی کشــور را منتشر کرده است.به گزارش ایسنا، شامخ در یک بازه صفر تا ۱۰۰ 
تعریف می شــود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک تر باشــد به معنای رونق اقتصادی و هرچه از ۵۰ پایین تر 
باشــد به معنی خطر رکود شناخته می شود.طبق نظرسنجی های انجام شده از فعاالن اقتصادی، در آذرماه 
شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران  ۴۹.۱۴ محاسبه 
شده است که در مقایسه با آبان ماه رکود مالیم تری در شاخص ترکیبی کل را نشان می دهد. در این ماه همه 
مؤلفه های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان فعالیت های کسب وکار در محدوده مرزی ۵۰ گزارش شده اند.همچنین 
در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد ۵۱.۶۹ رسیده که حاکی از افت فعالیت های بخش صنعت 
در مقایســه با ماه قبل )۵۲.۴۹( اســت. در آذرماه در میان مؤلفه های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات 
جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده اند.شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در آذرماه )۵۰.۵۱( محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته 
اســت. بیشــترین کاهش در میزان فعالیت ها ناشی از رکود در بخش ســاختمان بوده است.شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان در آذرماه )۴۸.۴۷( برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن 
است که در مقایسه با آبان ماه )۴۳.۹۱( با شیب مالیم تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش 
کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.شاخص موجودی مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده )۴۶.۴۱( در مقایسه با آبان )۵۱.۲۶( کاهش قابل توجهی داشته است و این شاخص در 
هر ســه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ســاختمان با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز با 
مشکل روبرو هستند.شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در آذرماه )۴۹.۳۲( کاهش داشته 
و به کمترین میزان ۹ ماه اخیر )به جز آبان ماه( از فروردین ماه رســیده است. کاهش این شاخص در بخش 
خدمات و کشــاورزی بوده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز )۸۵.۲۵( با شیب بیشتری 
نسبت به ماه قبل )۷۸.۴۹( افزایش داشته و به باالترین مقدار خود از خردادماه رسیده است و شاخص قیمت 
محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده )۵۸.۵۸( به بیشترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل 

۱.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بوده است.

در آســتانه قرار گرفتن در موج هشــتم کرونا و در شرایطی که چین از مراکز 
اصلی شیوع مجدد کرونا در جهان است، ایرالین ها برای هرگونه اقدام از جمله 
محدودیت یا کنترل مســافران ورودی از چین به ایران، گوش به فرمان ستاد 
ملی مبارزه با کرونا هســتند.به گزارش ایسنا،  سه ســال از زمان ثبت اولین 
مورد ابتال به کووید ۱۹ در ووهان، شــهری در مرکز چین، می گذرد و اکنون 
آنها بــار دیگر افزایش موارد بیماری را تجربــه می کنند و دبیر کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا هم هفته گذشته اظهار کرد موج هشتم کرونا از دو-سه 
هفته آینده شروع به افزایش می کند.در پی کاهش ناگهانی اقدامات چین برای 
مقابله با گســترش کرونا و شیوع گسترده این ویروس در چین، اخیرا استرالیا 
و کانادا هم به لیســت کشورهایی پیوستند که از مسافران چینی می خواهند 
قبــل از پرواز، آزمایش کرونا بدهند. دیگر کشــورها از جمله آمریکا، انگلیس، 
هند، ژاپن و چندین کشور اروپایی هم اعالم کرده اند که به دلیل شفاف نبودن 
داده های مربوط به مبتالیان در چین و نگرانی از شــیوع سویه های جدید این 

ویروس، محدودیت های شدیدی بر مسافران این کشور وضع می کنند.با شیوع 
دوباره  کرونا، و ایجاد محدودیت هایی از سوی برخی کشورها برای جلوگیری از 
گسترش کرونا،  پکن هم به محدودیت های کرونایی اعمال شده بر شهروندان 
چین در آمریکا و چندین کشــور اروپایی واکنش شدیدی نشان داد و تهدید 
کرد که اقدام متقابل خواهد کرد.در حال حاضر از میان ایرالین های ایرانی، تنها 
شرکت  هواپیمایی ماهان پرواز مستقیم از چین به ایران دارد و البته پروازهایی 
از سایر ایرالین های خارجی هم به ایران انجام می شود و به نظر می رسد هنوز 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم نکرده که بنا شــده برای مسافران چینی به 
ایران، محدودیتی وضع شود یا خیر.در این راستا امیرحسین ذواالنواری -مدیر 
روابط عمومی ماهان- در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: در حال حاضر برنامه ای 
وجود ندارد، اما ما تابع نظر وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم،  
هرچند هنوز ابالغیه ای صادر نشــده و اگر ابالغی به ایرالین شود، ما ملزم به 

رعایت هستیم.

درپی شیوع گسترده کرونا در چین

اقدامیبرایکنترلمسافرانورودیازچینبهایرانانجاممیشود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 استفاده از ناوگان خارجی برای انتقال بار ایران به روسیه
افزایش 40 درصدی قیمت گوشت منجمد

 کاهش مصرف گوشت چشمگیر است
رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: بناست که ارز نیمایی روی ۲۸ هزار تومان تثبیت شود و این موضوع به 
معنی افزایش نرخ نهاده های وارداتی است که بدون تردید در قیمت تمام شده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت و اگر 
مسئوالن نخواهند به وعده های خود عمل کنند مشکالت در آینده بیش از امروز خواهد شد.افشین صدردادرس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به دالیل افزایش نرخ دام زنده، گفت: همواره در ۶ ماه دوم سال 
مصرف مواد پروتئینی و گوشت افزایش پیدا می کند این در حالیست که این بازه زمانی تولید دام سبک نداریم از 
این رو قیمت  دام زنده افزایشی می شود و به نظر می رسد که این روند افزایش قیمت طبیعی باشد.وی ادامه داد: 
در سال جاری قیمت نهاده های دامی بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر دولت نتوانست 
بــه وعده های حمایتی خود برای حمایت از دامداران در ادامه روند تولید عمل کند و در نتیجه شــاهد افزایش 
قیمت ها در بازار بودیم. البته در این شرایط هم ارتباط و نسبت تنگاتنگی بین قیمت دام زنده و گوشت در بازار 
وجود ندارد چراکه تاثیر عوامل بازار گوشت در قیمت گوشت بیشتر از دام زنده است که متاسفانه کنترلی بر روی 

این عوامل صورت نمی گیرد.....

آخرین تصمیم ها درباره قیمت بنزین
 در پانزدهمین دور رای گیری؛

جزئیاتواگذاریبلوکمدیریتیسرخابیهااعالمشدباالخرهکوینمککارتیرئیسمجلسنمایندگانآمریکاشد
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 با نهایت تأســف و تأثر درگذشــت خاله گرامیتان مرحومــه مغفوره بانو
زهرا نعمت اللهی راد را تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه از درگاه ایزد 

منان علو درجات و برای شما و بازماندگان گرامی صبر جزیل آرزومندیم.

جناب آقای حاج حمیدرضا نقاشیان 
مدیریت محترم مؤسسه سخن گستر

پرسنل مؤسسه سخن گستر

مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی 
صادر نشده است

ســخنگوی وزارت صمت اعالم کرد که مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی 
صادر نشده است.به گزارش ایسنا، در روزهای قبل گزارش هایی از افزایش قیمت 
برخی برندهای لوازم خانگی منتشر شــده بود. اما امید قالیباف در این رابطه در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم 
خانگی صادر نشده، گفت: در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته 
است.به گفته وی بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را 
بــرای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدنــد و بنابراین نیازی به افزایش قیمت 
وجود ندارد.ســخنگوی وزارت صمت در ادامــه تاکید کرد که اگر تولیدکننده ای 

افزایش هزینه داشته باشد.

اوضاع بازار نفت در سال ۲۰۲۳
 چرا قیمت و تقاضا نزولی می شود؟

نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک گفت: قبال پیش بینی 
می شــد تقاضای جهانی در ســال جدید میــالدی بیش از ۲ 
میلیون بشــکه در روز افزایش یاید اما به زیر ۲ میلیون بشکه و 
رقم های کمتری رسید، به هرحال تقاضا متاثر از تحوالت است 
و روی یک نقطه نمی ایســتد.محمدعلی خطیبی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چشــم انداز بازار نفت در سال 
جاری میالدی اظهار داشت: مهمترین تحولی که در سال ۲۰۲۲ 
داشــتیم جنگ اوکراین بود که بازار نفت را تحت تاثیر قرار داد 
و باعث شــد قیمت ها تا مرز ۱۲۰ دالر هم رســید اما اکنون به 
دالیلی روند کاهشی پیدا کرده و به مرز ۷۰ تا ۸۰ دالر برگشت 
مهمترین دالیلی که عامل کاهش قیمت ها بود و می تواند سال 
آینده میالدی را هم تحت تاثیر قرار دهد؛ نخست احتمال رکود 
اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان و دومی بازگشــت کرونا 
اســت که هر دو تقاضــا را تحت تاثیر قرار داده و رشــد را کم 
می کند، اینها عواملی است که باعث شده بازار نگران تقاضا باشد 
و قیمت ها نزولی شود. وی افزود: پیش بینی می شود کشورهای 
صنعتی بویژه اروپایی ها در ســه ماهه دوم سال میالدی جدید 
وارد رکود شــوند و بازار نیز این موضوع را جدی گرفته است و 
بر همین اساس تقاضاها به طرف پایین تعدیل می شود. اکنون 
شــیوع دوباره کرونا از امریکا، چین و ژاپن دوباره شــروع شده 
که تماما باعث اعمال محدودیت ها و در نتیجه کم شدن تقاضا 
می شــود و قیمت ها قوت قبلی را نداشته باشد، اگر قیمت ها در 
همین مرز بماند اوپک پالس بایــد مدیریت جدی عرضه را در 
دســتور کار خود قرار دهد چراکــه در غیر این صورت احتمال 
کاهش بیشتر قیمت ها وجود خواهد داشت.نماینده اسبق ایران 
در هیات عامل اوپک تاکید کرد: هیچ دلیلی ندارد کشورها بیش 
از تقاضا تولید کنند زیرا هر میزان که بیش از تقاضا تولید شود 

مازاد در بازار می ماند و روی قیمت ها فشار وارد می کند.

درآمد عوارض خروج از کشور، بیشتر از پیش بینی دولت
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گزیده خبر

 متن کامل طرح ممنوعیت خروج مسئوالن
 از کشور

طرح ممنوعیت خروج مســئوالن نظام پس از اتمام مســئولیت از کشور که در 
دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفته است، به دنبال صیانت از اموال و اسناد 
مردم کشور است.جالل رشیدی کوچی در گفت وگو با ایسنا، با  بیان اینکه طرح 
ممنوعیت خروج مســئوالن نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور در دستورکار 
هفته جاری مجلس قرار دارد، بیان کرد: بنده این طرح را در ابتدای شروع به کار 
مجلس مطرح کردم و هدف نظارت بر مسئوالنی بود که بعد از اتمام مسئولیت به 
هر دلیلی قصد خروج از کشور را دارند. این طرح به دنبال صیانت از اموال و اسناد 
مردم و کشور است تا دیگر کسی که در این کشور مسئولیت دارد به راحتی مانند 
خاوری ها نتواند بعد از پایان مسئولیت با پول های نامشروعی که از اختالس و 

ارتشا و غیره به جیب زده است از کشور خارج شود.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آئین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون 

اساسی یا همان آئین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.
ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و  

سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی می باشد.
مــاده ۳: طبق ایــن طرح افرادی که شــامل ماده یک می باشــند، باید ضمن 
شفاف ســازی و ثبت اموال خود در ســامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و 

خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
ماده ۴: خروج شــخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی 
قوه قضائیه، وزارت اطالعات، ســازمان اطالعات سپاه و اطالعات نیروی انتظامی 

می باشد.
تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل 
و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشــن بودن اهداف ســفر و تاریخ رفت و 
برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور 

و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.
ماده ۵: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی 
است که در آئین نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آئین نامه ثبت اموال 

مسئولین هست  می باشد.
ماده ۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای دو تابعیت می باشند یا 

افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.

امیر حیدری:

یگان پهپادی نیروی زمینی ارتش در مطلوب ترین شرایط قرار دارد
فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه یگان پهپادی نیروی 
زمینی در مطلوب ترین شرایط اجرایی عملیات  قرار دارد، گفت: در 
رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با استفاده از تجهیزات کاماًل بومی و 
توانمندی های بی نظیر نیروی انسانی مجرب، توانستیم به اهدافی 
که ترسیم کرده  بودیم، دست یابیم.به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری  با اشــاره به حضور یگان های زرهی، توپخانه، 
پیاده مکانیــزه، پهپاد، جنگال و هوانیــروز در رزمایش ذوالفقار 
۱۴۰۱ ارتش، اظهار کرد: نیــروی زمینی ارتش در این رزمایش 
با اجرای تاکتیک هــا و تکنیک های نوین به ویژه در حوزه پهپاد 
و هوانیروز، برگ زرین دیگــری را از توانمندی ها و ظرفیت های 
خود به منصه ظهور رســانده اســت.وی اظهار داشت: یگان های 
نظامی برای این که در هر شرایطی و در مقابله با هر نوع تهدیدی 
آمادگی داشــته باشند، تمرینات نظامی را در تمامی فصول سال 
انجام داده تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناســند. نیروی زمینی 
نیز از این قائده مشــتثنا نیست و با برگزاری رزمایش های متعدد 
توانسته است ثابت کند که در مقابله با تهدیدات پیش رو، در اوج 
آمادگــی رزمی و توانان دفاعی قــرار دارد.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش، رزمایش ذوالفقــار ۱۴۰۱ را در نوع خود بی نظیر خواند و 
خاطر نشان کرد: برای نخستین بار هوانیروز ارتش با بالگردهای 
کبری و ترابری توانسته عملیات نشست و برخاست روی ناوهای 
نیروی دریایی را در سواحل مکران با موفقّیت به اجرا درآورد که 
این عملیات ترکیبی با نیروی دریایی ارتش، بخشــی از نمایش 
قدرت ناوگان بالگردی ارتش را به همگان نشان داد.امیر سرتیپ 
حیدری در بخش دیگری از ســخنانش به اقتدار، قدرت آتش و 

تحرک یگان های زرهی، توپخانه، پیاده  و مکانیزه نیروی زمینی 
ارتش اشــاره و عنوان کرد: با توّجه به شــرایط نامساعد جوی و 
ناهمواری زمین منطقه رزمایش، تجهیزات سنگین و فوق سنگین 
یگان های زرهی و توپخانه با اجرای عملیات تاخت و آتش سنگین 
توانستند با گلوله های نقطه زن و هوشمند کاماًل بومی، مواضع و 
استحکامات دشمن را منهدم ساخته و عملیات رزم زمینی را به 

بهترین شــکل ممکن اجرا کنند.فرمانده نیروی زمینی ارتش با 
تأکید بر حضور مؤثر پهپادها در این رزمایش بیان کرد: از جمله 
مؤلفه های مهم قدرت و توان دفاعی در ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، یگان پهپادی است و تأکید فرماندهی معظم کل قوا نیز بر 
تقویت قدرت پهپادی کشور است که نیروی زمینی ارتش در این 
رزمایش با نقطه زنی پهپاد مهاجر ۶ نشــان داد که یگان پهپادی 

ایــن نیرو در مطلوب ترین شــرایط اجرایی عملیات های پهپادی 
قرار دارد و می توانــد برابر هرنوع تهدیدی به مقابله بپردازد.وی 
به اجرای عملیات های ترکیبی در این رزمایش اشــاره و تصریح 
کرد: نیروی زمینی ارتش در رزمایش ها و عملیات های گذشته به 
صورت ترکیبی، برنامه های متعددی را در مناطق مختلف کشور 
اجرا و دســتاوردهای بسیار خوبی را نیز کسب کرده   است اّما در 
رزمایش ذوالفقــار ۱۴۰۱ ارتش، با اجرای عملیات های ترکیبی 
با نیروهای چهارگانه، شــکل جدیــدی از ظرفیت های ارتش در 
حوزه رزم زمینی، هوایی و دریایی به نمایش گذاشــته شــد که 
این نوع دســتاورد، از جمله ویژگی های بــارز رزمایش ارتش در 
سواحل مکران بوده است.امیر سرتیپ حیدری خودباوری، اقتدار و 
امنیت پایدار را شعار رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ دانست و تأکید کرد: 
در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با اســتفاده از تجهیزات کاماًل 
بومی و توانمندی های بی نظیر نیروی انسانی مجرب، توانستیم به 
اهدافی که ترسیم کرده  بودیم، دست یابیم و همچنین توانستیم 
در بخش های مختلف خود را تقویت کرده و ثابت کنیم که در هر 
شرایطی می توانیم با تجهیزات کاماًل بومی و گلوله های هوشمند 
و نقطه زن، عملیات های مختلف را بــا موفقّیت انجام دهیم.وی 
در پایان به خدمات مردم یاری در حاشــیه این رزمایش اشاره و 
خاطرنشــان کرد: نیروی زمینی ارتش ضمن اهدای بســته های 
معیشــتی، با برپایی بیمارســتان صحرایــی در منطقه عمومی 
رزمایش به مردم روستاهای کم برخوردار، خدمات پزشکی شایانی 
را ارائه کرد و توانست بار دیگر خدمتگزاری خود را به مردم ثابت 

کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
به گزارش ایسنا، متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ احمدرضا رادان

با پایان یافتن دوران مأموریت ســردار اشــتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.توصیه اکید این جانب، جلب 
رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی است. ارتقاء توانائیهای سازمان و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای 
بخش های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر است.از دستگاههای گوناگون کشوری انتظار می رود با سازمان انتظامی کشور، همکاری الزم را مبذول دارند.توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای
1۷ دی 1401

با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد؛

انتصاب سردار سرتیپ رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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گزیده خبر

جزئیات واگذاری بلوک مدیریتی سرخابی ها 
اعالم شد

رییس سازمان خصوصی ســازی جزئیاتی را درمورد واگذاری بلوک مدیریت دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس اعالم کرد.به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده با اشاره 
به واگذاری بلوک مدیریتی ســرخابی ها اظهار کرد: هفته قبل در جلسه هیات 
عالی واگذاری، واگذاری بلوک مدیریت سرخابی ها مصوب شد. موضوع واگذاری 
تدریجی ســهام این دو باشگاه از حدود هشــت ماه قبل در بازار سرمایه مطرح 
شده اســت. این وعده داده شده بود که مدیریت این دو باشگاه نیز واگذار شود 
و ســهم دولت به اقلیت برسد.وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، 
ادامه داد: مابقی ســهام دو باشگاه بعد از حدود ۱۰ درصدی که در بورس عرضه 
شد،  قرار است در مقطع زمانی که تا پایان سال است و همچنین در سال آینده 
واگذار شــود و سهم دولت به اقلیت برسد. در جلسه اخیر هیات عالی واگذاری 
مصوب شــد که ۵۱ درصد از سهام استقالل و ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس به 
تشخیص سازمان خصوصی ســازی در اینکه به صورت سه ۱۷ درصد همزمان 
عرضه شــود یا یک ۵۱ درصد به صورت یکجا عرضه شــود، مصوب شد و این 
اختیار به ســازمان خصوصی ســازی داده شــد که در ۱۰ روز آینده که بررسی 
کارشناسی انجام می شــود برای عرضه ای که احتماال اواسط بهمن خواهد بود، 
به این جمع بندی برســیم که کدام یک از این دو حالت را استفاده کنیم.رییس 
سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه معموال در واگذاری حصه نقدی ۳۰ درصد 
است، عنوان کرد: اما استثنائا برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، برای اینکه 
رقابت جذابیت داشــته باشــد حصه نقدی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. 
مزیت دیگر این اســت که از انتهای امســال که حصه نقدی پرداخت می شود، 
اگر مزایده موفقیت آمیز باشد، اقساط باید بعد از دو سال پرداخت شود. انتهای 
۱۴۰۳ اولین قسط پرداخت می شود و تا ششَ سال آتی ادامه دارد.قربانزاده افزود: 
برای مثال ارزش بلوک ۱۷ درصدی استقالل چیزی حدود ۵۵۰ میلیارد تومان 
خواهد شد. بلوک ۱۷ درصدی پرسپولیس هم حدود ۶۵۰ میلیارد تومان است. 
این اختالف هم به خاطر ارزش گذاری اولیه بود. مثال برای استقالل ۲۰ درصد 
۵۵۰ میلیارد تومان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان می شــود که خریدار باید انتهای 
امسال پرداخت کند و دیگر تا دو سال آینده چیزی نباید پرداخت کند. از سال 
۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ باید تقریبا ساالنه حدود ۸۵ میلیارد تومان قسط برای این بلوک 
۱۷ درصدی پرداخت کند. ارزش بلوک ۵۱ درصدی برای باشگاه استقالل حدودا 
۲۳۰۰ میلیارد خواهد بــود. ۲۰ درصد آن حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ میلیارد تومان 
است که این مبلغ را پایان امسال خریدار پرداخت می کند و از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ 
خریدار ســاالنه مبلغی حدود ۳۶۰ میلیارد پرداخت خواهد کرد. بنابراین فردی 
که کنترل باشگاه را در اختیار می گیرد تنها در وهله اول ۴۵۰ میلیارد پرداخت 
می کند.وی با تاکید بر اینکه در این مزایده نیاز به اهلیت سنجی نیز وجود دارد، 
گفــت: یک کارگروهی تحت عنوان کارگروه پایش اهلیت وجود دارد که اهلیت 
خریدار هر بنگاهی که قرار اســت واگذار شــود در این بنگاه مورد بررسی قرار 
می گیرد.رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در مورد پرسپولیس هم ۲۰ 
درصد بلوک ۱۷ درصدی که ۶۵۰ میلیارد ارزش دارد، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان 
خواهد بود که خریدار این مبلغ را انتهای امسال پرداخت می کند و از ابتدا ۱۴۰۳ 
ساالنه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می شود. ارزش بلوک ۵۱ درصدی هم 
۲۷۰۰ میلیارد خواهد بود که ۲۰ درصد آن ۵۵۰ میلیارد تومان انتهای امسال از 
خریدار گرفته می شود و از دو سال آینده اقساط آن ساالنه حدود ۴۳۰ الی ۴۴۰ 

میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۹ خواهد بود.

درآمد عوارض خروج از کشور، بیشتر از 
پیش بینی دولت

درحالی میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در ۹ ماه سال جاری 
به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که دولت در بودجه، میزان درآمد از 
این محل را برای کل سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.به گزارش 
ایسنا، عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
میزان عوارض خروج از کشــوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.این 
درحالی است که در شش ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۰۸۵ میلیارد تومان 
عوارض خروج از کشور دریافت شده است که این میزان در هفت ماه امسال به 
بیش از ۱۲۶۱ و در هشــت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده 
اســت.این ارقام و آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران 
برای خروج از کشــور اخذ کرده، در هشت ماه ســال جاری از کل سال ۱۴۰۰ 
بیشتر است.بر این اساس و طبق آمار، مسافران در ۹ ماه سال جاری نیز ۱۵۶۳ 
میلیــارد تومان عوارض پرداخت کرده اند.عوارض خروج از کشــور یکی از منابع 
درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال در الیحه بودجه تعیین می شود. 
اما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر خالف سال های گذشته میزان عوارض خروج 
از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط به طور کلی در بخش درامدهای دولت 
در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار 

و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

امام جمعه شهر صدرا در بازدید از سازمان فرهنگی شهرداری مطرح کرد:
ارایه خدمات عدالت محور با رویکرد 

استعدادیابی
امام جمعه شهر جدید صدرا خواســتار ارایه خدمات عدالت محور با رویکرد 
استعدادیابی و نشاط افزایی در جامعه شد.حجت االسالم سید عباس موسوی 
در بازدید از سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا، فعالیت های 
این مجموعه را مایه امیدواری دانست و افزود: در عرصه خدمترسانی به مردم 
باید نگاه فراجناحی و فراگیری داشت و پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه 
بود.او با تقدیر از زحمات دکتر پرنیان شــهردار مردمی صدرا خاطرنشان کرد: 
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری فعالیت ها و خدمات باید به مردم گزارش 
داده شوند تا سبب امیدواری و امیدافزایی در جامعه شده و دسیسه ها و سم 
پاشی های دشمنان خنثی گردد.او از ریاست سازمان فرهنگی شهرداری صدرا 
به عنوان نیرویی جوان، انقالبی و متخصص یاد کرد و افزود: رسالت هایی که 
برای مدیریت شــهری برشمرده می شود، در زمره نیازهای اصلی جامعه قرار 
می گیرد و خدمت رسانی به مردم امری مقدس است.حجت االسالم موسوی 
افزود: یکی از مولفه هایی که سازمان فرهنگی شهرداری صدرا در آن کارنامه 
درخشــانی دارد به حوزه برقراری ارتباط با مردم و هم افزایی با دستگاه های 
مختلف باز می گردد.امام جمعه شهر جدید صدرا خواستار دراختیارگذاشتن 
امکانات شهرداری برای اقشار مختلف جامعه شد و افزود: فرایند استعدادیابی 
از اهیمت ویژه ای برخوردار اســت و باید در حوزه شناسایی توانمندی های 
جامعه به ویژه نســل جوان و نوجوان گام های اســتواری برداشت. این مقام 
مســئول در بخش دیگري از سخنانش خواستار برپایی جام های ورزشی در 
شــهر جدید صدرا شد و اظهار داشت: جوانان مستعدی در این منطقه وجود 
دارند که با تشــکیل تیم های ورزشی می توان آنها را از آسیب اجتماعی دور 

کرد و سرانه سالمت منطقه را افزایش داد.

در گفت وگوی مطرح شد:
 رانت بزرگ در واردات موز

رئیس اتحادیه بارفروشــان خاطر نشــان کرد: در قبال صادرات سیب و پرتقال، 
موز وارد کشــور می شود اما به وزیر کشاورزی پیشنهاد دادیم که مجوز واردات 
موز در قبال صادرات کلیه محصوالت کشــاورزی داده شود؛ چراکه این موضوع 
بــرای حدود ۸ نفر رانــت ایجاد کرده بود به این معنا افرادی که ســیب صادر 
کردنــد نمی توانند موز وارد کنند از این رو حواله خود را کانتینری ۱۰۰ میلیون 
تومان به واردکنندگان موز می فروشند و اینگونه کیلویی ۵ هزار تومان به قیمت 
موز اضافه می شود.مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشــاره به تالش های بخش خصوصی در زمینه کاهش قیمت پیاز، گفت: بعد از 
اینکه تنظیم بازار پیاز از ســوی وزارت کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد 
قیمت این محصول از کیلویی ۳۰ هزار تومان به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسید و 
امیدواریم که در ۲ هفته آینده قیمت ها همچنان روند کاهشی داشته باشند تا در 
نهایت قیمت آن مانند سابق شود؛ ما تالش داریم که دست دالل ها و واسطه ها را 
در بازار حذف کنیم.به گفته این فعال صنفی؛ اختیار تنظیم بازار ۶۶ قلم میوه و 
صیفی جات به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش خصوصی نیز  هم قسم 
شده اند که امسال شب عید آرامی با قیمت های متعادل و توزیع فراوان رقم بزند. 
ما اجازه نخواهیم داد که قیمت ها در آســتانه عید افزایش پیدا کنند.وی با بیان 
اینکه تجربه سال گذشته در ذخیره سازی میوه شب عید دولت را به این نتیجه 
رســاند که این مهم را به بخش خصوصی واگــذار کند، گفت: تخلف های انجام 
شده در ذخیره سازی میوه شب عید در سال گذشته باعث شد عده ای بازداشت 
و عده ای دیگر از سمتی که داشتند برکنار شوند اما امیدواریم که در سال جاری 
آن تجربیات تکرار نشــود.دارایی نژاد با اشاره به طرح تنظیم بازار موز، گفت: در 
قبال صادرات ســیب و پرتقال موز وارد کشــور می شــود اما به وزیر کشاورزی 
پیشنهاد دادیم که مجوز واردات موز در قبال صادرات کلیه محصوالت کشاورزی 
داده شود؛ چراکه این موضوع برای حدود ۸ نفر رانت ایجاد کرده بود به این معنا 
افرادی که ســیب صادر کردند نمی توانند موز وارد کنند از این رو حواله خود را 
کانتینری ۱۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان موز می فروشند و اینگونه کیلویی 
۵ هزار تومان به قیمت موز اضافه می شــود.رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: 
تقاضا برای موز ۵۰ درصد نســبت به تابستان در بازارهای جهانی افزایش پیدا 
کرده است و همین موضوع قیمت  جهانی این محصول را افزایش داده است. ما 
برای اینکه از خــروج ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر ارز برای واردات موز جلوگیری 
کنیم طرح کشــت موز را سیستان و بلوچســتان به صورت گلخانه و فضای باز 
پیشنهاد داده ایم از این  رو واریاته موز را از اکوادور وارد کرده ایم.این فعال صنفی 
با اشاره به دنبال کردن سیاست کشت فراسرزمینی برای کشت هندوانه، افزود: 
امکان کشــت هندوانه در افغانستان، ازبکســتان و تاجیکستان برای کشاورزان 
فراســرزمینی وجود دارد و در این شــرایط آبی مصرف نکردیم و اینگونه عالوه 
بر اینکه می توانیم محصول را داشــته باشــیم آب زیادی هم در این تنش های 
آبی کــه با آن درگیرم را مصرف نکرده ایم.دارایی نــژاد با بیان اینکه هزینه های 
کشــاورزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: به نظر می رسد 
بهترین راهکار برای توســعه صادرات و کاهش ضایعات بخش کشــاورزی این 
است که دولت ســم و کود را از کشوری که می خواهد محصول را در نهایت به 
آنجا صادر کند وارد کند به عنوان مثال اگر می خواهیم فلفل دلمه ای به روسیه 
صادر کنیم ســم، بذر و کود این محصول را از روسیه وارد کنیم در این شرایط 
دیگر روســیه نمی تواند نسبت به سالمت آنها ادعایی را طرح کند.وی ادامه داد: 
دولت نیز ســم و کود را مجانی در اختیار کشــاورز قرار بدهد اما از سوی دیگر 
۱۵ درصد از عایدی صادرات نصیب دولت شود این اقدام از سوی ترکیه و اروپا 
دنبال می شود و اینگونه عالوه بر ارزآوری محصول تولیدی جایگاه خود را در بازار 

خارجی تصاحب خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 استفاده از ناوگان خارجی برای انتقال بار ایران به روسیه
رییس ســازمان بنادر و دریانوردی درباره رفتار مســئوالن بندر 
آستاراخان در مقابل پذیرش کشتی های ایرانی و ترجیح روس ها 
برای جابه جایی بــار ایران با ناوگان خود تاکید کرد: این موضوع 
را از معاون وزیر حمل و نقل روســیه پیگیری کردم و در جلسات 
آینده هم مطرح خواهیم کرد اما روس ها این موضوع را به شــدت 
تکذیب می کنند.علی اکبر صفایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره وضعیت بنادر شمالی و انباشت کاال در این بنادر اظهار 
داشت: در بنادر شمالی ظرفیت هایی را مهیا کردیم البته مشکالتی 
در بخش تجهیزات بندر وجود داشت که در حال رفع این مشکالت 
هستیم. یکی از محدودیت های ما در دریای خزر، کمبود کشتی 
بود. برای اینکه کشــتی ها به میزان مناسب در خزر تردد داشته 
باشــند، اقداماتی برای افزایش ناوگان انجام شد.وی ادامه داد: بار 
مازادی که در حوزه خزر وجود دارد چه صادرات برای کشــور به 
روســیه چه کاالهای روســیه برای واردات که عمدتا از کاالهای 
اساسی هستند، در روند و فرایند جابه جایی قرار دارند. تمام کاالها 
چه کاالهایی که از روســیه در پروســه تجارت خارجه این کشور 
باید به صورت ترانزیت از سرزمین ما عبور کند و چه سایر کاالها 
در ایران به مقصد روسیه در حال جابه جایی هستند.معاون وزیر 
راه وشهرســازی با اشاره به افزایش ناوگان خزر گفت: برای تامین 
۸ فروند کشتی باری ســرمایه گذاری و این تعداد کشتی تامین 
شده  اند و عالوه بر این؛ چندین فروند کشتی هم خریداری شده و 
در دست انتقال است و بعد از اینکه رودخانه ولگا از حالت یخ زدگی 
خارج شد یعنی احتماال اردیبهشت ماه، انتقال کشتی های جدید 
انجام خواهد شد.صفایی افزود: ۴ فروند هم در حال ساخت داریم 
و به این ترتیب تعدادی کشــتی وارد دریای خزر می شوند که در 

امتداد این برنامه ها، کشتی سازی خزر و گردشگری و مسافرت های 
دریایــی در خزر را هــم دنبال می کنیم.رییس ســازمان بنادر و 
دریانوردی در پاسخ به این سوال که تجارت دریایی با روسیه بعد 
از آغاز جنگ این کشــور با اوکراین از مسیر ایران افزایش نیافته 
و روســیه تنها یک درصد تجــارت دریایی خود را به منطقه خزر 
اختصاص داده که گفته می شود که یکی  دالیل این روند ناکافی 
بودن زیرســاخت های بنادر شمالی و ناوگان دریایی در خزر بوده، 
اظهار داشت: در خزر میزان جابه جایی کاالهای صادراتی افزایش 
پیدا کرده و کاالهای وارداتی هم از روســیه به ایران افزایش یافته 
است به طوریکه  در بندر انزلی در حالی که  حدود ۶ ماه گذشته 
با رشد منفی ۴۵ درصدی مواجه بودیم، امروز که با شما صحبت 

می کنم این عدد به رشــد منفی ۱.۵ درصد رسیده  و امیدواریم تا 
پایان سال مثبت هم شــود.وی درباره مشکالت ناوگان ایرانی در 
بندر آستاراخان روسیه و همچنین یخ زدگی مسیر ولگا و نامناسب 
نبودن شرایط بندر سالیانکا برای پذیرش کشتی های  ایرانی و اینکه 
چرا در این شرایط شرکت های کشــتیرانی بنادری مانند علیا را 
برای انتقال کاال استفاده نمی کنند، گفت: تردد کشتی ها از سوی 
شرکت های کشتیرانی چه کشتیرانی خزر و چه سایر شرکت ها با 
نظارت سازمان بنادر انجام می شود و شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران چه یک شرکت دولتی محسوب شود و چه شرکت 
خصوصی؛ سازمان به عملکرد این مجموعه ورود می کند. اما باید 
توجه داشت که کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این منطقه 

حدود ۲۸ فروند کشتی دارد حال اینکه در خزر ۵۳ فروند کشتی 
در حال فعالیت هستند که با ۸ فروند کشتی جدید تعداد ناوگان 
فعال در این حوزه به ۶۱ فروند می رسد که بخش عمده ای از این 
کشــتی ها در اختیار بخش خصوصی هستند.  صفایی ادامه داد: 
شرکت کشتیرانی خزر براساس یک برنامه زمانبندی که سازمان 
بنادر آن تعیین کرده، تردد می کند و سازمان  کشتیرانی را مکلف 
کرده که کشــتی ها را به صورت الینر فعال کند و در حال حاضر 
این برنامه به اجرا رســیده و همین االن مشخص است که کدام 
کشــتی در چه تاریــخ و چه در روزی برنامه حرکــت دارد و این 
ســرویس الینر در حال حاضر برقرار است. اما حسب شرایطی که 
بنادر روسیه دارند، مشــکالتی برای برنامه تردد ایجاد شده و در 
برخی از این بنادر روسیه مدت ماندگاری کشتی ها به دلیل پایین 
آمدن تراز آب باال رقته و کشور روسیه نتوانسته  الیروبی این بنادر 
را هم انجام دهند و از این رو برخی از بنادر روسیه برای پهلودهی 
به کشتی ها با مشکل و محدودیت مواجه شده اند.رییس سازمان 
بنادر و دریانوردی درباره رفتار مسئوالن بندر آستاراخان در مقابل 
پذیرش کشــتی های ایرانی و ترجیح روس ها برای جابه جایی بار 
ایران با ناوگان خود تاکید کرد: این موضوع را از معاون وزیر حمل 
و نقل روسیه پیگیری کردم و در جلسات آینده هم مطرح خواهیم 
کرد اما روس ها این موضوع را به شــدت تکذیب می کنند. روسیه 
اعالم کرده که به علت اینکه در بنادر این کشور کاال انباشت شده، 
برای تخلیه آنها، کشتی هایی که خالی هستند را سریع تر پذیرش 
می کنند تا کشتی هایی که حاوی بار هستند بنابراین این احتمال 
وجود دارد که کشــتی خالی چه ایرانی چه دیگری در نوبت آخر 

باشد اما به دلیل اینکه خالی بوده زودتر پذیرش شود.

مدیــرکل بهداشــت و درمــان و بیمه های 
اجتماعی کمیته امداد از بازنشستگی ۵۸۵۱ 
نفر از مددجویان تحت پوشــش ســازمان 
تامین اجتماعی طی ۹ ماه سال جاری خبر 
داد.مجتبی احمدلو در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴ هزار و 
۲۴۲ نفر از مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد در قالب طرح بیمه اجتماعی 
زنان سرپرســت خانوار و مشاغل توسط کمیته امداد بیمه پرداز تامین اجتماعی 

می شوند که با رسیدن به سن بازنشستگی مستمری بگیر تامین اجتماعی خواهند 
شــد.وی افزود: زنان تحت پوشــش کمیته امداد با رسیدن به سن ۵۵ سالگی و 
پرداخت ۱۰ ســال بیمه و همچنین مردان تحت پوشــش با رسیدن به سن ۶۰ 
سالگی و پرداخت ۱۰ سال بیمه بازنشسته خواهند شد.به گفته مدیرکل بهداشت 
و درمان و بیمه های اجتماعی کمیته امداد، در ۹ ماهه اول سال جاری۵۸۵۱ نفر 
بازنشسته تامین اجتماعی شدند، البته تا پایان سال تعداد این افراد افزایش خواهد 
یافت زیرا افراد تحت پوشش در شرف رسیدن به سن بازنشستگی هستند.احمدلو 

خاطرنشــان کرد: این افراد بعد از بازنشستگی تامین اجتماعی از تحت پوشش 
کمیته امداد خارج می شوند زیرا حقوق بگیر تامین اجتماعی شده اند.وی با اشاره 
به اینکه در صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز ۵۶ هزار و ۶۵ نفر از مددجویان 
در ســطح دو بیمه پردازی می شــوند که با رسیدن به سن ۶۵ سالگی بازنشسته 
خواهند شــد، گفت: تاکنون ۹۳۵۸ نفر بازنشسته و از تحت پوشش کمیته امداد 
خارج شده اند و به عبارتی این افراد حقوق بگیر صندوق بیمه روستاییان و عشایر 

شده اند.

مدیرکل بیمه ای اجتماعی کمیته امداد خبر داد

خروج مددجویان از پوشش کمیته امداد بعد از بازنشستگی و برقراری مستمری

با حضور وزیر صنعت، کلنگ ســاخت کارخانه تولید   آهن اســفنجی د  ر 
بختگان به زمین خورد  . د  ر این آیین که استاند  ار فارس، برخی نمایند  گان 
مجلس و سایر مســئوالن استانی حضور د  اشــتند  ، کارخانه تولید   آهن 
اســفنجی با ســرمایه گذاری 6هزار میلیارد   تومان با ظرفیت یک میلیون 
و 200هزار تن د  ر ســال د  ر شهرســتان بختگان افتتاح شــد  . سید  رضا 
فاطمي امیــن، وزیر صنعت، معد  ن و تجارت ابــراز امید  واری کرد   که این 
طرح د  ر مد  ت زمان تعیین شد  ه به بهره برد  اری برسد   و د  ر عین حال یاد  آور 
شد   که د  ر این پروژه اقتصاد  ی باید   از نیروهای بومي  استفاد  ه شود  . د  کتر 
محمد   شهبازی پور، مد  یرعامل شرکت صنایع فوالد   رهام پارس بختگان نیز 
توضیح د  اد   که ساخت این کارخانه با سرمایه گذاری 6هزار میلیارد   تومان 
د  ر زمینی به مساحت 150 هکتار د  ر 35 کیلومتری جاد  ه آباد  ه طشک به 
نی ریز کلید   خورد   و مســاحت کارخانه نیز  50 هکتار است. شهبازی پور 
با اشــاره به اینکه این واحد   صنعتی برای 700 نفر به صورت مســتقیم و 
غیر مستقیم شغل ایجاد   خواهد   کرد  ، به این نکته نیز گریز زد   که کارخانه 
تولید   آهن اسفنجی با ظرفیت تولید   ساالنه یک و دو دهم میلیون تن د  ر 
مد  ت 32 ماه به بهره برد  اری خواهد   رسید  .مد  یرعامل شرکت صنایع فوالد   
رهام پارس با بیان اینکه غول های فوالد  ی کشور همچون شرکت صنعتی 
و معد  نی چاد  رملو، شرکت آهن فوالد   ارفع، شرکت مهند  سی بین المللی 
ایران و شــرکت نسوز آلیاژ پارسه، سهامد  اران این شرکت هستند  ، اذعان 
د  اشت که د  ر رأس آنها جناب آقای مهند  س طاهرزاد  ه، مد  یرعامل محترم 
شــرکت صنعتی معد  نی چاد  ر ملو با عمد  ه سهام این شرکت و با تد  بیر و 
د  رایت کامل، حامي  این پروژه هســتند  . شهبازی پور د  ر عین حال تأکید   
کرد   که این کارخانه د  ر آیند  ه به آب خلیج فارس د  سترســی پید  ا مي کند   
و جنوب شرق فارس را به یک منطقه صنعتی تبد  یل خواهد   کرد  . او یکی 
از عمد  ه ترین مشــکالت صنایع فوالد  ی فارس را مسئله گازرسانی عنوان 

کرد   و خاطرنشــان نمود   که علی رغم آنکه د  و خــط آزاد   گاز د  ر نزد  یکی 
بختگان و کارخانه تولید   آهن اسفنجی مي باشد   اما همچنان مشکل گاز 
د  ارد  . مد  یرعامل شرکت فوالد   رهام پارس بختگان از وزیر صنعت خواست 
با بازنگری د  ر لیست صنعت و معد  ن، مشکالت گاز طرح فوالد   اقلید  ، رهام 
پارس و خرامه حل شــود  .او با اشاره به نقش صنایع فوالد   رهام پارس د  ر 
توانمند  سازی سایر بخش های اقتصاد   و کاهش وابستگی به فروش نفت و 
گاز و همچنین کاهش وابستگی به خارج از کشور، تأکید   کرد   که بخش 
معد  ن می تواند   به جای تمام بخش های اقتصاد  ی کشور، هم د  رآمد   ایجاد   
کند   و هم تولید   و صاد  رات را رونق د  هد  . د  کتر فرهاد   طهماسبی، نمایند  ه 
مرد  م نی ریز، اســتهبان و بختگان د  ر مجلس نیز د  ر این آیین کلنگ زنی 
حضور د  اشت و تأکید   کرد   که این روید  اد   د  ر شهرستان بختگان می تواند   
فارس را د  ر آیند  ه به قطب صنعتی تبد  یل کند   و موجب توســعه یافتگی 
استان شود  .د  کتر طهماسبی به این نکته نیز اشاره کرد   که آب مورد   نیاز 
این طرح بزرگ صنعتی از خلیج فارس تأمین خواهد   شــد   و آبی از منابع 

زیرزمینی شهرستان برای این صنعت اختصاص نخواهد   یافت.

 با حضور وزیر صنعت، ساخت کارخانه تولید   
آهن اسفنجی د  ر بختگان کلید   خورد  

مد  یرعامل شرکت فوالد   رهام پارس بختگان: 
کارخانهتولیدآهناسفنجی،شرقفارسرابهیکمنطقهاقتصادیتبدیلخواهدکرد
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درآمد نفت و گاز آذربایجان دو برابر شد
جمهوری آذربایجان با کمک قراردادی که سال میالدی گذشته در بحبوحه حمله نظامی روسیه به اوکراین، با اتحادیه اروپا منعقد 
کرد، شــاهد افزایش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بود.به گزارش ایســنا، جدیدترین آمار کمیته گمرک دولت 
جمهوری آذربایجان نشان داد، درآمد این کشور از صادرات نفت و گاز در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۲، به ۳۳.۶ میلیارد دالر رسید که 
۲.۲ برابر باالتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ بود. این آمار نشان داد وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان به درآمد نفت و گاز، 
به ۹۲.۶ درصد از کل درآمد این شرکت در این مدت رسید.متعاقب حمله نظامی روسیه به اوکراین و تالش اتحادیه اروپا برای 
کاهش وابستگی به گاز روسیه، جمهوری آذربایجان از منافع توافق انرژی که در ژوییه با اتحادیه اروپا منعقد کرد، برخوردار شد و 
صادرات گازش به این بلوک، دو برابر افزایش یافت. جمهوری آذربایجان پیش بینی می کند صادرات گاز به اروپا از طریق کریدور 
گاز جنوبی، تا سال ۲۰۲۷ به ساالنه ۲۰ میلیارد فوت مکعب افزایش پیدا کند.اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا در زمان 
انعقاد این قرارداد در باکو گفته بود: اتحادیه اروپا در همکاری انرژی با آذربایجان که شریک مهم این بلوک در تالش برای فاصله 
گرفتن از سوخت های فسیلی روسیه است، فصل جدیدی می گشاید.در این بین، فهرست خریداران گاز آذربایجان، همچنان رو 
به افزایش است. صربستان تحت توافقی که در ژوئن امضا کرده بود، سال گذشته ساخت خط لوله ای برای گاز آذربایجان را آغاز 
کرد و انتظار می رود ساخت این خط لوله در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ تکمیل شود.شرکت نفتی دولتی سوکار آذربایجان، در 
دسامبر توافقی با شرکت روم گاز رومانی امضا کرد که مقرر کرد از اول ژانویه، ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز از آذربایجان به رومانی 
صادر شود.اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی جمهوری آذربایجان همواره تاکید داشته اند که ثروت نفت و گاز، به معنای رفاه 

اجتماعی باالتر برای شهروندان آذربایجانی نیست و خوراکی برای فساد فراهم می کند.

با وجود کمبود داخلی
صادرات برق آلمان از واردات بیشتر شد!

میزان صادرات برق آلمان به همســایگانش در سال ۲۰۲۲، با وجود بحران انرژی داخلی، در مقایسه با میزان واردات این کشور 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، اگرچه سوئیس و اتریش مقصدهای اصلی برای صادرات برق آلمان بودند اما در یک تغییر قابل 
توجه، صادرات برق آلمان به فرانسه بیشتر از میزان واردات برق از این کشور بود. آمار بازرگانی نشان داد همسایگان آلمان اگر در 
تولید برق با کمبود روبرو شوند، به مازاد برق بزرگترین اقتصاد اروپا وابسته خواهند بود.مازاد صادرات برق آلمان در سال ۲۰۲۲، 
به ۲۷.۵ تراوات ســاعت در مقایسه با ۲۰.۸ تراوات ساعت در ســال ۲۰۲۱ رشد کرد. واردات برق آلمان در سال ۲۰۲۲، به ۵۱ 
تراوات ساعت رسید که ۲.۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش داشت و در مقابل، صادرات برق این کشور بر مبنای سال 
به سال، ۷.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۸.۵ تراوات ساعت رسید و این کشور را به صادرکننده بزرگ برق تبدیل کرد. به دلیل 
مشــکالت فنی راکتورهای فرانسه که تقاضای این کشــور برای واردات برق را افزایش داد، میزان صادرات برق آلمان به فرانسه 
برای نخستین بار، از میزان واردات از این کشور همسایه بیشتر شد. فرانسه ۱۵.۱ درصد برق کمتری در سال ۲۰۲۲ تولید کرد و 
حجم تولیدش یک درصد کمتر از میزان مصرف ملی بود. فرانسه در بحبوحه مشکالت در فرایند تعمیرات راکتورهای هسته ای 
فرسوده، با بحران انرژی روبرو شده است اما دولت فرانسه و مقامات این کشور می گویند مشکالت تسهیل شده و روند تعمیرات 
پیشرفت کرده است.رگوالتور انرژی آلمان اعالم کرد تولید تجدیدپذیر آلمان در سال ۲۰۲۲، به میزان ۸.۵ درصد رشد کرد و به 
۲۳۳.۹ تراوات ساعت رسید. تولید نیروی بادی در خشکی ۱۲.۴ درصد و نیروی بادی فراساحلی ۲.۹ درصد افزایش یافت. تولید 

فتوولتائیک خورشیدی، به میزان ۱۸.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۶.۶ تراوات ساعت رسید.

گزیده خبر

با هدف بررسی وضعیت تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان
 بازدید از طرح های آبی این مریوان

در این بازدید که از طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت های مریوان و قزلچه سو، 
روز ســه شــنبه ۱۳ دی ماه بعمل آمد، نماینده مردم شریف مریوان و سروآباد، 
رئیس حوضه  آبریز مرزی غرب و کرخه وزارت نیرو، مدیر کل شبکه های آبیاری 
زهکشی وزارت جهاد کشــاورزی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، 
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران و معاونین شهرستان 
مریوان، حضور داشــتند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
کردستان، در حاشــیه این بازدید یک روزه، طی جلسه ای که با حضور اعضای 
صدراالشاره تشکیل شد، دکتر قاسمی پور، نماینده مردم شریف شهرستان های 
مریــوان و ســروآباد، ضمن تقدیر از مجموعه شــرکت آب منطقــه ای و جهاد 
کشاورزی کردستان، عنوان کرد: کار و رسیدگی به امور مردم خصوصاً آن بخش 
که مربوط به معیشــت مردم است، باید جهادی انجام شود.وی افزود: در مریوان 
بدلیل نبود زیرســاخت مناسب، متأســفانه کار صنعتی و خدماتی انجام نشده، 
اما با این وجود این شهرســتان از ظرفیت های خوبی برای اشتغالزائی برخودار 
است، که تحقق این مهم نیازمند توجه و همت مسئوالن است.دکتر قاسمی پور 
تصریح کرد: مریوان یک شهر مرزی کمتربرخودار است، که باید اشتغال و امنیت 

اقتصادی برای جوانان این منطقه، در اولویت قرار بگیرد.

در حوزه آب؛
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی از مدیران نمونه و جهادی کشور است

تبریز – شــیعه نواز: نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز در دیدار با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: مهندس 
محمد خانی جزء مدیران نمونه و جهادی کشــور در حوزه آب است.امام جمعه 
تبریز در این دیدار ضمن اعالم این مطلب، اظهار کرد: مســئله آب حساس و از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به کاهش منابع آبی در ایران، بیان 
داشــت: متأسفانه با کاهش نزوالت آسمانی شاهد کمبود آب در کشور و سطح 
اســتان هســتیم که باید با برنامه ریزی های مناسب شاهد قطعی آب نباشیم. 
حجت االســالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه آب جزء مباحات اولیه است 
و کســی مالک آن نیست، عنوان کرد: با اینکه مردم در استفاده از آن آزادند اما 
بر طبق روایات و دســتورات اهل بیت علیهم السالم اسراف و استفاده بی رویه 
از آن خالف شــرع است. نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با تأکید 
بر جلوگیری از هدر رفت آب، اظهار داشت: میزان هدر رفت آب در شبکه های 
توزیع آب شــهری مناسب نیســت که باید با نشت یابی و اصالح سیستم های 
توزیع از آن جلوگیری شــود.وی با تأکید بر اســتفاده از مشارکت های مردمی 
جهت تفکیک آب شــرب از آب مصارف بهداشــتی، افزود: می توان با فرهنگ 
ســازی و در اختیار گذاشتن تسهیالتی مشترکان را جهت پیاده سازی سیستم 

دوگانه توزیع آب تشویق کرد. 

نشست مدیریت مصرف آب آشامیدنی در 
قزوین برگزار شد

در ابتکاری از ســوی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
قزویــن و با مشــارکت فرمانــداری و اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان قزوین، نشست مشترکی در محل 
فرمانــداری قزوین با موضوع کنترل و مدیریت مصرف 
آب آشــامیدنی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی 
آبفای اســتان قزوین، »عباس افالطونی« معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری قزوین در این نشست گفت: آموزش به دانش آموزان و نسل جوان را 
راهکاری هوشــمندانه و موثر خواند. وی ادامه داد: آموزش فرهنگ اصیل ایرانی 
و اســالمی به دانش آموزان در زمینه مدیریت مصرف و صرفه جویی می تواند 
سازگاری با واقعیت کم آبی را به دنبال داشته و از تبدیل آن به بحران جلوگیری 
کند. در ادامه »حســین حیدری« مدیر امور آب و فاضالب شهرستان قزوین در 
این جلسه گفت: با داشتن ۱۷۰ هزار مشترک آب آشامیدنی در شهر قزوین، در 
پیک مصرف تابســتانی، در حدود ۵۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم و به دلیل 
محدودیت منابع و کاهش نزوالت جوی به عنوان تنها راهکار اساسی و واقعی به 
دنبال اعمال مدیریت مصرف مشترکین هستیم. این مسئول با اشاره به اینکه به 
»دنبال ایجاد تنش و استرس برای شهروندان نیستیم«، تصریح کرد: با مصرف 
بهینه و کنترل مصارف از جمله در استحمام ،سرویسهای بهداشتی و کولرهای 
آبی می توان مصرف را به سطح الگوی استاندارد ۱۵۰ لیتر در شبانه روز به ازای 

هر نفر رساند و در طبقه خوش مصرف قرار گرفت.

صدور 277 مورد اخطار در برنامه پایش 
مصرف گاز ادارات دولتی استان گلستان

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در این خصوص گفت: بر اساس بخشنامه 
ابالغی معاون اول رئیس جمهور به کلیه ادارات و سازمان های دولتی، این شرکت 
فرآیند پایش اندازه گیری و نظارت مصرف گاز طبیعی را در برنامه نظارتی خود 
قرارداد. علــی طالبی بــا اعالم این مطلب، بر ضــرورت مدیریت مصرف ادارات 
دولتی برابر الگوی تعیین شده گاز تأکید نموده و خواستار مساعدت و همکاری 
دســتگاه های اجرایی استان در تحقق این برنامه شــدند.وی ادامه داد: حسب 
بخشــنامه ابالغی، دمای رفاه ســاختمان های دولتی باید بین ۱۸ تا ۲۱ درجه 
سانتی گراد تعیین شده که در این راستا شایسته است ادارات و مؤسسات دولتی 
اســتان تجهیزات و سیستم های گرمایشی را یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری 
روشن شــده و یک ســاعت قبل از پایان وقــت اداری و در روزهای تعطیل هم 

خاموش کنند. 

تا نیمه زمستان امسال
فعالیت ادارات چهارمحال و بختیاری در 

روزهای پنحشنبه تعطیل است
شــهرکرد- سرپرســت اداره کل مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: براســاس مصوبه اعضای شــورای مدیریت بحران استان، 
فعالیت ادارات و ارگان ها تا نیمه بهمن ماه در روزهای پنجشنبه تعطیل است.

خســرو کیانی تاکید کرد: تعطیلی ادارات و ارگان ها در روزهای پنجشنبه 
در چهارمحــال و بختیاری به علت صرفه جویی و مدیریت مصرف ســوخت 
به ویژه گاز تصویب شــد.وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف سوخت 
به ویژه گاز در بخش های خانگی، صنعتــی، اداری و بخش های دیگر افزود: 
تعطیلی های پنجشنبه تا زمان عادی شدن روال مصرف گاز )به احتمال قوی 

تا نیمه  بهمن ماه امسال( ادامه دارد.

بوستان ها و پارک های سطح شهر به 
کنتور آب تجهیز می شوند

قائم مقــام شــهردار کرج گفــت: تمام 
بوســتان ها و پارک های ســطح شهر به 
می شوند.افراســیاب  تجهیز  آب  کنتــور 
شــجاعی ، این خبر را اعالم کرد و افزود: 
یکی از وظایف شهرداری ها توسعه، حفظ 

و نگهداری از فضای ســبز است که در این راستا در سنوات اخیر، 
مدیریت شهری با احداث پارک های محله ای، منطقه ای و شهری 
در جهت افزایش ســرانه های فضای سبز اقدام کرده تا شهروندان 
بتوانند اوقات فراغتشان را در فضایی امن و دلنشین سپری کنند.

وی اضافــه کرد: طراحی منظر با اســتفاده از گونه های مقاوم در 
برابر کم آبی و عدم استفاده از گونه های گیاهی مهاجم، جایگزینی 
آبیاری قطره ای، کاهش کاشــت چمن، اســتفاده از جاذب های 
رطوبت، اســتفاده از آب های غیر شــرب در آبیــاری درختان و 
احداث تصفیه خانه های محلی به منظور اســتفاده از پســاب در 
آبیاری فضای ســبز شهری با رویکرد اقتصادی و زیست محیطی 
از اقدامات مدیریت شــهری در سنوات اخیر بوده است.قائم مقام 
شــهرداری کرج ادامه داد: تأمین آب شــرب جهت رفع نیازهای 
مراجعین به فضاهای تفریحی و بهره برداری احتمالی در شــرایط 
اضطرار جهت نگهداری فضای سبز، امری انکار ناپذیر است لذا در 
جهت مصرف درست آب شرب و واقعی سازی میزان هزینه ها، به 
زودی تمامی پارک ها و بوستان های سطح شهر کرج به کنتور آب 
تجهیز می شوند که در کاهش مصرف آب و هزینه های شهرداری 
مؤثر خواهد بود.شــجاعی افزود: در ماه های اخیر جلسات مستمر 
با مدیران شــرکت آب و فاضالب برگزار شد تا بتوان در خصوص 
مطالبات طرفین در بازه زمانی ســال ۹۸ تا کنون، تعیین تکلیف 

شود.

آخرین تصمیم ها درباره قیمت بنزین
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــت:مدیر عامل شــرکت پخش 
فرآورده های نفتی در خصوص شایعات افزایش نرخ بنزین گفت: 
هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر در ســهمیه، سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده و این موضوعات مطرح 
نیســت.مصرف بنزین در کشور طی امســال رشد ۱۶ درصدی 
داشــته و به گفته مدیر نظارت بر تولید شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش، میزان تولید روزانه بنزین ۱۰۳.۵ میلیون لیتر اســت.بر 
اســاس آخرین آمارهای اعالمی مصــرف روزانه بنزین با افزایش 
۱۶ درصدی نســبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ میلیون لیتر 
رســیده است. به گفته مسئوالن مصرف بنزین کشور در گذشته 
فقط در بعضی از روزهای پر تردد در فصل تابســتان به این اعداد 
می رســید، اما ثبت این ارقام در زمســتان که تردد خودروها و 
ســفرهای بین شــهری به نحو قابل مالحظه ای کاهش پیدا می 
کند، بی سابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخالف گذشته، 
مصرف در زمســتان کاهش نیافته است.مرتضی عابدینی، مدیر 
تامین و توزیع پخش فرآورده های نفتی در خصوص آمار مصرف 
بنزین گفت: باالترین رقم مصرف بنزین تجربه ۱۲۰ میلیون لیتر 
در تعطیالت پاپان تابستان ۱۴۰۱ بوده اما اکنون روند تغییر کرده 
اســت.موضوعی که در کنار افزایش ســرقت از خطوط لوله های 
فرآورده هــای نفتی، اجرای طرح هــای مدیریت مصرف بنزین را 

الزامی می کند.

افزایش چشمگیر تعارضات به خطوط فرآورده های نفتی
در رابطه با سرقت از خطوط لوله های فرآورده های نفتی، ارسالن 
رحیمی، مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: در 
گذشته تعارضات به خطوط فرآورده های نفتی در سال تنها چند 
مورد بود ولی اکنون به جایی رسیده که در سال به شکل هفتگی 

تعارض به خطوط لوله را داریم.او افزود: با توجه به این که اکنون 
فرآورده های نفتی و حامل های انرژی، قیمت افزایشی دارند بنابر 
این تعارضات نیز به شــکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت مصرف بنزین بسیار حائز 
اهمیت است. از جمله طرح ها در راستای این هدف کاهش سقف 
سهمیه آزاد خودروهای شخصی با دو رویکرد کاهش قاچاق بنزین 
و صرفه جویی در میزان مصرف بود که هم اکنون در حال اجرایی 
شــدن است.جلیل ساالری، معاون وزیر نفت در پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی بیان کرد: ســواری های شخصی یک سهمیه 
بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی دارند که میزان آن ۶۰ لیتر است عالوه 
بر آن یک سهمیه به شکل اعتبار هم دارند که می توانند از کارت 
خودشان استفاده کنند و این سهمیه ۲۵۰ لیتر بود که اکنون با 

توجــه به این که تراکنش ۶ درصدی را داشــته ایم عدد را روی 
۱۵۰ لیتر مدیریت کرده ایم.طرحی که به علت امکان استفاده از 
کارت آزاد موجود در جایگاه ها مردم آن را احساس نکرده اند.یکی 
از شــهروندان در این زمینه گفت: برای بنزین از کارت شخصی 
اســتفاده نمی کنیم و به صورت آزاد از جایگاه ها می زنیم و هیچ 
فرقی ندارد.شــهروند دیگری بیان کرد: با اجرای این طرح اصال 
تفاوت را احســاس نکردیم و روند هیچ تغییری نکرده است. اما 
به گفته مسئوالن این طرح منجر به کاهش ۲ تا ۳میلیون لیتری 
مصرف بنزین شده است.طرح بعدی که در زمینه مدیریت مصرف 
بنزین در نظر گرفته شــد، موضوع سوآپ بنزین است.در رابطه با 
ســوآپ بنزین ساالری معاون وزیر نفت گفت: طبیعتا هر آن که 
چه بتوانیم از منطقه شــمال کشور فرآورده ها را با استانداردهای 

منطبق بر استانداردهای ملی وارد کرده و در جنوب کشور تحویل 
دهیم، مفید خواهد بود و به عبارتی یک روشی است که عالوه بر 
این که ارزش افزوده برای کشور خواهد داشت می توانیم شرایط 

سوخت رسانی را هم تسهیل گری کنیم.

تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده 
است

اما اطالع رسانی های دولت در رابطه با این طرح ها شایعه افزایش 
قیمــت بنزین را هم به دنبال داشــت و برخی از افراد نیز بر این 
شــایعات دامن زدند.علی اکبر نژادعلی، مدیر عامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی در خصوص شایعات افزایش نرخ بنزین مطرح 
کرد: هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر در سهمیه، سهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده و این موضوعات مطرح 

نیست.

میزان تولید بنزین کشور چقدر است؟
مــروج مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی بیان کرد: میــزان تولید با توجه به 
میزان مصرف نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. مجبور 
شده ایم که از تمام پتانسیل های موجود در کشور استفاده کنیم 
حجم تولید در ســال گذشته متناسب با میزان مصرف، میانگین 
روزانه حدود ۹۷ میلیون لیتر بوده اســت و امســال میزان تولید 
از ابتدای ســال تاکنون روزانه ۱۰۳.۵ میلیون لیتر است.به گفته 
کارشناســان این حوزه عالوه بر ضرورت اجرای اصولی و درست 
طرح های مدیریت مصرف بنزین با توجه به شرایط، استفاده کمتر 
از خودروهای تک سرنشــین نیز در مصرف بنزین تأثیر بسزایی 

خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: چون بودجه آمده و از نظر دولت کار بودجه 
انجام شده است، به نظرم اول ما بررسی بودجه را انجام دهیم، منتهی تصویب نهایی را 
به بعد از تحویل برنامه موکول کنیم.اقتصادآنالین _ پرستو بهرامی راد؛ جعفر قادری، 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با اقتصادآنالین گفت: 
منظور از کاالبرگ این اســت که یک ســبدی از کاالها را دولت تعریف کند و همین 
مبلــغ نقدی که االن به افراد می دهــد را در قالب کاالبرگ الکترونیکی بدهد و امکان 
خرید ۱۰ الی ۱۵ قلم کاال را در آن در نظر بگیرد. این شــرایط شاید منطقی باشد که 
انجام شــود. اما همان روز اول معتقد بودیم کــه دولت چنین توانایی را ندارد. وی در 
ادامه در خصوص بودجه ۱۴۰۲ ادعا کرد: ما هنوز هیچ اطالعی از بودجه ســال آینده 

نداریم. هیئت رییســه اصرار می کند که اول برنامه بعد بودجه بررسی شود. اما از نظر 
من این غلط است چون ما زمان را از دست می دهیم. چون بودجه آمده و از نظر دولت 
کار بودجه انجام شــده است، به نظرم اول ما بررســی بودجه را انجام دهیم، منتهی 
تصویب نهایــی را به بعد از تحویل برنامه موکول کنیم. هر زمانی هم که  برنامه آمد، 
بررسی بودجه را متوقف کنیم و برنامه را به تصویب برسانیم و بعد بودجه را متناسب 
با برنامه تصویب کنیم. همچنین اگر جایی بودجه نیاز به اصالح و تغییر متناســب با 
برنامه داشت، تغییرات صورت گیرد.در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 
ســال آینده، این نماینده گفت: در بحث انرژی چون ارقام باال نیست، اگر ۱۰۰ درصد 
هم اضافه شــود عدد زیادی نخواهد بود و خیلی تاثیرگذار نیست. زیرا نرخ ارز شدیداً 

افزایش پیدا کرده و فاصله بسیار زیاد شده است. 
من اعتقاد دارم تعدیل هایی باید صورت بگیرد. 
یعنی اگر تغییرهایی صورت گیرد در موارد دیگر 
فشار به قیمت ها وارد نمی شود. بنابراین درصد 
افزایش شاید خیلی زیاد نباشد. در مورد افزایش 
بنزین در ســال ۱۳۹۸ این نماینده طرح کرد: 
اتفاقاتی که در سال ۹۸ به دلیل افزایش قیمت 
بنزین رخ داد به دلیل عدم صداقت دولت بود. 

دولت صادقانه برخورد نکرد و اینکه گفتند من هم اطالع نداشــتم، معنی ندارد. دولت 
باید صادقانه بگوید که ناچار هستیم افزایش قیمت در حامل های انرژی داشته باشیم. 
من نمی دانم قیمت  بنزین در بودجه ســال آینــده افزایش می یابد یا خیر؟ ولی فکر 
می کنم بعضی حامل های انرژی که به اصطالح فشار و اثر تورمی کمتری دارند را باید 

تغییر قیمت دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه؛

بنزین را نمی دانم اما قیمت برخی حامل های انرژی باید زیاد شود
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عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی 
خاطرنشــان کرد: من به عنوان نماینده مردم از رئیس جمهور 
تقاضــا دارم مطابق با قانون با فاطمی امیــن برخورد کند و به 
جرمــی که وزیرش مرتکب می شــود رســیدگی کند.لطف اهلل 
سیاهکلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، فروش خودرو 
در بورس را بی معنا دانســت و افزود: بناست با فروش خودرو در 

بورس کدام مشکات صنعت را حل کنیم؛ آیا فروش خودرو در 
بورس بازار را رقابتی می کنــد؟ آیا کیفیت خودروها را افزایش 
می دهــد؟ آیا می تواند قیمت ها را کاهش بدهد؟ پاســخ به این 
پرســش ها همگی منفی و عرضه خــودرو در بورس نتیجه ای 
جز گران تر شــدن خودروها ندارد.وی با بیان اینکه تعادل بین 
عرضه و تقاضای خودرو وجود ندارد، گفت: پرســش اصلی این 
اســت که وزیر صمت با کدام مجوز پول را از جیب مردم خارج 
و به خودروســاز یا واردکننده می دهد؟نماینــده مردم قزوین 
فاطمی امین را مجرم دانســت و افزود: دستگاه های قضایی باید 
وزیــر صمت را بابت تخلفاتی که در حوزه خودرو انجام می دهد 
محاکمه کند. در چنین شــرایطی واردکنندگان خودرو بیش از 
80 درصد ســود عایدش می شود چرا باید با اقدامات دیگر سود 

آنهــا را افزایش بدهیم؟ چرا باید خودروهــای وارداتی که 800 
میلیــون تومان ارزش دارند در ایــران بیش از 2 میلیارد تومان 
فروخته شوند؟سیاهکلی ادامه داد: من به عنوان نماینده مردم از 
رئیس جمهور تقاضا دارم مطابق با قانون با فاطمی امین برخورد 
کند و به جرمی که وزیرش مرتکب می شود رسیدگی کند.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اگر این روند مدیریتی 
دنبال شــود تردید نکنید که قیمت پــژو باالتر از 500 میلیون 
تومان خواهد شــد، تاکید کرد: اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار 
زیاد شود کارخانه باید قیمت ها  را افزایش بدهد؟ اگر عرضه هر 
محصولی کم شــود قیمت آن افزایش پیــدا می کند و کاهش 
عرضه قیمت خودرو را اینگونه در بازار افزایش داده است. بنا به 
چه منطقی با محتکران پیاز و سیب زمینی برخورد می کنیم اما 

برخوردی در برابر دپوکنندگان خودرو نداریم؟ چرا با واردکننده 
و خودروسازان برخورد نمی شود.وی در پاسخ به این پرسش که 
چرا با محتکران خودرو برخورد نمی شود؟ گفت: مافیا خودرو در 
ایران صاحب قدرت و نفوذ هستند. تعدادی از دست اندرکاران با 
این مافیا همراه اند پس طبیعی است که همه با هم جیب هایشان 
را پــر می کننــد و در این میان این مــردم عادی اند که هر روز 
جیب هایشان خالی تر می شود.سیاهکلی افزود: وظیفه من دفاع از 
حقوق مردم است، این شرایط پذیرفتنی نیست آیا قیمت خودرو 
در بورس قیمت واقعی اســت یا بیشــتر از قیمت واقعی است؟ 
اگر بیشتر اســت چرا وزیر اجازه می دهد که خودروساز داخلی 
و واردکننده خودرو را بــورس عرضه کند و پول عاید از فروش 

خودرو در بورس هم در جیب آنها برود؟

گزیده خبر
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعام کرد؛

جهش چشمگیر ۷۲ درصدی تخلیه و بارگیری 
کانتینر یخچالی

  مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان گفت: در ۹ ماهه سال 1401، 
رشد ۷2 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی و همچنین رونق ۳۶ درصدی 
صادرات کانتینــر یخچالی دربنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان صورت 
گرفت.به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان 
هرمزگان، »مرتضی ســاالری« ضمن اعام این خبر اظهار داشت: در ۹ ماه سال 
1401 بــا تخلیه و بارگیری 10۳ هزار و TEU 2۹5 کانتینر یخچالی با تناژ یک 
میلیون و100 هزار و ۷2۶ تن، بنادر غرب اســتان هرمزگان توانســت رشد ۷2 
درصدی را به ثبت برساند و عملکرد قابل توجهی را دراین حوزه تجربه و به جایگاه 
نخست در بین بنادر کشور در این زمینه دست یابد.ساالری افزود: حجم صادرات 
کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب هرمزگان طی ۹ ماهه سال جاری، 51 هزار 
و TEU ۶4۷ با تناژ 550 هزار و ۳۶۳ تن می باشــد که نسبت به میزان صادرات 
کانتینر یخچالی ۹ ماهه سال 1400 رشد ۳۶ درصدی را دربر داشته است.گفتنی 
است، بنادر غرب استان هرمزگان با راه اندازی فاز اول ترمینال یخچالی با ظرفیت 
۳00 کانتینر یخچالی چرخدار و 12 رمپ مخصوص بارگیری جهت شناورهای 
حامل کانتینر یخچالی طایه دار تخلیه و بارگیری و صادرات کاالهای یخچالی 

در بین بنادر ایران می باشد.

مدیرعامل گروه سایپا در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی 
بیان کرد:

افزایش کیفیت رمز بقای شرکت های تولیدی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و اعضای هیات مدیره ضمن دیدار با نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز گزارشی از عملکرد این گروه 
خودروساز و اقدامات انجام شده ارائه داد.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری 
در این دیدار گفت: در یکســال اخیر ظرفیت تولید گروه سایپا افزایش یافته که 
باعث ایجاد اشتغال برای ۳ هزار نفر شده است.او با بیان اینکه در تبریز دو قطعه 
سازی گروه سایپا و ۶0 شرکت قطعه ساز دیگر در تامین قطعات فنی و های تک 
در حوزه قوای محرکه برای گروه ســایپا فعالیت دارند گفت: با توجه به افزایش 
تولید روزانه خودروهای گروه سایپا به 2 هزار و 200 دستگاه، تولید شرکت های 
قطعه ساز نیز افزایشــی بوده است.تیموری تصریح کرد: در گروه سایپا تاکید بر 
روی افزایش کیفیت است چرا که کیفیت رمز بقای شرکت های تولیدی است و 
بر همین اساس هم محصوالت با کیفیت بهتری نسبت به گذشته تولید می شود 
و این موضوع باعث کاهش 500 درصدی مراجعه مردم به نمایندگی ها در دوران 

گارانتی محصوالت شده است.

پهلوگیری همزمان ۵ کشتی حامل کاالی 
اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار  

معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از تنوع بخشی 
ارائه خدمات به انواع گروه های کاالیی و پهلوگیری همزمان 5 فروند کشتی حامل 
کاالی اساسی و کانتینری در بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، حسین شهدادی معاون 
امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه 
از تمام زیرســاخت ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری بندر چابهار جهت پهلودهی 
کشتی ها و تخلیه و بارگیری کاال استفاده می گردد گفت: اولویت اصلی بنادر و 
دریانوردی استان تنوع بخشی ارائه خدمات به انواع گروه های کاالیی و تمام رویه 
های گمرکی می باشد. وی با اشاره تخلیه و بارگیری همزمان پنج شناور در اسکله 
هــای بندر چابهار از امکان همزمان تخلیه و بارگیری انواع کاالی کانتینری، فله 
خوراکی و نهاده های دامی، برنج کیســه و انواع مصالح ساختمانی و مواد معدنی 
خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار نسبت 
به مدت مشــابه پارسال بیش از ده درصد افزایش داشته است.شهدادی در ادامه 
افــزود: در این مدت انجام عملیات کانتیتری با رشــد 10 درصد و صادرات مواد 
غیرنفتی با ۳.5 برابر رشد نسبت به پارسال برخوردار بوده است.معاون امور بندری 
و اقتصادی بنادر و دریانوردی استان با اشاره به ضرورت تامین به موقع کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی، از بارگیری و ارسال 24 ساعته نهاده های دامی از مبدا 

بندر چابهار به مقاصد مصرف با میانگین روزانه 5 هزارتن کاال گفت.

افزایش 40 درصدی قیمت گوشت منجمد

 کاهش مصرف گوشت چشمگیر است
رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: بناست که ارز نیمایی 
روی 28 هزار تومان تثبیت شــود و این موضوع به معنی افزایش 
نــرخ نهاده های وارداتی اســت که بدون تردیــد در قیمت تمام 
شــده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت و اگر مسئوالن نخواهند به 
وعده های خود عمل کنند مشکات در آینده بیش از امروز خواهد 
شد.افشین صدردادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشاره به دالیل افزایش نرخ دام زنده، گفت: همواره در ۶ ماه دوم 
سال مصرف مواد پروتئینی و گوشت افزایش پیدا می کند این در 
حالیست که این بازه زمانی تولید دام سبک نداریم از این رو قیمت  
دام زنده افزایشی می شود و به نظر می رسد که این روند افزایش 
قیمت طبیعی باشد.وی ادامه داد: در سال جاری قیمت نهاده های 
دامــی بعد از حــذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد و از ســوی 
دیگر دولت نتوانســت به وعده های حمایتی خود برای حمایت از 
دامداران در ادامه روند تولید عمل کند و در نتیجه شاهد افزایش 
قیمت ها در بازار بودیم. البته در این شــرایط هم ارتباط و نسبت 
تنگاتنگی بین قیمت دام زنده و گوشت در بازار وجود ندارد چراکه 
تاثیر عوامل بازار گوشت در قیمت گوشت بیشتر از دام زنده است 
که متاسفانه کنترلی بر روی این عوامل صورت نمی گیرد.رئیس 
اتحادیه دام ســبک میانگین قیمت دام زنده در هفته گذشته را 
حدود 110 هزار تومان اعام کرد و افزود: قیمت گوشــت با این 
نرخ دام زنده باید در بازار حداقل کیلویی 2۶0 تا 280 هزار تومان 
باشد.صدردادرس با اشاره به تاثیرات نرخ ارز نیمایی بر دام زنده، 
تصریح کرد: بناســت که ارز نیمایی روی 28 هزار تومان تثبیت 

شود و این موضوع به معنی افزایش نرخ نهاده های وارداتی است 
که بدون تردید در قیمت تمام شده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت 
و اگر مسئوالن نخواهند به وعده های خود عمل کنند مشکات در 
آینده بیش از امروز خواهد شد.وی با بیان اینکه آمار کشتارهای 
دام ســبک نسبت به دام سنگین افزایش پیدا کرده است، گفت: 
میانگین وزن الشه باتوجه به اینکه انباشت دام داریم و نگهداری 
دام پروار در دامداری به  صرفه نیســت افزایش پیدا کرده است و 
این نشــان می دهد دام دامدار خریدار نــدارد و پرواربندهای دام 

سنگین دیگر اقدام به پروار نمی کنند و دامدارهای دام سبک نیز 
به ســرعت دام خود را کشتار می کنند و این آمار به خوبی نشان 
می دهد که مسئوالن باید از خواب بیدار شوند و برای برون رفت 
مشکاتی که پیشــروی صنعت دامداری در کشور است راهکار 

بیاندیشند.

کاهش مصرف ملموس است
همچنین در این رابطه نیما حبیب فر عضو هیات مدیره اتحادیه 

فروشندگان گوشت گاوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
میان افزایش نرخ یک محصول و کاهش مصرف آن نسبت برقرار 
کرد و افزود: الشه گوشت گوسفندی کیلویی 280 هزار تومان، و 
ران گوســفندی کیلویی ۳۳0 تا ۳48 هزار تومان و الشه گوشت 
گاوی 280 هزار تومان شده است.وی با بیان اینکه آمادگی افزایش 
نرخ گوشت را داشتیم، افزود: تورم در کشور حاکم است و قیمت 
دام و گوشــت نیز از این اصل مستثنی نیست.این فعال صنفی با 
بیان اینکه همواره قیمت آن قسمت گوشت که گران شده است 
مد نظر قرار می گیرد، گفت: زمانی که ضایعات گوشــت برداشته 
می شود قیمت گوشت باال می رود. پیش بینی می شود که باتوجه 
به عملکردی که شرکت پشتیبانی امور دام انجام می دهد قیمت 
را بتوانیم ثابت نگه داریم و افزایشی نشوند، کشش بازار به گونه ای 
نیســت که در ایام پرمصرف مانند ایام نوروز یک افزایش 5 هزار 
تومانی دیگر داشته باشیم.عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان 
گوشــت گاوی با اشاره به کاهش مصرف گوشــت، گفت: هنوز 
خریدها ادامه دارد اما کاهش مصرف  چشــم گیری است. اتحادیه 
آمــاری دقیقی از کاهش مصرف نــدارد اما فرمول اثبات کاهش 
مصرف مشخص است عمده مصرف کنندگان ما حقوق ثابت دارند 
و کارمندان برای خرید پروتئین مبلغ ثابتی در نظر می گیرند و هر 
چه گرانی شود مصرف کاهش پیدا می کند.همچنین بنا به گفته 
یک منبع آگاه به ایلنا وزارت کشاورزی در هفته جاری حدود 40 
درصد قیمت گوشت منجمد قابل عرضه در میادین میوه و تره بار 
را افزایــش داد و قیمت دام زنــده در میادین عرضه دام زنده به 
کیلویی 125 هزار تومان رسید.بعد از اینکه گوشت گرم منجمد 
می شــود ۳0 درصد قیمت آن افت می کند این در حالیست که 
وزارت کشاورزی 40 درصد قیمت گوشت منجمد را افزایش داد.

به گزارش ایلنا، بنا به مشــاهدات میدانی قیمت ران گوسفندی 
کیلویی ۳48 هزار تومان، سردســت با دنده گوسفندی کیلویی 
2۹5 هزار تومان، سردست گوساله 288 هزار تومان، گوشت چرخ 
کرده ۳05 هزار تومان، گوســاله خالص 2۷8 هزار تومان و شقه 

گوساله کیلویی 280 هزار تومان خرید و فروش می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

فروش خودرو در بورس 
بی معناست
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معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گردهمایی سراسری مسئوالن ادارات رفاه و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بیمه دانا:

بیمه سالمت جامعه فرهنگیان زیرساخت سالمت 
جامعه است

کیفیــت و کمیت امر بیمه گــری جامعه فرهیخته فرهنگیــان از دغدغه های جدی و 
راهبردهای اصلی نهاد ناظر بوده و همچنان خواهد بود.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی بنیادی نائینی که در جمع مســووالن وزارت 
آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان این وزارتخانه و همچنین مدیران ارشد شرکت 
بیمه دانا سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: رشته بیمه های درمانی عمده پرتفوی 
بیمه فرهنگیان به شــمار می رود که حساســیت های خود را دارد که باید نظارت ویژه 
ای بر آن اعمال شود.عضو هیات عامل بیمه مرکزی، حذف ارز ترجیحی و افزایش تعرفه 
های بخش سالمت را از مشکالت امر پوشش ریسک های درمانی دانست و اظهار داشت: 
راهکارهایی نظیر تداوم امر بیمه گری و بهره مندی جامعه فرهنگیان از بسته های متنوع 
بیمه ای می تواند عالوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، سطح رضایت فرهنگیان 
را افزایش دهد.وی با تشــریح آخرین وضعیت بیمه های درمان در کل صنعت و ضریب 
خســارت باالی آن، از پوشش ریســک های مختلف جامعه فرهنگیان به عنوان ایفای 
مُسولیت اجتماعی نام برد و گفت: خوشبختانه در جامعه شریف معلمان مساله تخلفات و 
تقلبات بیمه ای موضوعیت ندارد و همین امر از هدررفت منابع صنعت بیمه جلوگیری می 
کند.این استاد دانشگاه از سهم ۱۳ درصدی شرکت بیمه دانا از بازار صنعت بیمه کشور در 
نه ماهه اول امسال یاد کرد و عنوان نخست سهم بازار این شرکت در بخش غیردولتی را 

از عوامل رفع دغدغه های نهاد ناظر در بخش بیمه فرهنگیان دانست .

پوند صعودی شد
پــس از انتشــار گزارش مشــاغل 
ایاالت متحــده، پونــد در برابر دالر 
کرد.به  طــی  صعــودی  مســیری 
گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، به 
دنبال انتشار آخرین گزارش مشاغل 
ایاالت متحــده که نشــان می دهد 
اشــتغال غیرکشــاورزی در ایاالت متحده طی ماه دســامبر 
۲۲۳هزار نفر افزایش یافته اســت، پوند انگلیس در برابر دالر 
افزایــش یافت و بیش از یک درصد جهــش کرد.پوند پس از 
رسیدن به پایین ترین سطح در برابر دالر آمریکا از ماه نوامبر، 
در اوایل روز در میان داده های اقتصادی ناامیدکننده از بریتانیا،  
۱.۱۸ درصــد در برابر دالر افزایش یافت و در ســاعت ۱۱:۲۹ 
صبــح به وقت اروپا به ۱.۲۰۴۸۹ رســید.کمی قبل از صعود، 
پونــد انگلیس به پایین ترین ارزش خــود در برابر دالر آمریکا 
از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ رسید و عدم اطمینان اقتصادی همچنان 
در کانون توجه قرار دارد.روز گذشته مشخص شد که شاخص 
مدیران ســاخت و ســاز بریتانیا وارد محدوده انقباض شده و 
رشــد ساالنه قیمت مســکن به دو درصد کاهش یافته است.

مجموعه ای از گزارش های اقتصادی منتشر شده در اوایل هفته 
بر نگرانی ها در مورد آینده اقتصاد بریتانیا افزوده و چشــم انداز 

اقتصادی تاریک باقی مانده است.

گزیده خبر

صدور انواع اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی 
در موسسه اعتباری

موسســه اعتباری ملل در راستای ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و کمک 
به واحدهای اقتصادی کشــور، انواع اعتبارات اسنادی داخلی را صادر می نماید. 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه پیرو بخشنامه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور کاهش ریسک معامله برای خریدار و 
فروشنده، انواع اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را در کلیه شعب صادر می نماید. 
این گزارش می افزاید: تولید کنندگان و پیمانکاران می توانند در فرایند تحصیل 
کاال و خدمات مورد نیاز از داخل کشور و بهره از امنیت در پرداخت در معامالت 
و تســویه معامالت تجاری از اعتبارات اســنادی داخلی ریالی استفاده نمایند. 
گفتنی است این خدمت در راســتای افزایش آرامش و آسایش تولیدکنندگان 

و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

عرضه اوراق سپرده سرمایه گذاری با نرخ 
سود 23 درصد در شعب بانک گردشگری

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( بانک گردشگری با نرخ 
سود ۲۳درصد در شعب این بانک عرضه می شود.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( این 
بانک صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال امکان پذیر است.این اوراق 
با نام، سررســید یک ســاله، قابل انتقال به غیر و نرخ سود ۲۳ درصد ساالنه از 
تاریخ انتشار خواهد بود.پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه 
و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سر رسید آن در شعب بانک با نرخ ۱۰ 
درصد ساالنه خواهد بود.این گزارش حاکیست: بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بتازگی در بخشــنامه ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه 

سرمایه گذاری)عام( را ابالغ کرده است.

دکتر عسکری در گفت وگو با هیبنا:
افزایش ۶/3۸۶ درصدی تسهیالت دهی 

بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی
دکتر عسکری با بیان اینکه بانک مسکن در سال جاری بیش از ۹۹ هزار میلیارد 
تومان در بخش مسکن تسهیالت اعطا کرده است، گفت: تسریع در روند ساخت 
و ســاز مسکن و بازگشت پذیری سرمایه  می تواند به تامین مالی طرح های کالن 
دولــت در این عرصه و متعاقب آن جهش تولید مســکن کمک کند.دکتر علی 
عسکری سرپرســت بانک مســکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مســکن – هیبنا با اشاره به عملکرد ۹ ماهه ســال جاری این بانک در اعطای 
تسهیالت گفت: کل تســهیالت اعطایی بانک مسکن طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ 
بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت که بر این اساس می توان گفت بانک 
در سال جاری رکورد قابل توجهی در حوزه تسهیالت دهی به ثبت رسانده است.

وی افزود: میزان کل تســهیالت اعطایی بانک مســکن در سال جاری حاکی از 
رشــد تســهیالت دهی بانک معادل ۳/۱7۲ درصد در مقایسه با دوره مشابه آن 
طی ســال گذشته است که این موضوع به خوبی نشان دهنده برنامه و عملکرد 
بانک برای اعطای تســهیالت به ویژه در بخش تخصصی آن یعنی مسکن است.

عســکری رویکرد بانک مسکن در حوزه تســهیالت دهی را کمک به افزایش و 
جهش تولید مســکن و تسهیل در امر خانه دار شدن و برطرف کردن نیاز مردم 
در حوزه مســکن توصیف و اظهار کرد: از این روست که بانک مسکن به عنوان 
یک بانک توسعه ای تخصصی در سال جاری ۱۰۰ درصد از تسهیالت خود را به 

بخش مسکن اختصاص داده است. 

در گردهمایی روسای شعب استانی مطرح شد:
دلیل موفقیت بانک ایران زمین، تعهد 

کارکنان به اهداف سازمانی است
دهمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد 
با حضور مدیر شعب استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ در این گردهمایی 
محمود حسن شاهی مدیر شــعب استان به بررسی درصد تحقق اهداف شعب 
پرداخت و ضمن ارزیابی عملکرد روسای شعب، راهکارهایی را در جهت بازاریابی 
موثر بیان کرد.حسن شاهی بانکداری را یکی از پر اهمیت ترین بخش های اقتصاد 
در کشور به شــمار آورد و گفت: بانک ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و 
پرداخت ها، امر مبادالت تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش 
بازارها می شوند و از طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها 
به سمت بنگاه های تولیدی، زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم 
می آورند.مدیر شعب استان با بیان اینکه بانک، به عنوان بزرگ ترین واسطه های 
مالی، نقش مهمی در تأمین ســرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارد، افزود: 
همت و تالش مضاعف کلیه همکاران همراه با بازاریابی و برنامه ریزی منسجم و 
نظارت مسئولین شعب توانسته است بانک ایران زمین را در جایگاه مطلوبی در 

بیان سایر بانک ها قرار دهد.

-10015 ISO دریافت گواهینامه استاندارد
2019 توسط اداره کل آموزش بانک ملی

-۱۰۰۱5 ISO اداره کل آموزش بانک ملی ایران موفق به دریافت گواهینامه
۲۰۱۹ شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  با بررسی فرآیندهای 
  ICB Quality آموزشی اداره کل آموزش که  توسط ممیزین ارشد شرکت
 ISO انجام شــد؛ این اداره کل موفق به دریافت گواهینامه های اســتاندارد
۱۰۰۱5-۲۰۱۹ برای ششــمین سال و ISO ۲۹۹۹۳-۲۰۱7 برای سومین 

سال متوالی شد.

در شعب بانک تجارت آغاز شد:
فروش اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 

23 درصد
شعب بانک تجارت اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد 
ساالنه را به متقاضیان عرضه می کنند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، بر 
اساس دستورالعمل بانک مرکزی، فروش ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی 
سپرده عام از امروز شنبه ۱7 دی ماه، در شعب بانک تجارت سراسر کشور آغاز 
شــد.این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد ســاالنه و قابل پرداخت در 
مقاطع ماهانه و با نرخ بازخرید قبل از سررســید ۱۰ درصد ساالنه به متقاضیان 
عرضه می شود. مدت اوراق حداکثر یک ساله بوده و فروش آن صرفاً به اشخاص 
حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال خواهد بود. همچنین عرضه اولیه و معامالت ثانویه 

اوراق از طریق شعب بانک تجارت انجام می شود.

سرپرست بانک سینا در اصفهان مطرح کرد:
سفارشی سازی خدمات بانک سینا بر اساس نیاز 

مشتریان
غالمرضا فتحعلی در سفر به منطقه اصفهان در نشست هم اندیشی با رؤسای شعب، بر 
لزوم برنامه ریزی دقیق و جامع در راســتای خدمت رسانی شایسته به مشتریان تأکید 
کرد و ظرفیت های ویژه اســتان اصفهان را جهت توسعه بیشتر مورد ارزیابی قرار داد.

سرپرســت بانک سینا ضمن بازدید از هفت شعبه چهارباغ، آپادانا، شیخ صدوق، حکیم 
نظامی، شــیخ بهایی، خواجو و مرکزی با حضور در ســتاد منطقه با همکاران دیدار و 
راهکارها و تدابیر الزم برای ارائه خدمات رسانی مطلوب به مشتریان را ارائه کرد.فتحعلی 
با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات متنوع و متناســب با درخواست و انتظارات مشتریان 
در راستای مشتری مداری تصریح کرد: شعب باید در راستای مشتری مداری به گونه ای 
عمل کنند تا مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن، بهترین خدمات را دریافت کنند.وی 
با اشاره بر اینکه برنامه راهبردی و تحول درکسب  وکار بانک با قدرت در حال پیاده سازی 
است، خاطرنشان کرد: از مهم ترین محورهای این برنامه، وجود رویه های متنوع در ارائه 

خدمات است .

ایجاد امکان خرید خودرو در بورس کاال از طریق 
»بانک پاسارگاد« و »کارگزاری بانک پاسارگاد«

 در حــال حاضر، امکان خرید خودرو با قیمتی کمتــر از بازار آزاد از طریق بورس کاال 
برای کلیه هم میهنان گرامی فراهم شــده است.در این راستا، زیرساخت های الزم برای 
اســتفاده از »ســامانه معامالتی بورس کاال« از طریق بانک پاسارگاد، کارگزاری بانک 
پاسارگاد و سایر کارگزاری ها ایجاد شده است؛ لذا، کلیه هم میهنان گرامی می توانند با 
یک بار مراجعه به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد، ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی از 
شعبه ها، با وکالتی نمودن »حساب فعلی خود« یا »افتتاح حساب جدید«، به سهولت و 
در اسرع وقت، امکان استفاده از سامانه معامالتی بورس کاال را برای خود فراهم نمایند.

مراحل خرید خودرو از بورس کاالی ایران، طبق فرآیند زیر می باشد که جزئیات و کلیه 
مراحل آن، توسط همکاران ما در شعبه ها برای متقاضیان گرامی تشریح خواهد شد.

تقدیر وزیر علوم و معاون رئیس جمهوری از 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران

وزیــر علوم و معاون رئیس جمهوری در لوح های ســپاس جداگانه، از مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران تقدیــر کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، دکتر »محمدعلی زلفی گل« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر »ســید 
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی« معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در لوح های سپاس جداگانه از مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیر 
کردند.در لوح سپاس وزیر علوم آمده است: »توسعه و بالندگی روزافزون علمی و فرهنگی 
کشــور همواره حاصل زحمات فرهیختگان و دانشــمندان و فعاالن علمی، فرهنگی و 
اجتماعی بوده و نشــان از تالش و اخالص افراد نیکی است که ثمره پیگیری های آنان 
در جامعه تا سال ها در اذهان باقی خواهد ماند.تالش جهادگونه در جهت نشر فرهنگ 
و ارزش های واالمقام نظام مقدس اسالمی و جبهه مقاومت اسالمی در هر نقطه از عالم 
ستودنی و باعث افتخار هر مسلمان آزاده ای است. خداوند منان را شاکرم که به همت 
جناب عالی و سایر دست اندرکاران، گامی مؤثر و ماندگار در این مسیر برداشته شده که 
اثرات بســیار خوبی بر جبهه مقاومت اسالمی داشته است.امیدوارم با تالش و کوشش 
مضاعف و با همدلی و وفاق ملی زیر سایه امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و 
تحت فرماندهی مقام عظمای والیت )مد ظله  العالی( موجبات تحقق آرمان های بلند و 

مقدس انقالب اسالمی را فراهم آوریم.«

پیش بینی بازارهای جهانی طال

قیمت طالی جهانی در اوج خواهد ماند؟
قیمت طال بر اســاس داده های ترکیبــی ایاالت متحده به 
باالترین حد در ۶ ماه گذشــته بازگشــت.به گزارش ایسنا، 
آخرین داده های کالن از ایاالت متحده پس از اینکه اقتصاد 
و اشــتغال ایاالت متحده نشــانه هایی از سرد شدن را نشان 
دادند، طال را به باالترین ســطح ۶ ماهه رســاند. بازار طال 
در زمانی از روز جمعه تنها ۲5 دالر از ســطح اصلی ۱۹۰۰ 
دالر در هر اونس فاصله داشــت، در حالی که قیمت طالی 
Comex فوریه ۱۸7۳ دالر و ۴۰ سنت بود که ۲.۴ درصد در 

هفته افزایش داشت.بزرگ ترین رویداد کالن هفته نشان داد 
که رشد شغلی در ایاالت متحده در ماه گذشته کاهش یافت. 
یکی از محرک های مثبت طال در این گزارش، کاهش فشار 
دستمزدها بود که نشــانه ای از کاهش تورم است. میانگین 
درآمد ســاعتی ساالنه در ماه گذشــته ۴.۶ درصد افزایش 
یافــت و ایــن پایین تر از انتظارات پنج درصــدی بازار و به 
دنبــال افزایش ۴.۸ درصدی در نوامبر بود. گزارش نشــان 
داد که اقتصــاد به آرامی در حال تعدیــل و تورم در حال 
کاهش و بــازار کار همچنان قوی اســت. همچنین، بخش 
خدمات ایاالت متحده برای اولین بار در ماه دسامبر با ۴۹.۶ 
درصد کاهش یافت. کاهش ۶.۹ درصدی باعث نزولی شــد 
زیرا اجماع بازار به دنبال رسیدن این شاخص به 55 درصد 
بود.اندرو گرانتام، اقتصاددان ارشد بازار سرمایه CIBC اظهار 
کرد: بررســی اخیر نشان می دهد که رشــد تولید ناخالص 
داخلی در ســه ماهه چهارم سال گذشته بسیار بهتر از حد 

انتظار بود. کاهش شدید فعالیت های تجاری و سفارش هایی 
که در صورت تداوم، نگرانی هایی را در مورد چشم انداز تقاضا 
ایجاد می کند. عملکرد طال در هفته آینده برای تعیین اینکه 

آیا این فلز گرانبها می تواند رشــد خود را حفظ کند، حیاتی 
خواهد بود.طال در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نشانه هایی از 
الگوی صعودی را با توجه به انتظارات برای چرخش فدرال 

رزرو نشــان داد. مــارک چندلر، مدیر عامــل بانک جهانی 
فارکس به کیتکو نیوز گفت: هدف بعدی که طال باید از آن 
عبور کند، حدود ۱۸۹۶ دالر و 5۰ ســنت است که معادل 
۶۱.۸ درصد کاهش زیان از اوج مارس گذشــته نزدیک به 
۲۰7۰ دالر است.تورم یکی از گزارش های کلیدی است که 
طال در هفته آینده به آن توجه زیادی خواهد کرد، به ویژه 
پس از آن که صورتجلســه فدرال رزرو از نشســت دسامبر 
نشــان داد که مقامات بانک مرکزی ایاالت متحده احساس 
می کنند که باید کارهای بیشــتری برای مقابله با فشارهای 
قیمتی انجام شود. گفته می شــود، تا زمانی که فلز زرد در 
باالی منطقه ۱۸۲5 تا ۱۸۳۰ دالر باقی بماند، روند صعودی 
مطلوب به نظر می رســد.هر گونه بهبود پایدار قیمت ها در 
بازار طال، بیــش از هر چیز، نیازمند تغییر در احساســات 
ســرمایه گذاران ETF است که همچنان محتاط هستند. به 
نظر می رســد آنها منتظر پایان چرخه افزایش نرخ بهره در 
ایاالت متحده هستند.بر اساس گزارش کیتکو، جیمز نایتلی، 
اقتصاددان ارشد بین المللی ING گفت: مقامات فدرال رزرو 
همچنان نگران هســتند که سیاست باید محدودتر باشد و 
برای مدت طوالنی محدودکننــده بماند تا اطمینان حاصل 
شــود که تقاضا با ظرفیت عرضه اقتصاد و فشارهای قیمت 
کاهش می یابد. فراخوان هــای اجماع بازار به دنبال کاهش 
نرخ تورم ســاالنه به ۶.5 درصد در دســامبر از 7.۱ درصد 

چاپ نوامبر هستند.

بر اساس داده های ارائه شده توسط جیمز باترفیل، رئیس تحقیقات کوین شیرز، 
نوســانات ۳۰ روزه بیت کوین به ۱۸.7 درصد کاهش یافته بنابراین از نظر نوسان 
به کمترین حد خود رســیده است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، علیرغم این 
واقعیت که حجم بیت کوین کاهش قابل توجهی را تجربه کرده اســت، بزرگترین 
ارز رمزنگاری شده جهان همچنان تقریبا پنج میلیارد دالر در روز در صرافی های 
مورد اعتماد معامله می شود.به گفته باترفیل، این مورد ثابت می کند که همچنان 
بیت کوین دارایی باقی مانده که بسیار به پول نقد نزدیک است. قیمت بیت کوین 
در دهه گذشــته دستخوش نوسانات شــدیدی بوده و حداقل می توان گفت که 

غیرقابل پیش بینی اســت و عواملی مانند حدس و گمان، مســائل فنی، اقدامات 
نظارتی و رویدادهای کالن همگی می توانند بر قیمت آن تاثیر بگذارند.بیت کوین 
به دلیل نوسانات زیاد و فقدان یک مرجع مرکزی یا دولتی برای تنظیم آن، به یک 
پیشنهاد سرمایه گذاری پرخطر برای بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است.

این واقعیت که بیت کوین توسط هیچ کاال یا خدمات ملموسی پشتیبانی نمی شود، 
آن را مســتعد نوسانات چشــمگیر قیمت در هر دو جهت در مدت زمان کوتاهی 
می کنــد؛ به عنوان مثال، قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ زمانی که تقاضا برای 
ارز دیجیتال در باالترین حد خود قرار داشــت به ۶۹هزار دالر رسید اما یک سال 
بعد با ســرد شدن بازار به ۱5هزار دالر سقوط کرد.این ارز دیجیتال پس از تجربه 
نزولی بزرگ پس از سقوط صرافی اف تی ایکس، چندین هفته در بالتکلیفی گیر 
کرده اســت.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸۲۴.۴۸ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹5 درصد بیشتر شده 

اســت. در حال حاضر ۳۹.5۸ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین 
بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد کاهش 
داشــته اســت.حجم کل بــازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۲۹.۱۰ 
میلیارد دالر است که ۶.۴۴ درصد افزایش 
داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱.۸۳ میلیارد دالر 
اســت که ۶.۲۸ درصد از کل حجم ۲۴ 
ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 

تمام ســکه های پایدار اکنون ۲7.۶7 میلیارد دالر اســت که ۹5.۰۸ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین رکورد زد

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر داردعملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه گاماسیاب در محدوده چم بطان و رودخانه دینوراب در محدوده نازلیان در چارچوب 
دستورالعمل اجرایی بند ژ تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، در قالب رقارداد مشارکت عمومی- خصوصی، را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با 

شماره مزایده )1001001232000015( به شرکت های واجد صالحیت دارای رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
1- زمان انتشار در سامانه ستاد ایران 1401/10/18 ساعت 10:00

2- مهلت دریافت اسناد از 1401/10/18 ساعت 10:00 لغایت 1401/10/28 ساعت 19:00
3- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/11/09 ساعت 09:00

4- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10:00 مورخ 1401/11/09 می باشد.
5- مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور آسار آب، شماره تماس: 021-88637352

6- برآورد اولیه اجرای طرح ساماندهی مبلغ 18.275.776.000 )هجده میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار( ریال و برآورد اولیه حاصل از فروش مصالح 
مازاد مبلغ 18.338.726.519 )هجده میلیارد و سیصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و پانصد و نوزده( ریال و مبلغ پایه جهت شرکت در مزایده مبلغ 62.950.519 

)شصت و دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار و پانصد و نوزده( ریال می باشد.
7- محل اجرای پروژه: شهرستان کرمانشاه – شهرستان هرسین بخش بیستون

8- مدت اعتبار مبلغ پیشنهادی از تاریخ بازگشایی سه ماه می باشد که تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست با واریز مبلغ 2.000.000 ریال به حساب شماره 4001105404019182 بانک ملی مرکزی مبادرت به خرید اسناد نموده و از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir نسبت به بارگذاری اسناد مناقصه اقدام نمایند.
10- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 920.000.000 )نهصد و بیست میلیون( ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایست در قالب تهیه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب 

اعالم شده در سامانه اقدام نمایند.
11- اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی پس از اسکن، بارگزاری و امضاء الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 09:00 مورخ 1401/11/09 تحویل امور قراردادها 

گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط مناقصه می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگزاری گردد.
12- اطالعات تماس و آدرس کارفرما: کرمانشاه – میدان سپاه پاسداران )نفت( بلوار زن – ضلع غربی پاالیشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه – شماره تماس 083-38360964

حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است 

                    آگهی مزایده عمومی )شماره 1001001232000015 (
عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه گاماسیاب در محدوده چم بطان و رودخانه دینوراب در محدوده نازلیان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نوبت اول

م.الف.2550
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گزیده خبر

نسل چهارم از خانواده کیم آماده حکومت بر 
کره شمالی می شود؟

اتفاقات جدیدی در کره شمالی در حال رخ دادن است که برخی از تحلیلگران از 
آن به عنوان سومین انتقال موروثی قدرت در این کشور یاد می کنند.به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از یورونیوز، سرویس اطالعات ملی کره جنوبی پنجم ژانویه 
طی نشستی با نمایندگان این کشور در مورد آینده سیاسی خاندان کیم بحث و 
تبادل نظر کرده است. یکی از مسئوالن این نهاد اطالعاتی گفت: »حضور دختر 
کیم جونگ اون، رهبر شمالی در انظار عمومی احتماال تالشی برای نشان دادن 
این موضوع به مردم کره شــمالی است که سومین انتقال موروثی قدرت در این 
کشــور اتفاق خواهد افتاد.«کیم در چند ماه گذشته دخترش را به طور علنی به 
سه مراسم مختلف برده است. اولی سایت پرتاب موشک، دومی جلسه عکس با 
متخصصان تسلیحات نظامی و سومی هم بازدید از یک تاسیسات موشکی بوده 
است.رســانه های دولتی او را »دوست داشتنی ترین فرزند کیم« خطاب کرده اند 
و همین موضوع ســوال هایی را ایجاد کرد که آیا او به عنوان وارث ظاهری کیم 
حاضر شــده است؟ البته که گفته می شــود این دختر فقط ۹ یا ۱۰ سال دارد.

ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی )NIS( در جلســه غیرعلنی پارلمان، گمانه 
زنی هایــی را در این باره مطرح کرد. یکی از نمایندگان حاضر در این نشســت 
به خبرنگاران گفــت: »طبق ارزیابی ها آقای کیم با بردن دخترش به مکان های 
عمومــی قصد دارد عزم خــود را برای برگزاری دور دیگــری از انتقال موروثی 
قدرت در کره شــمالی نشــان دهد.«این نماینده مجلس با استناد به اطالعات 
»ان آی اس« گفت اما این لزوما به این معنی نیســت که این دختر، جانشــین 
کیم خواهد شد.رسانه های کره جنوبی گفته اند که کیم دارای سه فرزند، متولد 
ســال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ اســت. فرزند اول، پسر و فرزند سوم، دختر 
اســت.ان آی اس در ارزیابی های اولیه خود گفته این همراه جدید، دومین فرزند 
کیم به نام »چو عه« )Ju Ae( است و حدود ۱۰ سال سن دارد و به نظر می رسد 
»رونمایی« از دختر دوم کیم در ســایت پرتاب موشک نشان دهنده نیات آقای 
کیم برای محافظت از امنیت نســل های آینده کره شمالی در مواجهه با ایاالت 
متحده است.»کیم جونگ اون« که یکشنبه آینده ۳۹ ساله می شود سومین نسل 
از خانواده ای اســت که از زمان تاسیس کره شــمالی در سال ۱۹۴۸ به صورت 
پی درپی در این کشــور حکومت کرده اند.او دسامبر ۲۰۱۱ پس از مرگ پدرش 
»کیــم جونگ ایل«، قدرت را به ارث بــرد. کیم  جونگ ایل هم با مرگ پدرش، 
»کیم ایل سونگ«، بنیانگذار کره شمالی در سال ۱۹۹۴ قدرت را در دست گرفته 
بود.یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه ان آی اس با استناد به اطالعات مطرح 
شــده در این جلســه گفت که »ری یونگ هو« وزیر خارجه سابق کره شمالی 
قربانی سیاســت های پاکسازی و تصفیه رهبر این کشــور شده است. آقای ری 
در دیپلماســی هســته ای با آمریکا که در حال حاضر به حالت تعطیل درآمده؛ 
مســئولیت داشــت.در صورت تایید این موضوع، این مورد »هیجان انگیزترین« 
خبر از ســوی کره شــمالی در ســال های اخیر خواهد بود. آقای کیم در دوره 
قبلی حکومت خود، در تالشــی آشکار برای تحکیم قدرتش، موجی از اعدام ها، 
پاکســازی ها و اخراج  مقامات ارشد از جمله قتل عموی قدرتمندش را طراحی 
کرد.با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا »ری یونگ هو« اعدام شده است یا 
خیر. در واقع آژانس جاسوسی کره جنوبی هنوز توضیح نداده که چه بالیی سر 
وزیر خارجه سابق کره شمالی آمده است.آقای ری در نشست هسته ای ۲۰۱۸-

۲۰۱۹ با ایاالت متحده در مورد چگونگی مبادله گام به گام خلع سالح هسته ای 
کره شمالی همراه با امتیازات اقتصادی شرکت کرده بود. پس از دومین نشست 
کیم جونگ  اون و دونالد ترامپ، رییس جمهوری وقت امریکا در فوریه ۲۰۱۹ در 
هانوی ویتنام که به دلیل اختالف بر سر تحریم های امریکا شکست خورد، آقای 
ری در کنفرانس مطبوعاتی گفت »واشــنگتن فرصتی را از دست داد که شاید 
دیگر برنگردد.«روزنامه یومیوری شیمبون ژاپن اوایل این هفته در گزارشی نوشت 
گمان می رود آقای ری در ســال ۲۰۲۲ اعدام شده باشد. این روزنامه به نقل از 
منابع ناشــناس آگاه به امور داخلی کره شمالی نوشت که اطالعاتی وجود دارد 
مبنی بر اینکه ۴ تا ۵ نفر دیگر که با وزارت خارجه کره شمالی در ارتباط بودند 
هم اعدام شده اند.ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی همچنین در گزارش خود 
اشــاره کرده است که یکی از پنج پهپاد کره شمالی که اخیرا حریم هوایی کره 
جنوبی را نقض کرده، ممکن است از دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در سئول 
عکس گرفته باشد. اوایل روز پنجشنبه، ارتش کره جنوبی اعالم کرد پهپادهای 
کره شمالی وارد منطقه پرواز ممنوع در اطراف دفتر ریاست جمهوری این کشور 
شــده اند.ارتش کره جنوبی اعتراف کرده که نتوانسته هیچ یک از پهپاد های کره 
شــمالی که برای اولین بار در پنج سال گذشته از مرز عبور کرده اند را سرنگون 
کند. این شکست باعث نگرانی های امنیتی در کره جنوبی شده است.ان آی اس 
همچنین اعالم کرده کره شــمالی حدود ۵۰۰ پهپاد دارد که تعداد کمی از آنها 
پهپاد انتحاری است.گفته می شود کره شمالی سابقه اعزام پهپادهای نظارتی به 
کره جنوبی را دارد. طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ پهپادهایی از کره شمالی وارد 
خاک کره جنوبی شد و از یکی از آن ها از دفاتر ریاست جمهوری و سیستم دفاع 

موشکی ایاالت متحده در کره جنوبی عکس گرفت.

رفتار عجیب سیاستمداران عراقی! 
نخست وزیر عراق هم از عبارت جعلی خلیج عربی 

استفاده کرد
»محمد  شــیاع السودانی«،  نخست وزیر عراق در بیانیه ای در مورد مسابقات جام ملت های 
خلیج )فارس( از عبارت جعلی »خلیج عربی« اســتفاده کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی 
عراق )واع(، دفتر اطالع رسانی نخست وزیری عراق در بیانیه ای رسمی اعالم کرد: »السودانی 
امروز جمعه آغاز جام قهرمانی )خلیج عربی( را در میان حضور سرشــار مردم از ورزشگاه 
بین المللی بصره اعالم کرد.«به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شــفقنا، بر اســاس این 
بیانیه، السودانی به تماشاگران عرب در بصره خوشامد گفته و برای تیم های حاضر در این 
مســابقات موفقیت و برای تماشاگران روحیه ورزشکارانه و لذت تماشای مسابقات را آرزو 
کرد.پیــش از این،مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عــراق هم در توئیتی از عبارت جعلی 
»خلیج عربی« استفاده کرده بود.ایران همواره مخالفت خود را با این عبارت اعالم نموده و 
اعتراض خود را از طریق مجامع بین المللی ابراز کرده و خواستار استفاده از عبارت »خلیج 

فارس« شده است.

بایدن:
 جنگ اوکراین به نقطه ای بحرانی رسیده است

رئیس جمهوری آمریکا گفت که جنگ اوکراین به مرحله ای بحرانی رسیده و از این روست 
که کمک های واشــنگتن به کی یف افزایش پیدا کرده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری راشا تودی، این اظهارات جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا پس از آن مطرح شد 
که اوکراین پیشنهاد روسیه برای آتش بس در کریسمس مسیحیان ارتدوکس را نپذیرفت.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که از ظهر روز جمعه تا پایان روز شنبه، 
به مناسبت کریسمس مسیحیان ارتدوکس )که در ۶ و ۷ ژانویه برگزار می شود( آتش بس 
برقرار خواهد بود، اما اوکراین این پیشنهاد را حقه آمیز دانست و آن را رد کرد.بایدن گفت: 
در حال حاضر جنگ اوکراین در نقطه ای بحرانی قرار دارد. باید هرچه در توان داریم برای 
کمک به مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روســیه به کار گیریم.او با اشاره به بسته کمکی 
جدید آمریکا به اوکراین که شامل خودروهای زرهی بردلی و سامانه پدافند هوایی پاتریوت 

است، گفت: این تسلیحات کارکرد خوبی دارند و کمک بسیاری می کنند.

 در پانزدهمین دور رای گیری؛

باالخره کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد
باالخره بعد از ۱۵ دور رای گیری در پنج روز، در ســاعات ابتدایی 
)شــنبه( کوین مک کارتــی جمهوری خواه به ریاســت مجلس 
نمایندگان آمریکا رســید، اما ۱۴ رای گیــری ناموفق و امتیازات 
زیادی که به مخالفان داده، نشان از راه دشوار او در ادامه این مسیر 
دارد.به گزارش ایســنا، به نقل از وبسایت روزنامه نیویورک تایمز، 
کوین مک کارتی، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا 
در پنج روز گذشته در ۱۴ رای گیری مختلف نتوانست ۲۱۸ رای 
الزم برای ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آورد.رئیس 
مجلــس نمایندگان برنامه کاری مجلــس را تعیین می کند و بر 
روند قانونگذاری نظارت دارد. او در عین حال سومین فرد قدرتمند 
کشــور است.در انتخابات میاندوره ای نوامبر سال گذشته آمریکا، 
جمهوری خواهان با اختــالف کمی کنترل مجلس نمایندگان را 
به دست گرفتند. جمهوری خوهان ۲۲۲ کرسی این مجلس را به 
خود اختصاص دادند و اگر بیش از ۴ نماینده جمهوری خواه از او 
حمایت نمی کردند، آرای کافی برای ریاســت مجلس را به دست 
نمی آورد. همین اتفاق هم افتاد.حدود ۲۰ نماینده جمهوری خواه 
تندرو، که مک کارتی را »به اندازه کافی محافظه کار« نمی دیدند، 
در ۱۴ دور اول رای گیری هــا بــه هــر کســی رای دادند به جز 
مک کارتــی، از دیگــر اعضای جمهوری خــواه حاضر در مجلس 
نمایندگان گرفته تا حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا که در مجلس نیســت، اما بر اساس قانون اساسی آمریکا 
رئیس مجلس نباید لزوماً از بین نمایندگان آن دوره انتخاب شود.

باالخره کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
شد 

با این حال امروز در پانزدهمین دور رای گیری و با اعطای امتیازات 
زیاد به نمایندگان مخالف، مک کارتی باالخره توانست به ریاست 
مجل نمایندگان برســد. اما مســیری که او برای رسیدن به این 
جایگاه طی کرد، نشان می دهد که در دو سال آینده ممکن است 
هر رای گیری برای تصویب هــر الیحه ای در مجلس نمایندگان 
آمریکا، به ایجاد یک بن بســت مشــابه منجر شــود.با این حال، 
خودش با این پیشــبینی های تیره و تار از سرنوشت دو ساله این 
دور از مجلس نمایندگان آمریکا موافق نیست و گفت: اتفاقا این 
نکته مثبت ماجراست. این فرایند خیلی طول کشید و ما در خالل 
آن مدیریت را یاد گرفتیم.این بن بست پنج روزه فعالیت مجلس 
نمایندگان را با مشکل مواجه کرده بود، زیرا بدون انتخاب رئیس، 
مجلــس نمی تواند کار خود را آغاز کند و هیچ یک از نمایندگانی 
که در انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ پیروز شــدند، نمی توانستند 
سوگند یاد کرده و عضو رسمی این مجلس محسوب شوند.در دور 
پانزدهــم، از آنجا که آرای نمایندگان بین مک کارتی )۲۱۶ رای( 
و حکیم جفریز، عضو دموکرات مجلس )۲۱۲ رای( تقسیم شده 
بود، ۶ مخالف سرسخت مک کارتی به رای ممتنع رضایت داده و 

بدین ترتیب، این نماینده ایالت فلوریدا توانست اکثریت آرا را به 
خود اختصاص دهد. )آرای ممتنع در احتســاب اکثریت، شمرده 
نمی شــوند.(امتیازاتی که مک کارتی برای رفع مخالفت منتقدان 
خود به آن ها داد، قدرت اجرایی او در ریاست مجلس نمایندگان 
را کاهــش می دهد. از جمله این امتیازها این اســت که هر یک 
از قانون گذاران می توانند درخواســت برکناری رئیس مجلس را 
بدهند، امتیازی که مک کارتی در ابتدا آن را معادل امضای مجوز 
از بین بردن ریاســتش دیــده و آن را نپذیرفته بود.عالوه بر این، 
مک کارتی از همین حاال به جمهوری خواهان تندرو وعده داده که 
یک سوم اعضای کمیته قدرتمند »قوانین« از بین آن ها انتخاب 
خواهد شــد. وظیفه کمیته قوانین این است که انتخاب کند چه 
الیحه هایی برای رای گیری و بررسی به صحن آورده شود و چگونه 

درباره آن تصمیم گیری شود.

سوگند مک کارتی و اعضای کنگره
پــس از اعالم پیروزی کوین مک کارتی به عنوان رئیس مجلس 
نمایندگان سوگند یاد کرد. اعضای صد و هجدهمین کنگره نیز  
پس از روزها بن بست در انتخابات رئیس مجلس نمایندگان که 
مانع از تصدی مسئولیت آنها شد، سوگند یاد کردند.انتظار می رود 
که مجلس نمایندگان روز دوشنبه در مورد بسته قوانین مجلس 
رای گیــری کند.مک کارتی در اولین ســخنرانی خود به عنوان 
رئیس مجلس نمایندگان گفت کــه متعهد به توقف هزینه های 
»بیهوده« واشــنگتن و افزایش بدهی ملی است.او گفت: اکنون 
کار سخت آغاز می شود. آنچه امروز، هفته آینده، ماه آینده، سال 

آینده اینجا انجام می دهیم، راه را برای همه چیزهایی که در پی 
خواهد آمد تعیین می کند.مــک کارتی همچنین از این فرصت 
برای »صحبت مســتقیم با مردم آمریکا« اســتفاده کرد و گفت: 
به عنوان رئیس مجلس، مســئولیت نهایی من در مقابل حزب، 
کنفرانس یا حتی کنگره ما نیســت. مسئولیت من، مسئولیت ما 
در قبال کشورمان است. هیچ چیز مهم تر از ایجاد امکان زندگی و 
لذت بردن از زندگی برای خانواده های آمریکایی نیست. به همین 
دلیل است که ما متعهد می شویم که هزینه های بیهوده واشنگتن 
را متوقف کنیم، قیمت خواربار، بنزین، خودرو، مسکن را کاهش 
دهیم و رشد بدهی ملی را متوقف کنیم.او گفت: هیچ کس هیچ 
قولی نمی دهد. مجلس نمایندگان جدید از آمریکا می خواهد در 
رقابت اقتصادی با چین پیروز شــود. ما همچنین به چالش های 
بلندمدت آمریکا، بدهی ها و ظهور حزب کمونیست چین خواهیم 
پرداخت. در مورد حزب کمونیست چین، ما یک کمیته منتخب 
دو حزبی در بــاره چین ایجاد خواهیم کرد تا بررســی کند که 
چگونه صدها هزار شغل به چین بازگردانده شود و سپس در این 
رقابت اقتصادی پیروز خواهیم شــد.او سپس با اشاره به دورهای 
متعدد رأی گیری برای تضمین پیروزی به شوخی گفت: »آسان 

بود، نه؟«

بایدن تبریک گفت
کاخ ســفید اعالم کرد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا انتخاب 
کویــن مــک کارتی جمهوری خــواه به عنــوان رئیس مجلس 
نماینــدگان را تبریک گفت و آمادگی خــود را برای همکاری با 

جمهــوری خواهان اعالم کرد.در بیانیه بایدن آمده اســت: جیل 
و مــن انتخاب کوین مــک کارتی به عنوان رئیــس مجلس را 
تبریــک می گوییم... همانطور که بعــد از انتخابات میان دوره ای 
گفتم، آماده هســتم تا زمانی که بتوانم با جمهوری خواهان کار 
کنــم و رای دهندگان به صراحت اعالم کردنــد که انتظار دارند 

جمهوری خواهان نیز برای همکاری با من آماده باشند.

جانشین نانسی پلوسی کیست؟
کوین مک کارتی، ۵۷ ســاله، یکــی از نمایندگان بخش مرکزی 
ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان است. او نخستین بار در سال 
۲۰۰۷ از سوی حوزه انتخاباتی بیکرزفیلد - کالیفرنیا - به مجلس 
نمایندگان راه یافت. پس از ورود به کنگره مک کارتی توانســت 
جایگاه خود در حزب جمهوری خواه را مستحکم و ارتقأء دهد به 
طوری که از ســال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ او ریاست مجلس نمایندگان 
را که در آن ســالها اکثریت آن با جمهوری خواهان بود به دست 
بگیرد.بعــد از انتخابات میان دوره ای کنگره در ســال ۲۰۱۸ که 
جمهوری خواهان اکثریت مجلس نماینــدگان را به دموکرات ها 
واگذار کردند، او به رهبر اقلیت در این مجلس بدل شــد هر چند 
روابط بسیار نزدیکی با رئیس جمهور وقت - دونالد ترامپ - برقرار 
کرد به طوری که رسانه های آمریکایی می گویند ترامپ از او به نام 
»کوین من« یاد می کند.با این حال در جریان یورش ششم ژانویه 
به کنگره از ســوی حامیان دونالد ترامپ، بنا بر گزارش ها، کوین 
مک کارتــی از دونالد ترامپ در جریان یک تماس تلفنی تند و پر 
حرارت خواسته بود که حامیانش را از ورود و حمله به ساختمان 
کنگــره بازدارد.هر چند تنها چند روز بعد از یورش ۶ ژانویه، مک 
کارتــی و دونالد ترامپ با هم در اقامتــگاه لوکس ماراالگو دیدار 
کردند و عکسی به نشانی صلح و اتحاد گرفتند. مک کارتی به علت 
توانایی اش در گرد هم آوردن اردوی جمهوری خواهان در مجلس 

نمایندگان مورد احترام هم حزبی های خود است.
البته رســیدن او به مقام ریاســت مجلس نماینــدگان می تواند 
پیامدهایی هم برای سیاست خارجی کاخ سفید در بر داشته باشد 
چرا که او مثال درباره کمک واشنگتن به اوکراین پیش تر گفته بود 
در مجلس نمایندگان تحت اکثریت جمهوری خواهان از امضای 
»چک سفید« برای اوکراین خبری نخواهد بود.نکته جالب توجه 
در رســیدن کوین مک کارتی به ریاست مجلس نمایندگان این 
است که او جایگزین نانسی پلوسی خواهد شد که او هم از ایالت 
کالیفرنیا به کنگره راه یافته اســت.در حقیقت، دســت به دست 
شدن ریاست مجلس نمایندگان میان دو نماینده ایالت کالیفرنیا 
در کرانه غربی آمریکا، نکته جالب توجهی است چرا که در فضای 
سیاسی ایاالت متحده، اغلب شهروندان عادت به دیدن رهبرانی 
دارند که یا ســاکن کرانه شرقی اند یا فارغ التحصیل دانشگاه های 

مطرح در این منطقه هستند.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای ضمن تکرار 
ادعاهای اثبات نشــده اعالم کرد اسامی چند نفر 
ایرانی را در ارتباط با «عرضه پهپاد به روســیه« 
در فهرســت تحریم ها قرار داده است.به گزارش 
فارس، وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد اسامی 
هفت شــخصیت حقیقی دیگر را به فهرســت 
تحریم های خود علیه ایران اضافه کرده اســت.

ارتباط با صنایع هوایی قدس و ســازمان صنایع 
هوا-فضا بهانه تحریمی این افراد بوده است.وزارت 
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفته ۶ فرد مرتبط 

با »صنایع هوایی قدس« ک جزو شــرکت های 
کلیدی ســازنده پهپادهای ایرانی اســت را در 
فهرســت تحریم ها قرار داده است.آمریکا مدعی 
شده جمهوری اسالمی ایران پهپادهای ساخت 
این شــرکت را برای اســتفاده روسیه از آنها در 
جنگ اوکراین به مسکو عرضه کرده است.طبق 
اعالم خزانه داری آمریکا، این وزارتخانه عالوه بر 
این، تحریم های پیشین خود علیه »صنایع هوایی 
قدس« را گسترده تر کرده تا یکی از شرکت های 
تابعه آن به نام »شرکت صنایع طراحی و ساخت 

هواپیماهای ســبک« نیز مشمول نهادها و افراد 
مندرج در فهرســت SDN شــود.نهاد آمریکایی 
مضــاف بر ایــن، گفته مدیر »ســازمان صنایع 
هوا-فضای ایران« که سازمانی کلیدی با وظیفه 
نظارت بر برنامه های موشک های بالیستیک ایران 
اســت نیز در فهرســت تحریم های آمریکا قرار 
گرفته اســت.در همین ارتباط، ژانت یلن، وزیر 
خزانه داری آمریکا گفته آمریکا »فوراْ علیه افراد و 
سازمان های حامی برنامه های پهپادی و موشکی 
ایــران اقدام خواهــد کــرد.«او همچنین گفته 
واشنگتن از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد 
برای جلوگیری از دسترسی روسیه به سالح  های 

الزم در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد.

آمریکا ۷ فرد ایرانی را تحریم کرد

مقامات طالبان در واکنش به اعتراف شــاهزاده هری 
عضو خانواده ســلطنتی انگلیس به کشتن ۲۵ نفر در 
افغانســتان در طول جنگ در این کشور، این اقدام را 
جنایت جنگی اعالم کردند.به گزارش ایرنا، انس حقانی 
عضو ارشــد طالبان روز جمعه در رشــته توئیتی در 
واکنش به اظهارات شاهزاده هری از خاندان سلطنتی 
انگلیس که گفته بود در دوران خدمت در افغانستان، 
»۲۵ افغان را مثل مهره های شــطرنج از زمین بازی 
حذف کرده اســت«، گفت: آنهایی که شــما کشتید 
انســان بودند و خانواده داشتند.به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، وی، اقدام شاهزاده انگلیس را جنایت جنگی 
اعالم کرد و افزود: واقعیت این است که مردم بی گناه 
ما در چشــم نظامیان و رهبران سیاســی شما مهره 

شــطرنج بودند اما با این وجود شــما بازی را باختید.
بالل کریمی سخنگوی حکومت طالبان نیز طی رشته 
توئیتی نوشــت: این جنابات محدود به شاهزاده هری 
نیســتند و همه اشــغالگران در طــول تاریخ مرتکب 

جنایات مشابهی شدند و افغان ها خاطره این جنایات 
را فراموش نخواهند کرد.»َهری« موســوم به »دوک 
ساســکس« پســر کوچک چارلز سوم، شــاه کنونی 
انگلیس؛ که چندی اســت از حلقه ســلطنت خارج 
شده و به همراه زن آمریکایی خود با انجام مصاحبه و 
انتشار مستندهایی درتالش برای ضربه زدن به وجهه 
خانواده سلطنتی انگلیس است، به کشتن حداقل ۲۵ 
نفر در جریان جنگ افغانســتان اذعان و اعتراف کرد.

نشریه انگلیسی تلگراف با انتشار این خبر نوشت: هری، 
۳۸ ســاله در کتاب خود تحت نام » Spare « که قرار 
است هفته آینده انتشار یابد عنوان کرده که در جریان 
دومین دور حضور خود در جنگ افغانســتان حداقل 

موجب قتل ۲۵ نفر شده است.

واکنش طالبان به ادعای شاهزاده هری

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که ارائه کمک های بانک جهانی به لبنان در گرو انجام اصالحات است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از ســایت المیادین، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری درباره پرونده لبنان گفت: بارها تاکید 
کرده ایم که تعیین رئیس جمهور بعدی بر اساس خواسته های لبنانی ها بر عهده پارلمان این کشور است و آنها همچنان با چالش ها 
و بحران های بزرگی مواجه هســتند.وی از رهبران لبنان خواست تا سریعا رئیس جمهور را انتخاب کنند و سپس دولت تشکیل 
دهند و گفت: مردم لبنان شایسته رهبری سیاسی هستند که منافع کشور را در اولویت قرار دهد و دولتی که قادر و مایل به انجام اصالحات باشد.پرایس گفت، لبنان 
به دولتی نیاز دارد که پاسخگوی مردمش باشد و در موقعیتی قرار گیرد که منافع این کشور را در تصمیم گیری ها در اولویت قرار دهد، از جمله تصمیماتی که به جامعه 
بین المللی، موسسات مالی بین المللی و سایرین اجازه می دهد تا در موقعیت حمایت از مردم لبنان باقی بمانند.وی در مورد پرونده انرژی نیز گفت: این پرونده نیاز به 
راه حل بلندمدت در توافق نامه های گازی منطقه ای پیشنهادی با مصر و اردن دارد و اجرای توافق ها به تأمین مالی بانک جهانی بستگی دارد که از دولت لبنان خواسته 
تعدادی اصالحات انجام دهد.پرایس در مورد تحریم ها هم گفت، وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا جزئیات را برای ارزیابی و رسیدگی به هرگونه نگرانی احتمالی 
درباره تحریم ها بررسی خواهند کرد، اما ابتدا اقداماتی هستند از جمله تشکیل دولت که باید انجام شوند.لبنان از سال ۲۰۱۹ دچار بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 

پیچیده ای شده است و با پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰، نتوانسته رئیس جمهور جدیدی برای کشور انتخاب کند.

مشــاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید گفته قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نامزد شود تا اجازه ندهد دونالد ترامپ 
بار دیگر وارد کاخ سفید شود.به گزارش فارس، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید گفته قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ نامزد شده تا اجازه ندهد دونالد ترامپ بار دیگر وارد کاخ سفید شود.روزنامه دیلی میل روز جمعه نوشت جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از قصدش برای رقابت با رئیس سابق خود در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی آمریکا خبر داده است.بولتون که زمانی از سوی ترامپ لقب »آقای خشن« گرفته بود گفت که محور تبلیغات انتخاباتی اش 

را روی اتخاذ سیاست های سخت گیرانه تر در قبال روسیه و چین قرار خواهد داد.بولتون در یک مصاحبه روز جمعه گفت: »من وارد رقابت می شوم تا نامزدی ]حزب 
جمهوری خواه[ را به دست بیاورم و این کار را در وهله اول به خاطر این انجام می دهم که ما به یک سیاست خارجی قوی تر نیاز داریم.«

وی اضافه کرد: »فکر می کنم اهمیت دارد نه فقط در مسکو بلکه در جاهایی مثل پکن این فهمیده شود که ستیزه جویی بدون دلیل علیه همسایگانتان چیزی نیست 
که ایاالت متحده و متحدانش آن را تحمل کنند.«بولتون در چند دهه گذشته یکی از چهره های ثابت و تندرو در میان مسئوالن جمهوری خواه بوده است. او در دوران 
ریاست جمهوری رونالد ریگان، دستیار وزیر دادگستری بود. در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر دستیار وزیر خارجه آمریکا بود و سپس در دوران بوش پسر هم 
به چندین سمت برگزیده شد. بولتون در دوران ریاست جمهوری ترامپ از آوریل ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ سمت مشاور امنیت ملی آمریکا را به عهده داشت. بولتون با 

ترامپ بر سر سیاست ها در خصوص ایران و افغانستان اختالف داشت تا اینکه ترامپ با یک توییت او را از کارش برکنار کرد.

واشنگتن:

»آقای خشن« رقیب ترامپ در انتخابات شدکمک بانک جهانی به لبنان مشروط به اصالحات است
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این نخســتین ربات دندانپزشک مورد تایید ســازمان غذا و داروی 
آمریکا)FDA( است که ایمپلنت گذاری را ایمن تر می کند.به گزارش 
ایسنا، آیا یک ربات می تواند دندانپزشکی را سریع تر و راحت تر کند؟ 
 ،)Yomi(بر اســاس اعالم سازندگان یک ربات جدید موسوم به یومی
ایــن همان چیزی اســت که این ربات جدید قصــد دارد در حوزه 
 Yomi ایمپلنت گذاری انجــام دهد.مخترعان این ربات می گویند: ما
را برای مقابله با یکی از چالش برانگیزترین روش های دندانپزشکی 
یعنی ایمپلنت گذاری ایجاد کردیم که مردم بیشــتر از همه از انجام 
آن واهمه دارند.یومی اولین و تنها سیستم رباتیکی است که توسط 
ســازمان غذا و داروی آمریکا)FDA( برای جراحی دندان مورد تایید 
قرار گرفته است. این ربات از طریق ترکیبی از فناوری های بازخورد 
لمسی، تجسم بصری و نشانه های صوتی به پزشکان کمک می کند 

تا ایمپلنت ها را با دقت و صحت باالتری در دهان بیمار قرار دهند.
مخترعان یومی همچنیــن بیان می کنند کــه بیمارانی که روش 
ایمپلنت را با کمک یومی انتخاب می کنند، می توانند در یک جلسه 
و در همان روز با یک لبخند ترمیم شده از مطب دندانپزشک خارج 
شوند. این در حالی اســت که چنین فرآیندی با روش های مرسوم 
کنونی، ماه ها طول می کشد.در وب سایت شرکت سازنده آمده است: 
یومی یک سیستم هدایت رباتیک رایانه ای است که به پزشکان در 
مراحل قبل و حین عمل جراحی کاشــت)ایمپلنت( دندان کمک 
می کند. این سیستم شــامل یک بازوی رباتیک که همواره توسط 

پزشک کنترل و هدایت می شود.

محققان امریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند حمالت آسم در 
کودکان با آالینده های خاص موجود در هوا مرتبط است.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تی ان، مطالعات انجام شده توسط مؤسسه ملی 
بهداشــت امریکا نشان می دهد که ســطوح متوسط دو آالینده هوا 
به نام ازن و ذرات ریز/ذرات معلق با حمالت آســم غیر ویروســی 
در کــودکان و نوجوانانی که در مناطق شــهری کم درآمد زندگی 
می کنند، مرتبط است.این مطالعه همچنین ارتباط بین قرار گرفتن 
در معــرض این دو آالینده و تغییرات مولکولــی در راه های هوایی 
کودکان در طول حمالت آســم غیر ویروســی را شناسایی کرد و 
مکانیســم های بالقوه ای را برای این حمالت نشان می دهد. به گفته 
محققان، این مطالعه مشــاهده ای یکی از اولین مطالعاتی است که 
سطوح باال از آالینده های خاص هوای بیرون را در مکان های شهری 
خاص با تغییرات مشخص در راه های هوایی در طول حمالت آسم 
که توســط ویروس های تنفسی ایجاد نمی شــوند، مرتبط می کند. 
این یافته ها در مجله The Lancet Planetary Health منتشر شد.هیو 
آچینکلوس، سرپرســت مطالعه گفت: ارتباط قوی بین آالینده های 
خاص هوا در میان کودکان در جوامع شــهری فقیر و حمالت آسم 
غیر ویروسی نشــان می دهد که کاهش آلودگی هوا سالمت انسان 
را بهبود می بخشد.آسم ناشی از التهاب مزمن مجاری هوایی است. 
در طول حمله آسم، پوشش راه هوایی متورم می شود، ماهیچه های 
اطراف راه های هوایی منقبض می شــوند و راه هــای هوایی مخاط 
اضافی تولید می کنند و به طــور قابل توجهی فضای حرکت هوا را 
بــه داخل و خارج از ریه ها تنگ می کننــد. کودکانی که در محیط 
های شهری کم درآمد در ایاالت متحده زندگی می کنند، بیشتر در 

معرض خطر ابتال به آسم مستعد حمله هستند. 

 اولین ربات دندانپزشک
 مجوز گرفت

آلودگی هوا مقصر آسم کودکان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شکار ناسا از یک موجود فضایِی در حال خوردِن یک کهکشان

معرفی پیکاپ برقی IAT T-Mad، نسخه چینی تسال سایبرتراک!
یک شرکت گمنام چینی در نمایشگاه گوانگژو از پیکاپ الکتریکی عجیبی رونمایی کرده که شبیه پاسخ چینی به تسال سایبرتراک به 
نظر می رســد.پیکاپ عجیبی که در تصاویر می بینید، IAT T-Mad نام دارد و می توان آن را پاســخ چینی ها به تسال سایبرتراک دانست! 
هرچند این پیکاپ فعاًل به عنوان یک کانســپت به نمایش درآمده اســت اما انتظار می رود نهایتاً راهی خط تولید شود. T-Mad که برای 
اولین بار در نمایشگاه خودروی گوانگژو رونمایی شده، یک پیکاپ الکتریکی غول پیکر است که تمرکز زیادی روی آفرود دارد. این ماشین 
۵,۸۷۸ میلی متر طول، ۲,۱۹۸ میلی متر عرض و ۲,۰۲۹ میلی متر ارتفاع دارد و فاصلهٔ محوری آن برابر با ۳,۶۲۲ میلی متر است.این یعنی 
T-Mad طولی تقریباً هم اندازهٔ سایبرتراک دارد اما عرض و ارتفاع آن بیشتر است. طراحی بیرونی این پیکاپ چینی شبیه چیزی است که 

از فیلم های علمی تخیلی بیرون آمده است. قسمت جلویی سایبرتراک چینی طراحی بسیار غیرمتعارفی دارد و بجای چراغ های سنتی 
در آن از چراغ های LED سراســری استفاده شده است. در اینجا همچنین از جلوپنجره هم خبری نیست و زیر چراغ ها سپر پالستیکی 
مشکی رنگی بیرون زده که دو قالب بکسل در پایین آن دیده می شود.T-Mad پیکاپی چهاردر است اما درهای عقب آن به صورت عکس 

بازشو طراحی شده اند. با باز شدن درها، کابینی نمایان می شود که می توان چیدمان مختلفی برای صندلی های آن داشت. 

النصر این بار به دنبال جذب هازارد!
باشگاه النصر عربستان بعد از جذب کریستیانو رونالدو این بار روی ادن هازارد دست گذاشته است.به گزارش ایسنا و به نقل از فوت 
میرکاتو، باشگاه النصر عربستان که توانست در فصل نقل و انتقاالت زمستانی کریستیانو رونالدو را جذب کند  قصد دارد چهره های 
بزرگ جدیدی را جذب کند تا با قدرت مضاعف ادامه لیگ را دنبال کند و در لیگ قهرمانان آسیا هم جام قهرمانی را باالی سر برد.

این بار النصر مشــتری ادن هازارد ســتاره گران قیمت اما افول کرده رئال مادرید شده است و در تالش است تا این بازیکن را در 
زمستان جذب کند.هدایت النصر را رودی گارسیا فرانسوی برعهده دارد. این سرمربی سرشناس پیش از این با ادن هازارد در فصل 
۲۰۱۰-۲۰۱۱ زمانی که  هدایت لیل را برعهده داشــت کار کرده اســت و این باعث شده است تا احتمال حضور هازارد در النصر 
زیاد باشد.هازارد زیر نظر رودی گارسیا بود که چهره شد و بعد از آن راهی چلسی شد و بهترین دوران فوتبالی خود را در این تیم 
تجربه کرد. هازارد اما در رئال مادرید نمایش ناامید کننده ای داشته است و باوجود آنکه گرانترین بازیکن تاریخ باشگاه است اما 
بیشتر بازی های تیم را به خاطر آسیب دیدگی از دست داده است و اکنون که به شرایط بازی رسیده است نیمکت نشین است 

و آنچلوتی کمتر به او اعتماد می کند و این باعث شده است تا احتمال جدایی او زیاد باشد.

ز دور ار رتا انتوانی ببیند
تنی رمده باشد، هک جانی ببیند

کجا گنجد اندر زمین؟ عاشقی کو
رخت را هب شادی زمانی ببیند

کسی را رسد الف رگدن کشیدن
هک رس رب چنان آستانی ببیند

رغیبی هک شد شهر بند غم تو
عجب رگد رگ خان و مانی ببیند!

دل من سبک چون نگردد ز غیرت؟
هک ره دم رتا با رگانی ببیند

رس باغ و بستان نباشد کسی را
هک همچون تو رسو روانی ببیند

پیشنهاد

چهره روز

کتاب دمیان
کتاب دمیان با عنوان فرعی »داســتان جوانی امیل 
سینکلر« شاید مهم ترین و خواندنی ترین کتاب هرمان 
هسه باشــد. کتابی که در آن با جوانی جویای معنا، 
در طلب رسیدن به وحدت، شــکلی دیگر از مفهوم 
تربیــت، عرفان و جامعه روبه رو هســتیم. این کتاب 
مختص کسانی اســت که در طلب یگانگی، تمامیت 
و وحدت وجودند. زبان تمثیلی و نثر شاعرانه هرمان 
هسه، این اثر را به تابلویی بی بدیل مانند کرده است. 
در ابتدای داستان امیل، پسرکی که تا اواسط داستان 
حتی نامش را نمی دانیم، ده ســاله است. پسری آرام، 
مطیع، غوطــه ور در توجه و گرمای خانــواده. امیل 
تصویری از خانه به مخاطب ارائه می کند که همچون 
بهشــت است. بهشــت کودکی که بی گمان همه ی ما آن را تجربه کرده ایم. پدری مراقب، مادری 
دلسوز و تصویری گرم و صمیمی از خانواده. اما طولی نمی کشد که پرده های بهشت دریده می شود 
و این پناهگاه امن به دو پاره تبدیل می گردد.فرانتس کرومر، پسرک قلدر داستان، امیل را از عرش 
به فرش می کشاند و تالش می کند با باج گرفتن از امیل که خانواده ای مرفه دارد، او را تحت فشار 
قرار دهد. این بار امیل رازی در سینه دارد که او را از جمع شادمان و بی ریای خانواده دور می دارد. 
دیگر آن حس یگانگی در دلش زنده نمی شود. سخت ترین موقعیت زمانی است که در حضور جمع 
خانواده باید وانمود کند که همه چیز بر منوال ســابق است.سنگی به چشمه ای افکنده شده بود و 
آن چشمه روح کودکانه ی من بود. )کتاب دمیان اثر هرمان هسه – صفحه ۴۵(این ترس، وحشت 
و جدا افتادگی، زمینه ای می شــود تا او با مهمترین آدم زندگی اش آشنا شود؛ ماکس دمیان. پسر 

آقامنشی که فقط چند سالی از امیل بزرگتر است اما رفتار و سکناتش گونه ای....

پنجاه و پنجمین سالگرد جهان پهلوان غالمرضا تختی

میراث »تختی«!
هر ساله آمدن و رفتنش را پاس می داریم تا در روزگاری 
که ســخت محتاج مروت و جوانمردی است، به پهلوانی 
مردی مردمدار ببالیم، پهلوانی که همیشه سمت مردم بود 
و پناهشــان؛ و همین شد رمز جاودانه شدنش.به گزارش 
ایسنا، غالمرضا تختی پنجم شهریور ماه سال ۱۳۰۹ در 
محله خانی آباد در جنوب تهران، چشم به جهان گشود و 
سرانجام در یک روز سرد زمستانی در ۱۷ دی ۱۳۴۶ در 
سن ۳۷ سالگی چشم از جهان فروبست. عمرش کوتاه بود 
اما عمق وجودش چنان بلند که سال هاست، پهلوانی را با 
نام زیبایش معنا می کنیم.تختی یک مدال طال، دو نقره 
و یک مقام چهارمی المپیک، دو طال و دو نقره قهرمانی 
جهان به همراه طالی بازی های آســیایی را در کارنامه 
زرین و پرافتخار خود دارد.به عشــق مردم پنجه در پنجه حریفان انداخت و بارها از ســکوهای افتخار 
باال رفت، او مدال هایش را از مردمی می گرفت که حتی شکســت جهان پهلوانشان را پیروزی می دیدند 
و پرشــورتر از همیشــه به اســتقبالش می رفتند.چه در میدان مبارزه و چه در کوچه و بازار، مردانگی و 
مردمداری را از یاد نبرد و برای گرفتن پست و قدرت به هر شیوه ای متوسل نشد، نقش بازی نکرد و خود 
واقعی اش بود، تختی لحظه ای از یاد مردم غافل نشد، لحظه ای روبروی مردم قرار نگرفت و همیشه پای 
مردم ماند.خیلی ها آمدند و رفتند، همپای تختی مدال آوردند، درخشیدند و از سکوهای جهانی و المپیک 
باال رفتند اما هرگز تختی نشــدند؛ بنده ثروت و قدرت شــدند، حق و عدالت را نادیده گرفتند و مردم را 
فراموش کردند و چه زود فراموش شدند!برخی اما میراث تختی شدند، قهرمان شدند و پهلوان ماندند، در 
کنار مردم و فدای مردمشان شدند، مردمی غریب و تنها که هنوز هم دلخوش تختی و میراث اویند.کاش 
بودی تا در تاریکی و ناامیدی، امیدمان می شدی و دلخوش به حضورت بودیم؛ روحت شاد جهان پهلوان.

فرهنگ

بازیگر »مــردم معمولــی« و »افترســان« در حال 
مذاکره برای ایفای نقــش اصلی در ادامه فیلم برنده 
اسکار »گالدیاتور« ساخته »ریدلی اسکات« است.به 
گزارش ایســنا به نقل از گاردین، این بازیگر ۲۶ ساله 
نقش لوسیوس، پسر لوسیال را بازی می کند، »کانی 
نیلسن« در فیلم اصلی »گالدیاتور« در سال ۲۰۰۲ در 
نقش لوسیال بازی کرد.»ریدلی اسکات« در اواخر سال 
۲۰۲۱ تأیید کرد که فیلمنامه دنباله »گالدیاتور« را 
قباًل نوشته شده است و اضافه کرد که مولفه های کافی 
از نسخه اصلی برای پرداختن به ادامه داستان وجود 
دارد.طبق گزارش ها، پیش نویس نهایی فیلمنامه در 
نوامبر ۲۰۲۲ ارائه شد و »ریدلی اسکات« نیز با »پاول 
مســکل« مالقاتی برای سپردن نقش اصلی فیلم داشته است.»مســکل« پس از ایفای نقش در 
اقتباس پربیننده از رمان »مردم عادی« نوشته »سالی رونی«، در کنار »اولیویا کولمن« در »دختر 
گمشــده« و »امیلی واتســون« در فیلم »مخلوقات خدا« بازی کرد و برای درام »افترسان« مورد 
تحسین قرار گرفت. او هم اکنون مشغول بازی در نقش استنلی در نمایش »اتوبوسی به نام هوس« 
در تئاتر آلمیدا در لندن اســت و پس از آن در فیلم علمی-تخیلی »دشــمن« در کنار »»سیرشا 
رونان« ظاهر خواهد شد.خبر ساخت دنباله فیلم »گالدیاتور« اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۱ مطرح 
شــد اما سال ها طول کشید که به مرحله عملیانی برسد. بر اساس طرح کلی داستان، این فیلم با 
محوریت شخصیت »لوسیوس« پسر خواهر کومودوس امپراتور غاصب رومی ساخته می شود که 
به شــدت تحت تاثیر شخصیت ماکسیموس قرار می گیرد.  شخصیت کومودوس را قسمت اصلی 

»واکین فینیکس« بازی می کرد که در نهایت به دست ماکسیموس )راسل کرو( کشته شد. 

معرفی نقش اصلی دنباله »گالدیاتور«
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