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عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس گفت: با افزایش دو برابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کشــور، بودجه وزارت ورزش و جوانان کشور به بیش از ۶۵۰۰ میلیارد خواهد رسید. حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین، 
پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در گفت وگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: 
با افزایش دو برابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بودجه وزارت ورزش و جوانان کشور به 
بیش از ۶۵۰۰ میلیارد خواهد رســید. نوش آبادی افزود: از این اعتبار ، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش و دو هزار و 

پانصد میلیارد به حوزه جوانان اختصاص پیدا خواهد کرد.
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جلوه های بصری دانش و آگاهی در فضای کتابخانه؛
کتابخانه هــا، تنها محلی برای نگهداری کتاب ها، مجله ها، اســناد 
تاریخی و قدیمی نیســتند، بلکــه در حقیقت، گنجینه های علم و 
دانش بشری هستند. گاهی بنای کتابخانه ها، چنان زیبا و خیال انگیز 
یا چنان پیشرفته و مدرن طراحی شــده اند که بازدیدکنندگان را 

ساعت ها محو معماری و زیبایی خیره کننده خود می کنند.
به گزارش ایســنا، اگر بخواهیم تاریخ تأسیس کتابخانه در جهان 
را بررســی کنیــم، بایــد به این نکته اشــاره کنیم که براســاس 
اســناد و مدارک، نخستین کتابخانه شــناخته  شده جهان توسط 
"آشوربانی پال" )Ashurbanipal(، آخرین فرمانروای مقتدر آشوریان، 
در کاخ ســلطنتی وی در نینوا )نزدیک شــهر موصل عراق( بین 

سال های ۶۶۸ و ۶۳۱ قبل از میالد ایجاد شده بود.
 )clay tablets( در ایــن کتابخانه، بیش از ۳۰ هزار لوح و متون گلی

نوشته شده به خط میخی، گردآوری شده بود.

لوح گلی حــاوی حماســه گیلگمــش )Gilgamesh( از کتابخانه 
آشوربانی پال در موزه بریتانیا

با وجود توســعه اینترنت و دسترســی اغلب مردم به حجم باالیی 
از داده ها و اطالعات، همینطور امکان دسترســی به نســخه های 
دیجیتال کتاب ها روی گوشــی های تلفن همــراه یا کتابخوان ها، 
همچنان نســخه های فیزیکی کتاب و البته محیــط کتابخانه ها، 

محبوب جویندگان و پژوهندگان علم و دانش است.
در ایــن گزارش قصد داریم معماری و فضای خیال انگیز تعدادی از 

بزرگترین کتابخانه های جهان را مورد بررسی قرار دهیم.
)Vasconcelos mexicocity( کتابخانه "واسکانسلوس" مکزیکوسیتی

کتابخانه "واسکانسلوس" در مرکز مکزیکوسیتی براساس طرحی از 
 )Juan Palomar( "و "خوان پالومار )Alberto Kalach( "آلبرتو کاالچ"
ساخته شده اســت. این کتابخانه به افتخار "خوزه واسکانسلوس" 
فیلسوف و رئیس سابق کتابخانه ملی مکزیک به این نام، نام گذاری 
شد. کتابخانه واسکانسلوس در فضایی به وسعت ۳۸ هزار متر مربع 
ساخته شده و هزینه اولیه طرح ریزی آن ۹۵۴ میلیون دالر آمریکا 
بر آورد شده است. این کتابخانه قابل توجه، بوسیله چندین مجسمه 
از هنرمندان مکزیکی مختلف از جمله اســکلت نهنگی متعلق به 
"گابریل اوروزکو" )Gabriel Orozco( تزئین شــده اســت. "بیسنته 
فوکس" )Vicente Fox(، رئیس جمهور مکزیک،   این کتابخانه را در 
روز ۱۶ مه ســال ۲۰۰۶ افتتاح کرد و در آن زمان اظهار داشت که 

این یکی از پیشرفته ترین سازه های قرن بیست و یکم است.
این کتابخانه در ماه مارس ســال ۲۰۰۷ به دلیل بروز مشــکل در 
ساخت وساز تعطیل شد و در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ پس از ۲۲ ماه 

بار دیگر درب های آن به روی عموم باز شد.
کتابخانه واسکانســلوس تنها یک کتابخانه ســاده نیســت بلکه 
مجموعه ای شامل فضای فرهنگی، باغ و محیط های دیگر است که 
طی ۱۲ ســال فعالیت دو بار بسته شده است. از دو میلیون کتابی 
که در ابتدا قرار بود در مجموعه این کتابخانه قرار بگیرد حدود یک 
سوم یعنی حدود ۶۰۰ هزار نسخه راه خود را به قفسه ها پیدا کردند 
و از ۵۰۰۰ بازدیدکننــده ای که امید می رفــت روزانه از آن بازدید 
کنند تنها حدود ۲۰۰۰ نفر از آن بازدید می کنند. بودجه آن ساالنه 
۱۳ میلیون پزو است. این کتابخانه، گلخانه ای دارد که عموم مردم 
به دلیل کمبود کارکنان قادر به بازدید از آن نیســتند، کافه ای که 
هرگز ســاخته نشده و یک باغ گیاه شناسی که صرفا یک باغ است. 
اگرچه واسکانسلوس هنوز کامل نیست، اما بخش هایی از لبه های 
ساختمان آن در حال کدر شدن است و ترک های کوچک روی آن 
ظاهر شده است. ساختمان این کتابخانه به موارد زیادی تشبیه شده 
اســت از آرامگاه های مصر باستان گرفته تا مقبره، دژ و زندان و در 
واقع ماهیت ســرد آن که از تخته های بتنی، شیشه،  فوالد و مرمر 

ساخته شده، این تصورات را تقویت می کند.

سـرمقـاله

مشکلی برای حضور فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« در جشنواره نیست
مدیر دبیرخانه جشــنواره بین المللی فیلم فجر اعالم کــرد پیش از این نیز فیلم های مختلفی با وجود 
نمایش های محدود داخلی یا خارجی در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده اند و مشکلی برای حضور 

فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« در این دوره جشنواره نیست.
به گزارش ایســنا، »سیمون ســیمونیان« در پی پرسش هایی که از ســوی برخی اهالی رسانه درباره 
پذیرفته شــدن فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« ســاخته علیرضا معتمدی در جشــنواره امسال با وجود 
رونمایی شدن در یک جشنواره اروپایی مطرح شده است، گفت: در روزهای اول، ارزیابی آثار متقاضی 
حضور در جشنواره، مسأله این فیلم در شورای سیاستگذاری جشنواره مطرح و مقرر شد که فیلم در 

صورت انتخاب، در بخش مسابقه حضور داشته باشد.
او یادآور شد: پیش تر نیز فیلم های مختلفی با شرایط مشابه در بخش سودای سیمرغ جشنواره پذیرفته 
شده  بودند که از آن جمله می توان به فیلم های مطرحی چون »خون بازی« ساخته رخشان  بنی اعتماد 
)در دوره بیست و پنجم(، »تی تی« ساخته آیدا پناهنده و »خط فرضی« ساخته فرنوش صمدی )در 
دوره سی و نهم( اشاره کرد که با شرایط مشابه، قبل از جشنواره فیلم فجر در جشنواره های داخلی یا 

خارجی شرکت کرده بودند اما حضور آن فیلم ها در جشنواره فیلم فجر بالمانع اعالم شده بود.

تهیه نوشیدنی های فراسودمند از گیاهان 
دارویی

یکی از شرکت های فناور با استفاده از روش تخمیر، عصاره گیاهان دارویی فراسودمند 
را به تولید رســانده اســت. عباس کریمی، مدیر بخش تولید این شرکت فناور در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: یکی از زمینه های تحقیقاتی این شرکت تهیه عصاره گیاهان 
دارویی از طریق روش تخمیر اســت. تولید عصاره چای سبز از طریق تخمیر قارچ 
کامبوجا یکی از  این محصوالت است. وی اظهار کرد: این عصاره چای سبز با استفاده 
از فرآیند تخمیر موجب خواهد شــد که مواد غیر مفید حذف شود و خروجی این 
فرآیند ویتامین های B،D، آنتی اکســیدان ها و اســیدآمینه ها و کلیه مواد مورد نیاز 
بدن اســت. کریمی با تاکید بر اینکه عصاره تهیه شــده از این روش، یک نوشیدنی 
فراسودمند به شمار می رود، یادآور شد: عالوه بر آن ما عصاره هایی را به این ترکیب 

اضافه کردیم که برای کاهش وزن و رفع مشکالت کلیه و کبد مفید است.

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: 
طی چند سال اخیر تاکنون متاسفانه 
به سامانه هوشمند سوخت و خصوصا 
تجهیزات مربوطــه در جایگاه ها توجه 
نشــده به حدی که مستهلک شده اند 
و هم اکنــون خرابی هــای زیادی در 
کارتخوان ها داریم و همه نازل ها فعال 

نیستند.
اســداهلل قلیزاده در گفت و گو با ایسنا، 
اظهــار کرد: بیــش از ۶۰ هــزار نازل 
عرضه فراورده های نفتی در جایگاه های 
سوخت کشور داریم که قطعا باید برای 
کیفیت پایدار خدمات توزیع سوخت، 
کاهش مــدت زمان ســوختگیری و 
جلوگیری از زیــان جایگاهداران همه 
نازل ها فعال باشند، ولی در اثر تاخیرها 
و تــرک فعلها شــاهدیم کــه مردم و 
جایگاهــداران با مشــکل مواجهند و 
مســئوالن مربوطه نیز به جز انتشــار 
خبرهایــی مبنی بــر وعــده وعید و 
تئوریک، اقدام عملیاتی مهمی در این 

حوزه نداشته اند.

وی افــزود: ما احتمال می دهیم برخی 
تصمیم گیران احســاس می کنند که 
به این خرابی های نازل ها عادت شــده 
و نیازی نیســت تالش زیادی بکنند، 
پیگیری هــای ما نشــان می دهد هر 
بخشی قصور را متوجه دیگری می کند 
و با اصراری که بر تســلط دولتی روی 
همه بخشهای سامانه هوشمند سوخت 
وجود دارد، ولی حاضر به اقدامات پایدار 
نیســتند. برای ما ســوال است که آیا 
کسانی از وضع موجود در بخش سامانه 
هوشمند و کارت سوخت نفع می برند!؟ 
متعجبیم که حل و فصل مساله ای به 
این ســادگی چرا اینقدر طوالنی شده 
است و کسی پاسخگو نیست؟ قلیزاده با 
بیان اینکه اکنون ما از مسئوالن دولت 
ســیزدهم انتظار داریم پاسخگو باشند 
و شــفاف با مــردم و بخش خصوصی 
صحبت کنند تا رونــد فعلی تصحیح 
شــود، گفت: هــم اکنــون در اقصی 
نقاط کشور بســیاری از کارتخوان های 
هوشــمند را داریم که خراب هستند و 

اصال فراموش شده اند.  خصوصا بعد از 
حمله سایبری تالشهای بسیاری کردیم 
که برای حل مشکل کمک کنیم ولی 
متاسفانه برخی نگاه بسته و تعصبی به 

موضوع دارند و کار پیش نمی رود.
قلیزاده با بیان اینکه مردم باید بدانند 
جایگاهداران نه تنهــا توان مالی بابت 
تعمیرات و نگهداری تجهیزات سامانه 
هوشمند ندارند بلکه تعهدی هم ندارند 
و اصوال شــرکتهای تابعه وزارت نفت 
باید پاســخگو باشند و وظیفه آنهاست 
که ایــن کارتخوان ها را در ســرویس 
نظارتی  دارند، گفت: دستگاه های  نگه 
جدی و بدون مماشات ورود کنند، این 
مداخله می تواند به حل مســاله کمک 

کند و همه چیز شفاف شود.

رئیس صنف جایگاهداران کشور:

کمبود بنزین نداریم/ همه نازل ها فعال نیستند

در ادامه موج اخراج کارمندان توسط شرکتهای بزرگ فناوری، شرکتهای 
آی بــی ام و "اس اَ پ" )SAP(، اخراج هزاران نفــر از کارکنان خود را اعالم 
کردند. به گزارش ایسنا، شــرکت آی بی ام اعالم کرد در راستای واگذاری 
بعضی از دارایی های خود و عدم تحقق جریان نقدی هدف گذاری شــده، 
۳۹۰۰ نفر را اخــراج می کند. جیمز کاوانا، مدیر مالی آی بی ام اعالم کرد 
این شــرکت همچنان متعهد اســت برای تحقیقات و توسعه رو در رویی 
مشتری، نیرو اســتخدام کند. طبق اعالم آی بی ام، این اخراج ها مربوط به 
جدایی شرکت کیندریل و بخشی از واحد هوش مصنوعی "واتسون هلث 
"است که ۳۰۰ میلیون دالر هزینه در فاصله ژانویه تا مارس خواهد داشت.

جریان نقدی ۲۰۲۲ آی بــی ام، ۹.۳ میلیارد دالر بود که به دلیل نیازهای 
سرمایه کاری باالتر از حد انتظار، پایین تر از ۱۰ میلیارد دالر هدف گذاری 
شــده توسط این شرکت بود. این شرکت بر اســاس شرایط پایدار فعلی، 
رشــد درآمد ســاالنه تک رقمی را پیش بینی کرده است که ضعیف تر از 
نرخ ۱۲ درصد گزارش شــده در سال گذشــته بود. تقاضای که در دوران 
پاندمی کووید برای دیجیتالی شدن کسب و کار وجود داشت، جای خود 
را به هزینه محتاطانه مشــتریان در بحبوحه افزایش نگرانی از وقوع رکود 
داده است. رشد کسب و کار نرم افزار و مشاوره آی بی ام در سه ماهه چهارم 

سال میالدی گذشته، به شکل قابل مالحظه ای آهسته شد اما هزینه ابری، 
نقطه روشــنی بود و امضای قراردادها برای ایجاد ســرویس ها با شرکایی 
مانند خدمات وب آمازون و آزور مایکروسافت، دو برابر شد. درآمد ابری این 
شــرکت در سه ماهه دسامبر، دو درصد رشد کرد. درآمد کلی آی بی ام در 
مدت مذکور ثابت بود و در ۱۶.۶۹ میلیارد دالر ایستاد. تحلیلگران، میزان 
درآمد این شــرکت را ۱۶.۴۰ میلیارد دالر پیش بینی کرده بودند. درآمد 
آی بی ام برای کل ســال ۲۰۲۲، نرخ رشد ۵.۵ درصدی داشت که باالترین 
میزان در یک دهه گذشــته بود. شــرکت نرم افزاری آلمانی اس اَ پ هک 
اعالم کرد ۳۰۰۰ شغل معادل ۲.۵ درصد از کارکنان جهانی خود را حذف 
می کند و فروش باقی سهام خود در شرکت کوالتریکس را بررسی می کند 
تا به حوزه های رشد استراتژیک متمرکز شده و به شکل موثرتری فعالیت 
کند. این شرکت افزایش درآمد ۳۰ درصدی در سه ماهه چهارم را به کمک 
تقاضای قوی برای نرم افزار هانای خود گزارش کرده بود. سود عملیاتی این 
شرکت در سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر، ۱۷ درصد رشد کرد و به ۱.۷۱ 
میلیارد یورو )۱.۸۷ میلیارد دالر( رسید. تحلیلگران نگرانند که بخش ابری 
سودمند برای شرکت های فناوری بزرگ، از کاهش هزینه توسط مشتریان، 

آسیب شدیدی متحمل شود.

SAP اخراج هزاران کارمند توسط آی بی ام و

گزارش کامل از حمله به سفارت آذربایجان

خلجی خطاب به ترودو: در سرزمینت 
جایی پیدا کن که گور دسته جمعی 

کودکان نباشد

اوراق ارزی فروش نفت به زودی رونمایی می شود

رییس پیشــین کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان این که ســازمان 
همکاری های اســالمی در پی هتک حرمت قرآن کریم باید اجالس فوق العاده ای برگزار کند، 
گفت: مســلمانان باید کاالهای ساخت سوئد و هر کشوری که دست به چنین اقدامی می زند را 

تحریم کنند.

تجلی ، اراده  ، تخصص  مهندسان جوان  ایرانی در طراحی و ساخت  
رمپ فلزی شناور بندرگاه خمیر

محکومیت حمله به سفارت آذربایجان در ایران توسط پرداخت تسهیالت ساخت۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی ایران
معاون رئیس جمهور ترکیه
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دبیرخانه جشنواره فیلم فجر:
مشکلی برای حضور فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« در 

جشنواره نیست

نگاهی به بنای خیال انگیزترین کتابخانه های جهان
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گزیده خبر

درگردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک مطرح شد
»صنعت ساختمان« محرک بزرگ برای ساماندهی وضعیت 

اقتصادی تهران

شهردار منطقه یک گفت: شهرداری تهران و همه معاونان و مدیران 
هدف شان تعامل، همکاری، تسهیل فرآیندها است تا امکان فعالیت 
ســازندگان در شهر تهران بیشتر فراهم شود. به گزارش ایسنا، سید 
مهدی صباغ در چهارمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 
که با حضور مهدی عباســی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر تهران و علیرضا جاوید معاون هماهنگی و امور 
مناطق شهرداری تهران برگزار شد اظهارکرد: طرح تخفیف پلکانی 
۴۰ درصدی عوارض شهرســازی، محرک الزم برای تعدیل قوانین 
و رفع موانع ســاخت و ســاز بود و باعث شد با اجرای آن منطقه در 
۱۰۰ روز اخیر نســبت به ۷ ماه اول ســال نزدیــک به ۱۴۰ درصد 
رشــد درآمدی داشته باشد.وی این رشــد درآمدی را حاصل تدابیر 
شــهردار تهران و تالش حوزه شهرسازی منطقه و همکاری و تعامل 
خوب سازندگان با منطقه دانست و افزود: کمیسیون ماده پنج قانون 
فرادستی برای کمک به رونق ساخت و ساز و طرح جامع و تفصیلی 
شهر تهران است که با تســهیل فرآیند ها پرونده های منطقه یک 
به کمیســیون ارسال شد و با اتفاق خوبی که افتاد و صدور فیش ها 
در این ۱۰۰ روز، ســاخت و ساز در سال آینده رونق خواهد گرفت. 
شهردار منطقه یک با اشاره به الیحه شورای عالی استان ها نیز گفت: 
با این الیحه عمده پرونده های منطقه به دلیل مناسب نبودن ضریب 
ها و استانداردهای تعریف شــده با رأی باغ برگشته و اکنون زمین 
زیر ۵۰۰ مترمربع دیگر بررسی مورد باغ نمی شود در حالی که ۷۰ 
درصد باغ ها در منطقه یک قرار دارد و این طرح نیازمند بررســی و 

نگاه ویژه  تری است.
صبــاغ گفت: قوانین نظارتی منجر به کندی حرکت می شــود ولی 
دســتگاه نظارتی شهرداری تهران بســیار پیگیرانه و در حال تالش 
است تا این جو تعدیل و مجوزها سریعتر صادر شود و در منطقه یک 
نیز با تشــکیل جلسات مستمر پرونده های خاص که دارای مشکل 
چند سال هســتند در حال بررسی مجدد قرار گرفته اند تا سریعتر 

حل و فصل و به نتیجه برسند.
وی افزود: صنعت ساختمان محرک بزرگی برای ساماندهی وضعیت 
اقتصادی شــهر و کشــور اســت چرا که مجموعه آن از تیم های 
مهندســی طراحی تا تولیدات ســاختمانی و... همه به هم متصل و 
درارتباط هستند و با رونق این صنعت همه چرخ های متصل به آن 

حرکت و رشد پیدا خواهد کرد.
عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
تهران نیز در این گردهمایی خاطرنشــان کــرد: به فعاالن صنعت 
ســاختمان برای ایجاد محرک های الزم در این صنعت نیاز داریم. 
یکی از موارد مهم در ساخت و ساز افزایش میانگین عمر ساختمان 
ها از ۳۰ به ۴۰ و حتی تا ۱۰۰ سال است تا هم سرمایه های شخص 
هدر نشــود و هم به اقتصاد کشــور ضرر نرسد و مورد دیگر توسعه 
زیرســاخت های گردشگری با همکاری ســازندگان در تهران است. 
وی اعــالم آمادگی کرد که بازدید از ۱۰ پــروژه منطقه یک، برای 
رفع مشــکل و تســهیل در اجرای آن از طــرف منطقه معرفی و با 
حضور ایشــان انجام شــود. جاوید نیز در این گردهمایی قانون برج 
-باغ هــا را نیاز به بازنگری مجدد دانســت و افزود: باید ســازندگان 
به توسعه ســاخت و ساز نه تنها در مناطق شــمالی بلکه در دیگر 
مناطق شــهر تهران به خصوص بافت های فرسوده نیز توجه کنند 
و مجموعه های خدمات محلی را برای دسترســی آسان شهروندان 
در محالت احداث و به شــهر در توسعه زیرساخت ها کمک نمایند. 
بنا براعالم روابط عمومی شــهرداری منطقه یک، گفتنی است این 
گردهمایی ۵ و ۶ بهمن ماه در مرکز همایش های آســمان زعفرانیه 
برگزار شد و طی آن پنل هم اندیشی سازندگان منطقه یک با مدیران 
شهری تهران برگزار و سازندگان در این پنل تسریع در روند ساخت 
و ســاز و رفع مشکالت در خصوص موارد آتش نشانی، فضای سبز، 
پایانکار، اســتاندارد آسانسور، کمیته نما، نظارت بر hse و... را مطرح 
کردند و سپس کمپین شهر و سازنده با هدف بررسی مواردی چون 
قانون موسوم به برج - باغ، طرح موضوع اخذ وجوه مازاد بر مقررات 
قانونی، بررســی قانون مربوط به فضای سبز و اخذ جریمه درختان، 
بهبود تعامل سازندگان با سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان 
تامین اجتماعی،ادارات خدمات رســان و ...مطرح شــد و حاضرین 
از نمایشــگاهی که با حضور شــرکت ها و حوزه های فعال صنعت 

ساختمان برپا شده بود بازدید کردند.

محکومیت حمله به سفارت آذربایجان در ایران توسط معاون 
رئیس جمهور ترکیه

معاون رئیس جمهور ترکیه در توییتی حمله مسلحانه 
صبح امروز به سفارت باکو در تهران را محکوم کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، فواد 
اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه در پیام توئیتری 
ضمن محکوم کردن حمله مســلحانه به سفارتخانه 
آذربایجــان در تهران، گفت: ترکیــه همواره در کنار 

آذربایجان قرار دارد.
وی همچنین شــهادت مســئول امنیتی ســفارت 
آذربایجان را به خانواده وی و مردم این کشور تسلیت 

گفت و برای مجروجین شفای عاجل مسئلت کرد.
قاضی محمد شــهریاری، سرپرســت دادسرای امور 
جنایی تهران در رابطه با این حادثه گفت: ســاعت ۸ 
صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید با توقف مقابل 
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و پس از به کار 
گیری سالح موفق به ورود به داخل ساختمان سفارت 
می شود. پس از حمله این فرد به سفارت یک فرد از 
جمهوری آذربایجان کشته و ۲ نفر مجروح می شوند.

به گفته سرپرســت دادســرای امــور جنایی تهران 
تحقیقــات اولیه نشــان می دهد این فــرد با انگیزه 
شــخصی به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران 

حمله کرده است.
در تحقیقات اولیه متهم مدعی شده است: فروردین 
ماه امسال همسرم به ســفارت آذربایجان در تهران 
مراجعه کرده و دیگر به منزل مراجعه نکرده است. وی 

انگیزه خود از حمله به ســفارت جمهوری آذربایجان 
را اینگونه بیــان می کند کــه در مراجعات مکرر به 
ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران هیچ پاسخی 
از آنها دریافت نمی کردم و تصور می کردم همســرم 
در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حاضر است 

و حاضر به دیدار با من نیســت. امروز صبح تصمیم 
گرفتم با اسلحه کالشــینکفی که از قبل تهیه کرده 
بودم به سفارت مراجعه کنم. قاضی شهریاری گفت: 
فرد مهاجم در تحقیقات اولیه مدعی است انگیزه اش 
از حمله به ســفارت جمهــوری آذربایجان در تهران 

کامال شخصی بوده است. سرپرست دادسرای جنایی 
تهــران گفت: به محض اطالع از این حادثه به همراه 
اکیپ های تشــخیص هویت و پزشکی قانونی، اکیپ 
بررسی صحنه جرم و پلیس اگاهی برای بررسی حادثه 

حاضر شده و پرونده در حال رسیدگی است.
همچنین ناصــر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه 
کشــورمان ضمن تســلیت و ابراز همدردی عمیق 
با خانــواده این عضو ســفارت و نیــز دولت و ملت 
آذربایجان، اظهار داشت: نیروهای انتظامی و امنیتی 
بالفاصله وارد عمل شــده و فرد ضارب را دســتگیر 

کردند که هم اکنون تحت بازجویی قرار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: با دستور 
ویژه مقامات سیاســی و امنیتی کشــور، موضوع با 
اولویت و حساسیت باال در حال بررسی است تا ابعاد 

این اقدام و انگیزه ضارب مشخص شود.
کنعانی افزود: نتیجه بررســی هــای اولیه مقامات و 
دســتگاه های ذیربط، حاکی از انگیزه های شخصی 
در ورای این اقدام اســت، فلذا با توجه به  ورود فوری 
دســتگاهها و نهادهای ذیربط انتظامــی، امنیتی و 
قضائی، توصیه می گردد رســانه ها از انتشــار اخبار 
غیرموثق و گمانه زنی ها در این رابطه اجتناب نمایند.

کنعانی تصریح کرد: اطالعات دقیقتر در این خصوص 
با تکمیل روند بررسی ها منتشر خواهد شد.

 همیــن دو روز قبل بود که وزیر ارشــاد بــر »ممنوعیت 
توقف سریال ها به دلیل عملکرد بازیگرانشان« تاکید کرد؛ 
رویکــردی که در صــورت اجرایی شــدن، ابهام در پخش 
»ســقوط« و چند فیلم و سریال دیگر را برطرف می کرد. با 
این همه همان طور که پیشــتر در گزارش ایسنا پیش بینی 
شده بود، غائله به همین جا ختم نشد و حاال اختالف نظرها 
به نامه نگاری رییس صداوســیما با رییس جمهور کشیده 
شده است. به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی پس از اینکه اظهارنظرهایش 
درباره اعمال برخی مالحظات در پروژه ها، به نتیجه عملیاتی 
نرسید یا حداقل هنوز نرسیده است، شامگاه پنجشنبه ـ ۶ 
بهمن ماه ـ در اطالعیه ای با تاکید بر این بند که »ساترا در 
برابر هرگونه قانون شکنی و بی توجهی به حقوق مخاطبان و 
رقابت غیرقانونی و ناعادالنه با ســایر سکوهای دارای مجوز 
از ساترا )۳۳۷ ســکوی دارای مجوز(، اقدامات قانونی الزم 
را انجام خواهد داد.«، به نامه رییس صداوســیما به رییس 
جمهور اشــاره کرده اســت. در این اطالعیه روی صحبت 
ســاترا به طور خاص یکی از پلتفرم هاســت که این روزها 
اتفاقا سریال »ســقوط« را پخش می کند؛ با این تاکید که 
پلتفرم مذکور بر اساس قانون، موظف به اخذ مجوز پخش 
مجموعه از ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
بوده و این اتفاق نیفتاده اســت. بر این اســاس بار دیگر با 
باال گرفتن اختالف نظرها میان مســووالن ساترا و پلتفرم 
فیلیمو، شائبه هایی برای تعطیلی این سکوی نمایش فیلم 
و سریال مطرح شــده است. روابط عمومی سازمان تنظیم 
مقررات صــوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در متن  
اطالعیه خود آورده اســت: »طبق قانون کلیه پلتفرم های 
ارایه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر، موظفند قبل از 
تولید و انتشــار مجموعه های نمایش خانگی اقدام به اخذ 
مجوز از ساترا به عنوان نهاد قانونی تنظیم گر صدا و تصویر 
در فضای مجازی نماینــد. پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز 
قانونی تولید سریال»سقوط« اقدام به تولید این مجموعه و 
همچنین بدون اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار آن نموده 
است. این اقدام غیرقانونی علیرغم تذکرات و مکاتبات پیاپی 
ساترا و یادآوری فرایند قانونی اخذ مجوز و بی توجهی مکرر 
این پلتفرم صورت گرفته است. با توجه به تکرار تخلفات این 

پلتفرم در گذشته، گزارش تخلف جدید فیلیمو به نهادهای 
نظارتی و قضایی گزارش و در این خصوص اطالع رسانی شد.

فارغ از محتوای سریال سقوط، بی توجهی آشکار و عمدی 
پلتفرم فیلیمــو به قانون و زیر پا گذاشــتن مقررات علت 
پیگیری ســاترا در راســتای وظایف قانونی آن می باشد و 
در ایــن خصوص برای تحقق اجــرای قانون همه نهادهای 
مربوطه از جمله شــورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی 
فضای مجازی تابع این شــورا نیز در جریان تخلف مذکور 
قرار گرفتند. مکاتبه رییس رسانه ملی با رییس جمهور در 
جایگاه ایشان به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی 
صورت گرفتــه و در آن ضمن ارایه گــزارش تخلفات این 

پلتفرم درخواست اقدام قانونی شده است.
ســازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی تاکید می کند رویکرد این سازمان نسبت به فعاالن 
تولید محتوا در فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی است 
و در راستای حمایت از آنان به وظایف خود عمل کرده و در 
برابر هر گونه قانون شکنی و بی توجهی به حقوق مخاطبان 
و رقابت غیر قانونی و ناعادالنه با سایر سکوهای دارای مجوز 
از ساترا )۳۳۷ سکوی دارای مجوز(، اقدامات قانونی الزم را 
انجام خواهد داد و در این راســتا در مقابل تخلف از قانون، 

مسئولیت خود را به شکل کامل انجام خواهد داد.«
تاکید وزیر بر ممنوعیت توقف ســریال ها به دلیل عملکرد 

بازیگران/تکلیف بیننده »سقوط« چیست؟
بر اســاس این گزارش، ســریال »ســقوط« در حالی روز 
چهارشــنبه ـ پنجم بهمن ماه ـ به عنوان پرمخاطب ترین 
مجموعه نمایشی پلتفرم پخش کننده اش معرفی شده بود 
که وضعیت پخش ادامه  قســمت های این سریال بر اساس 
آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمد، در هاله ای از ابهام قرار 
داشــت. با این همه وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه »سقوط« 
ادامه دارد، تاکیــد کرده بود، »اینکه یک اثر بنا بر عملکرد 
یک بازیگر متوقف شــود، از ســوی وزارتخانه ممنوع شده 

است.«
وضعیتی که در بدو امر این پرســش را به همراه داشت که 
در میــان این ناهماهنگی ها، تکلیف بیننده ای که مخاطِب 
هر کدام از این پروژه ها می شود و ریسک هر لحظه احتمال 
تعطیلــی پروژه ها را با وجود پرداخــت مبلغی قابل توجه 

به جان می خرد، چیســت؟ بر اساس آنچه سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر پیشــتر اعالم کرده بود، نگاه 
ساترا به چند پروژه  دیگر که این روزها در برخی پلتفرم ها 
عرضه می شــوند، کم و بیش با وضعیتی مشابه »سقوط« 
روبه روست و در حقیقت این نهاد تنظیم گر برای به کرسی 
نشاندن مالحظاتی که به پروژه ها و صاحبان پلتفرم ها اعالم 

کرده، حاال متوسل به مرجع نظارتی و قضایی شده است.
هرچند وزیر ارشــاد هم در اظهارت اخیر خود بر این نکته 
تاکید کرده بود که »اگر اشــکال محتوایی در کار باشــد، 

می بایســت از سوی دوستان حل شود؛ اما اینکه یک اثر بنا 
بر عملکرد یک بازیگر متوقف شود از سوی وزارتخانه ممنوع 
شده اســت.« اما درباره  سریال »ســقوط«، علیرغم بحث 
در شــورای صدور مجوز ســاترا با حضور اعضای حقیقی و 
حقوقی، به دلیل حضور حمید فرخ نژاد هنوز مجوز از سوی 
این نهاد نظارتی صادر نشده است و در حقیقت پلتفرم بدون 
کســب اختیار از ساترا به پخش اقدام کرده؛ هرچند عوامل 
این سریال در نامه ای اعتراضی به این بازیگر پس از اظهارات 
هنجارشــکنانه ای که داشت، او را به بی معرفتی متهم و به 
نوعی از او اعالم برائت کردند. با این همه در شــرایطی که 
انتظار می رفت، اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره »سقوط« را 
بتوان پایانی بر ابهامات پخش این مجموعه و حل مناقشه ها 
دانست، اما بر اساس آنچه در اطالعیه اخیر ساترا به وضوح 
مشهود اســت، جدال بر سر پخش این سریال نه تنها حل 
نشــده که حاال کار یک پله فراتر رفته و ســازمان تنظیم 
مقررات صــوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خواهان 

تعطیلی پلتفرم پخش کننده است.

جدال بر سر »سقوط« باال گرفت

رئیس شورای اطالع رسانی دولت خطاب به نخست وزیر کانادا گفت: وقتی می خواهی 
علیه ایران ســخن از حقوق بشــر بگویی، در ســرزمینت جایی را پیدا کن که زیر 
کفشــهایت گور جمعی کودکان بیگناه نباشــد. به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت:» یک گور جمعی دیگر از کودکان در سرزمین 
گورهای دسته جمعی)کانادا( کشف شد، این بار ۶۶ نفر.ترودو؛ وقتی می خواهی علیه 
ایران سخن از حقوق بشر بگویی، در سرزمینت جایی را پیدا کن که زیر کفشهایت 

گور جمعی کودکان بیگناه نباشد.«

وزیر امور خارجه کشــورمان به یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین و شهادت ۹ 
فلسطینی واکنش نشــان داد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشــت: »یورش وحشیانه و قتل عام رژیم صهیونیستی در " اردوگاه جنین" 
نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی و کشــورهای اســالمی در برابر جنایتکاران است. سنگر 
مقاومت جنین تثبیت شده و عقب گردی برای آن متصور نیست.« روز گذشته و در یورش 
ســربازان ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و شهر قدس از جمله 
اردوگاه جنین ۹ فلسطینی از جمله یک خانم مسن به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز 

زخمی و بازداشت شدند.

خلجی خطاب به ترودو: در سرزمینت جایی پیدا کن که گور 
دسته جمعی کودکان نباشد

واکنش »امیرعبداللهیان« به یورش صهیونیست ها به اردوگاه 
جنین
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گزیده خبر

پیش بینی بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال 
در استان ها،گالیه کاریابی ها از عدم دعوت بخش خصوصی در 
اصالح آیین نامه مجازات اشــتغال به حرفه کاریابی های فاقد 
پروانه، اعالم تحقق وعده یک میلیون شــغل توسط وزیر کار، 
افتتاح ۱۲۰۰ طرح با اشــتغالزایی ۴۵۰۰ نفر در دهه فجر و 
آمار خانه های مسکن مهر ساخته شده تعاونی ها از اهم اخبار 
حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود. به گزارش ایســنا، این 
هفته رئیس جمهور برای دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
در مجلــس حضور یافت و درباره وعده دولت برای ایجاد یک 
میلیون شــغل، گفت: این وعده محقق شده ولی آن را کافی 
نمی دانیم و باید تالش بیشــتری شود. به گفته وی ۳۱ هزار 
میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که سهم 
هر اســتان هزار میلیارد تومان است و درآمد مازاد استان در 
صندوق اشــتغال استان قرار می گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم این هفته در جریان بررســی الیحه بودجه در 
مجلس اعالم کرد که وعده داده شده در رابطه با یک میلیون 
فرصت شغلی تحقق یافته و از یک میلیون فرصت شغلی در 

سال عبور کردیم.
مرتضوی با اشــاره به کاهش ۷ درصدی نرخ بیکاری در فصل 
پاییز نسبت به فصل بهار گفت که بر اساس این گزارش درصد 
اشــتغال کامل افزایش و درصد اشــتغال ناقص کاهش یافته 

است.
اما رئیس کانون کاریابی های کشور در نشستی با خبرنگاران 
با اشاره به پیشنهاد اصالح آیین نامه مجازات اشتغال به حرفه 
کاریابی های فاقد پروانه کار از سوی وزارت کار گفت: وزارت کار 
به جای آنکه از ما در تدوین این پیش نویس مشورت بگیرد به 
صورت سلیقه ای آن را تدوین کرده و به دولت فرستاده است. 
ما توانستیم در چند جلسه و با برخی ارتباطات حضور یابیم 
و نسبت به اصالح آیین نامه آنطور که مدنظر صنف بود اقدام 
کنیم ولی متاسفانه در جلسه آخر بدون اطالع ما پیش نویس 
را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده اند در حالی که اگر قرار 
اســت این آیین نامه توسط ما به اجرا درآید و برای ما تعریف 
شده است باید نظر مشورتی ما در تدوین مفاد آن گرفته شود. 
وی همچنین گفت که علیرغم داشتن تفاهم نامه ۱۰ ساله با 
وزارت کار برای انجام برخی تصدی های واگذار شده از طریق 
ســامانه قبلی کاریابی ها، وزارت کار ســامانه جدیدی به نام 
جست و جوی شــغل رابدون پشتیبانی و برنامه ریزی دقیق 
راه اندازی کرده که موجب سردرگمی کاریابی ها شده  است 
در حالی که چهار سال از اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت 

کار باقی مانده است.
معاون امور تعاون وزیر کار هم در جلسه نظارت ستادی رئیس 
جمهور که در محل وزارتخانه برگزار شــد، گزارشــی از روند 
تکمیل واحدهای مسکن مهر توســط تعاونی ها ارایه کرد و 
گفت: از ۲ میلیون واحد مســکن مهری که در کشور احداث 
شده ۸۰۰ هزار واحد توسط تعاونی ها تکمیل و تحویل شده و 
۴۰ هزار واحد در حال تکمیل اســت. به گفته وی ۹۵ درصد 
واحدهای مســکن مهر که توسط تعاونی های مسکن تحویل 
شده در مرحله اتمام ساخت است و طبق تفاهم نامه مشترک 
با وزارت راه و شهرســازی ۴۰۰ هزار واحد مســکونی برای 
کارگران،  مســتمری بگیران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی تا 

پایان سال ساخته و تحویل می شود.
افتتاح ۱۲۰۰ طرح با اشتغالزایی ۴۵۰۰ نفر خبر دیگری بود 
که مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعالم کرد در ایام دهه 
مبــارک فجر افتتاح خواهد شــد. وی همچنین از تغییر نام 
صندوق کارآفرینی امید به صندوق  "پیشــرفت و عدالت" از 
ســال آینده خبر داد و گفت: در جریان اجرای نهضت احیا، 
۳۵۷ طرح توسط صندوق کارآفرینی امید احیا و ۶۲۴ میلیارد 
تومان تسهیالت به آنها پرداخت شده که موجب ایجاد ۸۰۰۰ 
شــغل و بازگشت ۲۷۰۰ میلیارد تومان ســرمایه به بازار کار 
شده اســت. معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشــور هم از رشد ۴۰ درصدی ارائه آموزش های 
مهارتی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد و گفت: زمان فاصله آزمون تا صدور گواهینامه مهارت 

از ۴۵ روز به ۷ روز کاری کاهش یافته است.

ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: علت قطعی های پراکنده در استان های مختلف در مقاطع زمانی خاص کمبود گاز نیست و 
بعضا به دلیل مشکل فنی و یا بروز حادثه و یا انجام پروژه ها توسط بخش های دیگر است. عباس اعظمی در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه در تمام فصل ها ممکن است قطع گاز به دلیل انجام پروژه و یا حادثه اتفاق بیفتد، اظهار کرد: در تمام استان های 
کشور شاهد این مساله هستیم، امروز نیز شاهد چند مورد قطعی بودیم که امری متعارف است و اگر حادثه نباشد، اطالع رسانی 
قبل از قطع صورت می گیرد. وی با بیان اینکه برای همین مساله بخش های مختلفی همچون بهره برداری، امداد، پشتیبانی در مناطق مختلف در شرکت های گاز 
وجود دارند، اظهار کرد: به طور مثال ممکن است شهرداری و یا مخابرات یک پروژه عمرانی داشته باشند، که در این شرایط در صورت لزوم قطع گاز اعمال می شود.

برنامه ای برای قطع و یا سهمیه بندی گاز نداریم سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه قطع گاز یا به دلیل حادثه یا انجام پروژه است و این موضوع منوط به فصل 
خاصی نیست و هیج ارتباطی نیز با کمبود گاز یا مسائلی از این دست ندارد، گفت: برنامه ای برای قطع گاز و یا سهمیه بندی وجود ندارد. اعظمی با بیان اینکه در 
حاضر مصرف گاز ۶۵۵ میلیون مترمکعب ثبت شــده اســت، گفت: روز گذشته نیز میزان مصرف همین عدد بود، امیدواریم در روزهای آینده با همکاری مردم میزان 
مصرف کاهش یابد، تقاضای ما از مردم این است که در این حوزه همکاری بیشتری با ما داشته باشند. وی با بیان اینکه با گرم تر شدن هوا الزم است که مشترکان 

سیستم های گرمایشی را تنظیم مجدد کنند، گفت: توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد و تقاضا داریم تا همه مشترکان به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رییس کل ســازمان خصوصی ســازی تاریخ واگذاری باشگاه پرسپولیس را در تاریخ ۷ اسفند اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه 
صورت مالی باشگاه استقالل هنوز به تایید سازمان حسابرسی نرسیده تاریخ مزایده مشخص نیست. جزییات واگذاری ۵۱ درصدی 
سرخابی ها/ عرضه سهام پرسپولیس؛ ۷ اسفندماه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین قربانزاده در نشست خبری واگذاری 
بلوک ۵۱ درصدی سرخابی ها اظهار داشت: در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۰ افزایش سرمایه دو باشگاه صورت گرفت و بعد از چند عرضه 

باشگاه به مردم و آغاز فرایند خصوصی سازی پارسال به ثمر نشست و تا روزهای پایانی سال گذشته افزایش سرمایه ادامه داشت و ۱۰ درصد در اختیار خریداران و ۹۰ 
درصد در حال واگذاری بلوکی است. وی افزود: اخیرا واگذاری ۵۱ درصد سهام با قیمت مصوب تصویب شد. رییس کل سازمان خصوصی سازی تاریخ مزایده باشگاه 
پرسپولیس را در تاریخ ۷ اسفند اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه صورت مالی باشگاه استقالل هنوز به تایید سازمان حسابرسی نرسیده تاریخ مزایده مشخص نیست.

وی گفت: آگهی عرضه سهام استقالل را تا شنبه شاهد خواهیم.  قربانزاده خاطرنشان کرد: با ۱۰ درصد واگذاری قبلی اگر ۵۱ درصد واگذاری موفق شود ۶۱ درصد 
هر دو باشگاه واگذار شده است. وی با بیان اینکه جز قیمت شرایط واگذاری هر دو باشگاه یکسان است، تصریح کرد: ۵۱ درصد استقالل از نرخ ۲۳۸۶ میلیارد تومان 
است و خریدار باید ۲۰ درصد را در ۲۰ روز کاری پرداخت کند، مدت اقساط ۶ سال و فاصله اقساط ۶ ماهه است. خریدار یک سال تنفس پرداخت از اولین قسط را 

دارد یعنی ۱.۵ سال بعد از معامله پرداخت می کند.

سخنگوی شرکت ملی گاز:

جزییاتواگذاری۵۱درصدیسرخابیهابرنامه ای برای قطع و یا سهمیه بندی گاز نداریم

از وعده اشتغال یک میلیونی تا تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت
بالتکلیفی قیمت لوازم خانگی و یک جدال 

بی پایان

ــی  ــوازم خانگ ــت ل ــش قیم ــای افزای ــاه زمزمه ه ــه دی م از میان
مطــرح و کمــی بعــد اجــرا شــد، امــا وزارت صمــت هنــوز 
ــا  ــت آی ــم نیس ــخص ه ــرده و مش ــت نک ــوع موافق ــن موض ــا ای ب
ــادر  ــمی آن ص ــوز رس ــا مج ــردد ی ــل برمی گ ــه قب ــا ب قیمت ه
می شــود. بــه گــزارش ایســنا، یکــی از مهم تریــن اخبــار صنعتــی 
ــود.  ــوازم خانگــی ب ــه صنعــت ل ــوط ب ــه گذشــت مرب ــه ای ک هفت
جدالــی کــه ســالی یــک یــا دو بــار بیــن تولیدکننــدگان و 
ــاال  ــرخ ارز ب ــش ن ــا افزای ــاره ب ــرد، دوب ــت در می گی وزارت صم
ــم  ــاهد بودی ــار ش ــن ب ــر چندی ــال های اخی ــت. در س ــه اس گرفت
کــه تولیدکننــدگان خواســتار افزایــش قیمــت محصــوالت خــود 
ــه اول  ــت در وهل ــی در وزارت صم ــای نظارت ــا نهاده ــده اند، ام ش
بــا آن موافقــت نکرده انــد، امــا بعــد از مدتــی بــا مجــوز یــا بــدون 
ــم  ــته ه ــای گذش ــت. در هفته ه ــه اس ــاال رفت ــا ب ــوز قیمت ه مج
ــا ۱۵ درصــدی از  ــن صنعــت ۱۰ ت قیمــت برخــی محصــوالت ای
ــا  ــه و پیگیری ه ــش یافت ــی افزای ــوازم خانگ ســوی شــرکت های ل
ــادر  ــت ص ــش قیم ــن افزای ــرای ای ــوزی ب ــد مج ــان می ده نش
ــه لیســت  ــا وجــود ارائ نشــده اســت. تولیدکننــدگان می گوینــد ب
ــش  ــا افزای ــوز ب ــت هن ــه، وزارت صم ــواد اولی ــت م ــش قیم افزای
قیمــت لــوازم خانگــی موافقــت نکــرده اســت. از طــرف دیگــر بــه 
گفتــه آن هــا قیمــت مــواد اولیــه در بــورس رهــا اســت و بــا دالر 
ــه دلیــل مشــکالت  تغییــر می کننــد. همچنیــن تولیدکننــدگان ب
مربــوط بــه ســرمایه در گــردش خواســتار فــروش اعتبــاری مــواد 
ــا  اولیــه هســتند. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه آن هــا از اســاس ب
ــدگان و  ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــذاری س ــت گ ــد قیم فرآین
ــر  ــت بخاط ــم دول ــر ه ــد اگ ــتند و معتقدن ــدگان هس تولیدکنن
ــد،  ــن نمی ده ــزم عرضــه و تقاضــا ت ــه مکانی مشــکال معیشــتی ب
حداقــل بایــد نظارت هــا را پســینی کنــد و اجــازه دهــد شــرکت ها 
بــر اســاس قیمــت تمــام شــده، قیمــت محصــول نهایــی را اعــالم 

ــد. ــیدگی کن ــی رس ــکایت های احتمال ــه ش ــدا ب ــد و بع کنن
از تولیدکنندگان اصرار، از وزارتخانه انکار!

در مقابــل ســخنگوی وزارت صمــت دربــاره افزایــش قیمــت اخیــر 
شــرکت های لــوازم خانگــی گفتــه کــه مــواد اولیــه ایــن صنعــت 
ــی،  ــوازم خانگ ــده ل ــع تولیدکنن ــتر صنای ــه و بیش ــش نیافت افزای
لــوازم خــط تولیدشــان را بــرای پنــج مــاه آینــده بــا نــرخ ارز قبلی 
خریدنــد و بنابرایــن نیــازی بــه افزایــش قیمــت وجــود نــدارد. امــا 
ــق روال  ــد، طب ــته باش ــه داش ــش هزین ــده ای افزای ــر تولیدکنن اگ
ــدگان و  ــت مصــرف کنن ــه ســازمان حمای ــد آن را ب ــل می توان قب

تولیدکننــدگان ارائــه کنــد تــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
موضوعــی کــه تولیدکننــدگان آن را رد می کننــد و می گوینــد بــا 
توجــه بــه مشــکالت تامیــن ســرمایه در گــردش کــه همــواره بــا 
آن مواجــه بودنــد و تشــدید ایــن مشــکل بــه دلیــل سیاســت های 

انقباضــی بانک هــا تــوان چنیــن کاری را ندارنــد.
گفتنــی اســت از اول تیرمــاه مجــوز افزایــش ۱۵ درصــدی قیمــت 
ــزر  ــرای یخچــال، یخچــال فری ــون و ۱۰ درصــدی ب ــرای تلویزی ب
ــالوه  ــد. ع ــرا ش ــادر و اج ــویی ص ــویی و ظرفش ــین لباسش و ماش
ــت  ــبه قیم ــدگان روش محاس ــده، تولیدکنن ــه ش ــوارد گفت ــر م ب
در ســازمان حمایــت، تحــت عنــوان کاســت پالســت را نیــز 
ــد.  ــر کن ــد تغیی ــن روش بای ــد ای ــد و می گوین ــوخ می دانن منس
ــن  ــم ای ــد ه ــن روش وارد می دانن ــه ای ــه ب ــی ک ــه ایرادات از جمل
اســت کــه فقــط نیــم درصــد هزینه هــای تبلیغــات نســبت 
ــی در  ــن مال ــورد تامی ــد، در م ــذاری را می پذیرن ــرمایه گ ــه س ب
ــده و حتــی  ــط روش بانکــی تعریــف ش ســازمان حمایــت فق
ــه  ــت پروان ــود و ظرفی ــبه نمی ش ــورس محاس ــی در ب ــن مال تامی
مــالک اســت کــه تولیــد بالقــوه را در نظــر می گیــرد. البتــه طبــق 
ــران،  ــوازم خانگــی ای ــع ل اظهــارات هاشــمی، دبیــر انجمــن صنای
ــدگان و وزارت  ــدگان و تولیدکنن ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای س
صمــت بخشــی از ایــن انتقــادات را پذیرفتــه و از تولیدکننــدگان 
خواســته اند ایــرادات ایــن روش اعــالم شــود تــا در آینــده برطــرف 
شــود.  امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بعــد از ســال ها تکــرار 
ــوز تصمیمــی  ــش قیمــت، هن ــر ســر افزای ــد و جــدال ب ــن رون ای
بــرای حــل مشــکل گرفتــه نشــده اســت. در ایــن شــرایط مصــرف 
کننــده هــم بالتکلیــف اســت. چراکــه نــه فقــط در حــوزه لــوازم 
خانگــی، بلکــه در ســایر حوزه هــا هــم دولــت بــا افزایــش 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــد، ام ــف می کن ــا مخال قیمــت بخشــی از کااله
ــا قیمــت  ــد ب ــه شــرایط تورمــی نمی توانن ــا توجــه ب ــد ب می گوین
ــن کار را  ــه ای ــا جریم ــد و بعض ــه دهن ــود را ادام ــی کار خ قبل
ــار  ــن ب ــا ای ــد آی ــد دی ــال بای ــد. ح ــرات می پردازن ــه تعزی ــم ب ه
فکــری بــرای تغییــر روش تعییــن قیمــت یــا ارائــه تســهیالت بــه 

ــر. ــا خی ــود ی ــدگان می ش تولیدکنن

SAP اخراج هزاران کارمند توسط آی بی ام و
 ،)SAP( »در ادامــه مــوج اخــراج کارمنــدان توســط شــرکتهای بــزرگ فنــاوری، شــرکتهای آی بــی ام و »اس اَ پ
اخــراج هــزاران نفــر از کارکنــان خــود را اعــالم کردنــد. بــه گــزارش ایســنا، شــرکت آی بــی ام اعــالم کــرد در 
راســتای واگــذاری بعضــی از دارایی هــای خــود و عــدم تحقــق جریــان نقــدی هــدف گــذاری شــده، ۳۹۰۰ نفــر 
ــی ام اعــالم کــرد ایــن شــرکت همچنــان متعهــد اســت  ــی آی ب ــر مال ــا، مدی را اخــراج مــی کنــد. جیمــز کاوان
بــرای تحقیقــات و توســعه رو در رویــی مشــتری، نیــرو اســتخدام کنــد. طبــق اعــالم آی بــی ام، ایــن اخراج هــا 
مربــوط بــه جدایــی شــرکت کیندریــل و بخشــی از واحــد هــوش مصنوعــی »واتســون هلــث »اســت کــه ۳۰۰ 
میلیــون دالر هزینــه در فاصلــه ژانویــه تــا مــارس خواهــد داشــت. جریــان نقــدی ۲۰۲۲ آی بــی ام، ۹.۳ میلیــارد 
ــدف  ــارد دالر ه ــر از ۱۰ میلی ــار، پایین ت ــد انتظ ــر از ح ــرمایه کاری باالت ــای س ــل نیازه ــه دلی ــه ب ــود ک دالر ب
گــذاری شــده توســط ایــن شــرکت بود.ایــن شــرکت بــر اســاس شــرایط پایــدار فعلــی، رشــد درآمــد ســاالنه 
ــرخ ۱۲ درصــد گــزارش شــده در ســال گذشــته  ــر از ن تــک رقمــی را پیــش بینــی کــرده اســت کــه ضعیف ت
بــود. تقاضــای کــه در دوران پاندمــی کوویــد بــرای دیجیتالــی شــدن کســب و کار وجــود داشــت، جــای خــود را 
بــه هزینــه محتاطانــه مشــتریان در بحبوحــه افزایــش نگرانــی از وقــوع رکــود داده اســت. رشــد کســب و کار نــرم 
افــزار و مشــاوره آی بــی ام در ســه ماهــه چهــارم ســال میــالدی گذشــته، بــه شــکل قابــل مالحظــه ای آهســته 
شــد امــا هزینــه ابــری، نقطــه روشــنی بــود و امضــای قراردادهــا بــرای ایجــاد ســرویس ها بــا شــرکایی ماننــد 
خدمــات وب آمــازون و آزور مایکروســافت، دو برابــر شــد. درآمــد ابــری ایــن شــرکت در ســه ماهــه دســامبر، 
دو درصــد رشــد کــرد. درآمــد کلــی آی بــی ام در مــدت مذکــور ثابــت بــود و در ۱۶.۶۹ میلیــارد دالر ایســتاد. 
ــد. درآمــد آی بــی ام  تحلیلگــران، میــزان درآمــد ایــن شــرکت را ۱۶.۴۰ میلیــارد دالر پیــش بینــی کــرده بودن
ــود.  ــک دهــه گذشــته ب ــزان در ی ــن می ــه باالتری ــرخ رشــد ۵.۵ درصــدی داشــت ک ــرای کل ســال ۲۰۲۲، ن ب
شــرکت نــرم افــزاری آلمانــی اس اَ پ هــک اعــالم کــرد ۳۰۰۰ شــغل معــادل ۲.۵ درصــد از کارکنــان جهانــی 
ــه  ــا ب خــود را حــذف مــی کنــد و فــروش باقــی ســهام خــود در شــرکت کوالتریکــس را بررســی مــی کنــد ت
حوزه هــای رشــد اســتراتژیک متمرکــز شــده و بــه شــکل موثرتــری فعالیــت کنــد. ایــن شــرکت افزایــش درآمــد 
۳۰ درصــدی در ســه ماهــه چهــارم را بــه کمــک تقاضــای قــوی بــرای نرم افــزار هانــای خــود گــزارش کــرده 
بــود. ســود عملیاتــی ایــن شــرکت در ســه ماهــه منتهــی بــه ۳۱ دســامبر، ۱۷ درصــد رشــد کــرد و بــه ۱.۷۱ 
میلیــارد یــورو )۱.۸۷ میلیــارد دالر( رســید. تحلیلگــران نگراننــد کــه بخــش ابــری ســودمند بــرای شــرکت های 
ــزارش  ــر اســاس گ ــه توســط مشــتریان، آســیب شــدیدی متحمــل شــود. ب ــزرگ، از کاهــش هزین ــاوری ب فن
ــا غول هــای بانکــداری وال اســتریت، در حــال  ــاوری گرفتــه ت ــی از غول هــای فن رویتــرز، شــرکت های آمریکای
کوچک ســازی تشــکیالت و کاهــش هزینــه بــرای تحمــل بهتــر رکــود اقتصــادی جهانــی هســتند. گــوگل هفتــه 
گذشــته تصمیــم بــرای اخــراج ۱۲ هــزار نفــر و مایکروســافت اخــراج ۱۱ هــزار نفــر از کارمندانــش را اعــالم کــرد.
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به مناسبت دهه فجر رونمایی می شود؛گزیده خبر

تجلی ، اراده  ، تخصص  مهندسان جوان  ایرانی در طراحی و 
ساخت  رمپ فلزی شناور بندرگاه خمیر

 پــروژه طراحــی، ســاخت، حمــل و نصــب 
رمــپ فلــزی چنــد منظــوره بنــدر خمیــر 
بــه ســفارش اداره کل بنــادر و دریانــوردی 
اســتان هرمــزگان در راســتای توســعه 
باهــدف  و  واردات  صــادرات،  رونــق  و 
ــی   ــروی انســانی بوم ــش اشــتغال نی افزای
ــوان و دانــش متخصصــان  ــر ت ــا تکیــه ب ب
شــرکت مکیــن دریــا قشــم بــا پیشــرفت 
80 درصــدی آمــاده بهــره بــرداری در 
ــی باشــد.بوروغنی  ــه فجــر م ــام اهلل ده ای
ــدر  ــداری بن ــرات نگه ــس اداره تعمی رئی
شــهید رجایــی گفــت: رمــپ هــای فلــزی 
شــناور ســازه هــای دریایــی چنــد منظوره 
ــری  ــو گی ــت پهل ــه قابلی ــتند  ک ای هس
ــای  ــناور ه ــواع ش ــری ان ــه و بارگی تخلی
لندینکرافــت و  بــارج،   ماننــد  بــاری  
ــاری  ــه ب ــری دوگان ــا کارب ــای ب شــناور ه
و مســافری در تمــام نقــاط ســاحل و 
ــد و  ــی کنن ــاده فراهــم م ــر دور  افت جزای

ــا دیــواره هــای  ــه احــداث بنــادر ب نیــاز ب
ثابــت را برطــرف مــی نماینــد .از ویژگــی 
ــر  ــدم تاثی ــا  ع ــه ســازه ه ــن گون ــارز ای ب
جــزر و مــد دریــا بــر شــناور پهلــو گرفتــه 
ــه ایــن رمــپ هــا مــی باشــد چــرا کــه  ب
ــا  ــگام ب ــاری و هم ــناور ب ــا ش ــان ب همزم
ــت  ــودی حرک ــت عم ــد در جه ــزر و م ج
ــری را  ــه و بارگی ــت تخلی ــوده  و قابلی نم
ــم  ــدی فراه ــزر و م ــرایط ج ــام ش در تم
ــع  در  ــر واق ــدرگاه خمی ــد بن ــی نماین م
ــزودی شــاهد  غــرب اســتان هرمــزگان  ب
نصــب  دو   فرونــد از ایــن گونــه رمــپ هــا 
ــارک دهــه فجــر  ــام مب ــه  در ای ــوده  ک ب
ــکات  ــد. از مهمتریــن ن افتتــاح مــی گردن
ــل  ــرای کام ــا اج ــپ ه ــن رم ــاخت اب س
ــا  ــی ت ــاخت  از طراح ــل س ــام مراح تم
تامیــن مصالــح و اجــرا توســط مهندســان 
جــوان و تیــم اجرایــی شــامل جوشــکاران 
مــی  متخصــص  مونتــاژکاران   ماهــر 

ــپ  ــن رم ــرداری از ای ــره ب ــا به ــد.  ب باش
انتظــار مــی رود اقتصــاد ســاحل نشــینان 
ــتغال  ــوده و اش ــدا نم ــتری پی ــق ببش رون
زایــی مطلوبــی بــه همــراه  داشــته باشــد.

ــن  ــرکت مکی ــروژه ش ــر پ ــه مدی ــه گفت ب
دریــا قشــم، کلیــه مراحــل طراحــی، 
ســاخت و نصــب  ایــن ســازه و همچنیــن 
ــوان  ــا ت ــاً ب ــی تمام ــمع کوب ــات ش عملی
زیرســاخت  بکارگیــری  و  متخصصــان 
ــه صــورت 100%  ــن شــرکت و ب هــای ای
داخلــی تولیــد گردیــده است.ســید علــی 
و  عملیــات طراحــی  افــزود،  موســوی 
ســاخت ســازه رمــپ فــوالدی  بــه طــول 
ــع و  ــر مرب ــاحت 362 مت ــر ، مس 30 مت
ارتفــاع آزاد 2.1 متــر  تمامــا بــا اســتفاده 
ــا  ــامل ورق ه ــی ش ــه داخل ــواد اولی از م
ــی،  ــد دریای ــوالد گری ــای ف ــل ه و پروفی
ضربــه گیرهــای الســتیکی و... تحــت 
نظــر و کســب تاییدیــه هــای موسســه رده 

ــدی طراحــی و ســاخته شــده اســت ،  بن
همچنیــن  عملیــات شــمع کوبــی شــمع 
ــه  ــچ در 28  نقط ــوالدی 30 این ــای ف ه
ــش  ــدک ک ــارج ، ی ــزات ب ــیله تجهی بوس
، چکــش و جرثقیــل اختصاصــی ایــن 
شــرکت اجــرا گردیــده اســت.  در مجمــوع 
ــروژه در  ــن پ ــی ای ــمع کوب ــاخت و ش س
کمتــر از 45 روز بــه انجــام رســیده اســت 
کــه بــه نوبــه خــود ثبــت رکــوردی جدیــد 
در عرصــه تولیــد ســازه هــای دریایــی می 
ــا  ــن دری ــرکت مکی ــزود ، ش ــد.وی اف باش
ــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای  قشــم ب
ــرای  ــی و اج ــا طراح ــرو ، ب ــی پیش دریای
ــی  ــناور آلومینیوم ــای ش ــکله ه ــواع اس ان
ــوار  ــوالدی در بیــش از 25 نقطــه از ن و ف
ســاحلی شــمال و جنــوب کشــور ، ســهم 
ــاخت  ــعه زیرس ــاد و توس ــزایی در ایج بس
هــای دریایــی میهــن عزیــز داشــته اســت.

در بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر کشور، نفت ستاره خلیج فارس مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، در بیست و پنجمین سال رتبه بندی 
شرکت های برتر کشور که به همت سازمان  مدیریت  صنعتی برگزار شد، شرکت نفت ستاره خلیج فارس از میان 
100 شرکت بزرگ رتبه بندی شده کشور توانست مقام دوم را از آن خود کند.این رتبه بندی با الهام از رسالت 
سازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از 
کسب و کار اقتصادی کشور ارائه می دهد.بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکت های برتر و پیشرو ایران موسوم 
 ،100-IMI 100 هرسال با شاخص های مختلف کارشناسی، اقدام به انتخاب شرکت های برتر ایران در زمینه های مختلف می کند. هدف از برگزاری همایش-IMI به
شــفاف ســازی فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های برتر ایران اســت.مبنای اولیه این رقابت میزان فروش شرکت هاست؛ این شاخص، از منطق 

اقتصادی باالیی برخوردار بوده و بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان بر اقتصاد ملی است.

 بانک گردشگری با 18 پله صعود در رتبه 34 و در جمع شرکت های "پیشرو"بانک گردشگری
 در همایش شرکت های برتر ایران به عنوان رتبه 34 صد شرکت برتر ایران و به عنوان شرکت "پیشرو" برگزیده 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکت های برتر، بانک گردشگری 
موفق شــد از نظر میزان فروش نســبت به عملکرد سال 1399 معادل 18 پله صعود کند و در جایگاه 34 قرار 
گیرد.بانک گردشگری همچنین به دلیل پیشرفت در رتبه فروش طی چند سال گذشته، در ارزیابی امسال به 
عنوان یکی از 10 شرکت " پیشرو" برگزیده شد و تندیس همایش را دریافت کرد.این گزارش حاکیست: شرکت 
های برتر نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی، صادرات و دیگر متغیرهای اقتصاد ملی دارند .سازمان مدیریت 

صنعتی در سال 1401 نیز مانند سال  های گذشته اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI-100( کرده است. این رتبه بندی که 500 شرکت بزرگ و تاثیرگذار 
در اقتصاد کشور را معرفی می کند، با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی )رشته های مختلف کسب و کار(، گسترش رقابت بین بنگاه های 

اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود

نفت ستاره خلیج فارس دومین شرکت 
برتر کشور

رتبه بندی 100 شرکت
 برتر ایران؛

طبق نتایج رتبه بندی ۵۰۰ شرکت ایرانی برتر در بیست و 

IMI۱۰۰ پنجمین همایش
صعود 22 پله ای ایساکو در فهرست شرکت های برتر ایران

شــرکت خدمات پس از فروش ایران  خودرو )ایســاکو(، در ارزیابی ساالنه 
سازمان مدیریت صنعتی موسوم به IMI۱۰۰، در جمع 100 شرکت برتر ایران 
قرار گرفت.ایکوپرس- ایساکو تاکنون چندین بار موفق به حضور در لیست 
100 شرکت برتر ایران شده و بر اساس نتایج کسب شده در سال 1400 نیز 
با 22 پله صعود نســبت به سال قبل در میان شرکت های صاحب نام کشور 
در لیســت 100 شــرکت برتر IMI۱۰۰ جای گرفت. این شرکت همواره در 
ارزیابی های سازمان مدیریت صنعتی جزء سه شرکت برتر در حوزه خدمات 
بازرگانی بوده اســت.به گزارش روابط عمومی این شرکت، ایساکو در حالی 
به این جایگاه دســت یافت که در طی ســال های اخیر بیش از پیش بر بار 
تحریم های ظالمانه و مشــکالت اقتصادی افزوده شــده، اما تامین و توزیع 
قطعات یدکی و حوزه بازرگانی و فروش آن در عرض 9 ماهه ابتدایی ســال 
جاری موفق به گذر از رکورد فروش یک ســاله خود در سال 1400 شد.این 
مهــم با تالش مضاعف مدیران و کارکنــان، برنامه ریزی مدون و هدفمند و 
برگزاری کارگروه های مختلف در حوزه های کسب و کار و تسهیل دسترسی 
مشــتریان به قطعات با کیفیت و خدمات پس از فروش استاندارد با هدف 
حفظ و ارتقای رضایت مشتریان میســر شد. الزم به ذکر است، رتبه بندی 
شــرکت های برتر ایرانی از سال 13۷۷ از ســوی سازمان مدیریت صنعتی 
انجام می شــود و شرکت های برتر ایران بر اساس شاخص های اندازه و رشد، 
ســودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار، ارزیابی و 

معرفی می شوند.
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ایمنی ساختمان های پایتخت در محاصره اعداد

با مطرح شدن موضوع ایمنی ساختمان ها در شهر تهران، اعداد مختلفی 
به عنوان تعداد ساختمان های ناایمن شهر تهران مطرح شد؛ اعدادی که 
از ۱۲۹ ساختمان تا ۱۶ هزار و ۳۳ هزار مورد را نیز دربرگرفته است. اما 

تعداد دقیق ساختمان های ناایمن در تهران چقدر است؟
به گزارش ایســنا، مدتی است که ایمنی ساختمان ها در تهران به یکی 
از دغدغه های جدی مســئوالن و مدیران شهری بدل شده و در همین 
راســتا نیز اقدامات متعددی برای سنجش و ارتقا ایمنی ساختمان ها و 
به خصوص اماکن تجمعی در تهران انجام شــده است. نتایج اولیه این 
بررســی ها نیز در نهایت منجر به شناسایی  ۱۲۹ ساختمان پرخطر در 
شهر تهران شد. ساختمان هایی که گرچه هیچگاه به طور رسمی نامی از 
آنها اعالم نشد، اما اخیرا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
که وضعیــت ایمنی در این ۱۲۹ ســاختمان را از منظر حریق بحرانی 
تشــخیص داده بود، از کاهش تعداد آنها به ۱۱۹ ســاختمان خبر داده 

است.
۱۲۹ اما تنها عــدد اعالمی در اخبار مربوط به ایمنی ســاختمان های 
شــهر تهران نبود و اعدادی چون ۱۶ هزار، ۳۳ هــزار و ... نیز در میان 
اخبار منتشر شد. اعدادی که موجب سردرگمی و البته نگرانی برخی از 
شهروندان از وضعیت ایمنی در ساختمان های شهر تهران نیز شد. همین 
اعداد متعدد ســبب شد تا موضوع را از مســئوالن مربوطه در سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران و نیز ســازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران پیگیری کنیم. ایمنی ساختمان های پایتخت 

در محاصره اعداد/ تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟
قدرت اهلل محمدی

تهران ۳۳ هزار ساختمان نا ایمن دارد؟
یکــی از اعدادی که بارها در کنار عبارت ســاختمان نا ایمن در خبرها 
دیده شــده، عدد ۳۳ هزار است. عددی که از سوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران اعالم شــده اســت. قدرت اهلل محمدی، 
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران در این 
باره به ایسنا می گوید: »این عدد مربوط به پایش ایمنی ساختمان های 
شــهر تهران است. اقدامی که از ســال ۹۵ به بعد آغاز شد و همکاران 
ما داوطلبانه کاری را آغاز کردند که در جریان آن توانســتند  ۳۳ هزار 
ساختمان را در شهر تهران پایش کنند. این ساختمان ها بر اساس ضوابط 
آتش نشانی و وضعیت ایمنی به چهار گروه ایمنی دسته بندی شدند که 
دسته اول آن ساختمان های بسیار پرخطر بود که همین ۱۲۹ ساختمانی 
اســت که عدد آن اعالم شــده و البته تعداد آن در حال حاضر به ۱۱۹ 
ساختمان رسیده اســت. دسته دوم ساختمان های پرخطر، دسته سوم 

ساختمان های میان خطر و دسته آخر ساختمان های کم خطر است.«
محمدی ادامه می دهد: »اینطور نیست که مردم تصور کنند این ۳۳ هزار 
ســاختمان نا ایمن است و دیگر کسی نباید وارد آن شود. ما اقداماتمان 
را برای ایمن سازی ساختمان ها آغاز کردیم و خوشبختانه با پیگیری های 
انجام شــده و ورود دستگاه قضا به موضوع، تعداد ۱۰ ساختمان از ۱۲۹ 
ســاختمان بسیار پرخطر ایمن سازی شدند که تا پایان سال تعداد آنها 
به ۱۰۰ ســاختمان کاهش  پیدا می کند، اما مردم باید توجه کنند که 
فرآیند ایمن ســازی زمان بر است، به خصوص اینکه این موضوع سال ها 

رها شده بود.«
به گفته او در دسته بندی انجام شده از ایمنی این ساختمان ها در حال 
حاضر ۱۱۹ ساختمان در گروه بسیار پرخطر جای می گیرند که مالکان 
آنها نیز احضار شــده و توصیه های الزم به آنان داده شد. این افراد باید 
ایمنی در ساختمان های خود را ارتقا دهند و اگر به آن توجه نکنند بار 
اول انشــعابات ساختمان قطع خواهد شد و در صورت عدم ارتقا ایمنی، 

این بار ساختمان با دستور قضایی پلمب خواهد شد. 
علی نصیری

ماجرای ایمنی ۱۶ هزار ساختمان در تهران چیست؟
عدد دیگر ۱۶ هزار است که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران اعالم شــده و نحوه نادرست انعکاس آن در برخی رسانه ها 
ســبب این تصور شده که تهران ۱۶ هزار ساختمان نا ایمن و خطرناک 
دارد. موضوعی که علی نصیری، رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران آن را نادرست می داند. او در این باره به ایسنا می گوید: 
»  ببینید در مورد ایمنی ساختمان ها ما با توجه به بضاعت و محدودیت 
بودجه ای که داشتیم، کار را اولویت بندی کردیم. در واقع با این بضاعت 
که ریالی بودجه برای این کار اختصاص داده نشــده است، ما دستگاه ها 
را یک جورهایی در فشــار گذاشــتیم که پای کار بیاینــد و آنها هم از 
کارمندان موجودشان برای ارزیابی ایمنی ساختمان ها استفاده کردند.« 
وی ادامه می دهد: »خب در این شرایط ما که نمی توانستیم برویم و تمام 
ساختمان های تهران را بررسی کنیم. اصال محدودیت بودجه  و زمان و 
... به ما این اجازه را نمی داد، پس چه کار کردیم؟ آمدیم و ساختمان ها 
را اولویت بندی کردیم و گفتیم که اولویت با ساختمان های مهم و اماکن 
پرتجمع و ساختمان های بلند باشد. ساختمان های بلندمرتبه هم تعریف 
خاص خودش را دارد و یعنی ســاختمان هایی با بیش از شش طبقه و 

بیش از پنج هزار متر مربع مساحت. 

گزارش کامل ایسنا از حمله به سفارت آذربایجان

در پی حمله مســلحانه به ســفارت جمهوری آذربایجان در 
تهران و دستگیری فرد مهاجم، پیگیرهای انتظامی و امنیتی 
و واکنش ها در این باره آغاز شــده است که گزارش کامل آن 
را می توانید در این گزارش بخوانید. به گزارش ایسنا، به گفته 
رئیس پلیس پایتخت فردی که صبح امروز جمعه با سالح گرم 
وارد ســفارت آذربایجان در تهران شده و اقدام به تیراندازی 

کرده بود، دستگیر شده است.

ســردار رحیمی توضیح داده که این فــرد به همراه دو فرزند 
خردسال خود صبح امروز با ورود به سفارت آذربایجان با سالح 
گرم اقدام به تیراندازی نموده که در این حادثه یک نفر کشته 
و دو نفر مجروح شدند. در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه 

خود را مشکالت شخصی و خانوادگی اعالم کرده است.
قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران 
هم که بالفاصله با حضور در صحنه نسبت به پیگیری حادثه 
رخ داده حاضر شــد درباره جزییات آن توضیح داد: ساعت ۸ 
صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید با توقف مقابل سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران و پس از به کار گیری ســالح 
موفق به ورود به داخل ســاختمان ســفارت می شود. پس از 
حمله این فرد به ســفارت یک فــرد از جمهوری آذربایجان 

کشته و ۲ نفر مجروح می شوند.
گفته می شود این فرد با انگیزه شخصی به سفارت جمهوری 
آذربایجان در تهران حمله کرده است در تحقیقات اولیه متهم 
مدعی شــده است: فروردین ماه امســال همسرم به سفارت 
آذربایجان در تهران مراجعه کــرده و دیگر به منزل مراجعه 
نکرده اســت. وی انگیزه خود از حمله به ســفارت جمهوری 
آذربایجان را اینگونه بیــان می کند که در مراجعات مکرر به 
ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران هیچ پاسخی از آنها 
دریافــت نمی کردم و تصور می کردم همســرم در ســفارت 

جمهوری آذربایجان در تهران حاضر است و حاضر به دیدار با 
من نیســت. امروز صبح تصمیم گرفتم با اسلحه کالشینکفی 
که از قبل تهیه کرده بودم به سفارت مراجعه کنم. همچنین 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن  
اقدام مســلحانه انجام شــده در ورودی ســفارت جمهوری 
آذربایجان در تهران و تسلیت و ابراز همدردی عمیق با دولت 
و ملت آذربایجان، اظهار داشــت: نیروهای انتظامی و امنیتی 
بالفاصله وارد عمل شــده و فرد ضارب را دستگیر کردند که 
هم اکنون تحت بازجویی قرار دارد. ناصر کنعانی تاکید کرده 
که با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با 
اولویت و حساسیت باال در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام 
و انگیزه ضارب مشــخص شود. وزارت امور خارجه آذربایجان 
نیز با انتشــار بیانیه ای درباره حمله به ســفارت این کشور 
توضیحاتی داده و اشــاره کرده اســت که در این حادثه یک 
نفر با اسلحه کالشینکف حمله کرد و رییس حراست سفارت 
باکو  را کشــت، دو محافظ ســفارت نیز در جلوگیری از  این 
حمله زخمی شــدند. وضعیت آنها رضایت بخش است. الهام 
علی اف، رئیس جمهور آذربایجان نیز در بیانیه ای به این حمله 
واکنش نشان داد و نوشت: ما خواستار بررسی فوری این اقدام 
تروریستی و مجازات تروریست ها هستیم. حمله تروریستی به 
نمایندگی های دیپلماتیک غیرقابل قبول است. یکی از اعضای 

پارلمــان آذربایجان هم در توییتی مدعی شــده که ما بارها 
درخصوص تهدیدات و ایدئولوژی های تروریستی رو به رشد در 
منطقه و همچنین عواقب شان هشدار داده بودیم. در واکنش 
به این حادثه مولــود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در 
توییتی ضمن محکوم کردن این حمله نوشــته است که من 
حمله نابکار به سفارت آذربایجان در تهران را محکوم می کنم. 
امیدوارم که خداوند برادر شهیدمان را مورد مرحمت قرار دهد. 
من به اقوام وی و همچنین مردم آذربایجان تسلیت می گویم و 
امیدوارم که مجروحان به سرعت بهبود پیدا کنند. آذربایجان 
هرگز تنها نیســت.« در ادامه واکنش ها به حمله مســلحانه 
به ســفارت باکو در تهران،  ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت 
خارجه روسیه هم در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه بعدا 
اظهارنظر با جزئیات تری در این زمینه خواهیم داشت، نوشت: 
ما از حمله ای دیگر به سفارت آذربایجان - که در آن یک مامور 
امنیتی جان باخت - شوکه شده ایم. ما به همتایان آذربایجانی 
تسلیت می گوییم و حمایت خود را ابراز می داریم. سخنگوی 
وزارت خارجه اوکراین نیز با انتشار توییتی در واکنش به حمله 
صبح امروز به سفارت آذربایجان در تهران نوشت: اوکراین قویا 
حمله امروز به سفارت آذربایجان در تهران - که باعث کشته 
شدن یکی از پرسنل امنیتی و مجروح شدن چندتن دیگر از 

آن ها شد - را محکوم می کنیم.

بنا بر آماری که نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای مصرفی و مشکالت بیشتر برای قطبهای تولیدی مانند کره جنوبی و ویتنام 
است، فروش جهانی تلفن هوشمند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، با کاهش کم سابقه ای، رو به رو شد. به گزارش ایسنا، آمار 
موسســه تحقیقاتی آی دی سی )IDC( نشان داد فروش جهانی تلفن هوشمند در سه ماهه دسامبر سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت 
مشــابه ســال ۲۰۲۱، به میزان ۱۸.۳ درصد کاهش یافت و به اندکی بیش از ۳۰۰ میلیون دســتگاه رسید. فروش جهانی تلفن 
هوشمند در کل سال میالدی گذشته، ۱۱.۳ درصد کاهش یافت که ضعیفترین آمار فروش ساالنه در یک دهه گذشته بود. نبیال 
پوپال، مدیر تحقیقات در موسسه آی دی سی در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: هیچ وقت چنین کاهش فروش تلفن هوشمند 
در سه ماهه تعطیالت را مشاهده نکرده بودیم. عالوه بر تورم و ابهامات اقتصادی، قرنطینه کرونا در چین عامل دیگری بود که به صنعت تلفن هوشمند از جمله فروش 
آیفون اپل ضربه زد. فروش سنگین و تبلیغات در طول این سه ماهه بیشتر از این که به رشد فروش کمک کند، به کاهش موجودی انبار شده شرکتهای سازنده کمک 
کرد. مشکالتی که در پایگاه تولید اصلی چینی شرکت اپل وجود داشت، نیز روند عرضه آیفون به بازار در سه ماهه دسامبر را مختل کرد. اعتراضات گسترده کارکنان 
کارخانه فاکسکان در شهر ژنگژو به محدودیت های کووید و شرایط زندگی، روند تولید این کارخانه را به مدت چند هفته مختل کرد و با اعتراضات خشونت آمیز در 
دسامبر به اوج خود رسید. تلفن هوشمند یکی از بزرگترین اقالم صادراتی کره جنوبی و منبع مهم درآمد برای ویتنام به شمار می رود که سامسونگ الکترونیک، در 

هر دوی این کشورها، کارخانه هایی  را اداره می کند.

با بازگشــت قیمت بلیت هواپیما به قبل از افزایش ۳۰ درصدی، مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق 
شــهروندی وزارت راه و شهرسازی گفت که شرکت های هواپیمایی خواستار کاهش برخی هزینه های جانبی شدند. 
به گزارش ایســنا، در روزهای گذشــته موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط ایرالین ها اجرایی شد و انجمن 
شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که این افزایش قیمت در راستای آزادسازی نرخ بلیت در قانون پنجم توسعه صورت 
گرفته؛ اما از ســوی مســئوالن دولتی اینطور واکنش داده شد که اگرچه افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار 
است، اما شرکت ها باید صبر کنند تا زمانی که افزایش قیمت به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. پس از آن دادستانی 
که از ابتدا به ماجرا ورود کرده بود، اعالم کرد افزایش قیمتی که از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی به شرکت های 

هواپیمایی ابالغ شده مورد تأیید ستاد تنظیم بازار نیست و این اضافه دریافتی حتما باید به مردم و به مسافرین برگردانده شود که در نهایت انجمن 
هواپیمایی هم کوتاه آمد و گفت شرکت های هواپیمایی طبق دستور دادستان، نرخ ها را به قبل از افزایش قیمت برگرداندند.در این راستا حسین ُمذنِب 
-مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق شــهروندی وزارت راه و شهرسازی- در فضای مجازی نوشت: »با تاکید وزیر راه و شهرسازی برای 
جلوگیری از تضییع حقوق مردم و همچنین تذکر دستگاه های نظارتی، شرکت های هواپیمایی ملزم به برگرداندن نرخ بلیت به قیمت قبل و بازگشت 

مبالغ اضافه دریافتی شدند. همچنین درخواست شرکت های هواپیمایی برای کاهش برخی هزینه های جانبی در حال پیگیری است.«

به دنبال بازگشت نرخ بلیت به قبل از افزایش قیمت اتفاق افتادکاهش فروش جهانی گوشی موبایل رکورد زد

درخواست ایرالین ها برای کاهش هزینه های جانبی

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در بازدید از سایپا:
محصوالت سایپا کامال بر اساس مالحظات کیفی، دقت نظر به لحاظ فنی و تنوع محصول است

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی گفت: از 
نگاه مدیرعامل گروه سایپا در همکاری کامال هدفمند، مستمر و پایدار 
با دانشگاه خوشــحالم چرا که در این تعامل هم نگاه به بهره گیری از 
این ارتباط برای نیازهای دقیق و واقعی ســایپا مطرح اســت و هم به 
عرصه دانش و دانشــگاه کمک می شــود.به گزارش سایپانیوز، رئیس 
و اعضای هیات علمی دانشــکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید 
بهشتی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو و خطوط تولید سایپا 
بازدید کردند و در نشســتی با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به 
تبادل نقطه نظرات و چگونگــی تعامل پرداختند.محمدعلی تیموری، 
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در این نشســت با اشاره به روند 
مناســب صنعت خودروسازی در دو دهه 7۰ و ۸۰  گفت: در این زمان 
خودروســازان روند مناســبی را در زنجیره تامین و تولید داشتند و با 
افزایش تیراژ تولید خود توانستند درآمد خوبی را کسب کنند.او افزود: 
متاسفانه در ابتدای دهه ۹۰ ریل گذاری نامناسبی در گروه خودروسازی 
سایپا ایجاد شد و درآمد به دست آمده از فروش محصوالت که باید در 
حوزه طراحی، تولید و توســعه سرمایه گذاری می شد در حوزه خرید 
سهام تودلی سایپا هزینه شد.تیموری تصریح کرد: با وجودی که سایپا 
در ســال های گذشته شرایط نامناسبی را داشت خوشبختانه در حال 
حاضر با برنامه ریزی انجام شــده در حوزه افزایش تیراژ تولید، تکمیل 
خودروهای ناقص، توسعه محصوالت جدید، افزایش کیفیت محصوالت، 
صادرات محصوالت اقتصادی در وضعیت مناســبی قرار گرفته است.او 
افزود: با وجود همه تحریم های بیرونی و موانع داخلی که وجود داشت 
توانســتیم با تغییر ترکیب محصوالت در گروه ســایپا شرایط مناسب 
مالی ایجاد کنیم و با صادرات اقتصادی محصوالت به کشورهای هدف 
و تولید خودرو مشــترک در کشور روسیه این روند بهتر از قبل خواهد 
شــد.مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا تاکید کرد: در سال آینده با 
عرضه خودروهای جدید، با درصد ســاخت بــاال و بهره گیری از قوای 
محرکه مناســب قطعا بهترین سال را خواهیم داشت و این محصوالت 
بــرای ما ارزش افزوده ایجاد خواهند کــرد.او گفت: در همکاری با هر 
دانشــگاهی بر اساس توانی که آن دانشــگاه دارد و می تواند به سایپا 
کمک کند حاضر به همکاری و انعقاد قرارداد هســتیم چرا که اعتقاد 
داریم بنگاه های صنعتی با کمک دانشــگاه ها صاحب دانش سازمانی 
می شــوند.تیموری در خصوص همکاری با دانشکده مدیریت دانشگاه 
شهید بهشتی افزود: مقرر شد کارخانه ای به صورت پایلوت انتخاب و 
در وجوه مختلف اقدامات آن بر اساس مدل جدیدی معرفی و ارائه شود.

او افزود: در این کارخانه پایلوت بر اســاس استراتژی تعریف شده اقدام 
خواهیم کرد و بر این اساس نظام مدیریتی جدیدی که متعلق به خود 
شرکت است در مدت سه سال در آن ایجاد خواهد شد و بعد از آن قابل 
گسترش به سایر شرکت های گروه نیز خواهد بود.در این برنامه بهروز 
ُدّری، رئیس دانشــکده مدیریت و حســابداری دانشگاه شهید بهشتی 
گفت: دانشگاه همواره به دنبال محیط های عملیاتی و کاری مطرح در 
کشــور جهت انجام تعامل و همکاری است و در این زمینه بررسی می 
کند که نیاز مشتریان چیست و چگونه بدست می آید.او با بیان اینکه 
در این همکاری به دنبال ایجاد محصوالت ایمن و با کیفیت در ســایپا 
هستیم تا بتواند در رقابت جهانی حضور موثرتری داشته باشند، گفت: 
امروز و در بازدید از خطوط تولید سایپا و براساس نگاه دقیقی که به کار

سیســتمی داریم مشــاهده شد که نگاه سیستم محور در تولید محصوالت حاکم است و این سیســتم در نهایت به محصول گرایی تبدیل می شود.ُدّری ضمن ابراز 
خوشحالی از تغییراتی که در کیفیت و تنوع محصوالت گروه سایپا ایجاد شده، گفت: تولید محصوالتی که در خطوط تولید مشاهده شد کامال بر اساس مالحظات 
کیفی، دقت نظر به لحاظ فنی و تنوع محصول نسبت به گذشته ایجاد شده و تغییر کامال محسوس است و امیدوارم بتوانیم با نگاه به توانمندی گروه سایپا در آینده 
نزدیک در عرصه های جهانی موفقیت حاصل شود.او افزود: از نگاه مدیرعامل گروه سایپا در همکاری کامال هدفمند، مستمر و پایدار با دانشگاه خوشحالم چرا که در 
این تعامل هم نگاه به بهره گیری از این ارتباط برای نیازهای دقیق و واقعی سایپا مطرح است و هم به عرصه دانش و دانشگاه کمک می شود تا بتواند فعالیت هایی 
که به محصوالت مطمئن تبدیل شود را دنبال کند.رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی افزود: بر اساس صحبت انجام شده مقرر شد همکاری 
فی مابین در قالب مدلی چند وجهی باشد که نیازهای مختلفی که در ارتباط با موفقیت یک واحد تولیدی مطرح است دنبال شود و دانشگاه نیز از تمام امکانات علمی 
و دانشــی اســتفاده کند تا این مدل را در عین حال که محصولش برای سایپا است به عنوان یک مدل بومی و ملی ارائه کند.او افزود: این مدل به نام مدل "مدیریت 
کارخانه" است و در آن کارخانه به عنوان مجموعه ای از بسیاری فعالیت ها تعریف شده که از همه جنبه های فنی و غیر فنی، ساختاری و منابع انسانی و خطوط 
کاری از ابتدا تا انتها از ایده به عمل تبدیل شــود و تمام شــرایطی که برای شناسایی مسائل در این موضوع می تواند مورد توجه قرار گیرد در نظر گرفته شود.ُدّری 
تصریح کرد: بر اساس این مدل می توانیم از کار با کیفیت مناسب برخوردار باشیم و برای این مدل ابتدا نیاز به یک تعریف مفهومی وجود دارد و بعد از آن تبدیل به 
برنامه عملیاتی خواهد شد تا بتواند تغییراتی که بر اساس این مدل انجام می شود نسبت به آنچه در حال حاضر در سایپا در حال انجام است مقایسه و سنجیده شود.
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گزیده خبر

سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی بانک صادرات ایران 
در صنعت نفت و پتروشیمی

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: این بانک در سال گذشته، 
بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در بخش نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان 
در مراســم افتتاحیه دومین نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری و توســعه حوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انرژی های 
تجدیدپذیــر در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با بیــان این خبر گفت: 
استفاده از ظرفیت های اعتباری نظام بانکی به جای استفاده از تسهیالت 
ریالی برای تأمین مالی واحد های تولیدی در این صنعت ضروری است. 
بانک های بزرگ ســاالنه حداکثر توان پرداخت معــادل ریالی ۱.۵ تا ۳ 
میلیارد دالر تســهیالت جدید به بخش های مختلف اقتصادی را دارند 
و این در مقایســه با حجم تقاضای موجود، بســیار اندک است.وی در 
این همایش که با حضور حجت اهلل عبدالملکی، مشــاور رئیس جمهور 
و دبیر مناطق آزاد، مرتضی شــاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی، افشار فتح الهی مدیرعامل منطقه آزاد قشم، 
سیدعلی اکبر صالحی، رییس اسبق سازمان انرژی اتمی و  رئیس انجمن 
باشــگاه صاحب نظران انرژی، فعاالن صنعت پتروشیمی، مدیران ارشد 
بانک صادرات ایران و مسئوالن و مقامات محلی برگزار شد، افزود: با توجه 
به افزایش شدید هزینه های مختلف تولید، شرکت هایی که سال گذشته 
از بانک صادرات ایران تســهیالت دریافت کرده انــد، متقاضی افزایش 
۳۰  تا ۱۰۰ درصدی تســهیالت جدید هستند. در صورتی که پاسخ به 
تمامی این درخواست ها موجب کاهش شدید نقدینگی بانک ها خواهد 
شد و بانک ها توان تامین مالی همزمان همه بخش های اقتصادی کشور 
را ندارند.وی تاکید کرد: شــرایط فعلی اقتصادی امکان انجام معامالت 
اعتباری در فعالیت های تجاری را حذف کرده است. تحریم موجب حذف 
اعتبارات خارجی شده ضمن اینکه در شرایط تورمی، فروش اعتباری و 
نسیه فروشی کاهش یافته است.عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران با 
تاکید بر اینکه باید فروش اعتباری و منش نسیه فروشــی را دوباره احیا 
کنیم، افزود: نظام بانکی در ســال های اخیر طرح های مختلفی معرفی 
کرد و بانک صادرات ایران با ارایه طرح »طراوت«، اســتفاده از اعتبارات 
اســنادی مدت دار ریالی به جای اعتبارات اسنادی ارزی را برای تأمین 
مالــی واحد های اقتصادی ترویج داد و پــس از آن بانک مرکزی، اوراق 
»گام« را به سیســتم بانکی معرفی کرد تا اعتبار دوباره وارد سیســتم 
بانکی شود.یوسفیان با اشاره به تنزیل زودهنگام اعتبارات اسنادی افزود: 
متاسفانه زنجیره اســتفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی با تنزیل 
زودهنگام در شــعب موجب کاهش نقدینگی بانک ها و کاهش موفقیت 
قابل انتظار اعتبارات اسنادی در چرخش اعتبار و تکمیل زنجیره تامین 
در واحد های اقتصادی شده است.یوسفیان با اشاره به ظرفیت های ریالی 
نظام بانکــی و انتظارات تامین مالی بانک ها بــرای صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی، درخواســت کرد تا استفاده از ظرفیت اعتباری نظام بانکی 
به صورت back to back تســری یابد تا شــرایط تامین مالی ۵ برابری با 
یک واحد تسهیالتی بهتر از گذشته فراهم شود.عضو هیئت مدیره بانک 
صــادرات ایران تاکید کرد: برای تامیــن مالی تقریبا ۳۰ میلیارد دالری 
قابل انتظار در این صنعت باید امکان گردش چندین مرتبه ای اعتبارات 
بانکی به خصوص اعتبارات اســنادی ریالی در این صنعت را فراهم کرد.

یوسفیان از اعالم آمادگی بانک های بزرگ برای تأمین مالی بهینه صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی با رعایت مدل و الگوی مناسب استفاده متواتر از 
اعتبارات اســنادی ریالی خبر داد و افزود: در تالش هستیم تا از طریق 
بسط بیشتر از خدمات اعتباری بانک ها در این صنعت، عملکرد مؤثرتری 

داشته باشیم.

ارائه خدمات با کیفیت از شاخصه های شعب بانک 
ایران زمین

در راستای ارائه خدمات با کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان بانک 
ایران زمین، گردهمایی متصدیان شــعب شــیراز با حضور مدیر شعب 
اســتان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی؛ در ابتدای جلسه محمود 
حسن شاهی مدیر منطقه بانکداران را سربازان خط مقدم عرصه خدمت 
به مشتری دانست و گفت: رفتار، کردار و توانمندی متصدیان بانکی در 
میزان موفقیت بانک تاثیر فراوانی دارد و وجود این کارکنان نقش مهمی 
در حیات سازمان ایفا می کند.حسن شاهی بر یکسان بودن کالم و رفتار 
بانکــداران تاکید کردند و افزودند: صــدای رفتار از صدای گفتار بلندتر 
است.مدیر شعب اســتان متصدیان را مدیران و روسای آینده دانست و 
خاطرنشان کرد: با شناسایی مهارت های خویش شایستگی خود را برای 
ارتقاء به پســت های باالتر نشان دهید.حسن شاهی نقش ارائه خدمات 
بانکداری دیجیتال را مهم بیان کرد و گفت: جایگاه بانک ایران زمین در 
این زمینه بسیار قابل توجه است و با سرمایه گذاری های وسیعی که در 
جهت زیرساخت های آن انجام شده است، در آینده نزدیک بانک ایران 
زمین را به بانکی بی رقیب تبدیل خواهد ســاخت.در ادامه سید مهدی 
فاطمی معاون شعب اســتان ضمن بررسی نمرات نظرسنجی کارکنان 
گفت: رفتار حرفه ای پرســنل به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ اعتبار 
و حسن شهرت بانک اســت.فاطمی افزود: احترام درکنار ارائه خدمات 
بــا کیفیت و آگاهی از قوانین و مقــررات از مهم ترین ارزش ها و اصول 
بانکداری هستند.معاون شعب استان بانکدار را سرمایه ای با ارزش برای 

محاسبه ای براساس آمارهای رسمی تورم دیماه؛

سبد خوراکی ها بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان/ فاصله ی مزد و هزینه ها از ۲۰۰ درصد گذشت
ســبد خوراکی ها برابر با دســتمزد حداقلــی کارگران و 
فاصله ی دستمزد و سبد معیشــت، حداقل ۲۰۰ درصد 
اســت. در این فضا اگر قرار بر کاهش تورم و مشــاهده ی 
نتایج در ابتدای سال بعد است، باید نشانه ها در ماه دهم 
امســال قابل رویت باشد اما بازار نشــانه ای از »کاهش« 
ندارد. ســبد خوراکی ها بیش از ۵ میلیــون و ۵۰۰ هزار 

تومان/ فاصله ی مزد و هزینه ها از ۲۰۰ درصد گذشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه آذر معاون وزیر اقتصاد 
گفت: »مردم در نیمه ابتدایی ۱۴۰۲ نشــانه های کاهش 
تورم را خواهند دید«؛ این ادعا در حالی مطرح شــد که 
نه در آمارهای رسمی و نه در بازارها، نشانه ای از کاهشی 
شدن شــاخص های تورمی به چشم نمی خورد؛ در همان 
روزها، مــوج جدیدی از گرانی دالر نیز بــه راه افتاد که 
مرزهای قبلِی قابل پیش بینی را پشت سر گذاشت و حال 
در اوایل بهمن هستیم و داده های رسمی آماری دی ماه، 
نشان می دهد که شاخص های تورمی از تورم ساالنه گرفته 
تا تورم نقطه به نقطه به خصوص در حوزه ی خوراکی ها، 

بازهم صعود کرده اند!
داده های تورمی دیماه

هجده ماه از آغاز به کار دولت گذشــته اما نشــانه ای از 
مهمترین  وعــده ی انتخاباتی یعنی »کنتــرل تورم« به 
چشم نمی خورد؛ نرخ تورم ســاالنه دی ماه ۱۴۰۱ برای 
خانوارهای کشــور به ۴۶.۳ درصد رســیده که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. نرخ تورم نقطه ای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایســه با 
ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بــا افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رســیده و 
گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمــات« با افزایش ۲.۳ 
واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۵۰.۶ 
درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش 

داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۵۴.۹ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۳.۵ واحد درصد 
افزایش داشته است. این ارقام نشان می دهد ورق جدیدی 
در دفتر صعود تورم باز شــده اســت؛ اگر در آبان و آذر، 
شــاهد تثبیت نسبی برخی شــاخص های تورمی بودیم 
و بــرای مثال تورم ماهانه در ابعــادی ثابت مانده بود، در 
دیماه، دوباره صعود از ســر گرفته شــده است؛ نرخ تورم 
ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رســیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. تورم ماهانه برای گروه های عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« ۴.۱ درصد و برای گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۴.۵ درصد بوده است. 
خوراکی ها در یک ماه )فقط دی ماه( ۴ درصد گران شده 
اســت و در همین مدِت یکماهه غیرخوراکی ها نیز ۴.۵ 
درصد افزایش نرخ داشــته است. دولت بعد از یارانه زدایی 
بهار امســال، اعالم کرد شوک تورمی خوراکی ها تا پایان 
تابستان تخلیه شده است و بعد از آن، حداقل در حیطه ی 
خوراکی ها شاهد تثبیت نرخ خواهیم بود؛ حاال می بینیم 
در دی ماه، ثباتی در کار نبوده و همان خوراکی ها بازهم ۴ 
درصد گران شده اند. تورم خوراکی ها ۷۰ درصد در یکسال

سبد خوراکی ها حداقل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تورم نقطه به نقطه ی ۶۹.۲ درصدی خوراکی ها )حدوداً ۷۰ 
درصدی( به این معناست که در دیماه ۱۴۰۱ خانوارهای 
کشــور برای خرید مجموعه ی ثابتــی از اقالم خوراکی 
و نوشــیدنی باید ۷۰ درصد بیشــتر از دی ۱۴۰۰ هزینه 
بپردازنــد. همین ۷۰ درصد را مبنــای کار قرار می دهیم 
چراکه سبد معیشــت خانوارهای کارگری –موضوع بند 
دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بایســتی افزایش دســتمزد 
بر اســاس نرخ آن تعیین شود، بر مبنای محاسبه ی سبد 
خوراکی های خانوار نرخ گذاری می شــود؛ از آنجا که سبد 
خوراکی هاِی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ براســاس داده های 
آماری دیماهِ ۱۴۰۰ محاسبه شده بود، حاال تورم نقطه به 

نقطه ی خوراکی ها در دی ماه ۱۴۰۱ می تواند تورم سبد 
خوراکی ها در عرض ده ماه ســپری شده از سال را به ما 
نشان بدهد هرچند سبد خوراکی های مد نظر در کمیته 
دستمزد برابر با سبد خوراکی های مرکز آمار ایران نیست 
و باید این نکته را در نظر داشــته باشــیم که بسیاری از 
کاالهای ضروری زندگی کارگران، یا در سبد خوراکی های 
مرکز آمار غایب اســت یا اگر حضور دارد، فاقد وزن قابل 
قبول هســتند. بنابراین تورم واقعی ســبد خوراکی های 
خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از این ۷۰ درصد است. در 
مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، سبد حداقلی خوراکی ها برای یک 
خانوار متوســط ۳.۳ نفره،  ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال نرخ گذاری 
شد. در نتیجه، در دیماه ۱۴۰۱ با احتساب تورم نقطه به 
نقطه ی ۶۹.۲ درصدی، ســبد خوراکی ۳ میلیون و ۲۸۰ 
هزار تومانِی دیماه ســال قبل، بــه رقِم ۵ میلیون و ۵۴۹ 
هزار تومان رسیده است؛ واقعی سازی این عدد با روش های 
سنتی و معمول کمیته دســتمزد، اعدادی نزدیک به ۷ 
میلیون تومان را نشــان می دهد؛ به عبارت ساده تر، کل 
حقوق یک کارگر حداقل بگیِر شــاغل یا بازنشسته، فقط 
پــای خوراکی ها می رود.فاصله ی دویســت درصدی مزد 
و ســبد معیشــت کارگران را »ناتنی« ندانند! در چنین 
شــرایطی، مســئوالن وزارت کار از بررســی فرمول های 
جدید بــرای افزایش مــزد ۱۴۰۲ ســخن می گویند و 
معتقدند باید نیــم نگاهی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته در الیحه بودجه داشت؛ این 
ســوگیری ها را فرامرز توفیقی )فعال کارگری( ناعادالنه و 
غیرقانونی می داند و می گوید: »قانون« همه چیز را برای 
تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است و نیازی به 
فرمول های جدید نیست؛ ضمن اینکه ۲۰ درصد را نباید 
بر سر کارگران بکوبند؛ این رقم برای افزایش مزد دولتی ها 
هم کافی نیست؛ هرچند در این قیاس اساساً نرمال سازِی 
استاندارد اقتصادی صورت نگرفته است. چگونه می توان دو 
مولفه را با هم قیاس کرد وقتی کف و سقف و مزایایشان 

هیچ شباهتی به هم ندارد! کارگِر قرارداد موقت حتی یک 
اضافه کار یا سبد حمایتی یا پاداش ساده ندارد! او اضافه 
می کند: دولتمردان کارگران را »فرزندان ناتنی« ندانند و 
قبول کنند با حداقل دستمزد، حتی خوراکی های خانوار 
تامین نمی شــود. بانک جهانی، تورم آینده ایران را روی 
۵۰ درصد می بیند، خود دولت روی ۴۰ درصد می بیند و 
نمایندگان مجلس حدود ۶۰ درصد می دانند. مساله این 
است که چه دیدگاهی نسبت به این تورم داریم؛ آیا بازهم 
نمی خواهیم بپذیریم که این تورم باید روی سبد معیشت 
اعمال شود و افزایش ریالی به گونه ای باشد که این تورم 
هزینه ها را بپوشاند؟ ضمن اینکه تورم خوراکی ها باالی ۷۰ 
یا ۸۰ درصد است. االن هر مدل سبد معیشت را بخواهند 
تعیین کنند، عدد بســیار باالتر از این حرف ها درمی آید؛ 
محاسبه ی سبد معیشت باید یک نقطه ی بالقوه برای آغاز 
مطالبه گری باشد. به گفته ی توفیقی، براساس اعالم مرکز 
آمار، در عرض ۵ ســال، هزینه های سربار خانواده ها ۷.۶ 
برابر شــده؛ او ادامه می دهد: افزایش قیمت ها کمرشکن 
اســت؛ در عرض یکسال، مســکن ۱۳۶.۵ درصد افزایش 
قیمت داشته؛ همه ی اینها را کنار هم بگذاریم، چه عددی 
برای سبد معیشــت بیرون می آید؟! آیا می خواهند یک 
سبد معیشت تصنعی و مصنوعی و البته دستکاری شده، 
محاسبه کنند؟! امروز فاصله ی دستمزد و سبد معیشت، 
یک فاصله ی حداقل ۲۰۰ درصدی ست. درصدها را کنار 
بگذارند، دســتمزد باید چندین برابر شود، حداقل امسال 

این »باید« را بپذیرند....
ســبد خوراکی ها برابر با دســتمزد حداقلــی کارگران و 
فاصله ی دستمزد و سبد معیشــت، حداقل ۲۰۰ درصد 
اســت؛ تمام اینها را کنار هم می چینیم و به یک نتیجه 
می رســیم، اگر قرار بر کاهش تورم و مشاهده ی نتایج در 
ابتدای سال بعد است، باید نشــانه ها در ماه دهم امسال 

قابل رویت باشد؛ بازار نشانه ای از »کاهش« ندارد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم

کدام استان ها بیشترین نرخ تورم را دارند؟
رصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
)نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشــور ۵۱.۳درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان 
وبلوچســتان وکمترین آن مربوط به استان بوشهر است. به 
گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی اعالم کرد؛ درصد 
تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۵۱.۳ درصد بوده که 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان 
و بلوچســتان )۶۶.۷ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

بوشهر )۴۳.۹ درصد( است.
کل خانوارها

در دی ماه ۱۴۰۱، شــاخص کل قیمت مصرف کننده برای 
خانوارهای کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( به عدد ۵۸۷.۴ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. در این 

ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان سیســتان و بلوچستان با ۵.۶ درصد و کمترین نرخ 

تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۱ درصد است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشــور ۵۱.۳ درصد 
است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
سیســتان و بلوچستان )۶۶.۷ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان بوشهر )۴۳.۹ درصد( اســت.نرخ تورم ۱۲ ماهه 
منتهی به دی ۱۴۰۱، برای خانوارهای کشور به عدد ۴۶.۳ 
درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم د ۱۲ ماهه مربوط به 
استان لرستان )۵۱.۶ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

خوزستان )۴۱.۳ درصد( است.
خانوارهای شهری

در دی ۱۴۰۱، عدد شــاخص کل برای خانوارهای شهری 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به عدد ۵۷۸.۵ رسید که نسبت به ماه قبل 

۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اســتان کرمان با ۲.۵ درصد است. درصد تغییر شاخص 
کل نســبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای شهری کشور ۵۰.۶ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 
سیســتان و بلوچستان )۶۱.۶ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان بوشهر )۴۱.۰ درصد( اســت.نرخ تورم ۱۲ ماهه 
منتهی به دی ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.۵ 
درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان لرستان )۵۰.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

بوشهر )۴۰.۲ درصد( است.
خانوارهای روستایی

در دی مــاه ۱۴۰۱، عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای 

روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۶۳۷.۱ رسید که نسبت به ماه 
قبل ۴.۳ درصد افزایش داشــته است. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان بوشهر 
با ۶.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان 

کرمان با ۱.۳ درصد می باشد.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی ۵۴.۹ درصد 
است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان )۷۷.۸ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان زنجان )۴۵.۱ درصد( است.
نــرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۱، برای خانوارهای 
روستایی به عدد ۵۰.۰ درصد رســید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهــه مربوط به اســتان قزویــن )۵۵.۴ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان خوزستان )۴۳.۸ درصد( است.

رییس کل گمرک ایران، گفت: بزرگترین مقاصد صادراتی در این مدت کشــورهای چین با ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیــون دالر ، عراق با ۸ میلیــارد و ۹۰۰ میلیون دالر ، ترکیه با ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر ، امارات متحده 
عربی با ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و هند با  یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده است. به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، محمد رضوانی فر در مراســم رونمایی از برنامه راهبردی گمرک در روز جهانی گمرک جمهوری 
اسالمی ایران با اشاره به عملکرد تجاری در سال جاری اظهار داشت : میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، 
نفت کوره و نفت سفید و  بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و برق در ۱۰ ماهه سالجاری 
، ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بوده است که این میزان صادرات غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال 
۱۴۰۰، افزایش ۲ و ۹۳ صدم درصدی در وزن و ۱۷ و ۶۶ صدم درصدی در ارزش دالری داشته است.  وی ادامه داد: میزان واردات کشور 
در این مدت به  میزان ۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بوده که کاهش ۷ و ۶ صدم درصدی در وزن و افزایش 

۱۶ و ۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. 

با مطرح شدن موضوع ایمنی ساختمان ها در شهر تهران، اعداد مختلفی به عنوان تعداد ساختمان های ناایمن شهر تهران مطرح 
شــد؛ اعدادی که از ۱۲۹ ســاختمان تا ۱۶ هزار و ۳۳ هزار مورد را نیز دربرگرفته است. اما تعداد دقیق ساختمان های ناایمن در 

تهران چقدر است؟
به گزارش ایسنا، مدتی است که ایمنی ساختمان ها در تهران به یکی از دغدغه های جدی مسئوالن و مدیران شهری بدل شده و در 

همین راستا نیز اقدامات متعددی برای سنجش و ارتقا ایمنی ساختمان ها و به خصوص اماکن تجمعی در تهران انجام شده است. نتایج اولیه این بررسی ها نیز در نهایت 
منجر به شناسایی  ۱۲۹ ساختمان پرخطر در شهر تهران شد. ساختمان هایی که گرچه هیچگاه به طور رسمی نامی از آنها اعالم نشد، اما اخیرا سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران که وضعیت ایمنی در این ۱۲۹ ساختمان را از منظر حریق بحرانی تشخیص داده بود، از کاهش تعداد آنها به ۱۱۹ ساختمان خبر داده است.

۱۲۹ اما تنها عدد اعالمی در اخبار مربوط به ایمنی ساختمان های شهر تهران نبود و اعدادی چون ۱۶ هزار، ۳۳ هزار و ... نیز در میان اخبار منتشر شد. اعدادی که 
موجب سردرگمی و البته نگرانی برخی از شهروندان از وضعیت ایمنی در ساختمان های شهر تهران نیز شد. همین اعداد متعدد سبب شد تا موضوع را از مسئوالن 

مربوطه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و نیز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیگیری کنیم.

رییس کل گمرک :
 تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟حجم ترانزیت به ١١ میلیون تن رسید

آگهی تبصره 3 ماده 120 قانون ثبت 
نظر به اینکه تعدادی از وراث مرحوم رجبعلی ترابی ) نیلوفر، مریم، بنفشه ، 
زیور،  صغری ، غالمرضا و داوود ( درخواست سند مالکیت نسبت به سهمی 
خویش و همچنین ســهم االرث پدری خود از پالک ۵۴۹ و ۵۵۰ فرعی از 
۱۷۰ اصلــی را نموده اند و با توجه بــه اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ 
مراتب به بهنام ترابی جهت ارائه اصل سند مالکیت اخطار گردیده و نامبرده 
در موعد مقرر مراجعه ننمود و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقغی نگردیده 
لــذا در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ قانون ثبت یــک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشــار آگهی می گردد . بدیهی است چنانچه پس از سپری شدن مهلت 
مقرر اصل سند مالکیت پالک مذکور به این اداره ارسال نگردد این اداره به 

وظیفه قانونی خود وفق مقررات خواهد نمود . 
حسین رضا نوری شاد                 
از طرف عیسی شاعدی پاپکیاده        
ثبت اسناد و امالک ناحیه ۳ کرج        

شناسه آگهی : ف / ۵۰۹ 

آگهی تشکیل پرونده المثنی
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک 

۱۰۸۶ فرعی از ۱ اصلی واقع در روستای
شهرستانک حوزه ثبتی کرج که برابر استعالم از ثبت شمیران دو سهم از نه 

سهم سه دانگ واقع مشاع از ششدانگ که ذیل
ثبــت ۴۹۶۰ دفتر ۳۰/۲ صفحه ۱۹۹ به نام باباعلی آقاجانی ثبت و ســند 

مالکیت صادر گردیده است . سپس دو سوم مورد
ثبت باال به انضمام ســهام دیگر در بیع شرط میرزاعلی کرمعلی قرار گرفته 

است که سند مالکیت صادر نگردیده است
همچنین مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت فوق در صفحه ۱۹۷ 

دفتر مذکور به نام ریم آقاجانی ثبت و سند
صادر گردیده اســت و متاسفانه پس از جستجوی فراوان پرونده ثبتی یافت 

نگردیده و در یک نوبت در روزنامه های
کثیراالنتشار چاپ می گردد. مراتب برابر بند ۲۳۲-۲۳۳ مجموعه بخشنامه 

ها ثبتی و کد ۰۱ تکریم ارباب رجوع انجام
می گردد .

مسلم مرزآرا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
از طرف عاطفه شریفی تبار

شناسه اگهی ف/۵۰۹

کارشناس مسائل بین الملل گفت: برخالف روسیه که در چاله و مخمصه اوکراین گیر افتاد 
و برای این کار مورد تشــویق ایاالت متحده هم بود، چینی ها به شــدت نســبت به وقایع 

این چنینی حساس و محتاط هستند.
اردشیر سنایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که نانسی پلوسی، رئیس 
وقت مجلس نمایندگان آمریکا ســال گذشته سفری به تایوان داشت که با حاشیه هایی نیز 
همراه بود، اکنون نیز خبرها از قصد کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای 
سفر به این کشور حکایت دارد، با توجه به تنش های موجود در روابط چین و ایاالت متحده، 
چنین ســفری با چه اهدافی صورت خواهد گرفت، گفت: استراتژی کلی ایاالت متحده در 
قبال چین، مهار این کشــور است. این را چه در زمان ترامپ به صورت انفرادی و در چه در 
دوره بایدن به صورت متحد و از طریق همکاری های منطقه ای و پیمان های دســته جمعی 
و درگیــر کردن همه متحدان با این الگو دنبال می کنند. زمانی که جو بایدن در آمریکا به 
قدرت رسید، این سیاست را علنا و رسما هم اعالم کردند و اولویت سیاست خارجی آمریکا، 

سیاست مهار چین است.
وی ادامه داد: دالیل این سیاست هم مشخص است؛ چین به سرعت در حال رشد و توسعه 
اقتصادی است و شاید خیلی سریع تر از آنچه پیش بینی می کردند بتواند به عنوان قدرت اول 
اقتصاد دنیا تبدیل شــود. یعنی به عبارتی اگر چین بتواند قدرت اول اقتصادی در دنیا شود 
و آمریکا را پشــت سر بگذارد، با توجه به اینکه این قدرت اقتصادی، نفوذ و قدرت سیاسی، 
نظامی و فرهنگی آمریکا را در دنیا در حوزه های مختلف و در مناطق مختلف یعنی در آسیا 
تا خاورمیانه، شــمال آفریقا و آفریقا، مناطق مرکزی و شرقی در اروپا و آمریکای التین، به 

چالش خواهد کشید.
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گزیده خبر

آرامش غیرعادی در غزه پس از سلسله حمالت صهیونیست ها/ 
جلسه فوق العاده شورای امنیت درباره »جنین«

در حالی امروز، جمعه شــورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیســتی به 
اردوگاه جنین نشســت فوق العاده برگزار می کند که آرامشــی شکننده و 
غیرعادی و نامطئن به غزه بازگشته است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
فلســطین الیوم، قرار است شــورای امنیت امروز نشستی فوق العاده درباره 
حمله رژیم صهیونیســتی به اردوگاه جنین برگزار کند؛ حمله ای که در آن 
۱۰ تن ازجمله یک زن سالخورده شهید شدند و ۲۰ زخمی برجای گذاشت.

درخواست برای این نشست از سوی امارات، چین و فرانسه مطرح شد.
هیئت امارات در سازمان ملل گفت، امارات، چین و فرانسه از شورای امنیت 
خواســته اند تا نشستی فوق العاده پشت درهای بسته درباره تحوالت جنین 
برگزار کند. به گفته این نماینده، امارات در این جلسه می خواهد ارزیابی تور 
وینســلند، هماهنگ کننده ویژه ســازمان ملل در این باره را بشنود. ریاض 
منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل نیز گفت: خواستار برگزاری جلسه 
فوق العاده شــورای امنیت درباره بررسی وضعیت میدانی فلسطین و حمله 
اســرائیل به اردوگاه الجنین شــدیم. این در حالی است که بعد از حمالت 
ارتش اشغالگر و شلیک موشک هایی از غزه به سمت شهرک های اطراف غزه 
طی امروز آرامش شکننده ای در غزه برقرار است. این در حالی است که رژیم 
صهیونیستی مدعی است تونل های زیر زمینی در غزه را هدف گرفته است.

منابــع امنیتی در حماس نیز قبال گفته بودند، اســرائیل ۱۵ حمله به غزه 
داشت که گردان های القســام به مقابله پدافندی با جنگنده های اسرائیلی 
پرداختند. در عین حال یوآو گاالنت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز روز 
جمعه دســتوراتی جدید به ارتش درباره غزه صادر کرد. براســاس گزارش 
شبکه ۱۴ عبری، وزیر جنگ این رژیم به ارتش اشغالگر دستور داده همچنان 

برای مقابله با احتمال ادامه جنگ در غزه در حالت آماده باش باقی بمانند.
گاالنــت توضیــح داد: دســتور داده ام روی گروهی متنــوع از راهکارهای 
هجومی کار شود. اقامه نماز میت برای شهدای جنین در مساجد فلسطین 
فلسطینیان در سراسر سرزمین های اشغالی پس از اقامه نماز جمعه به روان 
پاک شــهدای جنین نماز میت اقامه کردند.  به گزارش مرکز اطالع رسانی 
فلسطین، فلسطینیان پس از اقامه نماز میت از درگاه احدیت برای این شهدا 

و تمامی شهدای فلسطین طلب رحمت و فردوس برین مسئلت کردند. 
شایان ذکر است که در جریان یورش های وحشیانه اشغالگران صهیونیست 
به جنین و قدس، ۱۱ شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند و به این ترتیب 
شــمار شهدای فلسطینی از آغاز ســال جاری تاکنون به ۳۱ تن رسید. در 
پی آنکه روز پنج شــنبه در حمله سربازان اســرائیلی به اردوگاه جنین ۱۰ 
فلســطینی از جمله یک بانوی سالخورده به شهادت رسیدند و ۲۰ تن هم 
زخمی شدند، جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز، جمعه دست به 
سلسله حمالت شدید به اهدافی در نوار غزه زدند. به گفته شاهدان، مقاومت 
نیز دو موشــک زمین به هوا به ســمت جنگنده های اشغالگران در آسمان 
خانیونس شلیک کرد. سایت عبری »واال« گزارش داد، شلیک ضد هوایی به 

سمت جنگنده های اسرائیلی رصد شد.

مهندس شهلی شهردار قدس خبر داد؛

احداث همزمان ۲ ایستگاه آتش نشانی در شهرقدس
قدس – نرگس اصالنی - مهندس ســعید شهلی شــهردار قدس از احداث 
همزمان ۲ ایســتگاه آتش نشانی در شهرک فرزان و میدان ۹ دی خبر داد و 
گفت: با بهره برداری از این ایستگاه ها، استاندارد جهانی سرانه ایستگاه های 

آتش نشانی در شهرقدس محقق خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، 
وی اظهار داشــت: خوشبختانه در دوره ششــم مدیریت شهری با توجه و 
همراهی اعضای محترم شــورای اسالمی شاهد تامین اعتبارات قابل توجه 
و ارتقای تجهیزات ســازمان آتش نشانی هستیم که توان عملیاتی نیروهای 
آتش نشــانی را تقویت خواهد کرد.شــهردار قدس از احداث ایستگاه های ۶ 
و ۷ آتش نشــانی در شــهرک فرزان و میدان ۹ دی خبــر داد و گفت: این 
پروژه ها هم اکنون با پیشــرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در پروژه شــهرک 
فــرزان و حدود ۶۰ درصد در پروژه میدان ۹ دی در دســت اجرا قرار دارد 
که با بهره برداری از این ایستگاه ها در آینده نزدیک، استاندارد جهانی سرانه 
ایستگاه های آتش نشانی در شــهرقدس محقق خواهد شد. وی خاطرنشان 
کرد: همچنین تامین و ارتقای تجهیزات مورد نیاز ســازمان آتش نشانی را 
به تبع افزایش ایســتگاه ها در دســتور کار داریم که در همین راستا خرید 
لباس هــای ضدحریق با اســتاندارد اروپایی، پیش بینــی و تصویب خرید 
خودروهــای عملیاتــی و باالبر و تزریــق تجهیزات ضــروری عملیاتی به 

ایستگاه های آتش نشانی از اقدامات مهم انجام شده است.

کمیسیونر حقوق بشر کشور آذربایجان :

باور داریم ایران به موضوع حمله مسلحانه به سفارت باکو رسیدگی می کند

در حالی امروز، جمعه شــورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین نشست فوق العاده برگزار می کند که آرامشی 
شکننده و غیرعادی و نامطئن به غزه بازگشته است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت فلسطین الیوم، قرار است شورای امنیت امروز 
نشستی فوق العاده درباره حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین برگزار کند؛ حمله ای که در آن ۱۰ تن ازجمله یک زن سالخورده 

شهید شدند و ۲۰ زخمی برجای گذاشت.درخواست برای این نشست از سوی امارات، چین و فرانسه مطرح شد.
هیئت امارات در سازمان ملل گفت، امارات، چین و فرانسه از شورای امنیت خواسته اند تا نشستی فوق العاده پشت درهای بسته درباره تحوالت جنین برگزار کند.

به گفته این نماینده، امارات در این جلسه می خواهد ارزیابی تور وینسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در این باره را بشنود.
ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل نیز گفت: خواستار برگزاری جلسه فوق العاده شورای امنیت درباره بررسی وضعیت میدانی فلسطین و حمله اسرائیل به 
اردوگاه الجنین شدیم. این در حالی است که بعد از حمالت ارتش اشغالگر و شلیک موشک هایی از غزه به سمت شهرک های اطراف غزه طی امروز آرامش شکننده ای 
در غزه برقرار است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی است تونل های زیر زمینی در غزه را هدف گرفته است.منابع امنیتی در حماس نیز قبال گفته بودند، 
اسرائیل ۱۵ حمله به غزه داشت که گردان های القسام به مقابله پدافندی با جنگنده های اسرائیلی پرداختند.در عین حال یوآو گاالنت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز 
روز جمعه دستوراتی جدید به ارتش درباره غزه صادر کرد.براساس گزارش شبکه ۱۴ عبری، وزیر جنگ این رژیم به ارتش اشغالگر دستور داده همچنان برای مقابله با 

احتمال ادامه جنگ در غزه در حالت آماده باش باقی بمانند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: برخالف روسیه که در چاله و مخمصه اوکراین گیر افتاد و برای این کار مورد تشویق ایاالت متحده 
هم بود، چینی ها به شدت نسبت به وقایع این چنینی حساس و محتاط هستند.

اردشیر سنایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا سال 
گذشته سفری به تایوان داشت که با حاشیه هایی نیز همراه بود، اکنون نیز خبرها از قصد کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا برای سفر به این کشور حکایت دارد، با توجه به تنش های موجود در روابط چین و ایاالت متحده، چنین سفری با چه اهدافی 

صورت خواهد گرفت، گفت: اســتراتژی کلی ایاالت متحده در قبال چین، مهار این کشــور است. این را چه در زمان ترامپ به صورت انفرادی و در چه در دوره بایدن 
به صورت متحد و از طریق همکاری های منطقه ای و پیمان های دسته جمعی و درگیر کردن همه متحدان با این الگو دنبال می کنند. زمانی که جو بایدن در آمریکا به 

قدرت رسید، این سیاست را علنا و رسما هم اعالم کردند و اولویت سیاست خارجی آمریکا، سیاست مهار چین است.
وی ادامه داد: دالیل این سیاست هم مشخص است؛ چین به سرعت در حال رشد و توسعه اقتصادی است و شاید خیلی سریع تر از آنچه پیش بینی می کردند بتواند به 
عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا تبدیل شود. یعنی به عبارتی اگر چین بتواند قدرت اول اقتصادی در دنیا شود و آمریکا را پشت سر بگذارد، با توجه به اینکه این قدرت 
اقتصادی، نفوذ و قدرت سیاسی، نظامی و فرهنگی آمریکا را در دنیا در حوزه های مختلف و در مناطق مختلف یعنی در آسیا تا خاورمیانه، شمال آفریقا و آفریقا، مناطق 

مرکزی و شرقی در اروپا و آمریکای التین، به چالش خواهد کشید.

آرامش غیرعادی در غزه پس از سلسله حمالت صهیونیست ها/ جلسه فوق العاده شورای 
امنیت درباره »جنین«

هدف آمریکا درگیر شدن در موضوعات حساس مجاور چین برای مهار این 
کشور است

باور داریــم ایران به موضوع حمله مســلحانه به ســفارت باکو  
رســیدگی می کند دفتر کمیسیونر حقوق بشــر آذربایجان در 
پیامــی توییتری ابراز امیدواری کرد کــه ایران به موضوع حمله 
مســلحانه به سفارت باکو در تهران رســیدگی نماید. به گزارش 
ایسنا، دفتر کمیسیونر حقوق بشر آذربایجان در صفحه توییتری 
خود نوشت: ما قویا حمله ترورستی به سفارت آذربایجان در تهران 
را محکوم می کنیم و باور داریم که مقامات مســئول این کشور 
)ایران( تمام تالش خود را برای حسابرســی به عامالن این قضیه 
انجام خواهند داد. قاضی محمد شــهریاری، سرپرست دادسرای 
امور جنایی تهران در رابطه با این حادثه گفت: ســاعت ۸ صبح 
امروز یک دستگاه خودروی پراید با توقف مقابل سفارت جمهوری 
آذربایجان در تهران و پس از به کار گیری سالح موفق به ورود به 
داخل ساختمان سفارت می شود. پس از حمله این فرد به سفارت 

یک فرد از جمهوری آذربایجان کشته و ۲ نفر مجروح می شوند.
به گفته سرپرست دادســرای امور جنایی تهران تحقیقات اولیه 
نشــان می دهد این فرد با انگیزه شــخصی به سفارت جمهوری 

آذربایجان در تهران حمله کرده است.

در تحقیقات اولیه متهم مدعی شــده است: فروردین ماه امسال 
همســرم به سفارت آذربایجان در تهران مراجعه کرده و دیگر به 
منزل مراجعه نکرده اســت. وی انگیزه خود از حمله به سفارت 
جمهــوری آذربایجان را اینگونه بیان می کنــد که در مراجعات 
مکرر به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران هیچ پاســخی 
از آنها دریافت نمی کردم و تصور می کردم همســرم در ســفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران حاضر است و حاضر به دیدار با من 
نیست. امروز صبح تصمیم گرفتم با اسلحه کالشینکفی که از قبل 
تهیه کرده بودم به ســفارت مراجعه کنم. قاضی شهریاری گفت: 
فرد مهاجم در تحقیقات اولیه مدعی است انگیزه اش از حمله به 

سفارت جمهوری آذربایجان در تهران کامال شخصی بوده است.
سرپرست دادســرای جنایی تهران گفت: به محض اطالع از این 
حادثه به همراه اکیپ های تشــخیص هویت و پزشــکی قانونی، 
اکیپ بررســی صحنه جرم و پلیس اگاهی برای بررســی حادثه 
حاضر شــده و پرونده در حال رســیدگی است. همچنین ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن تسلیت و ابراز 
همدردی عمیق با خانواده این عضو ســفارت و نیز دولت و ملت 
آذربایجان، اظهار داشــت: نیروهای انتظامی و امنیتی بالفاصله 
وارد عمل شــده و فرد ضارب را دســتگیر کردند که هم اکنون 
تحت بازجویی قرار دارد. ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه 

افزود: با دســتور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با 
اولویت و حساســیت باال در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام 
و انگیزه ضارب مشخص شود. کنعانی افزود: نتیجه بررسی های 
اولیه مقامات و دستگاه های ذیربط، حاکی از انگیزه های شخصی 
در ورای این اقدام اســت، فلذا با توجه به  ورود فوری دستگاهها و 
نهادهای ذیربط انتظامی، امنیتی و قضائی، توصیه می گردد رسانه 
ها از انتشار اخبار غیرموثق و گمانه زنی ها در این رابطه اجتناب 
نماینــد. کنعانی تصریح کرد: اطالعات دقیقتر در این خصوص با 

تکمیل روند بررسی ها منتشر خواهد شد.

پرداخت تسهیالت ساخت۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت 
ملی توسط بانک ملی ایران

وزیر راه و شهرسازی با امضای تفاهم نامه همکاری با مدیر عامل بانک ملی برای پرداخت تسهیالت ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور تفاهم کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران،  شامگاه سه شنبه ۴ بهمن »مهرداد بذرپاش« وزیر راه و شهرسازی و »ابوالفضل نجارزاده«، سرپرست بانک ملی تفاهم نامه  تامین مالی برای ساخت۱۵۰ هزار 
واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را امضا کردند.در این تفاهم  نامه بانک ملی تعهد کرده است تا تامین مالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه قرار دهد.این تعداد شامل انواع 
ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعم از خود مالکی، احداث پروژه های حمایتی در اراضی ۹۹ ساله توسط وزارت راه و شهرسازی و مربوط به ساخت واحد های مسکونی توسط 
متقاضیان در زمین  های واگذار شده برای احداث خانه های یک طبقه حیاط دار خواهد بود.بر اساس این تفاهم نامه شرایط اعطای تسهیالت در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان واجد 
شرایط از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی می شوند.تسهیالت ساخت مسکن موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن در تهران معادل ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای باالی 
۱ میلیون نفر جمعیت معادل ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان  ها ۳۵۰ میلیون تومان در سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.بر همین 
اساس این تسهیالت مطابق با پیشرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی کنی و فنداسیون، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله 

سفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک کاری پرداخت می شود.
بانک سامان چهل و نهمین شرکت برتر ایران شد

بانک سامان بر اساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته توسط سازمان مدیریت صنعتی به عنوان چهل و نهمین شرکت برتر ایران انتخاب شد.به گزارش سامان رسانه، سازمان مدیریت 
صنعتی رتبه بندی ســال ۱۴۰۰ شــرکت های برتر ایران را برای بیست و پنجمین سال متوالی اعالم کرد که بر این اساس، هولدینگ بانک سامان بر اساس اطالعات مالی سال ۱۴۰۰، 
به عنوان چهل و نهمین شرکت برتر ایران انتخاب شد. گفتنی است این رتبه بندی بر اساس میزان فروش و درآمد شرکت ها صورت می پذیرید و رتبه ۴۹ در حالی توسط بانک سامان 
کسب شده که این بانک توانسته میزان درآمد خود در سال ۱۴۰۰ را به رغم شرایط خاص ناشی از پاندمی کرونا و همچنین تحریم های ناجوانمردانه به میزان چشمگیری افزایش دهد 
و نام خود را باالتر از بسیاری از شرکت های نام آور حوزه اقتصادی قرار دهد.الزم به ذکر است که در این رتبه بندی بیش از ۵۰۰ شرکت مختلف بررسی و طبقه بندی شده است و این 

رتبه بندی دورنمایی از عملکرد و اقدامات شرکت ها در حوزه اقتصادی ارائه می دهد و نشان دهنده میزان اثرگذاری آنان در حوزه اقتصاد ملی است.

ــان آزاد  ــزب اهلل و جری ــردی ح ــبات راهب مناس
ــی مل

توافــق موســوم بــه »مــار میخائیــل« کــه در ســال ۲۰۰۶ توســط 
ــون«  ــل ع ــزب اهلل و »میش ــر کل ح ــراهلل« دبی ــن نص ــید »حس س
ــان  ــس جری ــان رئی ــه در آن زم ــان ک ــابق لبن ــور س ــس جمه رئی
ــتراتژیک  ــط اس ــاز رواب ــأ آغ ــد، سرمنش ــا ش ــود امض ــی ب آزاد مل
میــان حــزب اهلل و ایــن جریــان بــود. هــدف از ایــن توافــق، اجــرای 
ــت  ــت و صیان ــا و حمای ــل بحران ه ــرای ح ــی ب ــوی مل گفت وگ
ــی  ــان آزاد مل ــه جری ــود، البت ــان ب ــتقالل لبن ــت و اس از حاکمی
مهمتریــن ضلــع مســیحی ائتــالف ۸ مــارس به رهبــری حــزب اهلل 
نیــز محســوب می گــردد امــا بعــد از توافــق مــار میخائیــل اتحــاد 
و همــکاری دو حــزب در چارچــوب ابعــاد گســترده تری قــرار 

ــت. گرف

۱-متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت در تجدید مزایده عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
ایران ( به آدرس سایت http://www.setadiran.ir/  مراجعه نماید .

• اشخاص حقیقی : کپی کارت ملی  - ارائه گواهینامه اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده )در صورت شامل بودن( قبل از 
انعقاد قراردادالزامی می باشد .

• اشخاص حقوقی : کپی تصویر اساسنامه مرتبط و کپی شناسنامه اعضاء هئیت مدیره شرکت  ، آگهی آخرین تغییرات آن 
در روزنامه رسمی کشور ، فرم شرایط شرکت درتجدید مزایده با امضاء مجاز و مهر ، 

ارائه گواهینامه اقتصادی و مالیات  بر ارزش افزوده )در صورت شامل بودن( قبل از انعقاد قراردادالزامی می باشد ، داشتن 
کد اقتصادی در زمان انجام تجدید مزایده برای اشخاص حقوقی الزامی است .

۲-سپرده شرکت درتجدید مزایده به ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰   ریال به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۷۹۴۲ 

، کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۷۷۵۹۹۱۷ ، کد پستی ۳۱۳۴۸۵۱۹۶۵ (.
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر .

۳ - برندگان نفر اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۴ - سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۵ - مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد تجدید مزایده به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲۶۳۹۸ بانک شهر 
۶ - برندگان نفر اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

۷ -مبلغ %۵۰ کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد .
۸ - سایر اطالعات و جزئیات در اسناد تجدید مزایده مندرج شده است .
۹ -مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین جاری کشور انجام خواهد شد.

۱۰ - هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده تجدید مزایده می باشد .
۱۱ - تاریخ انتشار در سامانه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ .

۱۲ - مهلت زمانی دریافت اسناد در سایت تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ .
۱۳ -مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ .

۱۴ - زمان بازگشایی در سایت ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ . 
امور قراردادها و روابط عمومی               
سازمان سیما،منظر و و فضای سبز شهری شهرداری کرج  

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده ) ریال (موضوع تجدید مزایده ردیف
جذب اسپانسر بابت نهمین جشنواره الله 
های سال ۱۴۰۲ در بوستان شهید چمران 

شهـر کـرج
1,100,000,000 ۱

بسمه تعالی
فرم چاپ آگهي مزایده و مناقصه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداري کرج
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداري کرج سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداري کرج

آکهی تجدید مزایده عمومی  کد آگهی ۲۲ - ۱4۰۱
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق 

تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت  ده روز شمسی  واگذار نماید:

مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر 
خبر داد: رشد 10 درصدی نسبت به 

برنامه تولید 1401
مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر از 
رشد ۱۰ درصدی تولید این مجتمع در 
مدت ۹ ماهه ابتدای فروردین تا پایان 
آذر ماه، نسبت به برنامه تولید ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی ایمپاسکو، علیرضا خوش مقام 
مدیر مجتمع نفلین ســینیت کلیبر 
عنوان کــرد: در مدت ۹ ماهه ســال 
جاری همچنین در برنامه فروش رشد 
۱۳ درصدی نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل داشــته ایم.وی درباره اهم 
فعالیت های انجام شده در حوزه معدن 
توضیح داد: به روز آوری و بهینه سازی 
عملیات انفجار با هدف کاهش ریسک 
آســیب و افزایش ایمنی روســتاهای 
مجاور و منابــع طبیعی، ترمیم جاده 
دسترسی به معدن به طول ۶ کیلومتر 
و … از جمله اقداماتی بوده که در این 
انجام رسانده ایم.خوش مقام  به  مدت 
درباره میــزان فروش ۹ ماهه مجتمع 
نفلین سینیت کلیبر عنوان کرد: میزان 
فروش این مجتمــع در بازه زمانی ۹ 
ماهه از ابتــدای فروردین تا پایان آذر 
ماه ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۱۸۸ تن رسیده 
که در مقایسه با ۴ هزار و ۵۷۷ تن که 
در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به فروش رساندیم، 
حاکی از افزایش ۱۳ درصدی اســت.

وی همچنین تاکید کرد:  در تولید هم 
نسبت به برنامه از پیش تعیین شده، 

۱۰ درصد فراتر رفته ایم.
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یک روایت شگفت انگیز 
کافه شهرداری که بعدها به تئاترشهر تبدیل شد

باورش سخت است که پدر بزرگ ها و مادربزرگ هایی که ساعات تفریح 
و تفرج خود را در کافه شهرداری می گذراندند، می توانستند پیش بینی 
کنند ساختمان قشنگی که بعدا به جای این کافه ساخته می شود، یکی 
از جریان ســازترین مکان های کشــورمان خواهد شد ولی حقیقت این 
است که تقدیر برای کافه شهرداری چنین سرنوشتی رقم زده بود. بنای 
مدوری که امروزه در هیاهوی دستفروش های چهاراره ولیعصر می کوشد 
زیبایی خود را به رخ بکشــد، بنایی که ۵۰ ســال اســت به اسم تئاتر 
شهر می شناسیم، زمانی کافه شهرداری بوده و محلی برای سپری کردن 
اوقاتی خوش. ۵۰ سال پیش به مهندس علیرضا سردار افخم که معماری 
نوجو بوده می سپارند که بنایی را به عنوان تئاتر شهر پایه گذاری کند. او 
نیز برای ساخت این ساختمان، طرحی نو در می اندازد و بنایی، طراحی 
می کند که گرچه به لحاظ فنی اشکاالت و ایرداهایی هم داشته، اما از 
زیبایی و منحصر فرد بودن چیزی کم نداشــته است. به گزارش ایسنا، 
تئاتر شهر در آغاز، فقط یک سالن اصلی داشت که روز هفتم بهمن ماه 
سال ۱۳۵۱ با نمایش »باغ آلبالو« نمایشنامه مشهور چخوف و کار آربی 
اوانسیان افتتاح شد. مدتی بعد برای مدیریت این مجموعه علی رفیعی 
را انتخاب کردند، هنرمندی که در ســوربن فرانســه و در مقطع دکترا 
دانش آموختــه تئاتر بود و به جــز آن تحصیالت عالیه ای هم در زمینه 
جامعه شناسی داشــت. این هنرمند تحصیل کرده که به دلیل دلتنگی 
برای خانواده و وطن خویش، پیشنهاد تحصیل در دانشگاه میشگیان را 
رد کرده بود، البته چندان هم ســر به راه نبود.  او به لحاظ اندیشه های 
سیاســی با مدیران وقت فاصله ای جدی داشت. با این حال وقتی آنان 
او را هنرمندی کاربلد و صاحب علم و اندیشــه دیدند، بهتر دانســتند 
اختالف های سیاسی را کنار بگذارند و همه شرایط او را بپذیرند تا تئاتر 
شــهر مدیری به شایستگی علی رفیعی داشته باشــد. آنان در پی این 
بودند که تئاتری ملی و البته نوین در این سالن تازه تاسیس پایه ریزی 
کنند و گروه بازیگران شهر را هم تشکیل بدهند تا مرتب در این سالن 
نمایش های تازه ای روی صحنه بیاورند. اولین نمایشــی که علی رفیعی 
در این سالن اجرا کرد، اثری بود با نام »خاطرات و کابوس های جامه دار 
از زندگــی و مرگ میرزا تقی خان فراهانی«. این نمایش با بازی مهدی 

هاشمی، پرویز پورحسینی، سیاوش تهمورث و ... روی صحنه رفت.
دیر زمانی نگذشــت که تئاتر شــهر به پاتوق جوانانی تبدیل شد که به 
دنبال شکل دیگری از تئاتر بودند. موقعیت جغرافیایی و نوع نمایش هایی 
که در این سالن روی صحنه می رفت، موجب شد که طی سالیان، چند 
سالن دیگر هم به آن اضافه شود و این ساختمان زیبا به عنوان مجموعه 
تئاتر شــهر نامیده شود.  مجسمه مرد نی لبک زن اثر بهمن محصص در 
فضای باز تئاتر شــهر، تئاتر شهر اما همچون همه ما زندگانی پر فراز و 

نشیبی پشت سر گذاش ته است. گاهی در اوج بوده و گاهی ناخوش.
بعد از انقالب و به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور، تئاتر شهر تا مدتها 
در سکوت بود و هنوز با روزهای اوج خود فاصله داشت. اما بتدریج و از 
نیمه دهه شصت با روی کار آمدن مدیری مانند علی منتظری در مرکز 
هنرهای نمایشــی تالش شد تا دست آشتی به سوی هنرمندانی که از 
صحنه دور شــده بودند، داده شود تا آنان بار دیگر به تئاتر و طبیعتا به 
تئاتر شهر روشنایی ببخشند. این روشنایی از نیمه دوم دهه هفتاد و در 
دهه هشتاد البته به اوج رسید و دیگر بار دورانی طالیی در تئاتر و تئاتر 
شهر رقم خورد. با روی کار آمدن دولت اصالحات، درهای تئاتر شهر به 
روی جوانانی باز شد که مشتاق کار بودند و تماشاگرانی که شوق تماشا 
داشتند. و این چنین است که نسل میانه تئاتر ما در این مجموعه خوش 
درخشیدند و اغلب آثار به یاد ماندنی خود را در سالن های این مجموعه 
روی صحنه آوردند. حاال از آن نســل و آن اجراهای درخشان خاطراتی 
خوش بر جای مانده  و تئاتر شهر با تمام زیبایی هایش در میان ازدحام 
دســتفروش ها و بازارهای مکاره ای که از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد را 

پیشکش رهگذاران می کنند، به سختی نفس می کشد.

به مناسبت سالروز تولد تئاتر شهر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زمستان تهران

۱۰ برند پرفروش و پرطرفدار خودرو در ژاپن

۱۰ برند پرفروش و پرطرفدار خودرو در ژاپن/ ژاپنی ها، خودروهای وطنی را ترجیح می دهند یا خارجی؟
ایسنا نوشت: به تازگی گزارشی از پرفروش ترین برندهای خودروسازی در ژاپن منتشر شده است که نشان 
می دهد مشتریان این کشور خریداری خودروهای وطنی را به برندهای خارجی ترجیح می دهند. موسسه 
تحقیقاتی و آماری JADA به تازگی گزارشی از پرفروش ترین برندهای خودرو در ژاپن منتشر کرده است 
که به وضوح نشــان می دهد مشتریان و شهروندان ژاپنی تمایل بسیار بیشتری برای خریداری و استفاده 
از خودروهای ساخت داخل دارند و آنها را به برندهای خارجی ترجیح می دهند. طبق جدولی که در وب 
ســایت best selling cars آمده است، ۱۰ برند پرفروش و پرطرفدار در ژاپن که در نیمه نخست سال های 

۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی در بازار این کشور به فروش رفته اند، همگی ژاپنی هستند.

پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال زنان ایران در کافا 

تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت های فوتسال آسیای مرکزی به پیروزی رسید.
به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت های فوتسال آسیای مرکزی 

موسوم به کافا امروز)جمعه( به مصاف قرقیزستان رفت و پنج بر صفر به پیروزی رسید.
ملی پوشان ایران در نیمه اول این دیدار چهار گل به ثمر رساندند. فرشته کریمی)دوگل(، مارال ترکمان، و 
مهسا کمالی گلزنان ایران در نیمه اول بودند.  در نیمه دوم هم فاطمه رحمتی پنجمین گل ایران را وارد 

دروازه قرقیزستان کرد.

رما می بینی و ره دم زیادت می کنی رددم

پیشنهاد

چهره روز

»هراس عقرب از مرگ« در کتابفروشی ها

رمان »هــراس عقــرب از مــرگ« نوشــته هادی 
خورشــاهیان منتشر شد. به گزارش ایسنا، در نوشته 
پشت جلد کتاب می خوانیم: اکبر در حالی که به گردن 
علی رضا ُزل زده بود، آرام به او نزدیک شــد. علی رضا 
از جایش تکان نمی خورد و حتی سعی می کرد نفس 
هم نکشد، ولی به خوبی متوجه سرعت ضربان قلبش 
می شــد.  ضربان قلبش به حدی سریع و محکم بود 
که فکر می کرد دارد تکان تکان می خورد و همین طور 
هم بود، چون به شــدت نفس نفس مــی زد. عرق از 
شقیقه هایش روی صورتش به راه افتاده بود. اکبر به 
یک قدمی علی رضا رسیده بود. ُزل زده بود به عقربی 
که روی گردن علی رضا بود و هر دو می دانستند یک 

لحظه غفلت شاید کاری کند علی رضا بمیرد و فرصت نکند یک عمر پشیمانی اش را تحمل کند.
رمان »هراس عقرب از مرگ« نوشته هادی خورشاهیان در ۲۲۲ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه 
و با قیمت ۱۱۰ هزار تومان در نشر پرنده منتشر شده است. هادی خورشاهیان در پانزدهم شهریور 
سال ۱۳۵۲ در گنبدکاووس، بزرگ شده نیشابور و ساکن تهران است. او شاعر و نویسنده پرکاری 
اســت که کتاب های پرشماری به چاپ رسانده است. »دو تفنگدار ناشی«، »پراگ در تبعید«، »بر 
ریل های برزخ«، »ســرباز بی سرزمین«، »برهنه در برهوت«، »دشمن آینده«، »الفبای مردگان«، 
»من کاتاالن نیســتم«، »لبه آب«، »کشوری که شکل چکمه است«، »از خواب می ترسیم«، »تا 
صدای رباب پای قطار«، »باشــد ایستگاه بعدی«، »سودابه ســیاوش را کشت«، »مگه من چند 
نفرم؟«، »مامان را ببخشید«، »یکی من و از دست داداشم نجات بده«، »فرشته ای در تانک« و ... 

از جمله آثار خورشاهیان هستند.

مجید کاربخش زاده

)۲۶ مهر ۱۳۲۷، تبریزـ  در قید حیات(
موسیقیدان و نوازنده برجسته فلوت

 ۱۳۲۷ ســال  بــه  کاربخــش زاده  مجیــد 
هجری شمســی در تبریــز به دنیــا آمد. به 
دلیل عالقه شــدیدی که به موسیقی داشت، 
پــس از تحصیالت ابتدایی، در ســال ۱۳۴۲ 
هجری شمسی وارد هنرستان موسیقی تبریز 
شد و با انتخاب ساز فلوت، زیرنظر استاد آشوت 
بابایان به فراگیری آن پرداخت و همچنین نزد 
استپان گریگوری سانوسیان، تئوری موسیقی را فراگرفت. پس از سال سوم هنرستان، 
جهت ادامه تحصل به تهران رفت و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل موسیقی 
مشغول شد و در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی موفق به اخذ لیسانس در رشته موسیقی 
و تخصص فلوت گردید. وی حدود ۲۰ سال با ارکستر سمفونیک تهران به همکاری 
پرداخت و از ســال ۱۳۵۰ هجری شمسی با عنوان نوازنده فلوت دوم و فلوت پیکولو 
فعالیت خود را ادامه داد، ولی به دلیل کسالت، از ارکستر کناره گیری و به هنرستان 
موســیقی پســران منتقل شــد و به تدریس پیانو پرداخت تا اینکه در سال ۱۳۸۱ 

هجری شمسی از وزارت فرهنگ و هنر به بازنشستگی نائل گردید.

فرهنگ

ویرانه های کشتی که در انگلستان کشف شده است 
به عنوان بقایای یک کشتی قرن هفدهمی هلندی 
شناسایی شد. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، 
بقایای بســیار سالم از کشتی که پیش تر با عنوان 
»ویرانه های کشتی ناشناخته ایست بورن« شناخته 
می شد، در نهایت به عنوان کشتی جنگی هلندی 
متعلق به قرن هفدهم شناســایی شد. این کشتی 
»کلین هلندیا«)Klein Hollandia( نام داشت و در 
تمامی نبردهای بزرگ جنگ  دوم انگلستان و هلند 
نقش داشــت. هویت این کشتی پس از تحقیقات 
دقیق توسط باستان شناســان و دانشمندان اعالم 
شد. بقایای این کشتی نخستین بار در سال ۲۰۱۹ 
درحالی کشف شد که از سال ۱۶۷۲ میالدی در عمق ۳۲ متری دریا قرار داشت. با توجه به 
شواهدی که توسط گروهی از غواصان حرفه ای و داوطلب جمع آوری شده است و همچنین 
اطالعاتی که از طریق  از مطالعه درخت گاه شــماری نمونه های چوب کشتی، به دست آمده 
است،  می توان نتیجه گرفت که کشتی جنگی )Klein Hollandia( در سال ۱۶۵۶ ساخته شده 

و متعلق به دریاساالری روتردام است.
کارشناســان »هیســتوریک اینگلند« با همــکاری آژانس میراث فرهنگــی هلند و انجمن 
باستان شناســی دریایی برای تایید هویت ویرانه های غرق شــده این کشتی که بسیار سالم 
باقی مانده اســت با همدیگر همکاری کردند. از جمله آثاری که در بستر دریا کشف شده اند 
می توان به چندین بخش از بدنه چوبی، توپ، کاشــی های مرمر ایتالیایی و قطعات ســفال 

ایتالیایی اشاره کرد.

راز کشتی تاریخی غرق شده کشف شد

تو را می بینم و میلم زیادت می شود ره دم

هب سامانم نمی رپسی نمی دانم هچ رس داری

هب ردمانم نمی کوشی نمی دانی مگر رددم

هن راه است این هک بگذاری رما رب خاک و بگرزیی

گذاری آر و بازم رپس ات خاک رهت رگدم

ندارم دستت از دامن هب زج رد خاک و آن دم هم
هک رب خاکم روان رگدی بگیرد دامنت رگدم

رفو رفت از غم عشقت دمم دم می دهی ات کی

دمار از من ربآوردی نمی گویی ربآوردم

شبی دل را هب اتریکی ز زلفت باز می جستم

رخت می دیدم و جامی هاللی باز می خوردم
کشیدم رد ربت انگاه و شد رد اتب گیسویت

نهادم رب لبت لب را و جان و دل فدا رکدم

تو خوش می باش با حافظ ربو گو خصم جان می ده

چو رگمی از تو می بینم هچ باک از خصم دم رسدم

حافط
.
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