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رهبر انقالب فرمودند: ما در کشور به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار داریم و این بدون رشد اقتصادی عالج پذیر نیست. اگر بخواهیم فقر 
را برطرف بکنیم و رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور و بدون این امکان ندارد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری 
فارس، جمعی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها صبح امروز )دوشنبه( با حضور در حسینیه امام خمینی)ره( با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار با تولیدکنندگان تاکید کردند: یک مطلب کوتاه میخواهم به مسئولین محترمی که اینجا نشسته اند، بخصوص معاون اّول محترم، 
که اینجا هســتند، بگویم. این مطالبی را که این دوســتان گفتند،  با دّقت به خاطر بسپارید. اینها صرفاً گزارش نبود؛ گزارش بود، همراه گزارش، گالیه هم 
بود. و این گالیه هایی که اینجا کردند، تقریباً همه اش، به نظر من درست است. همه  آنچه که گفتند، به عنوان توّقعاتی که از دولت و از مسئولین و از شخص 

بنده دارند، توّقعات درستی است. 
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یک اقتصاددان گفت: مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفا باید به تولیدات 
داخلی بــه ویژه تولیدات کاالهای اساســی کشــاورزی پرداخت 
شــود؛این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلندمدت در دستور 
کار قرار گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، گاهی اندیشه های یک بعدی 
دولتمــردان و برخی از اقتصاد خوانده ها و اثرگذاری که در تصمیم 
سازی دولت های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد 
و تجربه کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه که در مسیر 
توســعه اقتصادی گام های خوبی برداشته اند، کشــور را با نادیده 
گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشــکل کرده است. در 
گفت و گوی بخش اول، امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه 
به بیان تأثیر سیاســت های دولت ها از دولت ســازندگی تا تدبیر و 
امیــد پرداخت. ادامه این گفت و گو تفصیلی دلیری به چالش های 
موجود دولت و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته که 
می خوانید. در بخش اول گفت و گو از تأثیر سیاست های دولت های 
قبل کشور تا دولت ســیزدهم بر تولیدات کشاورزی گفتید. هدف 
دولت از ایجاد شــوک های ارزی چیست و این امر چه تأثیری روی 
کاالهای اساســی دارد؟ به نظر می رســد غرض دولت ها از ایجاد 
شــوک های ارزی دالیلی چون حمایت از صــادرات و تولید، تک 
نرخی ارز و از بین بردن رانت و فساد که از تفاوت بین نرخ رسمی 
و غیررسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می شود را مطرح می کنند. البته 
این توجیهات صــورت و نیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و 
در پی آن شــوک ارزهای به اقتصاد کشور است، اما دلیل عمده آن 
تأمین درآمد برای جبران کســری بودجه بوده اســت. گرچه نیت 
واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری 
بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است لیکن به 
هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پیامد این سیاست ها 
و ایجاد شوک های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، 
کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری و عمرانی 
دولــت و افزایش هزینه های قیمت تمام شــده کاالهای واحدهای 
تولیدی از جمله بخش کشــاورزی از آثــار و تبعات اولیه تغییرات 
نرخ ارز بوده اســت. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد 
شوک های ارزی بوده و موجب شده تا دولت های وقت مجبور شوند 
تا سیاســت های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های 
جاری خود را افزایش دهنــد. این دور باطل بدون توجه به تبعات 
منفی آن در دولت های گذشــته همواره تکرار شــده است. از آثار 
شوک های ارزی بر متغیرهای کالن اقتصادی که در ۴ دهه گذشته 
رخ داده می توان به چه موضوعاتی اشــاره کرد؟ در این باره نخست 
می توان به شوک اول ارزی در دوره دولت سازندگی در فاصله زمانی 
۷۱ تا ۷۵ اتفاق افتاد اشــاره کرد. نرخ رســمی دالر از ۷۰ ریال به 
۱,۴۵۰ ریال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییر کرد و نرخ غیررســمی دالر 
از نرخ ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال رســید یعنی نرخ غیررســمی 
برابری دالر با ریال فقط ۵.۵ درصد رشــد کرد. مشــخص می شود 
دولت با افزایش نرخ رسمی دالر به دنبال کسب در آمد ارزی بوده 
است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال ۷۴ به باالی ۴۹.۴ درصد 
افزایش داد. شوک دوم ارزی در زمان دولت اصالحات در سال ۸۰ 
رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دالر از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال 
یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شــد. اما نرخ غیررسمی ارز در بازار 
به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز 
بــا اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ ریال به ۷,۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی 
فقط ۹ دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت در این دوره 
هــم به دنبال افزایش درآمد ریالی از فــروش ارز در بازار آزاد برای 
جبران کســری بودجه بوده است. بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت 
سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک 
ارزی، نرخ ارز از ســال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصالحات تغییری 
نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت 
و نرخ تورم را در ســال ۸۰ در حد ۱۱.۴ درصد بود، در سال ۸۱ به 
۱۵.۸ درصد افزایش یافت. یکی از دالیل کم اثر بودن شوک ارزی 
بر نرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده 
است. شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی 
و عدالت خواهی اتفاق افتاد. در این دوره نرخ رســمی ارز تقریباً در 
یک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود، در سال های ۸۴ تغییرات 
کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز ۱۰,۰۰۰ ریال گذشت 
و با وارد کردن اولین شــوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دالر 
از ۱۰,۳۶۴ ریال به ۱۲,۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارز غیررســمی 
در بازار به ۱۸,۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ 
تــورم را در دوره دوم تصدی دولت مهرورزی افزایش داد. این روند 
افزایشی نرخ تورم که از ســال ۹۰ پس از شوک ارزی شروع شده 
بود به نرخ حدود ۳۴.۷ درصد رسید. باالترین نرخ تورم در ۱۷ سال 
گذشته بود. شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و 
امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاســت های 
مالی و پولی انقباضی از ســال ۹۳ روند کاهشــی را طی کرد و در 
ســال های ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت 
ایجاد شوک های متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه ســال ۹۷ و در پی بی تدبیری 
مسئوالن ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درباره اعالم تک نرخی 
کردن ارز و عرضه و اختصــاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تقریباً 
به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه ســکه از ســوی بانک مرکزی، 
بزرگترین التهابات و بهم ریختگی ارزی و سکه را در تاریخ اقتصاد 
کشور رقم زدند. در نتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش 
داد. پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به 
مقدار کّمی تغییرات و افزایش ۷ برابری نرخ دالر و ریال و افزایش 
تعرفه های کاالهای واداتی و محاســبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش 
یافته یک شــوک قیمتی زیادی به کاالهای اساســی و ضروری و 
سایر کاالها وارد کرد. گرچه دیرهنگام تعرفه های برخی از کاالهای 
وارداتی کاهش یافت اما اثرات قیمتی کاالها با توجه به چسبندگی 

قیمت ها، همچنان باقی است.

سـرمقـاله
چگونه می توان از فقیرتر شدن جامعه جلوگیری کرد؟

استاندار خراسان رضوی:
ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی نخستین راهبرد اقتصادی است

مشــهد _ استاندار خراسان رضوی نخســتین راهبرد اقتصادی استان را ممانعت از تعطیلی واحدهای 
تولیــدی ذکر کرد و گفت: افزون بر این هیچ واحد تولیدی نباید راکد بماند. به گزارش خبرنگار مهر، 
یعقوبعلی نظری ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی با تاکید بر تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در تدوین نقشه اقتصادی اظهار کرد: مشارکت 
فعاالن بخش خصوصی برای تدوین نقشــه اقتصادی استان به منظور حل مسائل و ارایه راهکارها در 
این خصوص نیاز است. استاندار خراسان رضوی افزود: از دیدگاه مدیریت عمومی خیلی مهم است که 
مسائل و مشکالت و همچنین خالها توسط فعاالن اقتصادی فهرست شود. وی بیان کرد: براساس این 
فهرست مزیتها و مسائل اقتصادی خراسان رضوی تهیه و یک بسته حرکتی در این زمینه تعریف می 
شــود، در این راستا می توان برخی زنجیره های تولید در استان از جمله زنجیره های حوزه معدن را 
کامل کرد. نظری گفت: دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی آماده واگذاری امور به بخش خصوصی 
هستند و به واقع دولت نباید تصدی گری در امور داشته باشد حتی این مهم را برای بخش نظارت نیز 
قائل هســتیم. استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خانه صنعت ظرفیت مطلوبی در مدیریت امور دارد 
و در واقع باید مدیریت فعاالن اقتصادی توســط خود آنان انجام گیرد. وی خســتین راهبرد اقتصادی 
استان را ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: افزون بر این هیچ واحد تولیدی نباید 
راکد بماند، زمانی که فعاالن اقتصادی همیار همدیگر برای رفع مشکالت باشند، حتی نیازی به وجود 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم نیست. نظری گفت: تالش برای احیای واحد تولیدی که 
با همه ســرمایه و دســتگاه ها و ماشین آالت راکد است، بهتر از ایجاد کارخانه یا واحد تولیدی جدید 
در استان است، لذا راهبرد دوم باید احیای واحدهای راکد باشد. استاندار خراسان رضوی راهبرد سوم 
در اقتصاد استان را افزایش بهره وری دانست و گفت: واحدهای صنایع غذایی یا کارخانه های آرد که 
کمتر از ظرفیت اســمی خود فعالیت دارند، با افرایش بهره وری در آنها می توان ظرفیت تولیدشان را 
افزایش داد، این موضوع با بروز رسانی و آموزش نیروهای انسانی قابل انجام است. وی راهبرد چهارم در 
اقتصاد خراسان رضوی را ایجاد ظرفیتهای جدید ذکر و بیان کرد: نمی توان مانع از ایجاد ظرفیتهای 
جدید در قالب صدور مجوزهای تولید شد اما می توان آنها را هدایت و کنترل کرد. نظری تشکل سازی 
و حل مســائل اقتصادی از مجراهای تشکیالتی را از دیگر وظایف فعاالن اقتصادی در خراسان رضوی 
برشمرد و گفت: ساماندهی بخش تولید استان را می توان از طریق تکمیل زیرساختهای انرژی مانند 
آب و برق با سرمایه گذاری خود فعاالن اقتصادی محقق کرد. استاندار خراسان رضوی گفت: ماموریتی 
که از به اتاق بازرگانی مشهد ذیل قرارگاه حمایت از فعالیتهای اقتصادی داده شد، جذب سرمایه های 
خــرد مردمی بود تا از این ظرفیت بتوان مردم را توانمند کرد، خانه صنعت نیز باید برنامه های پیش 
برنده و پیشــران داشته باشد. وی با اشاره به قول مساعد فعاالن اقتصادی خراسان رضوی برای ایجاد 
هزار مگاوات برق خورشیدی گفت: خانه صنعت می تواند روی تولید برق از طریق انرژی بادی و انرژی 
خورشــیدی تمرکز ویژه نماید و حرکت صنعت را در استان سرعت بخشد. نظری با تاکید بر تکمیل 
زنجیره های تولید در خراســان رضوی اظهار داشت: در این راستا افغانستانی ها انگیزه بیشتری برای 

سرمایه گذاری در مشهد دارند.

گوشــی های آیفــون ۱۴ فیک یــا کپی معموال 
به صورت قاچاق وارد کشور شده و شماره سریال  
آنها جعل می شــود و فروشــش هم غیر قانونی 
است. به گزارش ایســنا، امروزه افراد بسیاری به 
خرید گوشــی آیفون عالقه مند و از طرفداران پر 
و پا قرص این برند هســتند؛ به گونه ای که پس 
از عرضه هر مدل جدید این گوشی به بازار، سعی 
در تهیه آن دارند؛ اما باتوجه اینکه این گوشــی 
یکی از محصوالت گران قیمت و لوکس محسوب 
می شود، ممکن است برخی در کنار عالقه مندی 
به تهیه آن، بودجه کافی برای خرید نداشته باشند 
و در نتیجه به سراغ تهیه و خرید فیک یا کپی این 
مدل گوشی که از نظر ظاهری بسیار شبیه به مدل 
اصلی آن است می روند. این موضوع در ایران هم 
باب شــده و می توان بسیار راحت صاحب گوشی 
آیفون فیک شــد که بسیار ارزان تر از اصل آن در 
دســترس است. به اعتقاد کارشناسان، نکته مهم 
این است که آیفون های فیک فقط از نظر ظاهری 
به نســخه اصل آن شباهت دارند و در بخش های 
دیگر تفاوت ها بسیار است. به عبارتی همزمان با 
افزایش قیمت گوشــی های آیفون، بازار خرید و 
فروش گوشــی های فیک آیفون به دلیل افزایش 
تقاضا داغ شــده اما ســوالی که مطرح می شود 

این است که این گوشــی ها چگونه وارد کشور و 
رجیستری می شوند؟ با بررسی سایت های فروش 
آنالین و فروشــگاه های فــروش موبایل می توان 
مشخص شد بســیاری به صورت دست فروشی به 
فروش این گوشی ها که گفته شده قیمتش یک 
پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام می کنند. اغلب 
این گوشی های فیک ســاخت کشورهایی مانند 
تایلند، چیــن و فیلیپین هســتند اما چگونگی 
ورود آن به کشــور هنوز مشــخص نیست اما به 
دلیل وفور بــاالی آن در بازار، به نظر می رســد 
واردات این گوشــی عالوه بر مســافری نیست، 
به صورت قاچاق هم وارد کشــور می شــوند.  در 
همین رابطه مهدی محبی- رئیس اتحادیه صنف 
دســتگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی 
استان تهران - درباره این موضوع به ایسنا گفت: 
معموال آیفون های ۱۴ کپی به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند و سریال های آن هم جعل شده و 
فروشش هم غیرقانونی است. وی با بیان اینکه در 
زمینه نظارت بر آیفون های ۱۴ کپی، اگر شکایت 
به ما اعالم شود، حکمش را می دهیم و مشخصا 
فروش آن را تخلــف می دانیم، درباره قیمت های 
آیفون هــای ۱۴ کپی تصریح کــرد: در رابطه با 
قیمت های این نوع گوشی به دلیل اینکه اطالعاتی 

کافی در این زمینــه ندارم، نمی توانم قیمت های 
دقیق این گوشی ها را اعالم کنم. مجبی در ادامه 
سخنانش تأکید کرد: آیفون های ۱۴ کپی به دلیل 
اینکه به صورت قاچاق وارد می شوند رجیستری 
آنها هم جعلی است. به عبارتی این گوشی ها از راه 
قانونی وارد کشور نمی شوند و غیرقانونی هستند؛ 
چون گمرکی گوشی اپل از ارزش قانونی آن کاال 
بیشتر اســت و به همین دلیل قانونی وارد نشده 
و کاالی فیــک هم که اجازه ندارد به جای اصلی 
وارد  شود زیرا تخلف محسوب می شود. وی گفت: 
ممکن است گوشی فیک و قاچاق، قطع شود و هر 
اتفاقی برایش رخ دهد، چون قانونی وارد کشــور 
نشده اســت و رجیستری که احتماال بر روی آن 
خورده اســت هم غیر قانونی اســت بنابراین اگر 
در مکانی کپی های این مدل از گوشی به فروش 
برسد و ما شناسایی کنیم، نامه آن را به سازمان 
صمت ارسال خواهیم کرد. رئیس اتحادیه صنف 
دســتگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی 
اســتان تهران در پایان خاطر نشان کرد: توصیه 
می شود مردم هر گوشی را از هر فروشگاه یا از هر 
طریقی تهیه یا خریداری می کنند، حتما از طریق 

#۷۷۷۷* استعالم بگیرند

گول آیفون های کپی برابر اصل را نخورید

در حــال حاضر ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ نفر بیکار در 
کشور داریم که ۴۲.۴ درصد از آنها یعنی ۹۰۵ هزار و ۸۲۸ 
نفر، در گروه فارغ التحصیالن آمــوزش عالی قرار دارند. به 
گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی 
کار در پاییز ســال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه 
شده، نشــان می دهد که ۹۰۵ هزار و ۸۲۸ نفر از جمعیت 
فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند؛ یعنی در پاییز امسال، 
۱۲.۵ درصد از کل جمعیت فعــال فارغ التحصیل آموزش 
عالی، بیکار بوده اند که نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰، معادل 
۱.۳ درصد کاهش را نشــان می دهد. همچنین ۴۳۶ هزار 
و ۲۴۷ نفــر از این جمعیت را مــردان و ۴۶۹ هزار و ۵۸۱ 
نفــر را زنان به خود اختصاص می دهنــد؛ از نظر درصدی 
نیز نــرخ بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان ۸.۶ درصد و 
گروه زنان ۲۱.۴ درصد است. نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

در گروه مردان در پاییز ســال ۱۴۰۱ نسبت به پاییز سال 
۱۴۰۰، ۱.۵ درصــد و در گروه زنان، ۱.۲ کاهش را نشــان 
می دهد. ۴۲.۴ درصــد از بیکاران کشــور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هســتند همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و 
۱۳۶ هزار و ۸۲۸ نفر بیکار در کشــور داریم که بررســی 
ســهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت 
بیکار کشور« حاکی از آن اســت که ۴۲.۴ درصد بیکاران 
کشور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که 
این سهم در پاییز سال ۱۴۰۰، معادل ۴۲.۳ درصد بود که 
بیانگر رشد ۰.۱ درصدی تعداد فارغ التحصیالن بیکار است. 
البته سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با 
رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۶ درصد افزایش 
داشته و از ۲۵.۸ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۴ درصد 

در پاییز سال ۱۴۰۱ رسیده است.

۹۰۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده

تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب 
پذیری از جرایم مالی

هشدار قالیباف به آذربایجان درباره تبعات بلندمدت هرگونه تصمیم 
احساسی پس از حادثه اخیر

معاون وزیر اقتصاد از شناســایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشــویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از 
قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای 
قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم تدوین شده است. به گزارش ایسنا، هادی خانی - رئیس مرکز اطالعات مالی - اظهار کرد: هرگونه 
ارتــکاب جرم مالی و پولی کــه از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تالش برای آوردن آن به جریان 

سالم اقتصاد پولشویی است

پرداخت خسارت به کسب وکارهای اینترنتی

 تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالیهمتی: مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه »شوی تبلیغاتی« است
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گزیده خبر

توصیههایتخصصیمحسنیاژهایبهمسئوالنستادیقوهقضاییه
رئیس قوه قضاییه گفت:باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی 
نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت 
به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال 
کنیم. به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، حجت  االسالم 
والمســلمین محسنی اژه ای، امروز دوشــنبه )۱۰ بهمن( طی سخنانی در 
جلســه مشترک شــورای عالی قوه قضاییه با شــورای قضایی استان ها که 
بصورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی 
و پیگیری اجرای فرامین و سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری برگزار 
شد، با تبریک اعیاد رجبیه و والدت امیرالمؤمنین علی )ع( و امام جواد )ع( 
و همچنیــن ایام اهلل دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی 
اســت تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه مان در 
پیمودن مسیر متعالی انقالب اسالمی داشته باشیم و سنجش کنیم که در 
کدام نقطه از این مســیر نورانی هستیم و در چه بخش هایی خدایی ناکرده 
غفلــت کردیم یا با تنــدی و کندی مواجه بودیم. وی با اشــاره به اهمیت 
اجرایی سازی تمام و کمال سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان 
داشــت: ما در دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را 
با برنامه ریزی و عقالنیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو 
مطلوب تری به مردم و نظام اســالمی خدمت کنیم. وی با اشاره به ضرورت 
و اهمیت همفکری و همکاری افزون تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: 
هر مقدار که بتوانیم در موضوعــات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در 
داخل و خارج از دســتگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و ســودمند خواهد بود. 
رییس دستگاه قضا بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: 
باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته 
باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه 
ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی 
در کار ما وجود دارد، نســبت به رفع آن کوشا باشیم. همچنین چنانچه در 
هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم 
و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت 
گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم. »شایســته ساالری« از دیگر تاکیدات 
رئیس قوه قضاییه در این نشســت بود؛ وی در همین راستا گفت: شایسته 
ســاالری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمان ها 
امری الزم است اما در مقطع فعلی، ضروری تر است؛ باید نه در حرف بلکه در 
عمل، شایسته ساالری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران 
دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و 
مهم به آنها اهتمام داشته باشند. وی خطاب به رؤسای کل دادگستری های 
سراسر کشور دستور داد که نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر 
و پویا و همه جانبه داشــته باشند تا امور در دستگاه قضایی، بهتر، سریع تر و 
کم هزینه تر پیش روند و ادامه داد: نظارت رؤســای کل دادگســتری ها باید 
شــامل همه مراجع و واحدهای قضایی اعم از دادسراها، دادگاه های بدوی، 

تجدیدنظر، بخش های ستادی و غیره در استان محل مسئولیت شان باشد.
 محســنی اژه ای تصریح کرد: رؤسای کل دادگســتری ها به صورت ویژه و 
مســتمر بر دادســراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا 
پرونده ها با تأخیر در رســیدگی همراه نباشــند؛ بعضاً مشــاهده شده که 
پرونده ای بالغ بر ســه سال در دادگاه یا دادســرا مانده است؛ در این قبیل 
موارد رؤسای کل دادگستری ها بررسی ها و پیگیری های مقتضی را صورت 
دهند که دلیل ماندن ســه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟ وی در 
ادامه بر اهمیت متناســب بودن قرارهای صادره برای متهمین تاکید کرد و 
بیان داشت: بعضاً مشاهده شــده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد 
اما برای او یک وثیقه ســنگین صادر شــده تا در بازداشت بماند یا اینکه به 
نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان بر بوده است؛ این موارد 
ممکن است مسئولیت شــرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئوالن دادسرا 
نســبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه 
داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می شود، این 
بازداشــت باید در کمترین زمان ممکن باشد. وی اظهار داشت: رؤسای کل 
دادگســتری ها بر احکام دادگاه های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی 
و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشــتری داشته باشند؛ صدور احکام 
جایگزین حبس پســندیده است ولی بعضاً احکامی تحت عنوان »جایگزین 
حبس« صادر می شوند که معقول به نظر نمی رسند. رئیس قوه قضاییه افزود: 
چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع باالتر مشاهده 
شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و 
چنانچه الزم است، مقدمات ارائه آموزش های مقتضی را برای چنین قضاتی 
فراهم آورد. وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از ســوی یک قاضی، 
خالف بّین شرع تشخیص داده می شــود و برای آن درخواست اعمال ماده 
۴۷۷ می شود، رئیس کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال 

قرار دهد که به چه علت این حکم خالف بّین شرع را صادر کرده است.
وی بــا تاکیــد مؤکد بــر اهمیت نظارت بــر واحدهای اجــرای احکام در 
دادگستری ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیت یافته، با گذشت 
۲ ســال، هنوز اجرا نشــده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی 
اســت که برای صدور یک حکم، تالش های فراوانی در مراجع و واحدهای 
قضایی صرف می شود و هزینه های مادی و معنوی زیادی پرداخت می شود؛ 
بنابراین رؤســای کل دادگســتری ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت 
بیشــتر و ویژه تری داشته باشند. محسنی اژه ای در ادامه خطاب به رؤسای 
کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها دستور داد نسبت به مقوله 
»پیشــگیری از وقوع جرم« و »استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل 

اختالف و استعدادهای مردمی« اهتمام بیشتری داشته باشند.

هشدارقالیبافبهآذربایجاندربارهتبعاتبلندمدت
هرگونهتصمیماحساسیپسازحادثهاخیر

رئیس مجلس شورای اســالمی در جریان سخنرانی در اجالس 
اتحادیه مجالس کشــورهای عضو شــورای همکاری اســالمی 
پیشنهادی ابتکاری حاوی ســه راهبرد با عنوان »جهان اسالم؛ 
همبســتگی برای صلح و توســعه پایدار« ارائــه و تبیین کرد و 
همچنین نســبت به تبعات بلند مدت هرگونه تصمیم احساسی 
از ســوی جمهوری آذربایجان پس از حادثه اخیر به این کشور 
هشــدار داد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف امروز )دوشنبه 
۱۰ بهمن ماه( در هفدهمین نشســت کنفرانس اتحادیه از بین 
المجالس کشورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی بیان کرد: 
جناب آقای صالح قوجیــل، رییس محترم مجلس امت الجزایر، 
جناب آقای ابراهیم بوغالی، رییس محترم مجلس ملی جمهوری 
الجزایر، رؤســای محترم مجالس، رؤســای محترم هیأت های 
نمایندگی مجالس، خانم ها و آقایان، مایه خرســندی است که 
در هفدهمین نشست کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای 
عضو ســازمان همکاری اسالمی حاضر هســتم. رئیس مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: این فرصت را غنیمت شــمرده، از 
اقدامات شایســته مجالس جمهوری الجزایر به ویژه تالش های 
برادران گرامی ام جناب آقای صالح قوجیل رییس محترم مجلس 
االمه الجزایر و جناب آقای ابراهیم بوغالی رییس محترم مجلس 
ملــی الجزایر برای میزبانــی گرم و تمهیدات عالــی مربوط به 
برگزاری این نشست قدردانی می کنم. همچنین مراتب قدردانی 
خود را از جناب آقای قریشی نیاس دبیرکل محترم اتحادیه بین 
المجالس کشــورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و همکاران 
ایشان برای کار حرفه ای آنان در برنامه ریزی نشست و تهیه اسناد 
آن اعالم می کنم. جهان اســالم در دوره معاصر نقشی درخور و 
متناسب با ظرفیت ها و امکانات نظام بین الملل  ایفا نکرده است

وی بیان کرد: آقای رییس، جهان اســالم در دوره معاصر به رغم 
برخورداری از غالب مؤلفه های الزم قدرت مانند پیشینه تاریخی 
و تمدنی غنی، منابع طبیعی هنگفت، جغرافیای گسترده، تنوع 
اقلیمی و جمعیت باال، متأســفانه نقشــی درخور و متناسب با 
ظرفیت ها و امکانات نظام بین الملل ایفا نکرده است. خوشبختانه 
طی چند دهه اخیر با وجود فراز و نشــیب های فراوان، به یُمن 
دستیابی ملل مسلمان به توسعه در ابعاد گوناگون، شاهد شکل 
گیری تحرکی نوین برای بازگشت شایسته امت اسالمی به مدار 
ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود در ترسیم نقشه آینده 

جهان هستیم. 

رهبر انقالب:رفعفقر،مشکلمعیشتیورفاهخانواربدونرشداقتصادی

عالجپذیرنیست
رهبر انقالب فرمودند: ما در کشــور به طور محســوس 
مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار داریم و این بدون 
رشــد اقتصادی عالج پذیر نیســت. اگر بخواهیم فقر را 
برطرف بکنیم و رفاه خانوار را در کشــور رشــد بدهیم 
این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور و بدون این 
امکان ندارد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، 
جمعی از کارآفرینان، تولیدکننــدگان و دانش بنیان ها 
صبــح امروز )دوشــنبه( بــا حضور در حســینیه امام 
خمینی)ره( با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند. رهبر 
معظم انقــالب در دیدار با تولیدکنندگان تاکید کردند: 
یــک مطلب کوتــاه میخواهم به مســئولین محترمی 
که اینجا نشســته اند، بخصوص معاون اّول محترم، که 
اینجا هســتند، بگویم. این مطالبی را که این دوستان 
گفتند،  با دّقت به خاطر بســپارید. اینها صرفاً گزارش 
نبود؛ گزارش بــود، همراه گزارش، گالیه هم بود. و این 
گالیه هایی که اینجا کردند، تقریباً همه اش، به نظر من 
درست است. همه  آنچه که گفتند، به عنوان توّقعاتی که 
از دولت و از مســئولین و از شخص بنده دارند، توّقعات 
درستی است. برای همه  این چیزهایی که این دوستان 
گفتند، کارگروه تشــکیل بدهید؛ در این کارگروه حتماً 
بایســت از نیروهای مباشِر کار اســتفاده بشود، حضور 
داشته باشند، همین هایی که اینجا صحبت کردند، این 
آقایان، و دیگرانی که هستند، نظرات آن ها گرفته بشود 
و پیگیری بشود. ایشان همچنین فرمودند: ما در کشور 
به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار 
داریم  و این بدون رشد اقتصادی عالج پذیر نیست. اگر 
بخواهیم فقر را برطرف بکنیم و رفاه خانوار را در کشور 
رشد بدهیم این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور 

و بدون این امکان ندارد.

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی مصوبه ضدایرانی پارلمان اروپا را اقدام تبلیغاتی و 
سیاسی و بدون وجاهت قانونی دانست و گفت که این مصوبه »شو تبلیغاتی« است. حسن همتی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به مصوبه ضدایرانی پارلمان اروپا علیه  سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: مصوبه پارلمان اروپا اقدام تبلیغاتی و سیاسی و بدون 
وجاهت قانونی است؛ البته می توانند به این مصوبه وجاهت قانونی بدهند بدین شکل که یک کشور اروپایی دادگاه فرمایشی تشکیل 
داده و در آن دادگاه چند نفر از منافقین را هم جمع کرده و اتهامی درست کنند منتها مطمئن باشند که این کار برای آن ها تبعات سنگینی به دنبال دارد به طوری 
که ما نه تنها مقابله به مثل می کنیم که یک قدم جلوتر هم می رویم. وی با یادآوری این که »سپاه پاسداران جز نیروهای رسمی مسلح کشورمان است«، افزود: سپاه 
پاسداران جایگاه خاصی میان مردم و جمهوری اسالمی دارد؛ لذا اگر مصوبه پارلمان اروپا را قانونی کنند، ما هم اقدامات قانونی انجام می دهیم که به ضرر آن ها خواهد 
بود. وی با تاکید بر این که »مصوبه پارلمان اروپا شو تبلیغاتی است« گفت: این مصوبه تا این لحظه شو تبلیغاتی بوده مگر این که شورای وزیران اتحادیه اروپا این موضوع 
را تصویب کنند که آن هم مراحل قانونی و حقوقی دارد؛ باز هم می گویم که در صورت رخ دادن این اتفاق ما به جد و دقیق مقابله به مثل می کنیم. عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در پایان خاطرنشــان کرد: اروپایی ها مستقل نبوده و نوکر آمریکا هستند به طوری که هر چه آمریکا و رژیم صهیونیستی به 

اروپایی ها دیکته کنند را انجام می دهند.

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه با محکوم کردن حمله اخیر به مجتمع کارگاهی یک تاسیسات نظامی در اصفهان نسبت به 
پیامدهای غیر قابل پیش بینی چنین اقداماتی هشدار داد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امورخارجه روسیه امروز )دوشنبه( در بیانیه ای تاکید کرد که مسکو به شدت حمله پهپادی اخیر به تاسیسات نظامی در 
ایران را که می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد، محکوم می کند. وی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: ما هر گونه 
اقدام تحریک آمیزی را که به طور بالقوه می تواند به تشدید غیر قابل کنترل تنش ها در یک منطقه نه چندان آرام منجر شود، به 

شــدت محکوم می کنیم. چنین اقدامات مخربی می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای صلح و ثبات در خاورمیانه داشته باشد. در ساعات ابتدایی روز یک شنبه 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از حمله ناموفق به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان خبر داد و اعالم کرد که این حمله هیچ 
گونه تلفات و خسارات چندانی نداشته است.  به گزارش ایسنا، وزارت دفاع ایران با انتشار اطالعیه ای درباره جزئیات این حادثه اعالم کرد: شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ 
حوالی ساعت ۲۳:۳۰ حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفت و خوشبختانه با پیش بینی ها و تمهیدات پدافندی 
صورت گرفتــه یکــی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شــدند. وزارت دفاع در بخش دیگری از این 
اطالعیه با تاکید بر اینکه این حمله ناموفق تلفات جانی نداشته است، درباره میزان آسیب واردشده به این مرکز نظامی، اعالم کرده است: این حادثه آسیب جزیی به 

سقف کارگاه وارد کرده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت های مجموعه ایجاد نکرده است.

هشدار مسکو نسبت به پیامدهای حمله پهپادی به تاسیسات همتی: مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه »شوی تبلیغاتی« است
نظامی در اصفهان

جزئیاتمراسم۱۲بهمن۱۴۰۱تهراناعالمشد
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان تهــران گفــت: مراســم ویــژه یــوم اهلل ۱۲ بهمــن امســال در حــرم مطهــر امــام خمینــی )ره( از ســاعت ٩ صبــح 
برگــزار می شــود و ســخنران ایــن مراســم دکترقالیبــاف ریاســت محتــرم مجلــس شــورای اســالمی اســت. بــه گــزارش ایســنا، ســید محســن محمــودی پیــش از ظهــر 
دوشــنبه ۱۰ بهمــن مــاه ۱۴۰۱ در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه کــه در شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی برگــزار شــد، خاطــر نشــان کــرد: 
ــر دســتان جانشــین  چهــل وچهارمیــن ســالگرد ورود حضــرت امــام خمینــی )ره ( را در شــرایطی گرامــی می داریــم کــه پرچــم ایــن انقــالب شــکوهمند اســالمی ب
ــه ســوی اهــداف متعالــی در حــال  ــا نشــاط تر از همیشــه در گام دوم انقــالب ب ــوده و انقــالب اســالمی ب برحــق ایشــان رهبــر معظــم انقــالب همچنــان در اهتــزاز ب

حرکــت اســت.
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گزیده خبر

کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا:
مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم است 

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: به هیچ وجه در هیچ کشوری برای خصوصی 
سازی چنین ســازو کاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در 
ایران یک چیز جدید،  عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربه ای 
برای روند خصوصی سازی نداشته است. مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم 
اســت / هیچ کشوری چنین روند خصوصی سازی را نداشته است . مرتضی 
افقه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات مصوبه مولدسازی 
و انتقادات بر مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اظهار داشت: در ابتدا 
باید بگویم اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی ســازی 
این اموال یک اصل پذیرفته است اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به 
همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه ساز 
و کاری این واگذاری ها انجام می شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.

وی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشــد که این امــوال به فروش بروند و وارد 
بودجه شــوند باید صرف هزینه های پروژه های عمرانی شوند و نه هزینه ها 
جاری. این دارایی ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل 
شــدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشــته باشد و اگر دولت آن را 
صرف هزینه های جاری کند، عمال آن را سوخت کرده  است. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که می تواند بدون 
فــروش نفت مملکت را اداره کند اما امروز از پــس آن بر نمی آید بنابراین 
دست به هرچیزی می زند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، گفت: 
ســوال اساســی این است که فرض بر اینکه دولت امســال بتواند از طریق 
منابع مورد نیاز را تامین کند، برای ســال آینده چه برنامه ای دارد و چگونه 
می تواند منابع مورد نیاز و کســری بودجه را تامین کند. امســال از محل 
فروش دارایی ها تغذیه می کنند ســال آینده چه اقدامی انجام خواهند داد و 
چه چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟ افقه ادامه داد: مســاله دیگر 
جنبه های حقوقی و اجتماعی این مصوبه اســت، این اســامی که از این در 
هیات 7 نفره واگذاری دیده می شود هیچ تخصصی، دانش کافی و تجربه ای 
در واگــذاری و مولدســازی دارایی های دولت و مســائل و پیچیدگی های 
آن ندارند. از ســوی دیگر بعید اســت که بخش  خصوصی واقعی نسبت به 
خرید این اموال و دارایی ها اقدام کند، بنابراین احتماال این دارایی ها نصیب 
بخش های خصولتی ها شوند و تنها انتقال دارایی صورت می گیرد. وی افزود: 
موضوع این است که این اقدام را یک دولت حداقلی انجام می دهد و دولتی 
که نماینده اقلیت باشــد درآمد حاصل از فروش آن را صرف سالیق اقلیت 
جامعه خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از جنبه های متعدد 
و مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی این مصوبه زیر سوال بوده و 
مصونیت قضایی این هیات بسیار سوال برانگیز، قابل نقد و قابل تامل است، 
اظهار داشت: باید توجه داشت خصوصی سازی که از دولت مرحوم هاشمی 
رفسنجانی شروع  شد، فســاد انگیز پیش رفت. ساختارهایی که در کشور 
حاکم است بستر فســاد را فراهم می کند در دهه های گذشته شرایط بهتر 
بود، خصوصی سازی ها به این سمت رفت که اموال ارزشمند دولت را به افراد 
خاص و با نفوذ و بعضا بستگان واگذار کردند. امروز که این مصونیت قضایی 
را در نظــر گرفتند و برای منتقدان هم مجازات تعیین کردند در واقع عمال 
زمینه فســاد را ایجاد کردند و این مصوبه عمال فســادزا و تاراج اموال مردم 
اســت. افقه درباره اجرای چنین سازوکاری برای واگذاری در سایر کشورها 
گفت: به هیچ وجه در هیچ کشوری برای خصوصی سازی چنین سازو کاری 
به اجرا نرســیده و این مصوبه برای مولدســازی در ایران یک چیز جدید،  
عجیب و غریب اســت و هیچ کشوری چنین تجربه ای برای روند خصوصی 
ســازی نداشــته اســت. وی درباره این ادعا که در این شرایط و با توجه به 
تجارب مدیران پیشین و درگیری آنها با پروسه های قضایی، مدیران حاضر 
جرات تصمیم گیری در واگذاری ها ندارند، اظهار داشت: موضوع ساختار است 
و ســاختار به گونه ای است که از یک طرف زمینه فساد را ایجاد و از طرفی 
این بستر را ایجاد می کند که افراد مواخذه شوند. اگر این موضوع درست هم 
باشد، افراد حاضر در هیات واگذاری باید کسانی باشند که به لحاظ سالمت 

اقتصادی، تجربه و تخصص و تسلط بر ساختارها شناخته شده باشند.

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده
یک کارشناس حوزه کار افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را راهکاری 
موثر در جهت کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: تصویب افزایش 
حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین 
اجتماعی باید به دور از هرگونه تبعیض مزدی باشد. حمید نجف در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار اظهار کرد: بر اســاس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد در 
شورای عالی کار به شکل سه جانبه و متشکل از نمایندگان کارفرما، 
کارگر و دولت صورت می گیرد، بنابراین اظهارنظر درباره دســتمزد 
کارگران خارج از شورای عالی کار پذیرفته نیست و تاثیری در تعیین 
حداقــل مزد نــدارد. وی ادامه داد: با این حال حقوق و دســتمزد و 
درصدی کــه دولت برای کارمندان خود در بودجه می بیند، در روند 
تصویب دســتمزد کارگران مشــمول قانون کار به طور غیرمستقیم 
تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در بودجه برای 
کارمندان تصویب شود حتما باید برای جامعه کارگری و بازنشستگان 
هم لحاظ شود چون فرایند تعیین حقوق کارگران از مجرای شورای 
عالی کار می گذرد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در بودجه 
سال آینده افزایش پلکانی حقوق دیده نشده و باید اصالح شود، گفت: 
اگر درصد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی هستیم 
افزایش حقوق ها باید به شــکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل 
بگیران از درصد بیشــتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در 
مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثر بگیران شود. نجف 
گفت: این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق 
و دســتمزد تمام گروه ها اعم از کارکنان و بازنشســتگان کشوری و 
لشگری و تامین اجتماعی ناترازی در پرداختی ها را نداشته باشیم. به 
گفته وی اگر افزایش پلکانی در بودجه لحاظ نشود، اختالف طبقاتی 
در ســال آینده ادامه خواهد یافت و این مســاله موجب نارضایتی و 
ســرخوردگی طبقه محروم و فرودست و اقشار کم درآمد و متوسط 

جامعه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

 تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی 
خبر داد و گفــت: در حالی که بســیاری از قوانین مبارزه با 
پولشــویی تا پیش از دولت ســیزدهم بر زمین مانده بود، در 
دولت ســیزدهم تمرکز بر اجرای قوانیــن در این حوزه بوده 
و نزدیک به ۸۰ درصد ســند آســیب پذیری کشور از جرایم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. به گزارش 
ایسنا، هادی خانی - رئیس مرکز اطالعات مالی - اظهار کرد: 
هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه 
بــه وجود می آید و تــالش برای آوردن آن به جریان ســالم 
اقتصاد پولشویی اســت و یکی از وظایف حاکمیت در قانون 
مبارزه با پولشــویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. 
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹7 و 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه های 
اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شــده و مشخص است 
چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های 
مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی 
و حقوقی تعریف شــود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه 
کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد. خانی 
همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با 
حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطالعات و مسئوالن 
نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد 
اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو 
هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد و دستورالعمل های الزم 
برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مســتمر در دســتور 
کار دارد. معان وزیر اقتصاد درباره روش های شناسایی جرایم 
پولشــویی یادآور شد: در قالب شرکت های صوری، کارت های 
بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال امالک و اموال 
این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می شود. شناسایی 
فعالیت های مشــکوک به پولشویی بر اســاس شاخص های 
مخصوص هر دســتگاه، طبق اعالم وزارت اقتصاد، وی گفت: 
تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید 
بر اســاس  شاخص هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و 
ابالغ شده معامالت مشکوک را شناسایی و اعالم کنند.  خانی 

یادآور شــد: اعالم رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر 
عهده دســتگاه متولی اســت و آن را به مراکز اطالعات مالی 
اعالم می کنند. معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطالعات مالی 
برای گزارش دهی دستگاه های اجرایی سامانه ای ایجاد کرده 
و به همه دسترسی داده است تا اطالعات معامالت مشکوک 
را اعالم کنند؛ دســتگاه هایی که به ســامانه متصل نشده اند، 
شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می شود. ۹۰۰ 
دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند

وی افزود: تعداد قابل توجهی از دســتگاه ها در گذشته به این 
ســامانه  وارد نشــده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر 

مجموعه ها که به این ســامانه متصل نشــده اند را شناسایی 
کردیــم که تاکنون ۳۰ تــا ۴۰ درصد آنها به ســامانه اعالم 
معامالت مشکوک ما متصل شــده اند. رئیس مرکز اطالعات 
مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا 
پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی 
بســیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی 
گذشته و اجرا نشده و اعالم شاخص ها از سوی مرکز اطالعات 
مالی انجام نشــده بود؛ ما با اعالم این شاخص ها و شناسایی و 
نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه ها در اعالم معامالت 
مشــکوک ســعی در اجرای قوانین و مقــررات مغفول مانده 

کردیم. خانی مبارزه با پولشــویی را ترکیبی از فرهنگ سازی 
و آموزش های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و 
افزود: کسانی که درگیر پولشویی و عالقمند به فساد هستند 
خــود را بــه روز کرده و می کنند و لذا مبارزه با پولشــویی و 
مبارزه با فســاد به طور مستمر و به روز انجام می شود. معاون 
وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دســتگاه ها از جمله 
سازمان امور مالیاتی در زمینه اطالع رسانی و همچنین مبارزه 
با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، امکان دریافت 
اطالعات مردمــی هم داریم اما تمرکز مــا در ابتدای اجرای 
قانون در دســتگاه های مختلف به عنوان زیرساخت ها است و 
باید کامل شــود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم. فعال سازی 
۵۰ درصدی ظرفیت ها در مبارزه با پولشویی  خانی گفت: در 
7 ماه گذشته رشد فعال ســازی ظرفیت های دستگاه ها را در 
زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.

وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی 
آسیب  پذیری و هزینه های کشــور در حوزه پولشویی داریم  
کــه در حوزه های مختلف بیمه، بازار ســرمایه، بانکی و چند 
بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از 
اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش 
از 7۰ درصد آن در کمتر از هشــت ماه گذشته از سوی مرکز 
اطالعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه 
با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد 
شناسایی ظرفیت های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم 
و اخیرا نیز تفاهم نامه پنج جانبه ای درباره این تقسیم کار ملی 
بین دســتگاه های دخیل در مبارزه با پولشــویی و مفاسد به 
امضا رسیده است. خانی همچنین اعالم کرد: در همین مدت 
۴۶۰۰ فرد حقیقی مشــکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را 
شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند 
و فعالیت مالی و تراکنش های مالی باالیی داشتند. وی فقدان 
پرونده مالیاتی برای کســانی که درآمد باالیی دارند در کنار 
شاخص های دیگری همچون شغل، سن و شاخص های دیگر 
مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر 

دانست. 

ســخنگوی بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد خســارت کسب وکارهای اینترنتی بیمه شده ارائه کرد. به گزارش ایسنا، محید مشعلچی 
در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا صنعت بیمه بودجه ای برای کسب وکارهای اینترنتی بیمه شده که به دلیل 
اختالل در اینترنت آسیب دیده اند در نظر گرفته است یا خیر، گفت: باید بررسی شود که آیا این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی 
است یا خیر. البته مبدأ و ماخذ این موضوع وزارت اقتصاد است و اگر این وزارت خانه تشخیص دهد باید بررسی کنیم ببینیم بیمه برای 
جبران خســارت چه کاری می تواند انجام دهد. وی ادامه داد: البته پوشــش های بیمه ای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده است و 
ریسک کسب و کارهای ناشی اختالل اینترنت را پوشش می دهد، اما در ماه های اخیر بودجه ای برای جبران خسارت در نظر گرفته نشده بود. سخنگوی بیمه مرکزی در ادامه 
درمورد ضریب نفوذ بیمه در کشور توضیح داد: ضریب نفوذ دو مولفه حق بیمه تولیدی و GDP دارد؛ بنابراین منعطف است و ثابت نیست. وضعیت رشد بیمه در کشور بهتر از 
سایر مولفه های اقتصادی بوده است. استارت افزایش ضریب نفوذ بیمه از سال ۱۳۹۰ زده شد و فرض بر این بود که اگر همه مولفه های اقتصادی در کشور درست باشد، حق 
بیمه تولیدی ساالنه ۵۰ درصد زیاد شود تا به هفت درصد ضریب نفوذ برسیم. مشعلچی ادامه داد: بنابراین شرط بر این شد که رشد اقتصادی ساالنه هشت درصد و تورم زیر ۸.۸ 
درصد باشد که این اتفاق رخ نداد. طبق برنامه ریزی های انجام شده ضریب نفوذ تا پایان سال به ۳.۲ درصد می رسد. وی در ادامه درمورد اتصال شرکت های بیمه به سامانه سپاس 
اظهار کرد: نسخه پیچی الکترونیک تکلیف دولت ها در سال های قبل بوده است و بیمه های پایه به دلیل تنوع انواع بیمه ها راحت توانستند نسخه پیچی را تا حد زیادی جلو ببرند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره مند می شوند و افرادی که کتمان درآمد 
دارند، جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد که در این راستا برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی 
که برای عملکرد ســال گذشته اظهارنامه ارائه نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است. به گزارش ایسنا، داود منظور 
مــودی مداری و مودی محوری را از اصول اولیه نظام مالیاتی دانســت و گفت: بخش قابل توجهی از فعاالن اقتصادی، پرداخت 

مالیات را وظیفه قانونی خود دانسته و با خود اظهاری، کار وصول مالیات را تسهیل می کنند. در همین راستا مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره مند شده و افرادی 
که کتمان درآمد دارند جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با تاکید بر شناسایی مودیان جدید، اظهار کرد: از این 
پس نظام مالیاتی برای افرادی که فعالیت اقتصادی دارند اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی کنند، اظهارنامه برآوردی تولید می کند. طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، وی 
تصریح کرد: در این راستا برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اظهارنامه 
ارائه نکرده بودند بر اساس اطالعات موجود در سامانه ها، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است. منظور با بیان این که هدف سازمان امور مالیاتی کشور رعایت عدالت 

مالیاتی است، خاطرنشان کرد: باید مالیات را براساس اصل توانایی پرداخت، دریافت کنیم و کلیه اقدامات نظام مالیاتی برای تحقق این هدف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر دادپرداخت خسارت به کسب وکارهای اینترنتی

معافیت مالیاتی برای خوش حساب ها
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افت قیمت نفت در آستانه نشست کمیته وزارتی نظارت بر اوپک
قیمت های جهانی نفت خام در آستانه برگزاری نشست کمیته وزارتی 
نظــارت بر توافق کاهش عرضه اوپک پــاس و بانک مرکزی آمریکا 
کاهش یافت. افت قیمت نفت در آســتانه نشســت کمیته وزارتی 
نظارت بر اوپک به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز 
دوشنبه )دهم بهمن ماه( پس از چند جلسه افزایش در پی احتمال 
ثابت نگه داشــتن برنامه کاهش عرضه نفت ائتاف تولیدکنندگان 
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک موسوم 
به اوپک پاس و انتظار ســرمایه گذاران برای خروجی نشست بانک 
مرکزی آمریکا کاهش یافت. قیمت شاخص نفت خام برنت در ساعت 
۷ و ۱۰ روز دوشنبه با ۷۴ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش به ۸۵ دالر و 
۹۲ سنت برای هر بشکه رسید. نفت خام شاخص دبلیوتی آی آمریکا 
با ۶۱ ســنت یا ۰.۸ درصد افت ۷۹ دالر و ۷ ســنت برای هر بشکه 
دادوستد شد. بازار به طور کلی از بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
انتظــار این را دارد که نرخ بهــره را حداقل ۲۵ واحد افزایش دهد و 
این موضوع باعث تشــدید نگرانی ها در این باره می شود که افزایش 
هزینه های استقراض بانک مرکزی آمریکا برای طوالنی مدت سبب 
افت تقاضای سوخت در بزرگ ترین کشور مصرف کننده نفت جهان 
شود. سرنا هوانگ، رئیس بخش تحلیل APAC در مؤسسه ورتکسا در 
این باره گفت: احتمال می رود قیمت نفت به دلیل افزایش احتمالی 
نرخ بهره در نشست آینده بانک مرکزی کاهش می یابد. تغییر برنامه 
کاهش عرضه نفت اوپک پاس در نشســت کمیته وزارتی نظارت بر 
توافق اعضای این ائتاف دور از انتظار اســت. با این حال نشانه ای از 
افزایش صادرات نفت خام از پایانه های دریای بالتیک روسیه در یکم 
فوریه ســبب شد دو شــاخص برنت و دبلیوتی آی نخستین کاهش 

هفتگی خود را در سه هفته گذشته ثبت کنند.
تحلیلگران بانک ملی استرالیا در یادداشتی تحقیقاتی اعام کردند که 
انتظار نمی رود تغییری در برنامه عرضه نفت اوپک پاس در نشست 
پیش رو اعام شــود و انتظار می رود تفسیر چشم انداز از سوی بانک 

مرکزی آمریکا محرک اصلی چشم انداز در کوتاه مدت باشد.

تولید روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی
رئیــس امــور هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت 
مجتمــع گاز پارس جنوبی مقــدار تولید و صادرات 
ســبد متنوع تولید محصوالت جانبی این مجموعه 
را تشــریح کرد. به گزارش ایلنــا از وزارت نفت، علی 
احمدی در این باره اظهار کرد: شــرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی از بزرگ تریــن تولیدکننده های گاز و 
محصوالت جانبی در ایران و خاورمیانه است و تولید 
گاز این مجموعه از ۱۳ پاالیشگاه اکنون روزانه بیش 
از ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز است. تولید روزانه ۱۶ 
میلیون مترمکعب گاز بیش از تعهد وی با بیان اینکه 
با تاش کارکنان این مجتمع گازی توانســتیم در ۹ 
ماهه امسال، ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش تولید داشــته باشیم، افزود: این گاز فرآورش 
شــده برای مصرف تجاری، خانگی و صنایع عمده به 
خط سراسری تزریق می شود، همچنین تأمین کننده 
پتروپاالیش  خوراک شرکت های پتروشیمی بوشهر، 
کنگان و پتروشــیمی پارس اســت، افــزون بر این 

تأمین کننده کمبود خوراک پاالیشگاه فجر جم تا ۴۰ 
میلیون مترمکعب در روز هستیم. تولید روزانه بیش 
از ۷۰۰ هزار بشــکه میعانات گازی در پارس جنوبی/ 
بیش از ۴۸۰ هزار تن گوگرد به شرق آسیا صادر شد 
تولید بیش از ۱۸۶ میلیون بشــکه میعانات گازی تا 
پایان آذرماه رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید 
شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه 
این مجموعه همچنین بزرگ تریــن تولیدکنندگان 
میعانات گازی در خاورمیانه اســت و روزانه بیش از 
۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در این ۱۳ پاالیشگاه 
تولید می شــود، گفت: در ۹ ماه امسال بیش از ۱۸۶ 
میلیون بشــکه میعانات گازی در مجتمع گاز پارس 
جنوبی تولیدشده که نســبت به سال پیش افزایش 
قابل توجهی داشته است و شرکت پاالیش نفت ستاره 
خلیج فارس، پتروشــیمی برزویه و مقاصدی که در 
مرکز ایران است از منابع و محل مصرف این میعانات 

بهره می برند که از طریق تانکر بارگیری می شود.

صادرات نفت خام ایران در نوامبر ســال ۲۰۲۲ میادی به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ماه دسامبر هم به باالترین 
سطح در ۴ سال گذشته رسید و آنطور که مسووالن اعام کرده اند تا هشت سال آینده ظرفیت تولید به ۵.۷ میلیون بشکه می رسد 
موضوعی که به گفته کارشناســان در صورت تحقق شــرایطی می تواند امکان پذیر باشد. به گزارش ایسنا، در حالی که بازارهای 
جهانی نفت خام با چشــم انداز تحریم ها علیه روســیه تحت فشار بوده، روند رو به افزایش صادرات نفت خام ایران برای بازار نفت 
که با چشم انداز تحریم ها علیه نفت روسیه زیر فشار است، تسلی بخش خواهد بود. بر اساس داده های مؤسسه های ورتکسا و کپلر، بخش عمده ای از محموله های نفت 
خام ایران به مقصد چین بارگیری می شوند.  مؤسسه مشاوره انرژی فکتس گلوبال انرژی )FGE(، پیش بینی کرد که فروش محموله های نفت خام و فرآورده های نفتی 
ایران در سال ۲۰۲۳ میادی روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می یابد. این جهش در حالی رخ داده است که تحریم ها علیه مسکو، عرضه نفت از سوی این تولیدکننده 
کلیدی بازار را با چالش روبه رو خواهد کرد. این شــرایط برای آمریکا و متحدانش که خواهان قیمت های پایین نفت هســتند و در عین حال ســعی در محدود کردن 
صادرات نفت ایران با هدف فشار بر تهران دارند، پیچیده است. چند بازرگان نفتی بر این باورند که ایاالت متحده آمریکا از تداوم افزایش فروش محموله های نفت خام 
ایران تا زمانی که به ثبات قیمت نفت کمک می کند، خرسند است، ویتول اعام کرده که احتمال دارد واشینگتن اجازه دهد نفت خام ایران حتی بدون حصول توافق 

هسته ای افزایش یابد.

بهره مندی بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری کشور از آب سالم و پایدار و و همچنین افزایش ظرفیت نیروگاه های برق کشور در 
چهار دهه گذشته به بیش از ۸۹ هزار مگاوات از دستاوردهای صنعت آب و برق است. به گزارش ایسنا، بهره مندی مناطق مختلف 
کشور از آب سالم و پایدار از جمله وظایف اصلی دولت محسوب می شود؛ در راستای تحقق این اصل از ابتدای انقاب اسامی ایران 
تا به امروز اقدامات بنیادینی صورت گرفته و وزارت نیرو به عنوان یکی از ارکان دولت به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آب در 
شهرها و روستاهای کشور برنامه های مختلفی را پیش بینی و اجرایی کرده است. بر اساس آخرین آمار دفتر برنامه ریزی راهبردی 

و تلفیقی وزارت نیرو، میزان بهره مندی جمعیت شهری از آب سالم، بهداشتی و پایدار در ابتدای دولت سیزدهم برابر با ۹۹.۸۷ درصد است، این در حالی است که این 
عدد در ابتدای انقاب اسامی ۷۴.۶ درصد را شامل می شد. همچنین بر اساس این آمار، میزان بهره مندی جمعیت روستایی کشور در سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۲ درصد 
بوده که با اقدامات جهادی صورت گرفته برای تامین آب شرب سالم و پایدار، میزان بهره مندی روستاها از این امکان در دی ماه سال جاری به بیش از ۸۵ درصد رسیده 
اما در بخش احداث و راه اندازی تصفیه خانه های آب شهری نیز شاهد حرکت رو به پیشرفت کشور هستیم؛ در ابتدای انقاب اسامی مجموع کشور از ۲۷ تصفیه خانه 
آب شهری بهره مند بود، اما امروز این عدد به ۱۶۹ تصفیه خانه شهری ارتقا یافته است. در حوزه اجرای طرح های ویژه آبرسانی دولت سیزدهم نیز اجرای ۸۷ طرح ویژه 
در دستور کار قرار گرفت؛ در این باره ساخت ۳۲ تصفیه خانه آب به ظرفیت ۲.۶۵ میلیون مترمکعب در روز، احداث ۱۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب و نیز راه اندازی 

سامانه های نمک زدایی در مناطق مختلف پیش بینی شده است.

افزایش ۸۹ هزار مگاواتی نیروگاه ها طی ۴ دههجهش صادرات و تولید نفت ایران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بهروز مرادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و مدعی 
ست سند مالکیت شش دانگ پاک ۹۰۶۴ فرعی ۵۸ بخش ۱۴ دیواندره 
سند  که  شده  گم  نامعلوم  علت  به  انتظام  شهرک  دیواندره  آدرس  به 
و  صادر   ۱۱۲ جلد  دفتر   ۳۸۲ صفحه   ۱۵۳۷۶ ثبت  ذیل  آن  مالکیت 
تسلیم گردیده است لذا باستناد قسمت ۵ ماده -۱۲۰اصاحی آئین نامه 
قانون ثبت متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بابد ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید درغیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل داده خواهد شد. رئیس 

اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره، برزگر .م الف۲۶۴
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امسال 7000 ایثارگر در طرح پایش سالمت شرکت کردند
معاون بهداشــت ودرمــان بنیاد 
شهید وامور ایثارگران استان قم 
گفت:  از ابتدای امســال تاکنون 
7003 نفر از خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران در طرح پایش 
سالمت شرکت کردند. به گزارش 
ایثار واحد استان قم، دکتر علی محمد عینی افزود: از این تعداد 6037 نفر 
والدین و همسر معظم شهدا و 966 نفر از جانبازان معظم استان هستند که 
در این طرح تحت ویزیت و درمان قرار گرفتند. وی ادامه داد: در قالب طرح 
پایش سالمت جامعه هدف مشمول با مراجعه به پزشکان طرف قرارداد روند 
درمان را پیگیری می کنند. همچنین جانبازان و والدین شــهدا که قادر به 
حضور در مطب پزشکان نیستند، در منزل درمان آنان مورد پیگیری قرار می 
گیرد. دکتر عینی افزود: امسال با 35 پزشک 87 مرکز درمانی 28 داروخانه 
و 97 مرکز پیراپزشکی قرارداد منعقد شده است وی عنوان کرد: هم اکنون 
20000 نفر از جامعه ایثارگری استان تحت پوشش بیمه پایه و 35000 نفر 

تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.
تولید حدود ۱۴0 هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری کرج

شــهردار کرج از تولید ۱38 هزار 
تن آســفالت گرم از ابتدای سال 
تا پایان دی ماه ســال جاری در 
عمران  سازمان  آسفالت  کارخانه 
و بازآفرینی فضاهای شهری خبر 
داد. مهرداد کیانــی  این خبر را 
اعالم کرد و گفت: این میزان آســفالت گرم در دو شیفت کاری و به صورت 
میانگین در هر شیفت از روزهای کاری به میزان 582 تن آسفالت تولید شده 
است. وی اضافه کرد: از این میزان آسفالت تولید شده 9۴ هزار و 229 تن به 
صورت مکانیزه و 33 هزار و 236 تن به صورت دستی به منظور لکه گیری در 
سطح مناطق ده گانه شهر کرج توزیع شده است. شهردار کرج عنوان کرد: بر 
اساس تفاهم نامه ای که با اداره بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی )ع( 
و اداره کل نوسازی مدارس استان البرز صورت گرفته است، کارخانه آسفالت 
سازمان عمران و بازآفرینی در ازای دریافت قیر رایگان از سوی این نهادها، 
سه هزار و 258 تن آسفالت به اداره کل بسیج سازندگی و هفت هزار و ۴2۴ 
تن آسفالت به اداره کل نوسازی مدارس استان البرز تحویل داده است. وی 
خاطر نشان کرد که هشــت هزار و ۱22 تن آسفالت بازیافتی تا پایان دی 
ماه در مجموعه تولیدات و کارخانجات ســازمان عمران بازآفرینی فضاهای 
شــهری تولید شــده که در تولید این نوع آســفالت هزار و 202 تن تراشه 
آســفالت بازیافت و به چرخه مصرف بازگشته است. به گفته شهردار کرج 
بودجه پیشنهادی سال ۱۴02 سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
کرج برای پروژه خدمات مهندسی، خرید مصالح و تولید آسفالت )قیر، شن 
و ماسه، قیر پلیمری، سوخت و... ( 200 میلیارد تومان و برای پروژه تراش، 
قیرپاشی، حمل و پخش، لکه گیری مکانیزه، آسفالت و آسفالت سطح شهر 
به صورت برآورد کل 50 میلیارد تومان بوده که تقدیم شورای اسالمی شهر 

کرج شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

 پایش مصرف گاز افزون بر 27 هزار مورد ازمراکز دولتی و عمومی
مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان با اشاره به خبر فوق از پایش مصرف 
گاز افــزون بر 27 هزار و ۱92  مورد  ازمراکز  دولتی  و عمومی  اســتان از 
ابتدای آذر ماه  ســال جاری  تاکنون خبر داد.علی طالبی   در این خصوص 
گفت: بر اســاس بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهور به کلیه ادارات و 
ســازمان های دولتی،   از ابتدای آدر ماه  ۱۴0۱  ، فرآیند پایش اندازه گیری 
و نظــارت مصرف گاز طبیعی  تمامی ســازمان ها، ادارات و مراکز دولتی و 
عمومی، مساجد، حسینیه ها و مدارس استان   در برنامه نظارت  و ارزیابی  
قرار گرفت که به قوت در حال انجام اســت.  وی ادامه داد: حسب بخشنامه 
ابالغی، دمای رفاه   باید بین ۱8 تا 2۱ درجه ســانتی گراد تعیین شــده که 
در این راســتا مراکز عمومی و دولتی فوق الذکر با رعایت دمای  مورد نظر   
در مصــرف گاز نهایت صرفه جویی را به عمل آورند. طالبی اظهار داشــت: 
بر اســاس ابالغیه مذکور ادارات و مؤسسات دولتی استان باید تجهیزات و 
سیســتم های گرمایشی را یک ســاعت قبل از آغاز وقت اداری روشن شده 
و یک ســاعت قبل از پایان وقــت اداری و در روزهای تعطیل هم خاموش 
کنند. وی تصریح کرد: برابر برنامه های تدوین شده با هماهنگی دستگاه های 
مرتبط، در راستای کنترل دمای رفاه تاکنون، 27 هزار  و ۱92 مورد بازدید 
و پایش مصرف روزانه انجام شده که نتیجه آن صدور 3 مورد ممانعت، 352 
مورد اخطار برای ادارات پرمصرف بوده اســت. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان در خاتمه یادآور شد: در مرحله پایش ، کارشناسان  شرکت جهت 

بهبود کار، راهکارها و توصیه های الزم را به ادارات مربوطه ارائه می کنند  .
مدیرعامل گاز گلستان در مرکز سامد استان حضور خواهند یافت

درراستای مسئولیت های اجتماعی،به منظورپاسخگویی مستقیم وبالواسطه 
به سئواالت، درخواست ها ومشکالت مطرح شده ازسوی شهروندان گلستانی 
،مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در مرکزسامد استان حضور خواهند 
یافت.علی طالبی،به منظور پاسخگویی مســتقیم و بالواسطه به سئواالت، 
درخواست ها ومشــکالت مطرح شده از سوی شهروندان گلستانی درمرکز 
سامانه ارتباط مردم ودولت )سامد( مستقر دراستان گلستان از ساعت ۱0 الی  
۱2 روز دوشنبه دهم بهمن  ماه ۱۴0۱  پاسخگو خواهند بود.درهمین رابطه 
هم استانیهای عزیزمی توانند ســئواالت موردنظر خود را پیرامون مباحث 
گازرسانی،خدمات رسانی،نصب انشعاب، اشتراک پذیری،امداد رسانی، اداری 
ویا هرگونه مشــکل، نقطه نظرویا پیشــنهادی دارند می توانند درهر نقطه 
ازاســتان با برقراری ارتباط با شــماره تماس ۱۱۱ کــد 2 با مدیرعامل گاز 
گلستان مطرح نموده تا بصورت مستقیم پاسخ خود را دریافت و راهنمایی 

های الزم انجام پذیرد.

مراکز تجاری رسمی ایران در منطقه راه اندازی می شود
مدیر کل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: 
مراکز تجاری با هدف تسهیل ارائه خدمات و معرفی کاالها به فعاالن 
اقتصادی در دیگر کشــورها در حال ایجاد هســتند و تا اکنون 9 
مرکز تجاری رســمی راه اندازی شده و به زودی مراکز دیگری نیز 
افتتاح می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم رحمت اهلل خرمالی در 
همایش معرفی توانمندی های ایران در کشــورهای حوزه آسیای 
میانه، قفقاز و روســیه اظهار داشت: مراکز تجاری با هدف  تسهیل 
ارائه خدمات و معرفی کاالها به فعاالن اقتصادی در دیگر کشور ها 
در حال ایجاد هســتند و تا اکنون 9  مرکز تجاری رســمی در این 
کشورها راه اندازی شده که به زودی مراکز دیگری نیز به این تعداد 
اضافه می شــود. وی با تاکید بر اینکه راه اندازی مراکز تجاری در 
کشورهای هدف به نفوذ در بازار کمک می کند، اظهار داشت: چهار 
هدف اصلی برای این مراکز تعیین شده است که ارائه خدمات کسب 
و کار و مشاوره به فعاالن اقتصادی و شرکت های تولیدی صادرات 
محور یکی از آنها محســوب می شود که می تواند امکان ورود کاال 
به بازار هدف را بســنجد و قابلیــت موجود را با تبیین گزارش های 
اولویت بندی شده در بازار ارائه و قوانین مربوط به استاندارد، گمرک 

و قرنطینه را شناسایی کند.
تجارت 3 میلیارد دالری میان ایران و قزاقستان هدفگذاری شد

خرمالی تاکید کرد: مشارکت در حوزه رویدادهای تجاری به عنوان 
در زمینه اعزام فعاالن اقتصادی به نمایشــگاه های داخلی کشــور اندازی مراکز تجاری است که با معرفی هیات های تجاری می تواند نماینده ســازمان توسعه تجارت با مجوز رسمی، از دیگر اهداف راه 

اقدام کند. وی خاطرنشان کرد: برخی مراکز تجاری خدمات خوبی 
را تاکنون ارائه و با جذب ســرمایه گذاری و تولیدات مشــترک در 
جهت توسعه تجارت اقدام کرده و با نفوذ در بازار گسترش مبادالت 
را به ثمر نشانده اند. مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان 
توسعه تجارت، با بیان اینکه ارائه خدمات حقوقی و مالکیت فکری 
ثبت شــرکت ها از دیگر وظایف مراکز تجاری اســت، گفت: ضعف 
آگاهی شــرکت ها در چگونگی ثبت و حضور در بازارهای هدف از 
مشکالتی اســت که توسعه تجارت را کند کرده است که این روند 
با حضور مراکز تجاری تســهیل می شــوند. وی با بیان اینکه ارائه 
خدمات اطالع رسانی و تبلیغات از فعالیت های در نظر گرفته شده 
برای مراکز تجاری است، تاکید کرد: باید همایش هایی برای ایجاد 
فرصت تجاری با کمک مراکز تجاری برگزار شود تا با معرفی بازارها، 
توسعه صادرات و واردات محصوالت بر اساس شناخت باشد. خرمالی 
تصریح کرد: مراکز تجاری می توانند در زمینه پشتیبانی و لجستیک 
برای جذب شــرکت های فعال در این بخش اقدام کنند و همراهی 
این شــرکت ها را برای توسعه تجارت حتی در زمینه واردات جلب 
کنند که با توجه به امضای موافقتنامه تجارت آزاد ظرفیت فراوانی 
در این بخش نیز ایجاد شده است. وی افزود: همچنین در حوزه نقل 
و انتقــال مالی بانکی، با توجه به تحریم ها مراکز تجاری می توانند 
همراهی های الزم را انجام دهند و با نرخ کمتری ارزها را به کشور 

منتقل کنند که می تواند در توسعه تجارت موثر واقع شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی رهبری در دیدار با نمایندگان فرمودند 
که معادن کشور را فعال کنید و در اسناد باالدستی نظام از جمله برنامه ششم و بودجه ساالنه 
نیز آمده که باید معادن پیشرانه تولید کشور باشند اما امروز معادن تعطیل شده و حق و حقوق 
مردم توسط وزیر در حال پایمال شدن است. به گزارش ایسنا، شهباز حسن پور نماینده سیرجان 
و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جلسه روز دوشنبه ۱0 بهمن ۱۴0۱ 
مجلس در تذکری به هیئت رئیسه مجلس با طرح این پرسش که ترک فعل دولت را چه کسی 
باید پیگیری کند؟ و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کجاست؟ اظهار کرد: سال تمام شد اما 
یک ریال از تبصره ۱8 تخصیص داده نشده است؛ این در حالیست که در مجلس مطرح شد که 
با تبصره ۱8 مسائل و مشکالت مردم حل می شود و تولید رونق پیدا می کند و کارگاه های نیمه 

تعطیل مجددا به تولید برمی گردند.

نماینده قروه در مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: که باید برای جلوگیری از ضرر و زیان 
تولید کنندگان محصول سیب زمینی عوارض گمرکی کم شود تا آنها بتوانند محصوالت خود 
را صادر کنند. به گزارش ایســنا، پرویز اوسطی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی 
در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: افزایش عوارض گمرکی محصول سیب زمینی 
باعث توقف صادرات و افت قیمت عمده فروشــی شــده که اینها با هزینه تولید آن همخوانی 
نــدارد. وی اضافه کرد: با توجه به وجود صدهــا هزار تن محصول مازاد و نیاز داخل و نزدیک 
شــدن به فصل برداشت مناطق گرمسیر، امکان کاهش قیمت بیشتر سیب زمینی وجود دارد 
پس برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشــتر تولید کنندگان عوارض گمرکی کم شده تا زمینه 

صادرات آن فراهم شود.

اوسطی: عوارض گمرکی صادرات سیب زمینی کاهش پیدا کندحسن پور: امروز خودرو در کشور یک رانت و فساد است

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام حقوقی  اجرای  اجرایی 0۱00۴33شعبه  پرونده  مفاد  اجرای  در 
زمین  مقدار 5/۱۱ هکتار  دارد  نظر  در  دیواندره  دادگستری شهرستان 
دیم به قیمت پایه ای 000/920/925/6 ریال و مقدار 8۱69/0 هکتار 
روستای  در  واقع  ریال  ای000/900/8۱6  پایه  قیمت  به  آبی  زمین 
مورخه  در  مزایده  از طریق  را  لطفی  رحیم  مرحوم  ماترک  از  دره  مره 
2۴/۱۱/۱۴0۱ ساعت ۱۱ صبح در دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی به 
فروش برساند کسانی که تمایل به خرید دارند میتوانند از ملک مزبور 
اجرا  این  به  پیشنهادی  قیمت  اعالم  به  نسبت  و  بازدید  از جلسه  قبل 
اقدام و در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید ۱0 درصد بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر 
ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت 
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
میگردد. مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه مرادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و مدعی 
ست سند مالکیت شش دانگ پالک 3۴5 فرعی 66 بخش ۱۴ دیواندره به 
آدرس دیواندره قریه کسنزان به علت نامعلوم گم شده که سند مالکیت 
 ۱3952033200700۱53۴ الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  ذیل  آن 
صادر و تسلیم گردیده است لذا باستناد قسمت 5 ماده -۱20اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بابد 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید درغیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض 
داده  تحویل  متقاضی  به  و  صادر  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند 
خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره، برزگر .م الف268

برای نخستین بار؛
 پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد

پاالیشگاه  بار  نخستین  برای  گفت:  اصفهان  پتروپاالیش  هلدینگ  مدیرعامل 
اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد.

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پتروپاالیش  هلدینگ  بین الملل 
با  قدیری  محسن  دکتر  اصفهان، 
اشاره به گزارش عملکرد پاالیشگاه 
به  سودآوری  زمینه  در  اصفهان 
اظهار  بورسی  شرکت  یک  عنوان 
داشت: ضمن ابراز خرسندی باید 

یادآور شوم که ما در  9 ماهه سال ۱۴0۱ موفق به کسب 26 هزار میلیارد تومان 
به دوره  این دوره نسبت  افزود: سود هر سهم در  است. وی  سود خالص شده 
مشابه سال مالی گذشته ۱73 درصد رشد داشته است که با این میزان رشد، 
پاالیشگاه اصفهان در بین شرکت های پاالیشی و نفتی پذیرفته شده در بورس 
رتبه اول را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
نرخ  با  خام  نفت  نرخ  تفاوت  کاهشی  روند  بودن  یکسان  رغم  علی  کرد:  اضافه 
به  پاالیشی که منجر  بین شرکت های   ))Crack Spread نفتی  فرآورده  های 
زیان شرکت هایی همانند پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان و پاالیش 
نفت تبریز در مقایسه عملکرد سه ماهه سوم سال جاری با سه ماهه سوم سال 
گذشته شده است، شرکت پاالیش نفت اصفهان در این دوره در سود ناخالص ۴0 
درصد نیز رشد داشته است. وی تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسی شدن و از ۱۴ سال گذشته بهترین عملکرد 
ابراز داشت: همه  را در سال جاری به خود اختصاص داده است. دکتر قدیری 
این دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش به ویژه هیات مدیره 
و مدیران و روسای شرکت به واسطه ُحسن تعلق خاطر به شرکت پاالیش نفت 

اصفهان به دست آمده است.

تجارت آزاد بین ایران و سوریه غیرفعال است
رئیــس ســازمان توســعه تجارت ایــران با بیان اینکــه در حــال حاضر تجــارت آزاد بیــن ایران 
و ســوریه غیرفعــال اســت، اظهــار امیــدواری کرد کــه تا چند ماه آینــده تجــارت آزاد ایــران با 
ســوریه فعال شــود. تجــارت آزاد بین ایران و ســوریه غیرفعال اســت به گــزارش ایلنا، علیرضا 
پیمــان پــاک با بیان اینکــه در حال حاضــر تجــارت آزاد بین ایران و ســوریه غیرفعال اســت، 
رئیس ســازمان توســعه تجــارت ایــران اظهــار امیــدواری کرد که تا چنــد ماه آینــده تجارت 
آزاد ایــران بــا ســوریه فعــال شــود. معــاون وزیــر صمت با تاکیــد بر اینکه یکــی از مهمترین 
الزامــات بحث امتیازات تعرفه ای اســت، عنــوان کرد: در بازار کشــورهای مختلف صدها برند و 

بنگاه هــای اقتصادی در حال فعالیت هســتند.
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گزیده خبر

رشد ۲۰۰ درصدی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج توسط بانک سینا نسبت به سال قبل

پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان در بانک سینا تا پایان دی ماه 
ســال جاری از رشد 200 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، این بانک همراســتا با نظام بانکی در 
حمایت از بخش  های مختلف جامعه و عمل به مســئولیت های اجتماعی تا 
پایان دی ماه ســال جاری تعداد چهار هزار و 182 فقره وام قرض الحســنه 
ازدواج به ارزش بیش از پنج هزار و 750 میلیارد ریال پرداخت کرده اســت 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.

این بانک همچنین عالوه بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در زمینه های 
مختلف اقتصاد، به منظور حمایت ازمســتاجران تا پایان دی ماه سال جاری 
شش هزار و 995 فقره وام به ارزشی بالغ بر سه هزار و 950 میلیارد ریال به 

صورت ودیعه مسکن به افراد فاقد مسکن پرداخت کرد.
تسهیالت آسان با طرح »بهارانه« بانک آینده

بانک آینده به منظور پاســخ گویی به نیازهای ُخرد جامعــه و با هدف ارائه 
تســهیالت آسان به ســپرده گذاران و مشــتریان حقیقی، تسهیالت طرح 
»بهارانه«، مبتنی بر میانگین حساب های جاری را در بازه زمانی محدود، ارائه 
می  کند.این تسهیالت تا سقف 3میلیاردریال، ویژه مشتریان حقیقی بر اساس 
میانگین گیری 3ماهه از حســاب جاری؛ یک و نیــم برابر و میانگین گیری 
4ماهه؛ دو برابر، پرداخت می شود. بازپرداخت این تسهیالت، 24ماهه و سود 
 A آن 18درصد اســت.برای آن دسته از مشــتریان که دارای رتبه اعتباری
هستند، اخذ این تسهیالت بدون معرفی ضامن و با چک صیادی، امکان پذیر 

خواهد بود.

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری 
صورت گرفت؛

ارسال و توزیع ۲۰۰۰ تخته پتو میان زلزله زدگان خوی
در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری 
در همان ساعات اولیه وقوع زلزله و بنابر دستور رییس گروه مالی گردشگری 
تعداد 2000 تخته پتو به منظور کمک رســانی بــه آوارگان و زلزله زدگان 
شهرســتان خوی به دلیل برودت هوا و یخبندان در منطقه ارســال شد.به 
گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، پتوهای ارسالی به منطقه زلزله 
زده،در راســتای ابراز همدردی و نوع دوستی با زلزله زدگان خوی از طریق 
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی )س( و مقامات اســتانی و محلی تحویل 
و توزیع شــد.بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی )س( وابسته به گروه مالی 
گردشگری، از سال 93 تاسیس شده و تمام فعالیت های آن طبق سیاست 
های هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت بانک گردشگری انجام می 
شــود.این گزارش حاکیست: زمین لرزه ای به بزرگی 5.9 درجه در مقیاس  
امواج درونی ) ریشتر( ساعت 21 و 44 دقیقه شنبه شب )8بهمن( شهرستان 
خوی در شــمال آذربایجان غربی را لرزاند.شهرستان خوی یکی از مناطق 
سردسیر استان آذربایجان غربی اســت.این زمین لرزه در مناطق زیادی از 
اســتان به ویژه شهر ارومیه احســاس و باعث نگرانی مردم شد.زلزله خوی 
سبب آسیب رسیدن 20 تا 50 درصدی به واحدهای مسکونی در 70 روستا 

شده است.طبق آخرین آمار این زلزله 81۶ مصدوم و سه نفر فوتی داشت.
عملکرد سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی )BIB( بانک توسعه صادرات در دی 

ماه 14۰1 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از شــرکت خدمات 
انفورماتیک ، شمار یکهزار و 900 کاربر با هویت شخص حقوقی در سیستم 
اینترنت بانک اشــخاص حقوقی حضور دارند.در دی ماه 1401 کاربران یاد 
شده در این سامانه تعداد 330 انتقال وجه به حساب دیگران با مجموع رقم 
41 میلیاردریال انجام داده اند.همچنین در ماه گذشته تعداد ۶73 تراکنش 
انتقال وجه بیــن بانکی با رقم 343میلیارد ریــال و 2098 مورد تراکنش 
پرداخــت پایا با مجموع مبلغ 179 میلیاردریال در ســامانه اینترنت بانک 
اشخاص حقوقی انجام شده است.براساس این گزارش، در سامانه BIB تعداد 
کل تراکنشــهای انتقال وجه ماهانه 3153 مورد بوده است که بالغ بر 578 

میلیاردریال گردیده است.
ششمین نشست شورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد

ششمین نشست شورای اطالع رسانی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به میزبانی بانک صادرات ایران و حضور رئیس مرکز اطالع رســانی 
و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نائب رئیس هیئت مدیره بانک 
صادرات ایران و رؤســای روابط عمومی دستگاه های زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و با تاکید بر هم افزایی، مسأله شناسی و مخاطب شناسی 

برای انعکاس مطلوب اقدامات و دستاوردها در مشهد مقدس برگزار شد

.افزایش 4۹۲ درصدی وصول مطالبات در صندوق تامین خسارت های بدنی
آمار و اطالعات ثبت شده نشان می دهد که وصول مطالبات بر اساس اقساط 
پرداخت شده در 9 ماهه نخست ســال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، بیش از 492 درصد افزایش یافته است.به گزارش روابط عمومی 
صندوق تامین خسارت های بدنی ، وصول مطالبات در 9 ماهه سال 1401 
در مقایسه با 9 ماه 1400 از 22 میلیارد تومان به 134 میلیارد تومان رسیده 
اســت که این موضوع افزایش 492 درصدی را در این مدت نشان می دهد. 
همچنین تعداد مقصرین در بازه 9 ماهه نیز تغییر کرده  و از 11هزار و 573 
مقصر در سال 1400 به 1۶ هزار و 554 هزار مقصر در 1401 رسیده است.

صرفه جویی اقتصادی با برقی شدن قطار تهران - مشهد
به گفته یکــی از مدیران پیشــین راه آهــن ایران، 
برقی کردن قطار تهران - مشــهد هم به  واسطه آثار 
اقتصادی و اجتماعی برای مردم یک ضرورت اســت 
و هــم مســتقیما روی کاهش هزینــه دولت تاثیر 
می گذارد. عباس قربانعلی بیک در گفت وگو با ایسنا، 
بیــان کرد: قطارهای ما از حدود 47 ســال پیش که 
توربوترن )قطارهای سریع السیر( وارد ایران شد، سیر 
بیشــتری دارند یعنی در حال حاضر قطاری نداریم 
که سرعتش مانند  47 سال پیش باشد، با وجود این 
اکنون تمایل مردم به ســفرهای هوایی افزایش یافته 
و علت این نیاز هم زمان ســیر کمتر با هواپیما است. 
وی با بیان اینکه برقی کردن قطار تهران-مشهد هم 
یک ضرورت است و هم اقتصادی است، گفت: ممکن 
اســت راه اندازی مترو یک ضرورت باشد اما به خودی 
خود اقتصادی نیســت، بلکه اثراتش اقتصادی است، 
زیرســاخت مترو درآمد ندارد اما منجر به یک سری 
صرفه جویی های اجتماعی می شــود؛ در مقابل برقی 
کردن تهران - مشــهد هم به  واســطه آثار اقتصادی 
و اجتماعــی برای مــردم یک ضرورت اســت و هم 
مســتقیما روی کاهش هزینه دولت تاثیر می گذارد. 
این پیشکســوت حوزه حمل ونقل ریلی با اشــاره به 
صرفه جویی اقتصادی با برقی شــدن قطارها، اظهار 
کرد: اگر پروژه تهران - مشهد برقی شود، در سال اول 
بیش از یک میلیارد دالر به نفع دولت است. این پروژه 
عالوه بر کاهش مصرف ســوخت، کاهش تصادفات 
جاده ای و کاهش زمان ســیر مســافر، هزینه خرید 
ناوگان را کم می کند و مســافر را با واگن و لکوموتیو 
کمتر می تــوان جابه جا کرد. برای مثال اگر بخواهیم 
20 میلیــون مســافر را با لکوموتیــو دیزلی جابه جا 
کنیم، 1000 واگن می خواهیم، اما با لکوموتیو برقی 
به 250 واگن نیاز داریــم. قربانعلی بیک درباره علت 

صرفه جویی بــا قطارهای برقی توضیح داد: علت اول 
این اســت که واگن در حالت برقی، رفت و برگشتی 
می شــود و در یک روز می تواند مسیر رفت وبرگشت 
را طــی کند، در صورتی کــه در حالت دیزلی  فقط 
می تواند یک سرویس انجام دهد و روزانه یک رفت یا 
برگشت داشته باشد. علت دوم اینکه به  دلیل کاهش 
زمان سیر، دیگر به کوپه نیاز نیست و قطارها اتوبوسی 

خواهد بود و این موضوع، ظرفیــت واگن را دو برابر 
می کنــد؛ در نتیجه تعداد واگن مورد نیاز، یک چهارم 
می شــود، به همین ترتیب تعداد لکوموتیوهای مورد 
نیاز هم کاهــش می یابد. وی ادامــه داد: اینها همه 
مواردی است که مســتقیم برای دولت هزینه دارد، 
زیرا برای بخش خصوصی اقتصادی نیست که بخواهد 
ســرمایه گذاری کند و به  همین دلیل سال هاست که 

بخش خصوص به خرید واگــن اقدام نکرده و دولت 
مجبور شده ناوگان بخرد. همانطور که آقای وزیر هم 
در صحبت های اخیر خــود گفتند در حال حاضر از 
2000 به 1100 واگن رسیدیم، اما بخش خصوصی 
برای ســرمایه گذاری به بازگشت سرمایه نیاز دارد و 
ایــن کار را نمی کند و دولت مجبور اســت به خرید 

واگن اقدام کند.

کارشــناس بازار ســرمایه گفت: شیوه 
عرضه و فروش خودرو در بورس نشان 
مــی دهد این مدل نســبت به ســایر 
روش هــای فروش جــواب داده و باید 
دنبال شود. کد خبر : 14۶049   احمد 
اشتیاقی کارشناس و تحلیلگر بورس و 
بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایِبنا 
در خصــوص مزایای چند جانبه عرضه 
خودرو در بورس کاال گفت: در دو طرف 
عرضه و تقاضای خودرو شــرکت تولید 
کننده و مصرف کننده نهایی قرار دارند 
دو طرفی که منفعت آن ها از یک خرید 
مورد بحث است. به بیان دیگر در تمام 
دنیا ایــن روش مهمترین و کامل ترین 
شیوه ای است که دو طرف عرضه کننده 
و متقاضی خواهان انجام آن هستند تا از 
خرید و فروش سود کنند و دچار زیان 
یا در دام گرانفروشــی قرار نگیرند. وی 
در ادامــه بحث گفت: متاســفانه روش 
غلط سیاســت قیمت گذاری دستوری 
خودرو در طی سال های گذشته باعث 

شــد هم کارخانه و هم مصرف کننده 
تحت شــرایط نابسامانی قرار بگیرند به 
طوری که خودروساز از تولید خود سود 
نمی کرد و دائم دچــار زیان های بزرگ 
بود از سوی دیگر مصرف کننده واقعی 
نیز خودرویــی گران خریداری می کرد، 
پس این مبادله اساســا ایراداتی داشت 

کــه باید برطرف می گردید. اشــتیاقی 
توضیح داد: در تمام این ســال ها بازار 
خودروی ما درگیر عده ای ســوداگر یا 
خریدار غیر واقعی بود، افرادی که لزوما 
قصد خرید نداشــتند بلکه عمده هدف 
آن ها ســرمایه گذاری بود. متاســفانه 
وضعیــت به حدی در ایــن بازار به هم 

ریخته بود که مردم عادی نیز به دالالن 
بازار خودرو تبدیل شــده بودند. کسب 
ســود اصلی ترین دلیل سفته بازی در 
بازار خودروســت چرا که خودرو با نرخ 
کارخانه از خودروساز خریداری می شود 
و به قیمت بازار به فروش می رســد. در 
حقیقت فاصله قیمتــی بین کارخانه و 
مصرف کننــده نهایی به عده ای در این 
بازار ســود می رسانید که فقط به قصد 
انتفاع خودرو وارد این بازار شــده بودند 
لذا برای پایان دادن به این روش و روند 
مخرب برای پر کردن شــکاف قیمتی 
بــه وجود آمــده باید راهــکاری اتخاذ 
می گردید. کارشــناس بــورس و بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: راهکاری که در 
آشفته بازار قیمت خودرو و داللی های 
شــکل گرفته در این بازار که منجر به 
حذف واســطه ها شــود عرضه خودرو 
در بــورس کاال بود، گزینــه خوبی که 

خوشبختانه تاکنون جواب داده است. 

بورس، بازار سوداگری خودرو را 
برچید

یک کارشناس بازار سرمایه علت ریزش شاخص را حواشی و شایعه های مربوط به عرضه خودرو در بورس 
کاال دانست. عباس علی حقانی نسب؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، در پاسخ به این 
پرسش که علت ریزش امروز بورس چیست؟ بیان کرد: ریزش امروز بازار به علت  حواشی عرضه خودرو در 
بورس کاال است، همچنین چالش های مسئولین در فضای مطبوعاتی و رسانه ای در رابطه با عرضه خودرو 
در ریزش امروز نقش داشت . وی با بیان اینکه هر تصمیمی از سمت مسئولین بر بی اعتمادی سهامداران اثر می گذارد، گفت: بهتر است 
مســئولین مشــکالت خود را در فضای خصوصی حل کنند و تصمیم واحدی را اتخاذ کنند تا در بازار سرمایه ثباتی وجود داشته باشد. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه فارغ از درست یا غلط بودن یک تصمیم باید در آن ثبات وجود داشته باشد؛ گفت: هر چه 
ثبات در تصمیم گیری بین مسئولین بیشتر باشد اعتماد سهامداران خرد به بازار افزایش پیدا می کند، امروز نیز بازار به علت بی ثباتی در 
تصمیم گیری نسبت به عرضه خودرو در بورس کاال دچار ریزش شد. وی در پایان با تاکید بر این امر که نباید منافع سهامداران خرد با 
تصمیم گیری های بی ثبات به خطر بیفتد بیان کرد: شایعه توقف عرضه خودرو در بورس کاال و تصمیم های بی ثبات در ریزش امروز 

نقش آفرینی کرد. کد خبر : 14۶110

در ســومین روز از مرحله دوم فروش ربع ســکه در بورس کاال، 1812 قطعه ربع ســکه تا قیمت 8 میلیون و 90 هزار تومان به 
متقاضیان فروخته شد. به گزارش ایِبنا، عرضه 450 هزار ربع سکه طال بهار آزادی از روز سه شنبه 4 بهمن 1401 به مدت 10 روز 
کاری از طریق بورس کاالی ایران آغاز شده است. عرضه ربع سکه طالی بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله به صورت گواهی 
ســپرده ناپیوسته بوده و فرآیند کشــف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف 

است. مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی اشخاص حقیقی باالی 18 سال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع 
سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند. خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط 
به بورس، به صورت فیزیکی معادل سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند. بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ 9 ٪ 
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان 
هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود. گفتنی است، عرضه ربع سکه طال در بورس کاال به منظور از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی 

غیر واقعی توسط بانک مرکزی با همکاری بورس کاالی ایران انجام می  شود. کد خبر : 14۶0۶۶

فروش یک هزار و ۸۱۲ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کاالدود ابهامات عرضه خودرو به چشم سهامداران رفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته در بانک مرکزی قرارداد 
پولی بانکی میان ایران و روسیه امضا شد. با اجرای این قرارداد، 52 
شعبه بانک ایرانی و 4 بانک خارجی در بستر سپام از سمت ایران 
و 10۶ بانک نیز از طریق SPFS از سمت روسیه متصل می شوند. از 
طرف ایران بانک شهر و از طرف روسیه بانک VTB مشخص شدند. 
در فاز اول این بانک ها برای اجرای آزمایشــی هســتند و پس از 
مدتی، دیگر بانک ها نیز اضافه خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی: 
ارتباط مستقیم بین بانک های ایران و روسیه برقرار شد  محسن 
کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، در حاشــیه برگزاری 
مراسم امضای قرارداد اتصال سامانه های پیام رسان مالی بین ایران 
و روسیه، اعالم کرد: در یک سال گذشته سند اقدام مشترک بین 
بانک های ایران و روســیه امضا و امروز اولین اقدام از این ســند 
عملیاتی شد. از امروز سامانه های پیام رسان بانکی ملی دو کشور 

به هم متصل و این امکان فراهم می شود که همه بانک های عضو 
سامانه پیام رسان بانکی ملی ایران، با همه بانک های کشور روسیه، 
تبادل پیام های استاندارد بانکی داشته باشند. کریمی افزود: همه 

بانک های ایرانی در خارج کشور و تمام بانک های خارجی متصل به 
پیام رسان ملی روسیه که شامل بیش از 100 بانک در 13 کشور 
خارجی است می توانند با بانک های ایرانی تبادل پیام بانکی داشته 
باشند. وی اظهار داشت: بانک مرکزی امروز زمینه فنی ارتباطات 
بانکی را فراهم کرد تا در این بستر تمام پیام های استاندارد بانکی 
شامل حواله، ال سی و ضمانت نامه بین بانک ها قابل تبادل باشد و 
این خدمات برای تجار و بازرگانان فراهم شــده است. معاون امور 
بین الملل بانک  مرکزی درباره امکان تحریم این ســامانه بانکی، 
گفت: این اقدام تحریم ناپذیر و غیرقابل توقف توسط دشمنان هر 
دو کشــور است و بنابراین بانک ها در یک زمین بازی ساخته شده 
توســط بانک های مرکزی دو کشــور با یکدیگــر تعامل دارند و 

زیرساخت ها به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی اعالم کرد:

 مطابق سند دولت مردمی، اولین اقدام تحریم ناپذیر بانک مرکزی ایران در تعامل با کشور روسیه انجام شد.

افزایش 4۹۲ درصدی وصول مطالبات در صندوق تامین خسارت 
های بدنی

ــر  ــات ب ــول مطالب ــه وص ــد ک ــان می ده ــده نش ــت ش ــات ثب ــار و اطالع آم
اســاس اقســاط پرداخــت شــده در 9 ماهــه نخســت ســال 1401 نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، بیــش از 492 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی ، وصــول 
ــاه 1400 از 22  ــا 9 م ــه ب ــال 1401 در مقایس ــه س ــات در 9 ماه مطالب
میلیــارد تومــان بــه 134 میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه ایــن موضــوع 
افزایــش 492 درصــدی را در ایــن مــدت نشــان می دهــد. همچنیــن تعــداد 
مقصریــن در بــازه 9 ماهــه نیــز تغییــر کــرده  و از 11هــزار و 573 مقصــر 
در ســال 1400 بــه 1۶ هــزار و 554 هــزار مقصــر در 1401 رســیده اســت؛ 
ــه عبــارت دیگــر،  تعــداد پرداخت کننــدگان اقســاط ، حــدود 43 درصــد  ب

افزایــش پیــدا یافتــه اســت.
تفاهم نامه 5 جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه، ستاد اجرایی فرمان امام 

)ره(، بانک پارسیان و بانک کارآفرین برای احداث 55 هزار واحد مسکونی
تفاهم نامــه احــداث 55 هــزار واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن 
ــتاد  ــه، س ــوه قضایی ــازی، ق ــن وزارت راه و شهرس ــه بی ــی 5 جانب در تفاهم
ــه امضــا  ــن ب ــک کارآفری ــیان و بان ــک پارس ــام )ره(، بان ــان ام ــی فرم اجرای
ــتاد  ــت س ــوروزی سرپرس ــارف ن ــم نامه،ع ــن تفاه ــید.در امضــای ای رس
اجرایــی فرمــان امــام)ره(، محمــد مصــدق معــاون اول قــوه قضاییــه، 
بانــک  مدیرعامــل  بهارونــد  و  پارســیان  بانــک  مدیرعامــل  پرویزیــان 
ــا  ــت ت ــرر اس ــه مق ــن تفاهم نام ــاس ای ــتند.بر اس ــور داش ــن حض کارآفری
ــا  ــکن ب ــان مس ــرای متقاضی ــال ب ــی 3 س ــکونی ط ــد مس ــزار واح 55 ه
امکانــات و تســهیالت وزارت راه و شهرســازی، قــوه قضاییــه و ســتاد اجرایــی 
ــود. در  ــداث ش ــیان اح ــک پارس ــن و بان ــک کارآفری ــام )ره(، بان ــان ام فرم
ــه در  ــوه قضایی ــط ق ــازاد توس ــی م ــا اراض ــت ت ــرر اس ــه مق ــن تفاهم نام ای
ــازی  ــا وزارت راه و شهرس ــرد ت ــرار بگی ــازی ق ــار وزارت راه و شهرس اختی
ــرای  ــا ارایــه اراضــی موردنیــاز ایــن طــرح در مناطقــی کــه زمیــن دارد ب ب
ــن  ــردارد. بانک هــای پارســیان و کارآفری ــه احــداث مســکن گام ب کمــک ب
ــوی  ــده از س ــد ش ــی و تایی ــان معرف ــه متقاضی ــهیالت ب ــه تس ــز در ارای نی
ــوروزی سرپرســت  ــارف ن ــد کرد.ع وزارت راه و شهرســازی همراهــی خواهن
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، ســه شــنبه 4 بهمــن در مراســم امضــای 
ایــن تفاهــم نامــه گفــت: مقــرر شــده اســت تــا 55 هــزار واحــد مســکونی 
ــم 5  ــن تفاه ــال در ای ــی 3 س ــکن ط ــی مس ــت مل ــرح نهض ــب ط در قال
ــن طــرح  ــر اینکــه در اجــرای ای ــد ب ــا تاکی ــه احــداث شــود.نوروزی ب جانب
ــودن  ــز نب ــه قرم ــی مســکن از جمل ــز تمامــی شــروط طــرح نهضــت مل نی
ــرح وزارت راه و  ــن ط ــرای ای ــزود: در اج ــد، اف ــد ش ــاظ خواه ــرم ج لح ف
ــیان و  ــک پارس ــه، بان ــوه قضایی ــن ق ــی و همچنی ــتاد اجرای ــازی، س شهرس
ــا تمامــی امکانــات خــود بــرای اجــرا اهتمــام خواهنــد  بانــک کار آفریــن ب
داشــت کــه امیدوایــم واحدهــای تعییــن شــده در موعــد مقــرر تکمیــل و 

ــود. ــان ش ــل متقاضی تحوی
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گزیده خبر

جعفری در نشست با معاون روابط کار وزارت کار اعالم کرد:
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ارتقای سطح ایمنی معادن، امضا می شود

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: تفاهم نامه ســه جانبه متشــکل از 
ایمیدرو، معــاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت و وزارت کار، 
برای ارتقای سطح ایمنی معادن منعقد خواهد شد.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تفاهم نامه ایمنی معادن 
پس از تشکیل و بررسی مسائل مربوط به معادن، در بازه زمانی کوتاه اجرایی 
خواهد کرد.وی افزود: در طول سال نیز، کارگروه مرتبط با این تفاهم نامه با 
برگزاری جلسات مستمر، اقدام به پایش نحوه اجرا و نتایج نحوه اجرای تفاهم 
نامه خواهد کرد تا انشــاءا... بتوانیم با نظارت پایدار نسبت به سمت ارتقای 
ایمنی معادن و تحقق چشم انداز صفر گام برداریم.جعفری با بیان اینکه در 
تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، در قالب بهره وری، بهینه و صیانت از ذخایر 
معدنی و غیره، به تامین منابع مالی آن اشــاره شده است، گفت: حسن این 
تبصره قانونی، این اســت که قبل از واریز حقوق دولتی به خزانه، می توان 
20 درصد آن را برای این موضوع ها برداشــت کرد.وی ادامه داد: درباره این 
موضوع، بــا معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت مذاکره می 
کنیم تا بتوانیم درصدی از این حقوق را برای ایمنی معادن اختصاص و آن 
را عملیاتی ســازیم. برای انجام یک اتفاق ارزشمند در حوزه ایمنی معادن، 
نیازمند هماهنگی بیشــتر میان نهادها هستیم.امیر ولدخانی، مدیر ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست ایمیدرو در این نشست با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در حوزه ایمنی معادن گفت: برای استانداردسازی آموزش، با دانشگاه 
امیرکبیر روی 36 عنوان در ســطح کارشناســی و کارگری در حال تدوین 
اســتاندارد آموزشی هستند و پس از این مرحله، تحت نظارت وزارت کار و 
دانشــگاه مذکور، عملیاتی خواهند شد.وی افزود: با این اقدام، آموزش ها در 
معادن اســتاندارد خواهند شد و درنتیجه، در معادن مختلف، آموزش های 
مختلف نخواهیم داشت. همچنین، با توجه به نداشتن مدل های استاندارد 
برای تجهیزات، این موضوع اجرایی می شــود.ولدخانی خاطرنشان کرد: با 
همکاری انجمن مهندسی معدن، کل قوانین و مقرارت ملی و بین المللی را 
مقایســه و موارد هم پوشانی، دارای ضعف و اختالف بررسی و به در اختیار 
نهادهای مربوطه )وزارت بهداشت، بازرسی و تحقیقات وز ارت کار( قرار داده 
شد تا آیین نامه ایمنی معادن به روز شود و بدین ترتیب شرایط مناسب تری 
برای نظارت و مطالبه در امور پیمانکاری شرکت های تابعه ایمیدرو، داشته 
باشیم.غالمرضا مالطاهری، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو نیز در 
این جلسه گفت: طرح پژوهشی تهیه دستورالعمل کنترل ایمنی با همکاری 
دانشگاه تهران در حال اجراست. در این طرح، اسناد مرتبط با کنترل ایمنی 
از شرکت های بزرگ معدنی دریافت شده و پس از ترجمه و مقایسه به آیین 
نامه موجود، در قالب یک دستورالعمل کنترل ایمنی در اختیار شرکت های 
قرار خواهد گرفت.علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در این جلســه با بیــان اینکه حوادث حوزه معدن، کم 
تکرار اما پر شــدت اســت، به طوری که برد رسانه ای و بین المللی آن باال 
و شــدت حادثه زیاد است، گفت: در سال 98 تفاهم نامه ای بین ایمیدرو و 
معاونت روابــط کار وزارت کار مبنی بر فعالیت های آموزش، ارتقای ایمنی 
و بهره وری و منعقد شد اما اکنون اعتبار آن به اتمام رسیده و نیاز به اقدام 
کارشناســی و بازخوانی بین دو طرف برای اجرای مجدد دارد.وی ادامه داد: 
امیدواریــم هم افزایی در بخش آموزش کارگران و نیز ارتقای ایمنی معادن 
صورت گیرد تا آسیب های این حوزه را به حداقل برسانیم.احمدرضا پرنده، 
مدیرکل بازرســی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه 
گفت: توجه به صیانت نیروی کار یکی از اهداف مقدس ما است و باید شرایط 
را در محیط کار به گونه ای فراهم کنیم تا کارگران سالم به خانواده برگردند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 پایش مصرف گاز افزون بر 27 هزار مورد ازمراکز دولتی و عمومی

مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان با اشاره به خبر فوق از پایش مصرف 
گاز افــزون بر 27 هزار و 192  مورد  ازمراکز  دولتی  و عمومی  اســتان از 
ابتدای آذر ماه  ســال جاری  تاکنون خبر داد.علی طالبی   در این خصوص 
گفت: بر اســاس بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهور به کلیه ادارات و 
ســازمان های دولتی،   از ابتدای آدر ماه  1401  ، فرآیند پایش اندازه گیری 
و نظــارت مصرف گاز طبیعی  تمامی ســازمان ها، ادارات و مراکز دولتی و 
عمومی، مساجد، حسینیه ها و مدارس استان   در برنامه نظارت  و ارزیابی  
قرار گرفت که به قوت در حال انجام اســت.  وی ادامه داد: حسب بخشنامه 
ابالغی، دمای رفاه   باید بین 18 تا 21 درجه ســانتی گراد تعیین شــده که 
در این راســتا مراکز عمومی و دولتی فوق الذکر با رعایت دمای  مورد نظر   
در مصــرف گاز نهایت صرفه جویی را به عمل آورند. طالبی اظهار داشــت: 
بر اســاس ابالغیه مذکور ادارات و مؤسسات دولتی استان باید تجهیزات و 
سیستم های گرمایشی را یک ســاعت قبل از آغاز وقت اداری روشن شده و 
یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل هم خاموش کنند. 
وی تصریح کرد: برابر برنامه های تدوین شده با هماهنگی دستگاه های مرتبط، 
در راستای کنترل دمای رفاه تاکنون، 27 هزار  و 192 مورد بازدید و پایش 
مصرف روزانه انجام شــده که نتیجه آن صدور 3 مورد ممانعت، 352 مورد 
اخطار برای ادارات پرمصرف بوده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
در خاتمه یادآور شد: در مرحله پایش ، کارشناسان  شرکت جهت بهبود کار، 

راهکارها و توصیه های الزم را به ادارات مربوطه ارائه می کنند  
مدیرعامل گاز گلستان در مرکز سامد استان حضور خواهند یافت

درراستای مسئولیت های اجتماعی،به منظورپاسخگویی مستقیم وبالواسطه 
به سئواالت، درخواست ها ومشکالت مطرح شده ازسوی شهروندان گلستانی 
،مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در مرکزسامد استان حضور خواهند 

یافت.

تولید حدود ۱۴۰ هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری کرج
شهردار کرج از تولید 138 هزار تن آسفالت 
گرم از ابتدای ســال تا پایان دی ماه سال 
جاری در کارخانه آسفالت سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری خبر داد. مهرداد 
کیانی  این خبــر را اعالم کرد و گفت: این 
میزان آسفالت گرم در دو شیفت کاری و به 
صورت میانگین در هر شیفت از روزهای کاری به میزان 582 تن آسفالت تولید شده 
است. وی اضافه کرد: از این میزان آسفالت تولید شده 94 هزار و 229 تن به صورت 
مکانیزه و 33 هزار و 236 تن به صورت دستی به منظور لکه گیری در سطح مناطق 
ده گانه شــهر کرج توزیع شده است. شهردار کرج عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه ای 
که با اداره بســیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی )ع( و اداره کل نوسازی مدارس 
استان البرز صورت گرفته است، کارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی در ازای 
دریافت قیر رایگان از سوی این نهادها، سه هزار و 258 تن آسفالت به اداره کل بسیج 
ســازندگی و هفت هزار و 424 تن آسفالت به اداره کل نوسازی مدارس استان البرز 
تحویل داده اســت. وی خاطر نشان کرد که هشت هزار و 122 تن آسفالت بازیافتی 
تا پایان دی ماه در مجموعه تولیدات و کارخانجات سازمان عمران بازآفرینی فضاهای 
شهری تولید شده که در تولید این نوع آسفالت هزار و 202 تن تراشه آسفالت بازیافت 
و به چرخه مصرف بازگشته است. به گفته شهردار کرج بودجه پیشنهادی سال 1402 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری کرج برای پروژه خدمات مهندسی، خرید 
مصالح و تولید آســفالت )قیر، شــن و ماسه، قیر پلیمری، سوخت و... ( 200 میلیارد 
تومان و برای پروژه تراش، قیرپاشــی، حمل و پخش، لکه گیری مکانیزه، آســفالت و 
آسفالت سطح شــهر به صورت برآورد کل 50 میلیارد تومان بوده که تقدیم شورای 

اسالمی شهر کرج شده است.
کسب دو رکورد پیاپی تولید توسط فرآوری گهرزمین 

عزم گهرزمین در افزایش تولید کنســانتره مدیر فرآوری شــرکت ســنگ 
آهن گهرزمین از کســب رکورد تولید کنســانتره و سنگ آهن دانه بندی 
در آذرماه و دیماه ســال جاری خبر داد.به 
گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــرکت ســنگ آهن گهرزمین؛ حسین 
کامجو مدیر فرآوری این شــرکت با اشاره 
به کسب رکورد در تولید کنسانتره و سنگ 
آهــن دانه بندی گفت: به حول و قوه الهی 
و با تالش شبانه روزی پرسنل واحد فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین و 
شــرکت نظم آوران، در پایان سال مالی منتهی به آذر 1401، واحد فرآوری 
گهرزمین موفق شد رکورد تولید کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده را 
طی سال مالی 1401 نسبت به کل دوره های مشابه کسب نماید و با تولید 

6،412،809 تن کنسانتره و 9،664،767 تن سنگ آهن دانه بندی شده.

انگلیس به اردن آموزش جاسوسی می دهد
یک پایگاه اینترنتی با اســتناد به یک سری اسناد فاش شده، 
از آموزش هایی که انگلیســی ها به مقامات اردنی در راستای 
جاسوسی کردن از شهروندانشــان داده اند، پرده برداشت. به 
گزارش ایسنا، اسناد افشا شده ای که پایگاه اینترنتی "کریدل" 
بررســی کرده اســت، نشــان می دهد دولت بریتانیا به طور 
مخفیانه سرویس های امنیتی اردن را در زمینه تکنیک هایی 
مشهور به "بهره برداری از رسانه های دیجیتال" که برای رصد، 
دستکاری و مختل سازی علیه مخالفان در این کشور پادشاهی 
 )The Cradle( استفاده شده اند، آموزش داده است. این پایگاه
تصریح کرد، انگلیس به طور مخفیانه به سرویس های امنیتی 
اردن، یک ســری تکنیک های مورد استفاده سازمان امنیتی 
و ســایبری بدنام انگلیس مشــهور به "مقر ارتباطات دولتی" 
)GCHQ( را آموزش داده است. این رسانه در ادامه این گزارش 
خود نوشــت، اعضای یکی از واحدهــای اداره امنیت عمومی 
دولت اردن مشهور به "شاخه ویژه" که توسط سفارت انگلیس 
در شــهر امان دستچین شــدند، در بازه زمانی ژوئن 2019 
و مارس 2020 در ســه دوره آموزشــی فشرده یک هفته ای 
برگزار شــده با بودجه وزارت امــور خارجه انگلیس در زمینه 
آنچه "بهره برداری از رسانه های دیجیتال" عنوان شد، شرکت 
کردند. به نوشــته رســانه کریدل، به لحاظ نظری، هدف از 
این اقدام کمک به "ســازمان های اردنی مســئول جمع آوری 
مدارک برای اســتخراج موثر داده ها از دستگاه های دیجیتال" 
و تقویت توانمندی های تحقیقاتی آنها و بهبود اســتاندارد در 
زمینه پیگردهای قضایی، به ویژه در حوزه تروریســم بود. این 
برنامه به نوبه خود قرار بوده باعث تقویت تبادل هر چه بیشتر 
مدارک بین امان و لندن "و منجر به افزایش همکاری عملیاتی 
شــود." این اولین برنامه ای نبود که ســرویس های اطالعاتی 
بریتانیا در زمینه جاسوسی برگزار کرده اند. وب سایت کریدل 
قبال گزارش داد، چگونه انگلیســی ها از پوشش آموزش کار با 
ابزارهای دیجیتال پزشــکی قانونی به سرویس های اطالعاتی 
لبنان برای نظارت بر حوزه اطالعات لبنان و شهروندان لبنانی 
اســتفاده کردند. همه این برنامه های بــه اصطالح "آموزش 

دیجیتال" توسط یک شــرکت پیمانکار دولت انگلیس به نام 
تورچ الیت ارائه شــده اند؛ شــرکتی که کارکنانش متشکل از 
کهنه کارهای نظامــی و اطالعاتی بریتانیایی دارای مجوزهای 
امنیتی سطح باال که "از نظر سخت افزاری و نرم افزاری به طور 
رضایت بخشی برای بهره برداری از رسانه های دیجیتال مجهز 
شده اند" هستند. طبق این گزارش فعالیت  فعاالن، خبرنگاران 
و مخالفان از طریق آنچه شــرکت تورچ الیــت ارائه می دهد، 
رصد شــده اســت. با این حال شــرکت تورچ الیت احساس 
نمی کــرد که اردنی ها "به اندازه کافی برای اســتفاده کامل از 
پتانسیل تجهیزاتی که در اختیار دارند، آموزش دیده باشند." 
به عنوان مثال در یک اطالعیه شــرکت مذکور تصریح شد، 

اعضای "شــاخه ویژه" از ابزارهای شرکت اسرائیلی سلبرایت 
برای جمع آوری محصوالت اطالعاتی دیجیتالی خود استفاده 
می کنند. سلبرایت فناوری پیشــرفته ای را تولید می کند که 
برای رمزگشایی از دستگاه های رمزنگاری شده و استخراج تمام 
داده های موجود در آنها ساخته شده است. جلسات آموزش به 
نیروهای اطالعات اردن توسط اندی ترملت، رئیس اطالعات 
دیجیتال شرکت تورچ الیت که در جنگ سایبری و الکترونیک 
تخصص و سابقه بیش از 10 سال خدمت در سمت های ارشد 
مقر ارتباطــات دولتی را دارد، رهبری شــدند. اندی ترملت 
مســئول "تامین پشــتیبانی از تخصصی ترین و محتاط ترین 
بخش ها" در نیروهای ویژه بریتانیا، در کنار گســترش "جای 

پای این نهاد در خارج از کشور" و "پلت فرم تحویل بالقوه" آن 
بوده است. اینها به نوبه خود به او "تجربه گسترده ای در نحوه 
استفاده و بهره برداری از محتواهای دیجیتال" و تسهیل ادغام 
این مهارت ها در یک هدف کلی تر در پروژه های جاسوسی را 
دادند. گفته می شود که ترملت بخش قابل توجهی از زندگی 
حرفه ای خود را در گروه اطالعاتی تحقیقات تهدید مشترک 
)JTRIG( گذرانده است که بعداً توسط ادوارد اسنودن، افشاگر 
معروف آژانس امنیت ملی ایاالت متحده در سال 2014 افشا 
شــد. به طور تکان دهنده، هدف آن استفاده از مجموعه ای از 
ترفندهای کثیف برای "تخریب، انــکار، تحقیر و برهم زدن" 
دشــمنان و "بی اعتبار کــردن" آنها از طریق روش کاشــت 
"اطالعات منفی" در مورد آنها به صورت آنالین در انجمن های 
اینترنتی و رســانه های اجتماعی است.  عملیات های مخفی 
JTRIG به ســطح تغییر تصاویر پروفایل رسانه های اجتماعی 
یک نفر یا غیرفعال کردن حساب اینترنتی آنها، حتی نوشتن 
پست های وبالگی ناشــناس "به نحوی که وانمود شد توسط 
یکی از قربانیان آنها ایجاد شــده" با هدف آسیب رساندن به 
شهرت آنها رســیده اند. گروه JTRIG حتی به ارسال ایمیل و 
ارســال پیامک به همکاران و دوستان کاری یک نفر و ترتیب 

دادن توطئه "تله عسل" اقدام کرد.
"تله عسل" عملیاتی اســت که از طریق آن یک فرد جذاب و 
اغواگر از راه های جنســی و عاشقانه برای دریافت اطالعات از 
شخصی اســتفاده می کند. انتقاد از عبداهلل دوم، پادشاه اردن 
که خودش در مدرســه نظامی سلطنتی سندهرست انگلیس 
آمــوزش دیده، یک جرم بســیار جدی اســت و این توضیح 
می دهد که چرا روزنامه نگاران مکرراً توســط مقامات حتی به 
دلیل گزارش هایی با انتقادات نرم یا پســت های رســانه های 
اجتماعــی، مــورد آزار و اذیت، دســتگیری و محاکمه قرار 
می گیرند. قانون جرایم ســایبری که آزادی بیان دیجیتالی و 
حق شهروندان برای حفظ حریم خصوصی را محدود می کند، 
ثابت می کند که بســتر مناســبی برای جاسوسی محتاطانه 

انگلیس است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای قطری خود بر توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی در 
بخش های دولتی و خصوصی تاکید کرد. به گزارش گروه سیاســت خارجی خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشــورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر طی دیدار خود در تهران  در 
خصوص مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در این  دیدار برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 را به دولت قطر تبریک گفت و از میزبانی تیم ملی کشورمان تشکر کرد. امیرعبداللهیان همچنین توسعه 
همکاری های تجاری و اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و نیز رفع برخی موانع احتمالی و ضرورت سرعت بخشیدن به توسعه هرچه بیشتر مناسبات را مورد 
تاکید قرار داد.   وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: ایران همواره از گفت وگوی منطقه ای استقبال کرده و ما مذاکره و مسئولیت پذیری را مقدمات ضروری برای 
رسیدن به همکاری  قوی و پایدار بین همه کشورهای منطقه می دانیم. امیرعبداللهیان، موج بی سابقه  اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس 
شریف و اردوگاه جنین که باعث شهادت جمعی از مردم فلسطین شده است را  برای همه کشورهای اسالمی و وجدان های بیدار تأسف آور خواند.  وزیر امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران همچنین در این دیدار،  اهانت های صورت گرفته در برخی کشورهای اروپایی به ساحت قرآن کریم را قویا محکوم کرد. 

مســئول ایرانی ضمن تسلیم یادداشت رسمی به کاردار سفارت اوکراین، خواستار توضیح رسمی و فوری 
از سوی دولت اوکراین در رابطه با گفته های مشاور رئیس جمهور اوکراین این کشور شد. به گزارش گروه 
سیاســت خارجی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار موضع عجیب و مغرضانه از سوی مشاور دفتر ریاست  

جمهوری اوکراین در رابطه با اقدام تروریستی علیه تأسیساتی در اصفهان، کاردار سفارت اوکراین در تهران توسط رئیس اداره سیاسی 
در حوزه اورآسیا به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران احضار شد. مسئول ایرانی ضمن تسلیم یادداشت رسمی به کاردار سفارت 
اوکراین، خواســتار توضیح رسمی و فوری از سوی دولت اوکراین در این رابطه شــد. کاردار اوکراین ضمن ابراز امیدواری از عدم تکرار 
چنین مواضعی، اظهار داشت: مراتب را فورا به دولت متبوع خود منعکس و پاسخ دریافتی را به وزارت امور خارجه ارائه خواهد کرد. شب 
گذشته، میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین در توئیتی نوشته بود که حمله به تاسیسات دفاعی ایران در اصفهان با جنگ 

در اوکراین مرتبط است.

کاردار اوکراین به وزارت خارجه احضار شدتاکید ایران و قطر بر گسترش مناسبات و همکاری های اقتصادی

ــیمیایی  ــای ش ــه کارخانه ه ــه ب ــایبری ک ــه س در حمل
رژیــم صهیونیســتی انجــام شــد، کارکنــان آنهــا تهدیــد 
ــا جنایاتــی کــه در حــق فلســطینی ها مرتکــب  شــدند ب
ــنا،  ــزارش ایس ــود.به گ ــان ذوب می ش ــوند، بدن هایش ش
بــه نقــل از خبرگــزاری »ســما«ی فلســطین، گــروه 
هکــری قــدس حملــه ســایبری را کــه بــه کارخانه هــای 
شــیمیایی رژیــم صهیونیســتی انجــام داده و ایــن پیــام را 
بــه کارکنــان ایــن کارخانه هــا داد کــه »کار خــود را رهــا 
ــه دنبــال  ــدی باشــید، ب ــه دنبــال شــغل جدی کنیــد و ب
جایــی بگردیــد کــه مــا در آنجــا نباشــیم؛ امــا متاســفانه 
مــا همــه جــا حضــور داریــم، تاکیــد می کنیــم کار شــما 
در کارخانه هــای شــیمیایی تهدیــدی بــرای جانتــان 
ــوزاندن  ــورد س ــز در م ــدی هرگ ــه بع ــت، در مرحل اس
ــرد  ــم ک ــد نخواهی ــواد شــیمیایی تردی ــا م ــان ب بدن هایت
و هــر جنایتــی کــه در حــق فلســطینی ها مرتکــب 
ــه قیمــت خــون شــما تمــام خواهــد شــد،  می شــوید، ب

مــا همــه جــا هســتیم«.

حمله سایبری به کارخانه های شیمیایی 
رژیم صهیونیستی و تهدید کارکنان آن

مانور امنیت سایبری ژاپن در آستانه نشست گروه هفت
پلیــس توکیــو امــروز )دوشــنبه( یــک مانــور امنیــت ســایبری را بــا هــدف مقابلــه بــا حمــالت 
ــزی  ــه برنامه ری ــاه م ــرای م ــه ب ــیما ک ــروه 20 در هیروش ــت گ ــتانه نشس ــا در آس باج افزاره
شــده، آغــاز کــرد. بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک، خبرگــزاری ژاپنــی 
ــر  ــه همــراه شــرکت های خصوصــی ب ــور، پلیــس ب ــان ایــن مان کیــودو گــزارش داد، در جری
ــای  ــری و داده ه ــتم کامپیوت ــه سیس ــا ب ــه در آن هکره ــد ک ــناریویی کار می کنن روی س
ــاج درخواستی شــان پرداخــت  رمزگــذاری شــده نفــوذ کــرده و تهدیــد می کننــد کــه اگــر ب

ــد. ــاش می کنن ــات را ف ــن اطالع نشــود، ای
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به گفته »موسســه فیزیک شــیمی النژو«)LICP( آکادمی علوم چین، 
محققان چینی در استفاده از هیدروژل هایی با کارایی باال در دستگاه های 
کاربردی چاپ ســه بعدی به پیشرفت بزرگی دست یافته اند. به گزارش 
ایســنا و به نقل از چاینادیلی، محققان این مطالعه از موسســه فیزیک 
شیمی النژو، استراتژی »مهندسی پیوند هیدروژنی زیست تقلید« را در 
دستگاه های هیدروژل فوق سخت ایجاد شده با فناوری چاپ سه بعدی 
اتخاذ کردند و مواد و فناوری الزم را برای مدل اندام شبیه ســازی شده 
و ابزار پزشــکی بیولوژیکی فراهم کردند. زیست تقلید)Biomimetics( یا 
زیست همانندســازی، تقلیــد از الگوها، ســامانه ها و عناصر طبیعت با 
هدف حل مشکالت پیچیده انسان اســت. در حقیقت اساس این علم 
مدل های طبیعی بیولوژیکی است که با مطالعه فیزیولوژی آنها می توانی 
ســامانه های نوین فناورانه را طراحی کرده و ساخت. ساختارها و مواد با 
ســازگاری مناســب در موجودات زنده در طول زمان از طریق انتخاب 
طبیعی تکامل یافته اند. علم زیســت تقلید منجر به ایجاد فناوری های 
جدید با الهام از راه حل های زیستی در اندازه های کالن و نانو شده  است.

هیدروژل های معماری به طور گســترده در حوزه پزشــکی زیســتی، 
ربات های نرم و الکترونیک انعطاف پذیر استفاده می شوند، اما همچنان 
چالش های مهمی در دستیابی به سختی و مدل سازی شکل مورد نظر 
به طور همزمان وجود دارد. محققان با اســتفاده از دســتگاه های چاپ 
سه بعدی که به طور مســتقل توسعه یافته اند و با تنظیم اتصال عرضی 
مواد در مقیاس مولکولی، فرایند تغییر شــکل کنترل شده هیدروژل را 
دریافتند. محققان این مطالعه با استفاده از هیدروژل های با کارایی باال 
و تکنیک چاپ ســه بعدی، چندین دستگاه کاربردی مانند دریچه سه 
لختی هیدروژل، اســتنت ها و لنزهای تماســی را توسعه دادند. دریچهٔ 
سه لَختی)Tricuspid valve( دریچه ای است که بین دهلیز راست و بطن 
راســت قلب قرار گرفته  است و شامل ســه دهانه است. به طور طبیعی 
دهانه های این دریچه هنگام دیاســتول باز است و خون از دهلیز راست 
وارد بطن راســت می شــود. محققان این مطالعه همچنین یک روش 
توســعه مواد برای هیدروژل های ایجاد شده توسط چاپ سه بعدی که 
کاربردی در زمینه های مختلف از جمله نظارت بر ســالمت و ربات های 
 Advanced « انعطاف پذیــر دارند، ارائه دادند. نتایج این مطالعه در مجله

Functional Materials « منتشر شده است.

ســازمان فضایی ایران آمادگی خود را برای تعیین سطح زیرکشت 
گندم با ماهواره »خیام« اعالم کرد.

به گزارش ایســنا، حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران 
با انتشار توئیتی از آمادگی سازمان فضایی ایران برای تعیین سطح 

زیرکشت گندم با ماهواره »خیام« خبر داد.
وی در این توئیت آورده اســت: »پیرو فرمایشات اخیر رهبر معظم 
انقالب درباره تعیین میزان کشــت گندم در کشور، سازمان فضایی 
ایران آماده همکاری با وزارت جهاد کشــاورزی اســت تا با استفاده 
از داده هــای ماهواره ای از جمله ماهواره خیام، ســطح زیرکشــت 

محصوالت راهبردی مانند گندم تعیین شود.«

گام مهم محققان چینی در استفاده از هیدروژل ها در 
دستگاه های چاپ ۳ بعدی

سخنگوی سازمان فضایی ایران اعالم کرد 

تعیین سطح زیرکشت گندم با 
داده های ماهواره »خیام«

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

موزه میراث روستایی گیالن

صبر ولوو لبریز شد
تولیدکننده کامیون ولوو نسبت به طوالنی  شدن فشارهای عرضه هشدار می دهد. به گزارش ایسنا، این شرکت پس از گزارش سود 
اصلی سه ماهه چهارم نزدیک به انتظارات تحلیلگران، اعالم کرد که مشکالت زنجیره تامین کامیون ساز سوئدی ولوو همچنان 
ادامه دارد. ولوو و رقبای خود مانند کامیون های دایملر آلمان با کمبود جهانی قطعات حیاتی مانند نیمه رساناها، مشکالت زنجیره 
تامین گســترده تر و ظرفیت محدود حمل ونقل ناشی از همه گیری کووید- ۱۹و جنگ روســیه و اوکراین مقابله کرده اند. سود 
عملیاتی تعدیل شــده این شرکت سوئدی در ســه ماهه چهارم تقریباً ۲۱ درصد افزایش یافت و به ۱.۱۹ میلیارد دالر رسید اما 
مارتین لوندستت، مدیر عامل این شرکت خودروسازی گفت که تجارت همچنان تحت تأثیر زنجیره تامین بی ثبات قرار می گیرد.

لوندستد همچنین بر فشارهای وارده بر تامین کنندگان ولوو ناشی از قیمت باالی انرژی و هزینه های ورودی تاکید کرد. در بیانیه 
وی آمده اســت که اختالل، توقف و هزینه های اضافی در تولید کامیون ها و سایر بخش های گروه ادامه خواهد داشت. مشکالت 
بر زمان عرضه تاثیر گذاشته و تورم سرسام آور و بحران انرژی اوضاع را پیچیده کرده است. بر اساس گزارش رویترز، کامیون ساز 
آلمانی تراتون علیرغم فروش ۳۰۰ هزار خودرو برای اولین بار در سال گذشته مجبور به محدود کردن سفارشات جدید شده است .

دلیل عجیب زیدان برای رد مربیگری در لیگ جزیره
شبکه تاک اسپورت انگلیس دلیل عجیبی را برای رد پیشنهاد تیم های بزرگ لیگ جزیره توسط زیدان ذکر کرد. به گزارش ایسنا 
، زیدان از سال ۲۰۲۱ که از رئال مادرید جدا شد هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است. زیدان درحالی خانه نشین شده است 
که پیشنهادهای بسیار خوب داشته است به ویژه از لیگ جزیره که تیم های چلسی و منچستر یونایتد به جذب او ابراز عالقه نشان 
داده اند. شبکه تاک اسپورت انگلیس اعالم کرد که زیدان یک دلیل عجیب برای قبول نکردن مربیگری در لیگ جزیره دارد و آن  
این که او زبان انگلیسی را به خوبی صحبت نمی کند و به همین خاطر نمی خواهد راهی این لیگ شود. از پاری سن ژرمن، بایرن 
مونیخ و یوونتوس به عنوان دیگر مشتریان زیدان سخن به میان می آید. زیدان در رئال مادرید روزهای درخشانی را تجربه کرد. او 
توانست سه دوره پیاپی رئال را به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برساند و یک رکورد تکرار نشدنی را به نام خود به ثبت رساند.

پیش بینی می شــد که زیدان بعد از جام جهانی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را برعهده بگیرد اما در نهایت فدراسیون فوتبال 
فرانسه قرارداد دشان را تمدید کرد و به نظر می رسد که زیدان به زودی به فوتبال باشگاهی برمی گردد و هدایت یک تیم بزرگ 

را برعهده می گیرد.

لعل سیراب هب خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است
رشم از آن چشم سیه بادش و ژمگان رداز

کار من است ره هک دل ربدن او دید و رد ان
ساروان رخت هب ردوازه مبر کان رس کو

شارهاهیست هک منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم هک رد این قحط واف

عشق آن لولی رسمست رخیدار من است

طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش
فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

نسیمم ز رد خویش رمان
باغبان همچو 

پیشنهاد

چهره روز

»اگر عمر دوباره داشتم…«
ایسنا/خوزســتان کتاب »اگر عمر دوباره داشتم…« 
نوشــته مینو مشــیری در ۲۸۰ صفحــه و با قیمت 
۱۴۵ هزار تومان در انتشارات لوگوس منتشر شد. به 
گزارش ایســنا، »اگر عمر دوباره داشتم…« مجموعه 
یادداشــت ها و مقاالتی کوتاه است که مینو مشیری 
در طی سال ها نوشته یا ترجمه کرده  و در چند نشریه 
معتبر ایرانی به چاپ رســانده  اســت. این نوشته ها، 
که به انتخاب خود وی ســامان یافته انــد، پیرامون 
موضوعات گونه گونی است که ادبیات ایران و جهان، 
ســینما، سیاســت، فرهنگ و هنر را دربرمی گیرد و 
آن ها را می توان البــه الی فرصت های کوتاه در میان 
روزمرگی ها خواند و از آن ها لذت برد.در بخشی از این 
کتاب آمده است: »اگر عمر دوباره داشتم می کوشیدم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم. همه  چیز را 
آسان می گرفتم. از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر می شدم. فقط شماری اندک از رویدادهای جهان 
را جدی می گرفتم.« مینو مشیری دارنده نشان شوالیه ادب و هنر از فرانسه، برای اهالی فرهنگ و 
ادب چهره ای آشناست. تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ژاندارک و تحصیالت متوسطه و دانشگاهی 
را در انگلستان گذراند. او دارای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد زبان 
و ادبیات فرانسه )قرن هجدهمـ  عصر روشنگری( از دانشگاه اگزتر است. عالوه بر مقاالت متعددی 
که به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه در نشریات گوناگون داخل و خارج از کشور منتشر کرده  

آثار زیر نیز از جمله ترجمه های او به فارسی است که هر یک به چاپ های متعدد رسیده است:
کوری )ژوزه ســاراماگو(، نوت بوک )ژوزه ساراماگو(، خاکستر گرم )شاندور مارانی(، آُدلف )بنژامن 

ُکنستان(، و...

ابوالحسن  صدیقی
ابولحســن صدیقی که بی شــک یکــی از مهم ترین و 
معروفترین مجســمه سازان ایران اســت، سال ۱۲7۳ 
شمسی در تهران به دنیا آمد. از مشهورترین و مهم ترین 
آثار صدیقی می توان به مجســمه ی فردوســی که در 
میدان فردوسی تهران قرار دارد اشاره کرد. تندیس خیام 
در پارک الله تهران، تندیس نادرشــاه افشار در آرامگاه 
نادرشاه در شهر مشهد، تندیس یعقوب لیث صفاری در 
زابل و طرح چهره ابوعلی سینا از دیگر کارهای برجسته 
ابواحسن صدیقی هستند. هنگام پرده  برداری از مجسمه 
فردوســی در ویال بورگز رم، رئیس جمهور وقت ایتالیا 
کورونســکی نشــان اول هنر ایتالیا )کومن داتور( را به 
ایشــان هدیه داد. گوســتینوس آمبروزی مجسمه ساز 
ایتالیایی خالق مجسمه فردوسی را میکل آنژ ثانی شرق 
نامید صدیقی در سال ۱۳7۴ درگذشــت. ابوالحسن خان صدیقی در سال ۱۲7۶ خورشیدی در محلهٔ 
عودالجان تهران به دنیا آمد.پدرش میرزا باقرخان صدیق الدوله پسر میرزا محمدرضاخان صدیق الدوله از 
اهالی نور مازندران بود، مادرش ملکه خانم از شاهزادگان قاجار و ملقب به شاجان. اما سال ها پیش از زاده 
شدن ابوالحسن به تهران آمده بودند و ساکن عودالجان شده بودند که آن زمان از کوی های اعیان نشین 
پایتخت بود. ابوالحسن در هفت سالگی به مدرسهٔ اقدسیه رفت که از مدارس جدید بود و سعیدالعلمای 
الریجانی آن را بنیان گذاشته بود. پس از پایان آموزش ابتدایی، برای ادامه تحصیل به مدرسهٔ آلیانس 
رفت و در آن جا بدون این که اســتادی داشته باشد آغاز به نقاشــی کرد؛ نقاشی های او روی دیوارهای 
مدرســه اعتراض مدیران مدرسه را در پی داشت. هرچند خانواده اشــرافی او آرزوهای دیگری برایش 
می پروراند و پدرش گرایش نداشت که فرزندش به نقاشی روی آورد،اما عالقهٔ بیش از اندازه ابوالحسن به 
نقاشی و طراحی او را بر آن داشت تا درس را در سال پایانی مدرسه رها کند و همراه دوستش علی محمد 
حیدریان نزد کمال الملک غفاری برود و بر سر کالس درس او در مدرسهٔ صنایع مستظرفه حاضر شود. 

فرهنگ

مجســمه عظیــم »ابوالهول« که در میــان اهرام 
مشهور جیزه قرار داد، اثر تاریخی تحسین برانگیز 
و نمایشــگر مهندسی مصریان باســتان است. با 
این که ابوالهول در جهان هنر باســتان پدیدار شد، 
اما مجســمه عظیم الجثه آن در مصر، مشهورترین 
تجسم این موجود افسانه ای است. به گزارش ایسنا،   
مجســمه 7۳ متری »ابوالهول«   از یک تکه سنگ  
آهک و توســط صدها کارگر تراشیده شده است. 
با این که این مجســمه در وضعیــت اولیه هزاران 
سال قبل نیست، اما هنوز با مطالعه این مجسمه، 
اطالعات زیادی درباره مهندســی اولیۀ این میراث 
مصر باســتان می تــوان به دســت آورد. ابوالهول 
چیســت؟ ابوالهول موجود افسانه ای است که در چندین فرهنگ مختلف وجود داشته است. 
»ابوالهول« معموال به شــکل موجودی با سر انسان،  شــاهین،  گربه یا گوسفند و بدن شیر 
با بال های شــاهین به تصویر کشیده شده اســت. با این حال، ظاهر این موجود با توجه به 
منطقه ای که در آن به تصویر کشیده می شد، تفاوت هایی دارد. مجسمه ابوالهول مصر باستان، 
ابوالهول بالدار کاخ داریوش در شوش، مجسمه ابوالهول معبد آپولو واقع در دلفی در داستان 
»ادیپ« در یونان باســتان،   ابوالهول به عنوان موجود وحشــتناکی توصیف شده است که با 
معمایی نیرنگ آمیز از شهر »تمس«  محافظت می کند. با این که ابوالهول در سنت های یونان 
با ســر زن و کردار بدخواهانه توصیف می شــود، اما در مصر ابوالهول را با سر مرد به تصویر 

کشیده اند که بیشتر به عنوان نمادی از نیروی خیرخواه در نظر گرفته می شد.

غول افسانه ای در مصر

کآب گلزار تو از اکش چو گلنار من است
رشبت قند و گالب از لب یارم رفمود

رنگس او هک طبیب دل بیمار من است
آن هک رد رطز زغل نکته هب حافظ آموخت

یار شیرین سخن انرده گفتار من است

.حافط
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