در ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت؛

دستور رئیسجمهور به وزیر کشور برای کنترل تردد افراد از مرزها

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور وزارت کشــور را مکلف کرد:نســبت به کنترل تردد افراد از مرزها و به خصوص مرزهای شرقی کشور نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند
تا از ورود افراد مبتال به کرونا یا مشــکوک به آن جلوگیری کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال برای کاهش چشمگیر آمار
ابتالء و قربانیان ناشــی از همهگیری کرونا گفت :شــرایط مساعد ایجاد شده در اثر واکسیناسیون عمومی ،این امکان را فراهم کرد که راهپیمایی روز قدس
امسال با شور و عظمت زیادی نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.وی همچنین با قدردانی از حضور شکوهمند.....
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نرخ رشد اقتصاد ایران در
پاییز  ۱۴۰۰به ۵.۸درصد رسید
بر اساس اعالم بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سهماهه سوم سال  ۱۴۰۰حدود ۵.۸درصد
بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بانک مرکزی اخیرا ً نماگرهای اقتصادی
سهماهه سوم سال  1400را منتشر کرده است ،شاخصهای عمده اقتصادی در این گزارش ،در سه
بخش واقعی ،خارجی و مالی تفکیک شده است؛ بخش واقعی شامل حسابهای ملی ،انرژی ،صنعت،
ســاختمان ،روند قیمت و بازرگانی داخلی است .بر اساس این گزارش در سهماهه سوم سال 1400
رشد اقتصادی بدون نفت  5.8درصد بوده است ،همچنین تولید ناخالص داخلی بهقیمت پایه در این
مقطع زمانی  3.7درصد گزارش شده است .رشد بخش خدمات در سهماهه سوم سال قبل بیش از 8
درصد بوده است ،بر این اساس رشد منفی بخش ساختمان در فصل پاییز ادامه داشت و رشد منفی
5.8درصدی از ســوی بانک مرکزی برای سهماهه سوم سال قبل ،اعالم شد ،همچنین رشد بخش
کشاورزی نیز منفی  2.5درصد بوده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

بدهی  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
3

بانک مرکزی اعالم کرد

خروج بیش از  ۱۰میلیارد دالر سرمایه از کشور
3

جزییات تصمیمات جدید کمیته اقدام ارزی؛

کدام صادرکنندگان مشمول امتیاز منفی می شوند؟
3

خبری خوش برای نفت ایران
4

2
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جراحی بیسابقه بانک ها توسط دولت سیزدهم؛

بانکها از هرگونه سرمایهگذاری غیر مولد ممنوع میشوند
6

پاسداشت روز ملی
خلیج فارس
در تقویم کشــورمان دهم اردیبهشــت به عنوان روز ملی
خلیج فارس نامگذاری شده اســت .دهم اردیبهشت روز
ملی خلیج فارســبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز
آبادان؛ دهم اردیبهشــت در تاریخ ایران روز مهمی است،
روزی که یادآور از خودگذشتگیهای ملت سرافراز ایران
و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی پس از  ۱۱۷سال تسلط
جابرانه بر ســواحل جنوبی کشور در پی رشادتهای سپاه
ایران است.
اما این روز در ســالهای اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است ،وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی و دولت قرار گرفته است،
تصمیمی که  ۱۰اردیبهشت را به روز ملی خلیج فارس بدل کرده است.خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول
تاریخ همواره نامش بر سر زبانها بوده است و مردم تمام جهان آن را با نام خلیج فارس یا دریای پارس میشناسند.شورایعالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
با توجه به هدف قراردادن هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران ،روز اخراج پرتغالیها از تنگه هرمز ،دهم اردیبهشت را بهعنوان روز ملی خلیجفارس نامگذاری کرد.

آقای مهندس حسین تقی کهزاد مدیرعامل فوالد شادگان خبر داد:

مهمترین دستاورد فوالد شادگان در سال  1400در حوزه تولید بود
ســال  ۱۴۰۰حدود  ٪۲۰افزایش تولید داشتیم  .در کنار افزایش کمیت تولید
 ،در زمینه کیفیت تولید هم تالش زیاد به عمل آوردیم و خوشبختانه توانستیم
نوسانات کیفیت را حذف کنیم و یک کیفیت پایدار را رقم بزنیم.
-3جناب مهندس در خصوص شعار سال که رهبر انقالب به عنوانسال
تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین بیان کردند،برنامه فوالد شادگان در
خصوص پیاده سازی و عملی کردن این شعار چیست؟
یکی از رسالت های اصلی فوالد شادگان ایجاد اشتغال در منطقه محروم شادگان
است که خوشبختانه تا کنون در این زمینه عملکرد خوبی داشته است و انشااهلل
با راه اندازی واحد فوالد ســازی و نیز اجرای طرح های توســعه ای این شرکت ،
تعداد بیشــتری از جوانان این منطقه مشغول به کار خواهند شد  .همچنین در
زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات با استفاده از ظرفیت های منطقه گام های
خوبی برداشته ایم و در آینده نزدیکی خبرهای مسرت بخشی در این زمینه اعالم
خواهم کرد.
شرکت فوالد شــادگان با مدیرعاملی مهندس کهزاد توانسته به موفققعیت های
قابل توجهی دســت یافته که در ادامه مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادیم که در
ذیل به آن می پردازیم.
-1آقای مهندس کهزاد در خصوص اولین سوال از جانبعالی بفرمایید که
برنامه های آینده شرکت فوالد شادگان برای سال  1401را لطفا بیان می
کنید؟
در زمینه تولید برنامه ما همچون سال گذشته تولید باالی  ۸۰۰هزار تن با کیفیت
مناســب اســت  .در بخش پروژه ها نیز رســاندن پروژه فوالد سازی به درصد
پیشرفت حدود  ٪۹۰و نیز آغاز عملیات اجرایی پروژه فوالدسازی  ۱.۲ملیون تن
اسلب را در دستور کار خود قرار داده ایم.
-2آقای مهندس کهزاد در خصوص رکورد تولید شرکت فوالد شادگان
که در سال  1400شکسته شد و اینکه فوالد شادگان از تولید اسمی 800
هزار تن عبور کرد لطفا توضیحاتی را بیان کنید؟
مهمترین دستاورد ما در سال ۱۴۰۰در حوزه تولید بود که توانستیم بعد از چهار
سال از ظرفیت اسمی کارخانه (  ۸۰۰هزار تن ) عبور کنیم و با تولید ۸۰۷۰۳۳
تن باالترین تولید ســاالنه فوالد در طرح های استانی را رقم بزنیم  .شایان ذکر
است که رکورد قبلی فوالد شــادگان  ۶۷۴۰۰۰تن بوده است و به عبارتی ما در

-4آقای مهندس کهزاد برنامه فوالد شــادگان در زمینه فوالد ســازی
چیست؟
درفوالد سازی برنامه ما رسیدن به تولید  ۲میلیون تن بیلت و اسلب است که این
امر با راه اندازی فوالدسازی  ۸۰۰هزارتنی بیلت در سال  ۱۴۰۲و فوالدسازی ۱.۲
میلیون تنی اسلب در سال  ۱۴۰۴محقق خواهد شد.
-5جناب مهندس کهزا یشرکت فوالد شادگان در کنار برنامه های توسعه
ای،چه برنامه های برای تمرکز بر روی محیط زیست هم دارد؟
در راستای حفاظت از محیط زیست قرارداد احداث  ۱۵هکتار فضای سبز ،تصفیه
خانه پسآب صنعتی  ،افزایش راندمان غبارگیرها را جاری کرده ایم.
-6در پایان اگر سخنی هست که بنده به آن اشاره کردم،لطفا بفرمایید؟
صنعت فوالد یک صنعت گســترده از معدن تا محصوالت نهایی است که بدون
شناخت کامل این زنجیره و ارتباطات قسمت های مختف این زنجیره نمی توان
تصمیمات منطقی و اثر بخش برای این صنعت گرفت  .اما اخیرا شاهد آن هستیم
که تصمیم های خلق الساعه بدون نظر سنجی از فعاالن و متخصصان این حوزه
رو به افزایش اســت و ادامه پیدا کردن این رویه می تواند ضربات ســهمگینی را
بر پیکره این صنعت که در این ســالها بار اصلی توسعه صنعت کشور رابه دوش
کشیده است وارد کند و لذا از همه دست اندرکاران تقضا دارم به این مهم توجه
ویژه ای داشته باشند .
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناوشکنهای زاگرس و دماوند  ۲به نداجا
ملحق میشوند
دریادار ایرانی از الحاق ناوشکنهای زاگرس و دماوند۲
در آینــده نزدیک به نیروی دریایی ارتش خبر داد.به
گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم ،امیر دریادار
«شــهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش شب
گذشــته (جمعه) در برنامــه تلویزیونی «صف اول»
که از شبکه خبر سیما پخش شــد ،اظهار داشت :ساخت ناوشکن زاگرس و
دماوند  2طبق برنامههای تعریفشده ،پیشرفت داشته است و انشااهلل بهزودی
آباندازی خواهند شــد.وی افزود :این دو ناوشکن در یک مراسم رسمی و با
یــک همزمانی خاص به بدنه عملیاتی نیــروی دریایی ارتش ملحق خواهند
شــد؛ علت هم آن این است که حتماً باید تستهای کامل آنها انجام شود و
اطالعات فنی جمعآوری شــده آنها به بخش فنی و صنعتی نیروی دریایی
ارتش منتقل شود تا طبق آخرین لبههای فناوری بهروزرسانی شوند.فرمانده
نداجا گفت :علت چنین کاری این اســت اگر روزی که در صحنه دریا حضور
پیدا کردند ،توانمندی آنها به گونهای باشــد که باالترین ســطح فناوری را
در اختیــار همرزمان من در نیروی دریایــی ارتش قرار دهند و بتوانیم مانند
همیشــه با قدرت در دریا حضور پیدا کنیم.امیر ایرانــی ادامه داد :ما هم در
ناوگان جنوب و هم در ناوگان شمال عالوه بر اینکه الحاق داریم ،فرآیندهای
ساخت شــناورهای مختلف را در دســتور کار داریم.وی با بیان اینکه امروز
وارد حوزه ساخت ناوشکنهای سنگین خواهیم شد ،عنوان کرد :مطالعات در
این زمینه به اتمام رســیده و وارد مرحله صنعتی خواهیم شد.فرمانده نیروی
دریایی ارتش بیان کرد :این روند در حوزههای ســطح و زیرسطح ادامه دارد.
امروز محتاج کسی نیستیم تا آنچه نیاز داریم را از دیگران تامین کنیم ،بلکه
هرچه نیاز در داخل کشورمان وجود دارد.دریادار ایرانی افزود :زیردریاییها و
ناوشکنهای چندمنظوره در دنیا بهعنوان نماد توان صنعتی کشورها هستند.
اگر آمریکاییها نسبت به آن واکنش نشان میدهند به این علت است که نظام
جمهوری اســامی ایران به فناوری طراحی و ســاخت ناوشکن و زیردریایی
دسترسی پیدا کرده و قادر است در حوزه دریا فعالیت داشته باشد.وی درباره
برنامههای نیروی دریایی ارتش برای اجرای رزمایشهای مشــترک در آینده
گفت :دیپلماســی دفاعــی و دریایی در حوزههای عملکــردی ما قرار دارد و
باورمان این اســت که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین
شود؛ چراکه کشــورهای منطقه بهتر و بیشتر زبان یکدیگر را متوجه شده و
دغدغههای یکسان دارند.
فرمانــده نداجا ادامه داد :لذا نیروی دریایی ارتش در همه تمرینات مرکب که
برگزار میشود ،حضوری مؤثر خواهد داشت .این حضور مؤثر بدین معناست
که حتماً یکی از ناوشــکنها و ناوگروههای مــا بنابر تعریفی که در قالب آن
رزمایش وجود دارد ،حضور پیدا میکند.امیر ایرانی با بیان اینکه این نیرو سال
گذشــته در دو رویداد بزرگ حضور داشت ،یادآور شد :یکی از این رویدادها،
رزمایش سهجانبه مرکب دریایی با حضور نیروهای دریایی روسیه و چین بود.
در این رزمایش ،ناوشکنهای دنا ،سهند و جماران در تمرینات حضور داشتند
و هر ســه فرماندهی تمرینات را عهدهدار بودند.وی افزود :دیگر رزمایشی که
نیروی دریایی ارتش در آن حضور داشــت ،کمربند امنیت دریایی  2022به
میزبانی هندوســتان بود؛ البته چنین تمرین مشــترکی را به میزبانی نیروی
دریایی راهبردی ارتش در دســتور کار داریم و در حال انجام هماهنگیهای
برگزاری آن هســتیم.فرمانده نداجا گفت :نیروی دریایی ارتش با بقیه نیروها
تفاوتهایی دارد و آن نحوه و سطح برگزاری رزمایشهاست .ما رزمایشهایی
داریــم که بهصورت داخلی و با اشــتراک نیروهای چهارگانه ارتش و ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی برگزار میشود .به جز این رزمایشها ،رزمایشهای
مرکب را نیز داریم که با حضور ســایر کشورها و یا با حضور ما در کشورهای
دیگر برگزار میشود.دریادار ایرانی خاطرنشان کرد :ما برای برگزاری رزمایشها
دو تقویم داریم؛ یکی از آنها مختص برگزاری رزمایشهای داخلی با محوریت
آزمایش و ارزیابی تســلیحات و تجهیزات داخلی در صحنه عمل اســت که
توسط دشمن رصد میشود؛ اما در رزمایشهایی که بهصورت مرکب با سایر
کشورها انجام میدهیم ،تسلیحات راهبردی ما به میدان نیامده و حداکثر در
حد توپخانه ظاهر میشویم.
سردار تنگسیری:

اجازه دستاندازی به منافع کشور را
نمیدهیم
تهران -ایرنا -فرمانده نیروی دریای ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی گفت :سرحدات دریایی ما در بهترین
وضعیت اســت و به هیچ کشوری اجازه دستاندازی
به منافعمــان را نمیدهیم«.علی تنگســیری» روز
شــنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی
ایرنا درباره وضعیت مرزهای دریایی اظهار داشــت :ســرحدات دریایی ما در
بهترین وضعیت اســت و حضور خوب و با صالبتــی داریم.وی تأکید کرد :به
هیچ کشــور فرامنطقهای یا کشور دیگر اجازه نمیدهیم در آبها و منافع ما
دستاندازی کند.سردار تنگسیری خاطرنشان کرد :امروز نیروی دریایی سپاه
با کنترل باند و اشــراف اطالعاتی کامل در سراسر خلیج فارس ،تنگه هرمز و
تمام ســواحل جنوبی و شمالی ،همه تحرکات دشمنان و بیگانگان را زیر نظر
دارد و اگر احساس کنیم تهدیدی علیه منابع و منافع نظام مقدس جمهوری
اسالمی پیش آید ،این تحرکات را با پاسخی قهرآمیز و پشیمان کننده مواجه
خواهیم کرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان:

اشغالگران افغانستان تالش دارند فتنه
قومی  -مذهبی ایجاد کنند
تهران  -ایرنا  -نماینــده ویژه رئیس جمهور در امور
افغانســتان گفت :اشــغالگران در جبران شکســت
مقابل ملت افغانستان تالش دارند به کمک مزدوران
تروریست خود ،از جمله داعش ،فتنه و آشوب قومی
 مذهبی ایجاد کنند.به گزارش خبرنگار سیاســتخارجی ایرنا ،حسن کاظمی قمی با اشاره به حوادث تروریستی اخیر افغانستان
در توییتی نوشت :حوادث اخیرافغانستان نشان میدهد اشغالگران در جبران
شکست مقابل ملت افغانستان تالش دارند به کمک مزدوران تروریست خود،
از جمله داعش ،فتنه و آشوب قومی  -مذهبی ایجاد کنند.نماینده ویژه رئیس
جمهور در امور افغانستان اضافه کرد :زمان آن فرا رسیده که حاکمان با تشویق
و بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی و نخبگانی برای کشــوری امن ســعی
کنند؛ زمان محدود است.
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شکایت  ۱۷نماینده از «فاطمیامین» درباره خودروسازی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اخیرا ً با تدوین طرحی خواستار اجرای
ماده  ۲۳۴آییننامه داخلی مجلس برای شــکایت از ســید رضا فاطمی امین وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شدهاند.به گزارش خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری تســنیم ،جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اخیرا ً با
تدوین طرحی خواســتار اجرای ماده  234آییننامه داخلی مجلس برای شکایت
از ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار
خودرو شدهاند.
متن این طرح بهشرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس
خواهشــمند است درخواســت اجرای ماده  234آییننامه داخلی مجلس شورای
اســامی /اینجانبان از جناب آقای ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و

تجارت در خصوص رســیدگی به موارد اعالمی ذیل را به کمیسیونهای تخصصی
ذیربط ارجاع دهید.
شرح درخواست:
صنعــت خودروی کشــور در حوزه کیفیــت ،قیمت ،محیط زیســت ،طراحی و
تکنولوژی ،فروش و خدمات پس از فروش گرفتار ناکارآمدی و سوءمدیریت است،
عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و ضعف در سازوکارهای تحقیق و توسعه
هم باعث شــده است که صنعت خودرو کشــور نتواند همگام با تحوالت صنعتی
بینالمللی در این حوزه گام بردارد تا جایی که در پاسخگویی به نیازهای روزافزون
و بهحق مشتریان داخلی با مشکالت جدی و عدیدهای مواجه است .نهتنها سهم این
صنعت از بازارهای خارجی نزدیک به صفر بوده بلکه صنعت خودروسازی کشور در
دستیابی و رضایت مشتریان داخلی هم کام ً
ال ناموفق بوده است.وضعیت بهگونهای
است که برای جبران عقبماندگی شدید موجود پاسخگویی به نیازهای روزافزون

در ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت؛

2

بازار و دستیابی به تکنولوژی بهروز و پیشرفته هیچ برنامهای هم وجود ندارد و در
بر همان پاشنه سابق میچرخد.میزان مرگومیر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی
در کشــور خود گویای همه چیز اســت گویا هر سال در کشــور یک زلزله بزرگ
چند هزار ریشــتر کشته و زخمی روی میدهد .بســیار غمانگیز و دلهرهآور است
که بگوییم تعداد تلفات ســوانح رانندگی در کشــور با تلفات یک جنگ تمامعیار
برابری میکند.بر اســاس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی عامل وسیله نقلیه و
استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی با این حجم از تلفات
اســت صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن چه در دورههای گذشته و چه در
حال حاضر با راهبردهای کالن صنعت خودرو بیگانه بوده و با سوءمدیریت و عدم
توجه به قوانین و اســناد باالدستی بر روی ریل اشتباه قرار گرفته است و این مهم
کشور را با چالشها و مشکلهای فراوانی دست به گریبان کرده است.لذا اعمال ماده
 234قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در خصوص نقض و استنکاف
از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو
و معرفی عامالن قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه جهت
رسیدگی ضرورت مییابد.

دستور رئیسجمهور به وزیر کشور برای کنترل تردد افراد از مرزها
رئیسجمهور وزارت کشــور را مکلف کرد:نســبت به کنترل تردد افراد از مرزها و به خصوص مرزهای شرقی
کشور نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند تا از ورود افراد مبتال به کرونا یا مشکوک به آن جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور صبح دیروز شــنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال
برای کاهش چشــمگیر آمار ابتالء و قربانیان ناشی از همهگیری کرونا گفت :شرایط مساعد ایجاد شده در اثر
واکسیناسیون عمومی ،این امکان را فراهم کرد که راهپیمایی روز قدس امسال با شور و عظمت زیادی نسبت
به ســالهای گذشــته برگزار شود.وی همچنین با قدردانی از حضور شــکوهمند مردم روزهدار کشورمان در
راهپیمایی روز قدس ،افزود :ارزیابیها حکایت از این دارند که با بهبود وضعیت شیوع کرونا در کشور و کاهش
قابل توجه شاخصهای مربوط به ابتالء این بیماری ،امسال هم آمار شرکتکنندگان در مراسم شبهای قدر
و هم جمعیت راهپیمایان روز قدس افزایش داشته است.رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اینکه رعایت دقیق
شیوهنامههای بهداشتی همچنان ضروری و الزم است ،اظهار داشت :بهبود شرایط بهداشتی نباید باعث شود
رعایت دســتورالعملهای بهداشتی در برابر شــیوع کرونا کاهش یابد .رعایت این دستورالعملها در مدارس،
وســایل حمل ونقل عمومی ،مراکز خرید و نیز در مراســم و مناسبات دینی و ملی و هر محل تجمع دیگری
کام ً
ال ضرورت دارد.رئیسی مسئوالن مربوطه به ویژه در وزارت کشور را مکلف کرد که نسبت به کنترل تردد
افراد از مرزها و به خصوص مرزهای شرقی کشور نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند تا از ورود افراد مبتال
به کرونا یا مشکوک به ابتالء جلوگیری شود.وی همچنین به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستور
داد با توجه به تخصیص یک میلیارد دالر ارز واردات دارو و تصمیم اتخاذ شــده برای تداوم تأمین منابع الزم
این حوزه ،نسبت به نظارت بر تأمین اقالم دارویی مختلف و نیز کنترل دقیق قیمتها اقدامات الزم را به عمل
آورد.در جلسه دیروز ،ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که همه افراد باالی  ۷۰سال و نیز افراد دارای نقص
سیستم ایمنی یا دارای بیماریهای زمینهای  ۱نوبت واکسن کرونا در سال  ۱۴۰۱دریافت کنند.

سرلشکر باقری:

مجاهدتهای مرحوم طالبزاده نقش بسزایی
در آگاهیبخشی به افکار عمومی داشت
تهران -ایرنا -رییس ســتادکل نیروهای مســلح با صدور پیامی ،درگذشت نادر
طالبزاده را تســلیت گفت.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا ،سرلشکر محمد باقری
رییس ســتادکل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت نادر طالب زاده را تسلیت
گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت جانسوز هنرمند متعهد ،فرهیخته و انقالبی مرحوم «حاج نادر طالب
زاده» از برجستگان عرصه هنر و رسانه انقالب اسالمی موجب تاثر و تالم گردید.
مجاهدتهای خســتگی ناپذیر او در ســنگر ترویج گفتمان مقاومت و انقالب
اسالمی و افشای هویت و عملکرد نظام سلطه و صهیونیسم با اقدامات و تولیدات
رسانهای هوشمندانه و فاخر در قامت مستندساز ،تهیهکننده و کارشناس مجری
رســانه ملی نقش بسزایی در آگاهی بخشی به افکار عمومی و مخاطبان جامعه
هدف ایفا کرده اســت که برای فعاالن جبهه انقالب اسالمی راهگشا خواهد بود.
این ضایعه جبران ناشدنی را به ملت عظیمالشأن ایران به ویژه به خانواده معظم
ایشــان و مجاهدان مخلص و فداکار جبهه فرهنگ ،هنر و رسانه انقالب اسالمی
تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید ،رحمت و
رضوان الهی و همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و برای عموم
مصیبــت دیدگان ،عالقهمندان و همکاران وی صبر و اجر توام با پاداش صابرین
طلب میکنم.
سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

حداقل حقوق کارگران هنوز با حداقلهای
زندگی فاصله چند میلیونی دارد
نائب رئیس کانون عالی شــوراهای اســامی کار با رد انتقادهــا از افزایش ۵۷
درصــدی حقوق کارگران گفت :میانگین حداقلهــای یک زندگی  ۸میلیون و
 ۹۷۰هزار تومان اســت اما مزد تعیین شده برای امسال  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی خدایی عضو شورایعالی کار
و نائب رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی کار در مصاحبه با رادیو با اشاره به
آغاز هفته کارگر گفت :امیدوارم که در این هفته بهجای حمله به حقوق و منافع
قب ًال کســب شده کارگران ،به فکر مشکالت معیشتی و جاری آنها در بحثهای
کاری باشیم.وی افزود :فراموش نکنیم که کارگران بیش از نیمی از جمعیت این
کشور هســتند و در زمانها و عرصههای مختلف همواره پشتیبان تولید و این
نظام بوده و هســتند.نائب رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی کار با اشاره به
افزایش  57درصدی حداقل حقوق کارگران در سال  1401گفت :بر هیچ کسی
پوشیده نیست که این حداقل مزد تعیین شده هنوز هم با حداقلهای قانونی ما
فاصله دارد و ما کارگران هستیم که هنوز هم بابت حداقل مزد تعیین شده باید
ناراضی باشیم.خدایی گفت :اگر مسئوالن تورم را به صفر میرساندند و قیمتها
در ســال جاری به همان قیمت سال  1400باقی میماند هیچ نیازی به افزایش
حقوق نبود اما این اتفاق نیفتاده و ما هرسال فقط قدرت خرید ازدسترفته کارگر
را جبران میکنیم اما بعد از چند ماه اثر همان افزایش حقوق هم از بین میرود.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با اشاره به اینکه ما هم تابعی
از نرخ تورم در جامعه هســتیم گفت :حداقل دستمزد یک قانون حمایتی است.
نص صریح قانون کار ،شورایعالی کار موظف به تعیین مزد شده اما باید
مطابق ّ
بهاندازهای باشد که حداقلهای زندگی را تأمین کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

بدهی  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها

وزیر اقتصاد گفت :طبق آمار تایید نشــده از ســوی ســازمان
حسابرســی در حل حاضر میزان بدهی دولت به شــبکه بانکی
 ۳۰۰هزار میلیارد تومان اســت که در ســال جــاری فرآیند
پرداخت بخشی از این بدهیها آغاز میشود.به گزارش خبرنگار
مهر ،سیداحســان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از بسته
سیاســتها و راهبردهای بانکی و در جمع خبرنگاران گفت :از
فروردین ماه سلسله جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی
کشور برای تدوین بسته راهبردهای بانکهای دولتی برگزار شد
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و هدف این بوده که اوالً بسته با شرایط اقتصادی و بانکی سازگار
باشــد و همچنین منطبق بر تکالیف قانونی بانکها و مصوبات
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیرد.وی افزود :هدف
اصلی این بود که در این بســته اولویتهایی در نظر گرفته شود
کــه این اولویتها محقق کننده برنامههایی از جمله حمایت از
تولیدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهیالت خرد باشند.
همچنین شفافیت در شبکه بانکی و مکانیزمهای خود اظهاری
ارتقا یابد.خاندوزی با بیان اینکه از این پس مالک ارزیابی بانکها
نحوه اجرای این سیاســتها خواهد بود گفــت :محور ارزیابی
بانکها از ســوی وزارت اقتصاد این اســت که حرکت بانکها
در جهت منابع ملی و سیاســتگذاری دولــت منطبق بر این
احکام بوده یا خیــر و همچنین این ارزیابیها به صورت فصلی
منتشر خواهد شــد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا
عقبماندگــی بانکها از این تکالیف را به صاحبنظران شــبکه

بانکی و رســانهها اعالم میکنیم.وی ادامه داد :امیدواریم شبکه
بانکهای دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار
دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاســتگذاریها
باشد و به دنبال این هستیم که بانکها اجازه نداشته باشند فقط
یک بســته از فعالیتها را برای سرمایهگذاری دنبال کنند.وزیر
اقتصاد تاکید کــرد :از مهمترین هدفی که دنبال میکنیم این
است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از
اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند
اقتصاد هدایت شود.وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافسازی
در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت :انتشار
صورتهای مالی همچنین اعالم ابربدهکاران بانکی نه تنها یک
اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه یک مسیر دایمی برای
شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال میکنیم.خاندوزی گفت :پس
از اعالم لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران بانکی برای
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بازپرداخت تسهیالت افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابالغیه
بانک مرکــزی و تکلیف بودجه  ۱۴۰۱ایــن روند ادامه خواهد
داشــت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات
مشکوک اعالم میکنیم.وی از بدهی  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی
دولت به بانکها خبر داد و گفت :وقتی از شبکه بانکی توقع داریم
در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید مراقب باشیم که
بانکها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن
کفایت سرمایه بانکهای دولتی است که در بودجه  ۱۴۰۱این
مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانکها کمک
میکند.وی افزود :همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه
بانکی هستیم که این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک
مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانکها و کارمزد
آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش پیدا کند و بانکها تنها
اتکا به نرخ باالی تسهیالت نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیالت
تا حدی تعدیل شود.وی ادامه داد :طبق آمار تایید نشده از سوی
سازمان حسابرسی کل کشور در حل حاضر میزان بدهی دولت
به شبکه بانکی  ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که در سال جاری
فرآیند پرداخت بخشی از این بدهیها آغاز میشود.

جزییات تصمیمات جدید کمیته اقدام ارزی؛

کدام صادرکنندگان مشمول امتیاز منفی می شوند؟

کمیته اقدام ارزی در نخستین جلسه خود در سال  ۱۴۰۱تصمیم
گرفته تا تکلیف صادرکنندگان را با تعهدات ایفانشــده در حوزه
ورود موقت مشخص کرده و در عین حال ،به آنها هشدار دهد در
صورتی که به تعهدات خود مبنی بر عدم تحویل ارز فروخته شده
در سامانه نیما یا در قالب پروانه های صادراتی اقدام نکرده باشند،
مشمول احیای تعهد ارزی ،درج امتیاز منفی در رتبه بندیهای
خود و نیز تنبیهاتی همچون ایجاد محدودیت در کارت بازرگانی
و تعیین سقف اعتباری خواهند شــد.به گزارش اقتصاد آنالین،
کمیته اقدام ارزی سال جدید را با کشیدن خط و نشان هایی برای
صادرکنندگان متخلف آغاز کرد؛ به خصوص آنهایی که در موعد
مقرر نسبت به تحویل ارز فروخته شده خود در سامانه نیما یا در
قالب واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکنندگان اقدام نکنند.
ســخن از این محدودیت ها و ممنوعیت ها در شرایطی از سوی
کمیتــه اقدام ارزی به میان می آید که ظرف ماههای گذشــته،
تسهیالت ایجاد شــده در حوزه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز
صادراتی ،زمینه را برای بســیاری از صادرکنندگان در بازگشت
ارز حاصــل از صادرات خود و ایفای تعهدات ارزی شــان هموار
کرده بود .حاال بســیاری از صادرکنندگان با مشــکالت بســیار
کمتری نسبت به گذشته مواجه هستند و شرایط برایشان به گونه
ای پیش رفته که به نســبت گذشته راحت تر بتوانند نسبت به
ارائــه ارز صادراتی خود به واردکنندگان با قیمت توافقی یا همان
واردات در مقابل صادرات اقدام نمایند؛ هر چند هنوز هم هستند
صادرکنندگانــی که با کارتهای بازرگانــی یکبار مصرف اقدام به
صادرات کرده و ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده
اند ،اما این موضوع قابل تعمیم به جامعه صادرکنندگان شناسنامه
دار کشور نیست .در این میان کمیته اقدام ارزی که محلی برای
رفع و رجوع مشــکالت مرتبط با صادرکنندگان و واردکنندگانی
اســت که از ارز صادراتی اســتفاده میکنند ،در نخستین جلسه
خود در سال  ۱۴۰۱چند موضوع را به صورت جدی در دستور کار

بسته مکالمه و اینترنت ویژه
همراه اول بهمناسبت عید فطر
همراه اول بهمناســبت «عید ســعید فطر» برای تمامی
مشــترکان دائمی ،اعتباری و انارســتان بسته ترکیبی با
تخفیف ویژه در نظر گرفته است .این بسته ترکیبی برای
مشترکان دائمی و اعتباری شامل « ۳گیگابایت اینترنت و ۳
ساعت مکالمه (درون شبکه و با تلفن ثابت) بهمدت  ۳روز»
است که متقاضیان میتوانند با شمارهگیری کددستوری
«ستاره  ۱۰۰ســتاره  ۶۷مربع» نسبت به خریداری آن با
قیمت ویژه  ۱۰هزار تومان اقدام کنند.مشترکان انارستان
نیز میتوانند همین بســته را با شمارهگیری کد دستوری
«ســتاره  ۱۰۰ستاره  ۶۶۷۱مربع» و با قیمت ویژه  ۵هزار
تومان خریداری کنند.مدت زمان فعالسازی این بستههای
ترکیبی ویژه عید فطر از امروز شــنبه  ۱۰اردیبهشــت تا
 ۱۴اردیبهشــتماه است که امکان فعالسازی آن از طریق
اپلیکیشن «همراه من» نیز وجود دارد.

هدیۀ ویژۀ ایرانسل برای عید
سعید فطر اعالم شد
ایرانســل ،هدیۀ ویژۀ خود به مناسبت عید سعید فطر را
اعــام کرد .این هدیه ،یک بســتۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ
ایرانســلی است.به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،اولین و
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،به مناسبت گرامیداشت
عید سعید فطر ،ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ
ایرانیان عزیز ،هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی
را با قیمت تخفیفی ،به مشــترکان خود ارائه کرده است.
همزمان با فرارســیدن عید سعید فطر ،تمامی مشترکان
دائمی و اعتباری ایرانســل میتوانند یک بسته ترکیبی،
شامل دو ســاعت مکالمۀ ایرانســلی (درون شبکه) و دو
گیگابایت اینترنت بینالمللی را تنهــا با پرداخت ۸۰۰۰
تومان دریافت کنند.این بستۀ تخفیفی ،در روزهای  ۱۲و
 ۱۳اردیبهشت  ۱۴۰۱در دسترس است و اعتبار آن از زمان
فعالسازی ،دو روز خواهد بود .فعالسازی این بستۀ هدیه،
با شمارهگیری کد دســتوری  *۵#و یا مراجعه به بخش
خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل
من ،امکانپذیر است.

خود قرار داده و برای آن ،مصوباتی را داشــته است؛ به نحوی که
دامنه این مصوبات ،از پیگیری موضوع ورود موقت و رفع تعهد ارز
حاصل از صادرات آن تا واردات طال در ازای صادرات نیز به عنوان
یک روش پذیرفته شده برای رفع تعهد ارزی کشیده شده است.
آنگونه که کمیته اقدام ارزی در مصوبه  ۴اردیبهشت ماه خود ابالغ
کرده ،برای موضوع ورود موقت نکاتی اعالم شده است؛ به نحوی
که بر اســاس این مصوبه مقرر شــده تا زمان فراهم شدن بستر
سیستمی ثبت اطالعات ورود موقت که پایان شهریورماه ۱۴۰۱
در نظر گرفته شــده ،وفق تکلیف مندرج در بند  ۴نهمین جلسه
رییس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه فقط کانون وکال به درگاه
ملی صــدور مجوزهای کســب و کار متصل
نشده است ،گفت :کاری که ما انجام خواهیم
داد ،این اســت که با همراهی وزارت اقتصاد
متخلفان را به قوه قضائیه معرفی میکنیم.به
گزارش فارس،حجتاالسالم حسن شجاعی،
با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل
صدور مجوزهای کســب و کار ،اظهار داشت:
مطابق با این قانون ،به همه دســتگاهها یک
سال فرصت داده شده است که به درگا ه ملی
صدور مجوزهای کســب و کار متصل شوند.
وی بیــان کرد :ما بــا وزارت امور اقتصادی و
دارایی هماهنگیهایی را در این راســتا انجام
میدهیم و تاکنون بررسیهای ما حاکی از آن
است که اغلب دستگاهها به درگا ه ملی صدور
مجوزهای کسب و کار متصل شدهاند.رییس
کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :فعــ ًا فقط کانون وکال به درگاه
ملی صــدور مجوزهای کســب و کار متصل

کمیته موضوع ماده  ۲چهاردهمین جلســه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شورایعالی هماهنگی اقتصادی ،ســی دیهای ارسالی گمرک
در خصــوص ورد موقت و صادرات از محــل ورود موقت پس از
تاریخ  ۱۴۰۰/۰۸/۳۰مورد پذیرش بررسی و انجام اقدامات الزم از
سوی بانک مرکزی قرار میگیرد .بر این اساس گمرک جمهوری
اسالمی ایران باید تا پایان شهریورماه امسال نسبت به ارسال سی
دیهای حاوی اطالعات ورود موقت و صادرات آن از محل حسب
درخواســت صادرکننده به بانک مرکزی و دبیرخانه کمیته اقدام
ارزی وفــق روال جاری اقدام نماید .یکــی دیگر از مصوباتی که

کمیته اقدام ارزی در مورد آن تصمیم گیری کرده ،تخلف زمانی
صادرکنندگان نســبت به ارائه ارز خود به واردکنندگان است؛ به
این معنــا که برای آن دســته از صادرکنندگانی که به موقع به
تعهدات خود در قبال ارائه ارز فروخته شــده در ســامانه نیما یا
واگذار شــده در قالب پروانههای صادراتی عمل نکنند ،تنبیهاتی
در نظر گرفته شده است .چنانچه صادرکننده نسبت به عرضه و
فروش ارز در سامانه نیما و یا واگذاری پروانه صادراتی به غیر اقدام
نموده باشــد و ارز حاصل از صــادرات را به خریدار تا موعد مقرر
تحویل نداده باشــد ،در صورتی که بر اساس حکم دادگاه قصور
صادرکننده محرز گردد ،ضمن احیای تعهد ارزی صادرکننده ،این
تخلــف به عنوان امتیاز منفی در رتبهبندی صادرکنندگان لحاظ
و همچنین تنبیهاتی نظیر ایجاد محدودیت در کارت بازرگانی و
تعیین سقف اعتباری توسط مراجع ذی ربط خواهد شد.
همچنین در صورت عدم عمل به تعهدات از سوی صادرکنندگان
در قبال توافق با واردکنندگان مبنی بر واگذاری پروانه صادراتی
به منظور ایفای تعهدات ارزی ،در صورت اقامه دعوی از ســوی
واردکننــده و صدور حکم دادگاه در خصوص تخلف صادرکننده،
عالوه بر احیای تعهدات ارزی صادرکنندگان مراتب در رتبهبندی
صادرکنندگان لحاظ خواهد شد .در خصوص عدم انجام تکالیف
وارداتی از ســوی واردکننده در قبــال پذیرش پروانه صادراتی از
صادرکننده ،الزم اســت مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری
گــردد .کمیته اقدام ارزی البته مصوباتی هم برای آن دســته از
صادرکنندگانی داشته که در قبال تعهد ارزی خود ،طال وارد کشور
نمایند .در این مصوبه آمده است :در خصوص تهاتر طال با تعهدات
ارزی بر اســاس اعالم نظر کتبی دفتر مقررات صادرات و واردات
در جلسه  ۷۰کمیته اقدام ارزی بر مکاتبه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران واردات طال درحالحاضر به صورت واردات در مقابل
صــادرات خود و غیر مجاز اســت و بازرگانان میتوانند با رعایت
مقررات آیین نامههای ذیربط اقدام به واردات نمایند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰؛

کانون وکال به قوه قضاییه معرفی
خواهد شد

نشده است و استدالل آنان برای متصل نشدن
به درگا ه ملی صدور مجوزهای کســب و کار
این است که میگویند ما بر اساس آرای دیوان

عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم
و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمیرود.
شــجاعی ادامــه داد :نظر مــا و وزارت امور

واردات لوازم خانگی به کجا رسید؟

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاســخ به ســوالی درباره
برنامه وزارت صمت برای واردات لوازم خانگی در سال جاری اظهار
کرد :برخی از واحدها اعالم کردند که در حال حاضر هم آمادگی
رقابت داریم ،اما برای اینکه مطمئن شــویم عمق تولید و شرایط
پایدار شــده هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم.به گزارش
ایســنا ،واردات لوازم خانگی از سال  ۱۳۹۷ممنوع است و در حال
حاضر عمده کاالهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با
گارانتیهای تقلبی فروخته میشــوند .طبق مصوبه اولیه شورای
هماهنگی ســران سه قوه در سال  ۱۳۹۷و تمدید آن ،ممنوعیت
واردات لــوازم خانگی تا پایان ســال  ۱۴۰۰ادامه دارد و بعد از آن
مجددا درباره این موضوع تصمیمگیری میشود.هر چند تا پیش
از اسفند  ۱۴۰۰پیشبینیها بیشــتر به تداوم ممنوعیت واردات
متمایل بود ،اما در پــی افزایش قیمت برخی محصوالت داخلی،
ســتاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم
خانگــی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند ،برنامهریزی الزم

برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام میشود .هر چند
با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیم 
ت
لوازم خانگی به حالت قبل برگشــت ،امــا وزیر صمت در آخرین
نشســت خبری خود در ســال  ۱۴۰۰اعالم کرد که با واردات در
همه حوزهها به میزان حداکثــر  ۲۰درصد و با برنامه ریزی برای
نسبت صادرات به واردات موافق است.حاال با وجود گذشت بیش

اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که
کانون وکال به دلیل اینکه در حوزه کســب و
کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد،
طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای
کسب و کار متصل شود.نماینده مردم ابهر در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :کاری که
ما انجام خواهیم داد ،این است که با همراهی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی متخلفان را
به قوه قضائیــه معرفی میکنیــم ،وظایفی
هم برای هیئت رســیدگی به تخلفات اداری
در جهت اجرای دقیق قانون تســهیل صدور
مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است
کــه با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم
برخوردهــای قضایــی الزم را انجام میدهد.
رییس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :به غیر از کانون وکال ،همه
دســتگاهها به درگا ه ملی صــدور مجوزهای
کسب و کار متصل شــدهاند ،البته برخی از
آنان ایرادات جزئــی دارند اما همگی تمکین
کرده و همراهی میکنند.

از یک ماه از ســال جدید هنوز خبری از تغییر ممنوعیت واردات
کاالهای مختلف (یه جز خودرو) نیست.در این رابطه محمد مهدی
برادران  -معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت -
در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به برنامه وزارت صمت در راستای
واردات لوازم خانگی در ســال جاری و اینکه هنوز نیاز داریم نقش
حمایتی را ایفا کنیم گفت :این نقش حمایتی الزم است تا صنعت
به ســطحی از بلوغ و توانمندی برســد.به گفته این مقام مسئول
بیشتر واحدهای تولید لوازم خانگی با  ۳۰۰تا  ۴۰۰شرکت کوچک
صنعتی همکاری میکنند که این شرکتها اشتغال ایجاد کردند و
در حال حرکت به سمت بلوغ و دانش بنیان شدند هستند .بنابراین
تولیدکنندگان هنوز به زمان نیاز دارند و نمیتوان از آنها خواست
که دفعا دانش محور شوند.برادران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
تولیدکنندگان چند ســال به زمان برای تداوم ممنوعیت واردات
نیاز دارنــد ،اظهار کرد :در حال حاضر روند تولید لوازم خانگی رو
به رشد است.
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گزیده خبر
واریز یارانه  ۵۵تا  ۲۰۵هزار تومانی؛
یارانه جدید نیامد
مرحله ســیام یارانه معیشتی ساعت  ۲۴روز (شنبه) به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشــود ولی باز هم خبری از یارانه جدید نیســت؛ این یارانه
مشــروط به تامین منابعی اســت که از محل حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روی
آن حســاب شده بود.به گزارش ایسنا ،روزهای پایانی آذرماه  ،۱۴۰۰معاون
اقتصــادی رئیس جمهور از پرداخت یارانه جدید در اوایل دی ماه خبر داد؛
محسن رضایی گفت که با این یارانه ،مبلغ پرداختی برای خانوارها میتواند
تا  ۸۰۰هزار تومان برســد .بررسی جزئیات بیشــتر از این طرح نشان داد
دولت در نظر دارد پرداخت برای  ۶۰میلیون دریافت کننده کمک معیشتی
را افزایش دهــد؛ بهطوری که برای  ۳۰میلیون نفــر  ۹۰هزار تومان و ۳۰
میلیون نفر دیگر تــا  ۱۲۶هزار تومان مبلغ اضافه کند .با این حال چندماه
گذشــت و در حالی با وعده دولت ،این انتظار برای یارانه بگیران ایجاد شد
که یارانه دریافتی افزایش یابد که این اتفاق نیفتاد.این در حالی اســت که
پرداخــت یارانه جدید نیاز به تامین منابع دارد کــه دولت اعالم کرده بود
آن را بــا حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و ایجاد منابع جدید پرداخت خواهد کرد.
موضوع اینجاست که در سال گذشته حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی انجام نشده
بــود که منبعی ایجاد و از محل آن یارانه جدید پرداخت شــود ،در بودجه
امسال نیز مجوز حذف ارز ترجیحی صادر شده ولی هنوز دولت برنامه خود
جهت حذف و نحوه صرف مصارف و سیاســت یارانه ای خود را اعالم نکرده
است.از پایان سال گذشته ،به مناسبتهایی مانند پیروزی انقالب ،نوروز و ماه
مبارک رمضان ،ســه مرحله یارانه مازاد بر یارانههای مرسوم هر ماه ،با مبلغ
 ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار تومان برای حدود  ۳۲میلیون نفر از یارانهبگیران معیشتی
واریز شــده است که این احتمال را مطرح کرده که دولت یارانه جدید را به
این بخش از یارانهبگیران محدود کند.بر اساس این گزارش ،یارانه معیشتی
که دولت در روز دهم اردیبهشت ماه امسال ،به حساب بیش از  ۶۰میلیون
خانوار یارانهبگیر معیشتی واریز خواهد کرد ،فاقد یارانه جدید بوده و همان
مبلغ قبلی است که برای برای خانوار یک نفره  ۵۵هزار ،دو نفره  ۱۰۳هزار،
سه نفره  ۱۳۸هزار ،چهار نفره  ۱۷۲هزار و پنج نفره و باالتر  ۲۰۵هزار تومان
اســت ،این یارانه از آبان  ۱۳۹۸و از محل مابهالتفاوت افزایش قیمت بنزین
پرداخت میشود.
با رای مثبت سازمان تامین اجتماعی؛

افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد
افزایــش مســتمری بازنشســتگان با
رای مثبــت هیــات مدیــره ســازمان
تامیــن اجتماعی به تصویب رســید.به
گــزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از صدا
و سیما؛ حســن صادقی رییس اتحادیه
پیشکسوتان جامعه کارگری با اعالم این
خبر از ارســال مصوبه یادشده به هیات دولت جهت تصویب نهایی آن خبر
داد.به گفته وی ،آنچه در هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده ،افزایش یاد
شده مستمری به اندازهی مصوبات شورایعالی کار به اضافهی متناسبسازی
است.صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد :احکام حقوقی جدید بازنشستگان
با در نظر گرفتن افزایش ســاالنه به اضافهی متناسبسازی تا قبل از پایان
اردیبهشت صادر شود.
تداوم سیاست های ناکارآمد در فرش دستباف؛

هند جایگاه اول صادرات فرش را
از ایران ربود
رییــس مرکز ملی فرش از پیگیری برای حذف تعهد ارزی برای صادرکنندگان
فرش دستباف خبر داد و گفت :در سال  ۲۰۲۰کل صادرات فرش دستباف در
جهــان بیش از  ۸۷۰میلیون دالر بوده که  ۷۲میلیــون دالر آن از ایران صادر
شده و این رقم بیشــترین صادرات در جهان بعد از صادرات کشور هند است.
به گزارش ایسنا ،فرحناز رافع در نشستی خبری اظهار کرد :به دلیل مشکالت
ناشی از شیوع ویروس کرونا ،صادرات فرش در سال  ۲۰۲۰در کل دنیا کاهش
داشــته و به بیش از  ۸۷۰میلیون دالر رســیده اســت .این در حالی است که
صادرات فرش در جهان در سالهای قبل از آن بیش از یک میلیارد دالر و حتی
در سال  ۲۰۱۶یک میلیارد و  ۵۸۰میلیون دالر بوده است.به گفته وی بر اساس
آمارهای جهانی ،در سال  ۲۰۲۰هند با  ۲۷۸میلیون دالر صادرات فرش در رتبه
اول ،ایران با  ۷۲میلیون دالر در رتبه دوم و نپال با  ۵۱میلیون دالر در رتبه سوم
بوده اســت .صادرات پاکستان و چین هم به ترتیب  ۵۰و  ۳۱میلیون دالر بوده
و ترکیه هم با افت چشــمگیر ،رقم ناچیزی از صادرات فرش داشته است .این
آمارها برخالف اظهارات برخی افراد است که اطالعات نادرست در اختیار مردم
قرار داده و میگویند ایران در صادرات فرش از سایر کشورها عقب افتاده است.
رافع همچنین معتقد است ایران در حقیقت رتبه اول صادرات فرش در جهان
را دارد .چرا که هند گلیم و فرشهای دســتباف بســیار ارزان که با ربات بافته
میشود را به عنوان فرش دستباف صادر میکند ،اما ایران فقط فرش دستباف
و گبه را تحت عنوان فرش دستباف صادر میکند.
بانک مرکزی اعالم کرد

خروج بیش از  ۱۰میلیارد دالر سرمایه از
کشور
آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد
که رقم خالص حساب سرمایه به منفی
 ۱۰میلیارد و  ۱۳۴میلیون دالر رسیده
که از خروج این میزان سرمایه از کشور
در  ۹ماهه سال گذشته حکایت دارد.به
گزارش ایســنا ،در  ۹ماهه سال گذشته
رقم خالص حساب سرمایه به منفی  ۱۰میلیارد و  ۱۳۴میلیون دالر رسیده،
در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال  ۱۳۹۹معادل منفی  ۶میلیارد
و  ۳۱۸میلیون دالر بوده است.طبق این گزارش ،رقم خالص حساب سرمایه
کوتــاه مدت و بلندمدت در  ۹ماهه اول ســال گذشــته به ترتیب منفی ۹
میلیارد و  ۷۱۱میلیون دالر و منفی  ۴۲۴میلیون دالر اعالم شــده اســت.
از ســوی دیگر ،رقم خالص حساب سرمایه در  ۹ماهه سال  ۱۳۹۹معادل ۵
میلیارد و  ۱۵۹میلیون دالر بوده که این رقم با رشــد بیش از  ۹۰درصدی
در  ۹ماهه سال  ۱۴۰۰مواجه شــده است .همچنین ،تغییر در داراییهای
خارجی بانک مرکزی در  ۹ماهه ســال گذشته نیز معادل منفی  ۲میلیارد
و  ۲۱۱میلیون دالر اســت.گفتنی است ،تغییر در داراییهای خارجی بانک
مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.
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یک کارشــناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت :در منظر توسعه
اقتصادی ،انبوهی از متغیرها و با همبستگیهای بسیار پیچیده
چنان بر یکدیگر تاثیر میگذارند که تحلیل و تشــخیص آنچه
درست است را با مشــکل روبرو میکنند .در این میان ،از سال
 ۱۳۲۲تاکنــون ،مدیریت منابع آب کشــور از دو فنآوری پمپ
و بتن آســیب جدی دیده اســت.داریوش مختاری در گفتوگو
با ایســنا ،با بیان اینکه آبشخور توســعه هر دو فنآوری(پمپ و

گزیده خبر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران:

افزایش  45هزار مشترك به تعداد
مشتركین توزیع برق مازندران
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت:
در ســال گذشــته بیش از  45هزار  800مشترک به
تعداد مشــترکین توزیع برق مازندران اضافه شد.سید
کاظم حسینی کارنامی اظهار داشت :تعداد مشترکین
برق در حوزه شــرکت توزیع نیروی برق مازندران که
از شهرســتان گلوگاه تا فریدونکنار را شامل می شــود بیش از یک میلیون و
 516هزار مشترک می باشد که تعداد 45هزار و  800مشترک در سال گذشته
به آن اضافه شــده است.وی با اشــاره به راه اندازی سامانه ساتپ جهت خرید
کنتور توسط متقاضی به منظور افزایش سرعت فرآیند واگذاری انشعاب گفت:
در سال های اخیر یکی از دغدغه های شرکت های توزیع تسریع در خدمات به
مشترکین و از جمله کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب بوده است.

صرفه جویی  262میلیون متر مکعب بنزین
در منطقه گلستان
بیش از  105میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشــرده (ســی ان جی) در سال
1400در استان گلستان جایگزین بنزین شد.مدیر منطقه در این خصوص گفت:
با مصرف  262میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده در سال  ،1400به همین
میزان مصرف فراورده استراتژیک بنزین در سال گذشته در منطقه گلستان صرفه
جویی شده است.عیسی افتخاری مصرف روزانه سی ان جی استان گلستان را در
بازه زمانی یاد شده نزدیک به  717هزار مترمکعب اعالم کرد.وی گفت :مصرف
سوخت پاک (سی ان جی) در سال  1400نسبت به مدت مشابه(سال  )1399از
افزایش  6/5درصدی برخوردار بوده است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گلستان گفت :هم اکنون در استان گلستان  58باب جایگاه عرضه
سی ان جی ،سوخت رسانی به خودروهای گاز سوز را انجام می دهد
حسین قمری:

ماموریت واحد آموزش پاالیشگاه گاز ایالم
ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان است
رئیس آموزش نیروی انسانی شرکت پاالیش گاز ایالم
گفت  :ماموریت این واحد آموزشی ارتقاء سطح دانش و
مهارت کارکنان و هدف گذاری آن در راستای دستیابی
به ماموریت محوله ،استاندارد سازی تجهیزات و فضای
آموزشــی اســت .به گزارش روابط عمومی"،حسین
قمــری" افزود :این واحد با هــدف ارتقاء دانش فنی و مهــارت های کارکنان
شرکت در چارچوب اهداف استراتژیک سازمان ،نسبت به تدوین برنامه اجرایی
با هدف اســتاندارد سازی اقدامات آموزشی مبتنی بر استانداردهای بین المللی
ایزو و تکمیل تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز و نیز تجهیز فضای
استاندارد مطابق نظام جامع آموزش شــرکت ملی گاز ایران اقدام نموده است.
رئیس آموزش نیروی انســانی شــرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد :در حال
حاضر این شرکت بعنوان یکی از مراکز آموزشی مورد تایید در سطح شرکت ملی
گاز ایران بوده که در اجرای برنامه های آموزشــی کالن از جمله برگزاری دوره
های توســعه شایستگی های مدیران ،با واحد آموزش شرکت ملی گاز همکاری
می نماید .

افزایش تعامالت سازنده با سازمانهای ذینفع
و ارتقای کیفیت امور محوله جزو اولویت های
منطقه۷عملیات انتقال گاز است "
همدان -مجید ملکیان :مدیر این منطقه عملیاتی  ،افزایش تعامالت سازنده
با سازمانهای ذینفع و ارتقای کیفیت امور محوله را جزو اولویت های کاری
این منطقه برشــمرد .به گزارش روابط عمومــی منطقه ۷عملیات انتقال
گاز؛ نشست مشــترک مدیران حوزه نفت و گاز استان کرمانشاه متشکل از
منطقه۷عملیات انتقال گاز ،شــرکت گاز استان کرمانشاه  ،شرکت پخش
فرآورده های نفتی منطقه کرمانشــاه  ،شــرکت نفت و گاز غرب  ،بهداشت
ودرمان صنعت نفت غرب کشور و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت غرب
کشور به میزبانی این منطقه عملیاتی برگزار شد .در این نشست زارع مدیر
منطقه۷عملیات انتقال گاز در سخنانی اظهار داشت  :با یاری الهی  ،تالش
کارکنان این منطقه عملیاتی و تعامالت مفید و موثر سازمانها و شرکتهای
تابعه صنعت نفت و گاز غرب کشور در فصل زمستان سال گذشته هیچگونه
خللی در انتقال پایدار  ،پاک و مســتمر گاز طبیعی به شهرها و روستاهای
سردسیر غرب کشور ایجاد نگردید .مدير منطقه۷عملیات انتقال گاز در ادامه
افزود  :شناسایی نقاط قوت عملکردی درجهت بهبود و شناسایی نقاط ضعف به
منظور رفع نمودن آنها و همچنین افزایش تعامالت سازنده با سازمانهای ذینفع
و ارتقای کیفیت امور محوله جزو اولویت های کاری این منطقه عملیاتی بوده و
یکی از مهمترین اهداف برگزاری اين نشست استفاده از پتانسیل های مشترک
و تشــریک مســاعی با هدف افزایش بهره وری سازمانی می باشد .در ادامه این
نشست شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن تشکر از برگزاری
این برنامه  ،برگزاری چنین نشست هایی را در راستای تسهیل تحویل و تحول
پروژه های مربوطه بسیار موثر دانست .

@sobheqtesad

نفت و انرژی
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اقتصاد نفتی ،چگونه جغرافیای ایران را خشکاند؟
بتن) ،درآمدهای نفتی بوده اســت؛ اظهــار کرد :اولی با تصویب
اعتبارات عمرانی در ظرف برنامههای توســعه و دومی با تامین
اعتبارات مســتقیم بانکی و یارانههای کشاورزی تشویق و به کار
گرفته شــد.وی افزود :فنآوری بتن در قامت ساخت سازههای
بزرگ آبی به ویژه  ۱۰۰۰ســازه سد که به طور عمده به توسعه
بیرویه کشــاورزی ،متالشیکردن نظام کهن بهرهبرداری از آب
رودخانهها ،خشک شدن تدریجی تاالبها ،تغییر کاربری فزاینده
اراضی شهر و توسعه کالنشــهرها انجامید .بکارگیری فنآوری
پمپ در قامت حفر نزدیک به  ۱میلیون حلقه چاه آب کشاورزی
ی رویه کشــاورزی از  ۱میلیون هکتار به  ۸میلیون
و توســعه ب 
هکتار انجامید.این کارشــناس ارشد مدیریت منابع آبی تصریح
کرد :کلید فاجعه زیســتمحیطی ایران از سال  ۱۳۳۲زده شد؛
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از همان هنگامی که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشــور
دست دولت برای توســعه شبکههای آبیاری و زهکشی باز شد.
در همان سال در وزارت کشاورزی ،بنگاه توسعه آبیاری تاسیس
شــد .پس از آن وزارت آب و برق و ســپس وزارت نیرو تمام قد
نماینده یک تفکر خام و خطرناک سازهای بودند.مختاری با بیان
اینکه گویا با ساخت نزدیک به  ۱۰۰۰سد میتوانند منابع آب را
در یک فالت نیمه خشک مدیریت کنند ،گفت :در متن مدیریت
آب نیز خروجی یک وضعیت دهشــتناک بود که شامل افزایش
جریانهای ســیالبی ،شستشوی ســاالنه میلیاردها تن خاک،
افزایش دورههای خشــکی و کم آبی و خشــک شدن تاالبها
و دریاچههای داخلی به ویــژه گاوخونی ،بختگان و ارومیه بوده
است.وی ادامه داد :شتابزدگی در هزین ه کرد اعتبارات عمرانی در

متن بتن و پرداخت یارانه به منظور توسعه کشاورزی در فضای
باز چنان جذابیتی برای دولتها داشــته است که تامین ارزانتر
و پایدارتر برق کشــور از انرژی خورشیدی و توسعه توربینهای
بادی و یا توسعه گلخانههای کشاورزی در دستور کار قرار نگرفت.
چنانچه درآمدهای نفتی نبــود و یا هزینهکرد درآمدهای نفتی
بر پایه تحلیلهای منفعت-هزینه انجام میگرفت ،قطعا اتفاقات
ی افتاد .به طوری که انرژیهای خورشیدی و بادی و
ناگوار باال نم 
ساخت گلخانههای کشاورزی مورد حمایت قرار میگرفت و امروز
در متن یک فروپاشی تمام عیار جغرافیایی و یک اقتصاد تورمی
و ناپایدار قرار نگرفته بودیم.این کارشــناس ارشد مدیریت منابع
آبی با بیان اینکه اکنون چنان کارد به اســتخوان رســیده است
و اقتصاد ایران از مســیر پایدار و درســت خود به اندازهای دچار
انحراف شده است که توسعه صنایع آببر و پروژههای خطرناک
ت محیطی و ناپایداری و
انتقال آب با انبوهی از مخاطرات زیســ 
در همان حال رانت فزاینده و تورمزا در ســر در توســعه کشور
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قرار گرفتهاند ،گفت :کالنشهرها همچنان توسعه داده میشوند
و امکان انجام اقدامهای زیربنایی در بخش کشــاورزی تقریبا از
بین رفته اســت و اقتصاد کشــاورزی توان باز زندهسازی بخش
کشــاورزی را برای توسعه گلخانهها ندارد.مختاری با بیان اینکه
اقتصاد کشور به مرور از قاعده پنجره شکسته پیروی کرده است
و با نرخ تصاعد هندســی ،تورمزا ،خطرناک ،در مرحله فروپاشی
اقتصادی و فروپاشی جغرافیایی قرار گرفته است ،گفت :اکنون راه
به نادرســت و شتابزدهای که گذراندهایم را باید بازگردیم .دقیقا
همان کارهایی که انجام دادیم ،ادامه ندهیم و همان کارهایی که
باید انجام بدهیم به طور واقعی و جدی در دستور کار قرار گیرند.
اشــتباهاتی که جبران نشــدن آن به بهای خالی از سکنهشدن
فالت ایران خواهد انجامید .رخــدادی که فالت بزرگ ایران در
پیشــینه تاریخی خود از جمله نابودی شــهر سوخته سیستان
در همجــواری هامون بــزرگ و تمدن جیرفــت در همجواری
جازموریان ،در کارنامه خود دارد.

خبری خوش برای نفت ایران
به تازگی مســووالن درباره وصول مطالبات نفتی خبرهای
خوشــی را اعــام کردند که بــر اســاس آن تاکنون کل
درآمد حاصل از فــروش نفت ،میعانات گازی و محصوالت
پتروشــیمی وصول شــده اســت.بهگزارش ایســنا ،وعده
مســووالن بــرای وصول تمــام درآمدهای فــروش نفت،
خوشبینی را برای اقتصاد کشور رقم زده است ،آنطور که
علی صالحآبادی  -رئیس کل بانک مرکزی گفته درآمدهای
ارزی صادراتهای صورت گرفته بهخصوص صادرات نفتی
وصول شــده است و در همین فروردینماه اوضاع خوبی در
حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.جواد اوجی  -وزیر نفت نیز
بهتازگــی اعالم کرد که کل درآمــد حاصل از فروش نفت،
میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی وصول شده است.
هرچه نفت و میعانات محصوالت پتروشــیمی که فروختیم
همه را زمان ســر رســید وصول کردیم.وی با بیان اینکه
عمده فــروش نفت و ســایر محصوالت نفتــی به صورت
ارزی و نقدی وصول شــده و طی دولت ســیزدهم تمامی
فروش زمان سررسید وصول شــده مطالبات عمده فروش
ارزی دریافت شــده و بخشــی نیز در قبال اقالم مورد نیاز
کشــور تهاتر شده است ،گفت :موضوع تهاتر نفت و کاال در
بودجه  ۱۴۰۰بوده و در  ۱۴۰۱نیز منظور شده است.اوجی
بــا بیان اینکه کال فروش نفت در حیطه و اختیارات وزارت
نفت اســت اما این ظرفیت ایجاد شــده که برخی نهادها،
دستگاهها و سایر وزارتخانهها بتوانند از ظرفیت تهاتر برای
تامین بودجه اســتفاده کنند ،گفت :درباره پاالیشگاههایی
که در حال بهرهبرداری هستند ،برنامه کیفی سازی و ارزش
افزوده محصوالت در قالب هشــت پروژه تعریف شــده که
خیلی از پروژهها منتظر تنفس خوراک هســتند.وزیر نفت
با بیــان اینکه نه دولت و نه وزارت نفــت هیچ گاه منتظر
مذاکرات برجام نبوده اســت گفت :بــه توانمندی صنعت
نفت متکی بودهایم و امروز  ۱۶.۵میلیارد دالر در قالب ۵۵
طرح قرارداد و تفاهمنامه امضا شده است.بر این اساس ،به
نظر می رســد که نفت ایران به روزهای خوبی خود نزدیک

شــده است ،نرسی قربان  -کارشناس ارشد حوزه انرژی در
این رابطه به ایســنا گفت :اگر توانسته باشیم میزان فروش
نفــت را افزایش دهیم و در کنار آن نیز ســاز و کارهایی را
برای وصول درآمدها اندیشیده باشیم ،قطعا توفیقاتی را در
صنعت نفت بدســت می آوریم و برای آینده راهگشاســت
که امیدواریم گامها در این بخش بیشــتر شود.وی با بیان
اینکــه در هیچ زمانی فروش نفت ایران به صفر نرســید و
هیچگاه آمریکا نتوانســت مانع فروش صددرصد نفت ایران
شــود ،تصریح کرد :در هر شــرایطی ایران نفت خود را به
فروش رسانده است اما اینکه میزان فروش چه مقدار بوده
و اینکه تا چه میزان می توان در شرایط فعلی آن را افزایش
داد ،قابل بحث و گفتوگو نیست.این کارشناس ارشد حوزه
انرژی با تاکیــد بر اینکه نمیتوان از اکنون در مورد میزان

افزایش هفتگی و ماهانه قیمت نفت با استمرار
بحران اوکراین
قیمت نفت در معامالت پرنوسان روز جمعه تحت تاثیر سقوط بیش از  ۲۰درصدی
قیمــت معامالت نفت کوره آمریکا ،کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا ،قرارداد نفت
کوره آمریکا برای ماه آتی که معیاری برای قیمتهای دیزل است ،روز جمعه تا مرز
 ۵.۸۵۹۵دالر در هر گالن صعود کرد اما سپس به رکورد پایین  ۴.۴۰۶۷دالر در هر
گالن نزول کرد .بهای معامالت دیزل با نگرانی سرمایه گذاران نسبت به کمبود عرضه
در پی حمله روسیه به اوکراین ،صعود کرده است.قرارداد نفت کوره به همراه معامالت
نفت برنت و بنزین آمریکا روز جمعه منقضی شد .به گفته تحلیلگران ،حجم هر سه
قرارداد ماه آتی اندک بود و باعث نوســان شدیدی در بازار و ریزش قیمتها در اواخر
معامالت شد.اندرو لیپو از شــرکت لیپو اویل آسوشیتس گفت :معامالت روز جمعه
نوســان شدیدی داشت و شاید منعکس کننده محدودیت واقعی عرضه نباشد.بهای
معامالت نفت برنت برای ماه بعد با  ۱۲سنت کاهش ،در  ۱۰۷دالر و  ۱۴سنت در هر
بشکه بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۶۷سنت کاهش،
در  ۱۰۴دالر و ۶۹سنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت نفت کوره برای تحویل
در ماه بعد در  ۴.۰۱۷۲دالر در هر گالن بسته شد.هر دو شاخص نفت برنت و وست
تگزاس اینترمدیت رشد هفتگی داشــتند و پنجمین رشد ماهانه متوالی خود را به
ثبت رساندند .نفت برنت در آوریل  ۱.۳درصد و وست تگزاس اینترمدیت  ۴.۴درصد
افزایش داشــت.قیمتها به دلیل نگرانی از مختل شــدن عرضه روسیه به دلیل ادامه
جنگ در اوکراین ،پشتیبانی شدهاند .بهای معامالت هفته گذشته با افزایش احتمال
پیوستن آلمان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حامی تحریم نفت روسیه ،تقویت
شد.اسناد وزارت اقتصاد روسیه نشان داد تولید نفت روسیه ممکن است امسال تحت
تاثیر تحریمهای غربی که به ســرمایهگذاری و صادرات آسیب زده است ۱۷ ،درصد
کاهش پیدا کند.در این بین آمار هفتگی نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز
آمریکا که معیاری برای ارزیابی تولید در ماههای آینده است ،هفته گذشته سه حلقه
افزایش پیدا کرده و به  ۵۵۲حلقه رسیده است.شش منبع آگاه به رویترز گفتند اوپک
و متحدانش احتماال به توافق افزایش تدریجی تولید پایبند می مانند و در دیدار پنجم
مه ،افزایش اندک تولید را برای ژوئن تصویب می کنند.با این حال عوامل منفی تقاضا
پدیدار شــده اند .چین هیچ عالمتی از تسهیل تدابیر قرنطینه نشان نمیدهد و این
تدابیر به اقتصاد این کشور و زنجیره تامین جهانی آسیب زدهاند.معاملهگران گفتند:
آرامکوی ســعودی ممکن است در پی محدود شدن تقاضا برای سوخت در چین به
دلیل قرنطینههای طوالنی و افت شــاخهای از رکورد باالیی که ماه گذشته داشتند،
قیمت فروش گریدهای نفتی خود به آســیا را در ژوئن کاهش دهد .انتظار می رود
آرامکوی ســعودی قیمت فروش گرید نفتی سبک عرب الیت را به میزان  ۵تا ۵.۵۰
دالر در هر بشــکه نسبت به نرخ پریمیوم  ۹.۳۵دالر در هر بشکه میانگین قیمتهای
پالتس و بازار دوبی کاهش دهد.بر اساس گزارش رویترز ،نظرسنجی ماهانه نشان داد
روند صعودی نفت ممکن است امسال متوقف شود.

فروش نفت در شــرایط حفظ تحریمهــا در آینده صحبت
کرد ،گفت :ممکن اســت در یک بازه زمانی میزان فروش
افزایــش و در بازه زمانی دیگر کاهــش یابد اما در مجموع
اقدامات دولت برای توســعه و افزایش فــروش نفت ایران
امری مهم و خوب است.قربان با اشاره به آینده صنعت نفت
ایــران در صورت رفع تحریمها ،اظهــار کرد :اگر تحریمها
برطرف شــود ،میزان فروش نفت ایران به باالی دو میلیون
بشــکه در روز خواهد رســید البته این مساله نیز بستگی
به کرونا و تقاضــای جهانی دارد.همچنین مرتضی بهروزی
فر  -کارشــناس ارشد حوزه انرژی  -با اشاره به پتانسیل و
ظرفیت ایران برای صادرات و تولید نفت ،به ایســنا گفت:
اگر تحریم ها برداشــته شود و ایران مشکلی برای صادرات
نفت نداشته باشــد ،به راحتی می تواند میزان تولید خود

صادرات دیزل روسنفت به صفر رسید
غول نفتی روسنفت روسیه در پی کاهش تقاضای اروپا با تشدید تحریمها،
قصد ندارد در ماه مه از بندر پریمورسک در دریای بالتیک دیزل صادر کند.
به گزارش ایســنا ،اطالعات معاملهگران نشــان داد صادرات دیزل روسیه از
پریمورســک که یک منبع عرضه کلیدی برای اروپا به شــمار می رود ،در
ماه مه نســبت به ماه پیش از آن بیش از  ۳۰درصد کاهش پیدا کرده و به
 ۱.۱۱۴میلیون تن میرسد.روسنفت یکی از بزرگترین صادرکنندگان دیزل
از پریمورسک بوده اما این شرکت تا به این لحظه برای بارگیری هیچ کشتی
در ماه مه تصمیم نگرفته است.منابع بازرگانی گفتند :روسنفت با جنگ در
اوکراین که تقاضای داخلی برای دیزل را باالتر برده اســت ،بخشی از مازاد
دیزل را به بازارهای داخلی عرضه کرده است.

را به  ۳.۸تا  ۴میلیون بشــکه حداکثر در شش ماه و حتی
کمتر از این زمان برســاند.وی با بیان اینکه صادرات نفت
ایران می تواند  ۱.۵تا  ۲میلیون بشــکه افزایش یابد ،اظهار
کرد :وضعیت بازار جهانی نفت اکنون به دلیل کرونا مناسب
نیست و قیمتها طی یک یا دو سال گذشته به دلیل کرونا
در ســطوح پایینی بود اما با این حال اوپک پالس با اعمال
سیاســتهایی توانســت قیمت ها را مهار کند ولی بازهم
قیمتهایی که بتواند غــول های نفتی را راضی کند باالتر
از عدد فعلی است.این کارشناس افزود :به طور مثال عراق
چهار میلیون بشــکه صادرات نفت داشته و به راحتی آن را
وارد بازار میکند ،همچنین کشــورهای روسیه و عربستان
نیز همین شــرایط را دارند اما میزان صادرات نفت ایران به
دلیل تحریمها بســیار کاهش یافت و برای فروش نیز باید
تخفیفهایی را اعمال میکرد و از آن مهمتر امکان وصول
مطالبات خود را نیز نداشــت.بهروزی فر با بیان اینکه اگر
حتــی ورود ایران موجب کاهش قیمتها شــود ،در کوتاه
مدت به ضرر ایران نخواهــد بود و درآمد آن نه تنها کمتر
نخواهد شد بلکه بیشتر نیز میشود ،گفت :البته این موضوع
چندان باب میل غولهای نفتی همچون عربستان ،روسیه،
عمارات و عراق نخواهــد بود و وقوع جنگ قیمتی اصال به
نفع این کشــورها نیست.وی با اشاره به ظرفیت فنی ایران
در حوزه نفت ،اظهار کرد :در این مساله که تجهیزات نفتی
ما قدیمی اســت ،شکی نیســت و ما به دلیل تحریم دچار
یک عقب ماندگی در این مســاله هستیم اما ظرفیتهایی
وجود دارد و در کوتاه مدت دچار مشکل نخواهیم شد ولی
اگر ایران بخواهد ظرفیتهای بالقوه خود را به ظرفیتهای
بالفعل تبدیل کند و متناســب با ذخایر خود تولید داشته
باشــد ،قطعا با این سرمایه و دانش و تجهیزات فعلی امکان
پذیر نیست.به گفته این کارشناس حوزه انرژی برگشت به
شرایط پیش از تحریم کار دشواری نیست و ایران به راحتی
میتواند به ظرفیت تولید سابق بازگردد و برای این موضوع
نیز آمادگی وجود دارد.
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واردات در برابر صادرات خودرو ،انحصار در انحصار است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت ۹۰ :درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان هم با این خودروسازان شریک
تجاری هستند ،بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می ماند.به گزارش خبرنگار مهر ،پس از ماهها کش و قوس باالخره هفته گذشته اعالم شد که
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شــرط صادرات خودرو ،قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده است.در این رابطه مهدی
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با مهر اظهار کرد :نکته مهم در مورد این طرح این اســت که عم ًال واردات خودرو در برابر صادرات
خودرو ممکن الوقوع نیست و به نوعی انحصار در انحصار است.وی با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف این امر نیست ،افزود:
در حال حاضر بیش از  ۹۰درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند ،بنابراین صادرات هم در
انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری میشود.دادفر با اشاره به اینکه در صادرات خودرو بسیار ضعیف عمل میکنیم ،ادامه داد :از سویی دیگر سوجریانی هم به
وجود میآید؛ اینکه صادرکننده به اسم صادرات ،خودرو و قطعات را در هر جایی رها کند و در مقابل واردات انجام دهد.وی گفت :به جای ایجاد این انحصار ،باید مانند سال  ۹۴عمل شود یعنی
به رسمیت شناختن واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ برای اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش نیز باید صرفاً خودروهایی وارد شود که شرکتهای خدمات دهنده شأن در
ایران وجود داشته باشد ،یعنی معاونت حمل و نقل وزارت صمت تأیید کند که شرکت ایکس در ایران نمایندگی دارد.دادفر در مورد لزوم مدیریت منابع ارزی ،اظهار کرد :واردات خودرو باید از
طریق واردات با ارز منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل از فعالیتهای خارج از کشور ،خودرو وارد تا منابع ارزی هم مدیریت شود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت :از سویی دیگر
در حال حاضر  ۷۰هزار دستگاه خودرو نمیتواند بازار را متعادل کند اما نکته این است که بازار مشخص میکند که چه تعداد خودرو وارد شود .در سال  ۹۴حدود  ۹۰هزار خودرو وارد شد.

 8صفحه سال هفدهم شماره 4896
یکشنبه  11اردیبهشت  29 1401رمضان  1 1443می 2022

جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران پرداخته است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته از سوی بنیاد هریتیج ۱۲ ،مولفه کمی و کیفی در
وضعیت آزادی اقتصادی کشورها تاثیر گذار است و این بنیاد در جدیدترین گزارش خود وضعیت  ۱۷۷کشور را
بررســی کرده است.بر اســاس اطالعات ارائه شده در سال  ،۲۰۲۲امتیاز ایران در این شاخصها  ۴۲.۴بوده و در
میان  ۱۷۷کشــور در رتبه  ۱۷۰قرار گرفته اســت .امتیاز ایران در سال جاری میالدی حدودا  ۴.۸واحد کاهش
یافته است و کاهش امتیاز مولفه سالمت مالی ،اصلیترین عامل در این افت امتیاز بوده است.ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان  ۱۴کشور خاورمیانه
و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته و امتیاز ایران پایینتر از میانگین جهانی بوده است .در سال  ۱۹۹۶برای اولین بار اقتصاد ایران نیز از منظر این
شاخص مورد بررسی قرار گرفت و در طول این سالها همچنان در وضعیت سرکوب شده قرار گرفته است .در این بررسی میانگین آزادی اقتصادی
خاورمیانه  ۶۰و میانگین جهانی  ۵۶.۹بوده است.در میان  ۱۲عامل بررسی شده ،اقتصاد ایران در مولفههای آزادی تجارت ،هزینههای دولت ،اثربخشی
قضایی و آزادی پول نســبت به ســال قبل بهبود وضعیت داشته است.در مقابل امتیاز ایران در مولفههای سالمت مالی ،آزادی کسب و کار ،تمامیت
دولت ،حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده اســت .در مولفههای بار مالیاتی ،آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی نیز گزارش سال
 ۲۰۲۲نسبت به سال قبل تغییری را نشان نمیدهد.

بالتکلیفی ارز  ۴۲۰۰در عوارض واردات

با وجود گذشت حدود یکماه از ابالغ قانون بودجه امسال و وعده
تعیینتکلیف یک هفتهای از سوی گمرک ،هنوز وضعیت تغییر
ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مشخص نشده و واردکنندگان
بالتکلیف ماندهاند ،این در حالی اســت که گمرک بابت ترخیص
تعهد دریافت میکند.به گزارش ایســنا ،طبــق تبصره  ۷قانون
بودجــه ســال  ،۱۴۰۱نرخ ارز مبنای محاســبه ارزش گمرکی
کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاســبه حقوق ورودی
از  ۴۲۰۰حذف و به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( )ETSدر روز
اظهار تغییر کرد .همچنین نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای
کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و
همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.
قرار بود یک هفتهای تکلیف مشخص شود!
گمــرک ایران که در نیمه فروردین ماه بــرای اعمال نرخ جدید
در ســامانه امورگمرکی اقدام کرده بــود ،اعالم کرد که اقداماتی
جهت تعدیل حقوق گمرکی سایر کاالها(غیر اساسی) و همچنین
سود بازرگانی در دستور کار قرار دارد.در همان زمان ،رئیس کل
گمرک ایران از جمله اقدامات برای تعدیل جریان تغییر نرخ ارز
از  ۴۲۰۰به نرخ حاشیه بازار را کاهش حقوق گمرکی سایر کاالها
و همچنین تعدیل ســود بازرگانی عنوان کرده و گفته بود که»

رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب
خواهد شد تا شاهد افزایشهای نامتناسب در میزان وجوه متعلق
به واردات نباشیم« .

وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کاالهای قابل
ورود به تناســب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش
تعــداد طبقات ماخذها اقدام کرده کــه در هفته آتی به تصویب

تحلیل فعاالن اقتصادی از آینده تورم،
برجام و صادرات
نمایندگان بخش خصوصی در کمیســیون انرژی و محیط زیست
اتاق تهران نشست هفدهم خود را به بررسی نتایج یک نظرسنجی
از حــدود هزار کارآفریــن و صاحب کســبوکار اختصاص دادند.
این نظرســنجی در مورد ریسکهای کالن و صنعتی انجام شد.به
گزارش ایســنا ،در ابتدای این جلسه و پیش از تشریح این گزارش،
رضا پدیدار رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به
بیان برخی اخبار و حواشــی رخ داده در حوزه انرژی ایران و جهان
پرداخت.وی به گفتههای اخیر مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز
ایران مبنی بر افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور طی سال ۱۴۰۰
به میزان  ۵میلیارد مترمکعب نســبت به سال پیش از آن اشاره و
تصریح کرد که بر اســاس گفتههای این مقام مســول ،مصرف گاز
طبیعی کشــور طی ســال گذشــته  ۲۳۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون
مترمکعب بود.پدیدار همچنین به یکی از مصوبات مجلس اشــاره
کرد که بر اساس آن ،به دولت اجازه داده شده که به اشخاص معرفی
شده از سوی دستگاه اجرایی و پس از تایید وزارت نفت ،محصوالت
نفتا و میعانات گازی برای فروش و عرضه بینالمللی داده شود.وی
نسبت به اینکه اشخاص و افراد موردنظر برای در اختیار دادن نفت و
میعانات گازی به آنها باید از سوی دستگاههای اجرایی معرفی شوند،
انتقاد کرد و این شیوه را خطرناک توصیف کرد؛ چرا که ممکن است
که مانند ادوار گذشــته ،رانت و انحصار در این بخش شکل گیرد و
بخش خصوصی فعال و توانمند و با سالمتکاری باال ،از این چرخه
بیرون بماند.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران ،در ادامه این جلسه،
موسس و مدیر وبسایت دیدهبان کســبوکار در تشریح گزارش
ط کسبوکار ایران ،»۱۴۰۱
اخیر این گروه با عنوان «دیدهبانی محی 
بــا یادآوری اینکه در این تحقیق ،حــدود  ۱۰۰۰کارآفرین و فعال
اقتصادی از بخشهای مختلف ،مورد پرسش و نظرسنجی پیرامون
ریسکهای کالن و صنعتی امسال قرار گرفتهاند ،افزود :جمعبندی
نتایج این تحقیق نشــان میدهد که صاحبان کسبوکار نسبت به
فضای کســبوکار پیش رو در ســال  ،۱۴۰۱خوشبین نیستند.
دالوری افزود :بر این اســاس ۷۱ ،درصد از شرکتکنندگان در این
نظرســنجی معتقدند که قدرت خرید مردم در سال  ۱۴۰۱کاهش
خواهد یافت .این در حالی است که  ۵۵درصد از صاحبان کسبوکار
مورد پرسش در این تحقیق ،اعالم کردهاند که بیکاری طی امسال
افزایش مییابد.به گفته وی ،همچنین این گزارش نشان میدهد که
در حالی  ۴۴درصد از شــرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقد
به تشــدید رکود تولید طی امسال هستند که  ۳۷درصد نیز بر این
باورند که امسال رونق صادراتی خواهیم داشت و  ۳۱درصد نیز اعالم
کردهاند که محدودیت بیشتر صادراتی اعمال خواهد شد.بر اساس
مطالعه و پژوهش صورت گرفتــه ۵۳ ،درصد از کارآفرینان بر این
باورند که امسال کاهش تحریمها رخ خواهد داد .این در حالی است
که  ۷۱درصد پرسششــوندگان معتقدند که امسال تورم افزایش
خواهد داشت.عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
همچنین به وضعیت قیمت ارز طی امسال از نظر پرسششوندگان
اشاره کرد که بر این اساس ۳۹ ،درصد از فعاالن اقتصادی معتقدند
که قیمت دالر طی امسال معادل  ۲۶تا  ۳۰هزار تومان خواهد بود؛
در حالــی که  ۳۴درصد نیز بر ایــن باورند که نرخ دالر در بازه ۲۰
تا  ۲۵هزار تومان در نوســان خواهد بود.تشدید مهاجرت نیروهای
متخصص و تحصیلکرده ،نکته دیگری است.

دولت خواهد رسید« .
وی ایــن را هم گفته بود کــه» از اقدامات مهــم دیگر کاهش
چشمگیر حقوق گمرکی سایر کاالها است که در هفته پیش رو با
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وضعیت واردکنندگان و درآمد دولت معلوم نیست
اکنون بیش از ســه هفته از وعده داده شده جهت تعیین تکلیف
سود بازرگانی و تعرفه سایر کاالها گذشته ولی همچنان خبری از
این موضوع نیست ،این تاخیر ،در کنار عدم تحقق درآمد دولت در
بودجه از این محل ،موجب بالتکلیفی واردکنندگان و عدم برآورد
مشخصی از وضعیت پیش روی آنها شده است.
پیگیری ایســنا ،از گمرک ایران جهت دریافت اطالع از وضعیت
اعمــال حقوق ورودی بر مبنای جدیــد و همچنین اقداماتی که
وعده آن داده شده بود از جمله تغییر حقوق گمرکی کاالهای غیر
اساســی ،بدون پاسخ مانده است و اینکه چه برنامهای در دستور
کار اســت و آیا بازنگری انجام خواهد شد یا نه ،مشخص نیست.
این در حالی است که طبق اعالم قبلی مسئوالن گمرک ایران ،در
ترخیصهای انجام شده از ابتدای امسال ،گمرک تا تعیین سود
و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد دریافت کرده که بعد
از تعیینتکلیف نحوه محاســبات و افزایش عوارض واردات ،مابه
التفاوت را پرداخت کنند.

پرداخت بدهیهای عراق به ایران از پارسال آغاز شده بود
دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق با اشــاره به تداوم صادرات انرژی به عراق گفت :دولت عراق از ســال گذشته در صدد واریز مطالبات ایران است و امکان استفاده از این منابع
برای واردات نیز فراهم شده است.جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد بدهیهای دولت عراق به ایران ،اظهار کرد :بحث آزادسازی منابع ما در عراق به چند
ماه قبل بر میگردد و اتفاق جدیدی نیفتاده است؛ در چند قسط وزارت نیروی عراق مطالبات ناشی از صادرات ما را در اکانت حسابی که نزد بانکهای عراقی داشتیم واریز کرد
و بخشی را هم قول داده بودند که واریز کنند ،منتهی وقتی پول وارد حساب ما شد به دلیل تحریمها امکان برداشت پول را نداشتیم.دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
افزود :در اینجا دو مسیر را باید دنبال میکردیم ،یکی مطالبه بدهی از دولت عراق و دیگری استفاده از این منابع پس از واریز به حساب بانکی؛ خوشبختانه هر دو بخش پیشرفت
خوبی داشت .بخشی از مطالبات به حسابهای ما در عراق واریز شده و هم امکان استفاده از این منابع برای واردات مواد غذایی ،ماشین آالت و … فراهم شده است زیرا عراقیها
از لیست اوفک ،توانستند استثنا بگیرند.
تداوم صادرات انرژی به عراق
وی با اشاره به سفر عادل کریم وزیر برق عراق که ششم اردیبهشت انجام شد ،گفت :در سفری که وزیر برق عراق به ایران داشت دو بحث شامل نیاز عراقیها به انرژی و مساعدت ما
در صورت مازاد تولید و تسویه بدهیهای قبلی مطرح شد .البته همانطور که گفتم موضوع تسویه بدهیها از سال قبل شروع شده بود که امیدواریم این تسویه بدهی با نظم بیشتری
پرداخت شود.سنجابی تصریح کرد :ما به عراق هم صادرات برق و هم صادرات گاز داریم منتهی این صادرات با توجه به شرایط و نیاز کشور خودمان انجام میشود.
بدهی عراق به ایران رقم ثابتی نیست
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد میزان بدهی عراق به ایران ،گفت :با توجه به اینکه فرایند صادرات در نقطهای متوقف نمیشود ،بدهی در جریان است و عدد
دقیقی ندارد؛ منتهی بخشی از این مطالبات چند میلیارد دالری تسویه شده و بخشی هم استفاده شده است و امیدواریم مابقی بدهی هم هر چه زودتر روند تسویه را طی کند.
وی در مورد صحت و سقم مطالبات  ۹میلیارد دالری بخش خصوصی ایران از دولت عراق ،تصریح کرد :ما سال گذشته  ۸میلیارد و  ۹۶۶میلیون دالر صادرات غیرنفتی به عراق
داشتیم و باید توجه داشت که قسمت عمدهای از صادرات برق و گاز از سوی دولت انجام میشود.

گزیده خبر
احداث و بهره برداری از انبار چندمنظوره
 ۹۰۰۰متری بندر شهید بهشتی
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از بهره برداری پیش از موعد
پروژه ســرمایه گذاری احداث انبار  ۹۰۰۰متری چندمنظوره در بندر شــهید
بهشتی خبر داد و گفت :طرح های سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیت نگهداری
و پذیرش کشتیهای حامل کاالهای اساسی زودتر از برنامه به بهره برداری می
رسد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان افزود :در راستای
افزایش ظرفیت انبارش کاال ،تســریع در تخلیه و بارگیری ،نگهداری استاندارد
کاال ،افزایــش ظرفیت پذیرش کشــتی و دپوی کاالهای صادراتــی ،وارداتی و
ترانزیتی؛ با سرمایه گذاری بخش خصوصی در آبان ماه  ۱۳۹۹عملیات اجرایی
احــداث یک باب انبار نگهداری کاال در زمینی به مســاحت  ۱.۷هکتار با مدت
قرارداد  ۲۰ســاله و به صورت  BOTدر بندر شهید بهشتی آغاز که خوشبختانه
زودتر از برنامه زمانبندی به بهره برداری رســید .وی با اشــاره به محقق شدن
ســرمایهگذاری  ۲۱۰میلیارد تومانی بخش خصوصی و وضعیت مطلوب پروژه
های سرمایه گذاری اذعان داشت :توسعه زیرساختهای لجستیکی بندر چابهار
با استفاده از طرحهای بخش خصوصی و توسعه کسب و کارهای بندری و ایجاد
اشتغال پایدار از مهمترین اهداف سال جاری می باشد.
صادرات  14ميليون دالري گروه خودروسازي سايپا

افزايش صادرات سايپا در سال جاري
گروه خودروســازي سايپا موفق شد با وجود ســخت ترين تحريم ها و شرايط
محدود كننده اي كه در زمينه صادرات كاالهاي ايراني وجود دارد ،سال گذشته
به ارزش حدود  14ميليون دالر صادرات داشته باشد.به گزارش سايپانيوز ،در 8
فرماني كه رئيس جمهور به خودروســازان ابالغ كرد به صادرات خودرو و قطعه
اشاره شده است ،از همين رو گروه خودروسازي سايپا در راستاي تحقق اهداف
صادراتي كشور در ســال جاري اين موضوع را با جديت بيشتري دنبال خواهد
كرد و در اين خصوص به بازار كشــورهاي همســايه نگاه مضاعفي دارد .بر اين
اســاس بايد اعالم كرد كه در سال گذشــته ارزش كل صادرات قطعه و خودرو
گروه خودروســازي ســايپا  13ميليون و  735هــزار و  223دالر بوده و ارزش
تجمعي صادرات خودرو رقم  8ميليون و  239هزار و  192دالر ثبت شده است
و تعداد خودروهای صادرشــده توسط گروه سایپا نسبت به سال  1399بیش از
 40درصد افزایش داشته اســت.با توجه به اينكه در دوره جديد مديريت گروه
خودروسازي سايپا ،توليد اقتصادي خودروهاي كوييك و شاهين دنبال مي شود،
اين مجموعه در صدد است كه در زمينه صادرات محصول نهايي و قطعات خودرو
اعداد بااليي را ثبت كند.

شرایط فروش دیگنیتیپرایم و فیدلیتی
پرایم در سال  ۱۴۰۱اعالم شد
خودروهای دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت
ماه سال جاری به صورت آنالین به فروش می رسند.شرکت بهمن موتور شرایط
فروش خود را برای دو خودروی  SUVدیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم در سال
 ۱۴۰۱اعالم کرد.بر اســاس اعالم بهمن موتور ،فروش نقدی اعتباری دیگنیتی
پرایــم و فیدلیتــی پرایم  ۵و  ۷نفره از ســاعت  ۱۰صبح روز چهارشــنبه ۱۴
اردیبهشت برای مشتریان به صورت آنالین از طریق پرتال https://bahman.
 iranecar.comانجام خواهد شد.گفتنی است این فروش تا ساعت  ۱۶همان
روز یا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.بهمن موتور به منظور عرضه خودرو به مصرف
کننده واقعی ،رهن ســند خودرو به مدت یک ســال را در دستور کار قرار داده
است.
رئیس صمت:

آذربایجانشرقی توان تامین  ۳۰درصد از
نیاز قطعات خودروسازی کشور را دارد
آذربایجان شــرقی  -وحید خوش زرع :رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجانشــرقی گفت :وجود  ۱۷۰واحد قطعه سازی در استان ،این ظرفیت و
توانایی را ایجادکرده اســت که  ۳۰درصد از قطعات خودروســازان کشور از این
استان تامین شود.صابر پرنیان افزود :خودروسازی یک صنعت پیچیده است که
با رشــد آن شاهد رونق بیشتر صنایع پایین دســتی از جمله  ۶۰رشته بزرگ و
کوچک صنعتی مانند فوالد ،پتروشــیمی ،الستیک ،آلومینیوم ،شیشه ،نساجی،
رنگ و پوشــشهای مواد شــیمیائی خواهیم بود.وی ادامه داد :حدود  ۱۹درصد
سرمایه گذاری کشــور مربوط به این صنعت است .وی با بیان اینکه آذربایجان
شرقی به عنوان قطب خودروهای تجاری و سنگین کشور محسوب میشود ،اظهار
کرد :در حال حاظر  ۲واحد خودروســازی سواری با ظرفیت سیصد و سی هزار
دســتگاه خودروی سواری و میزان اشتغال  ۲۴۰۰نفر و همچنین  ۸واحد تولید
خودروهای تجاری و سنگین از جمله اتوبوس و مینی بوس و کامیون و کامیونت
با ظرفیت حدود یکصد و پنجاه هزار دستگاه و اشتغال  ۱۴۰۰نفر در استان فعالیت
دارند.پرنیان ادامه داد :فعالیت حداقل  ۱۷۰واحد صنعتی قطعه سازی با اشتغال
 ۵۰۰۰نفر بطور مستقیم و  ۱۰هزار نفر بصورت غیر مستقیم در استان از جمله
ظرفیتهای صنعتی است.رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی عمده مشکالت
شایع قطعه سازان استان را مربوط به مطالبات این قشر از واحدهای بزرگ کشور
عنوان کرد و تصریح کرد :پرداخت نشدن به موقع این مطالبات در طوالنی مدت
موجب بروز مشکالت عدیده مالی ،کمبود سرمایه در گردش ،مشکل تهیه مواد
اولیه و در نهایت جلوگیری از توسعه فعالیت اینگونه واحدها را در پی دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
مدیرعامل شرکت احیا استیل بافت خبر داد:

تحقق برنامههای سال

مدیرعامل شرکت احیا استیل بافت اعالم کرد :اهداف این شرکت در سال 1400
در بخشهای مختلف به ویژه بخش تولید مطابق با ظرفیت اسمی تحقق یافت.
بــه گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری ،عطارد گودرزی گفت :میزان
تولید آهن اسفنجی شرکت احیا استیل بافت در سال ( 1400با وجود قطعی برق
و گاز در بخشــی از ایام ســال) به  800هزار تن رسید که معادل ظرفیت اسمی
اســت.وی افزود :میزان پیشرفت فیزیکی پروژه فاز  2شرکت نیز در حال حاضر
به  53درصد رســیده اســت که امیدواریم با تالش همه همکاران تا پایان سال
جاری شــاهد راه اندازی آزمایشی آن باشــیم .برنامه افتتاح رسمی در بهار سال
 1402خواهد بود.گودرزی ادامه داد :شــرکت احیا استیل بافت در سال گذشته
موفقیتهایی کسب کرد که از جمله آنها پیادهسازي نظام بودجهریزي مبتنی بر
برنامه ،شناسایی ریسک و فرصتهای سازمانی بر اساس مدل  ،FMEAبازنگری
فرایندهای سازمانی براســاس مدل  ،APQCتدوین سند برنامهریزی استراتژی
میان مدت و بلندمدت ،اســتقرار سیستم  MISدر حوزههای عملیاتی و استقرار
نرم افزار هوش تجاري( )BIاست.
دکتر شایان:

نقش بانک مسکن در تحکیم بنیان خانواده
زندانیان جرایم غیر عمد
مدیرعامل بانک مسکن گفت :این بانک در راستای انجام رسالت و مسوولیتهای
خود ،همچون گذشته ،با مشارکت در پویش «دوباره زندگی» در آزادی زندانیان
و حمایت از خانواده های آنان ســهیم شد.ه گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،دکتر محمود شایان با اشاره به فضیلت های ماه مهمانی خدا اظهارداشت؛
پویش مسوولیت اجتماعی «دوباره زندگی» در راستای حمایت از تحکیم بنیان
خانواده در ماه مبارک رمضان و با مشارکت  15بانک و شرکت بیمه اجرا میشود.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد :در پی نشست وزارت محترم امور اقتصادی و
دارایی با مدیران عامل بانکها و بیمهها ،مقرر شد هر بانک و بیمه سهم معینی را
در این امر خیرخواهانه پرداخت کند،وی افزود :بانک مسکن سهم خود را در این
پویش به میزان  10میلیارد ریال اهدا کرده است.دکتر شایان گفت :کارکنان این
بانک ،پیشازاین نیز با اهدای کمکهای خیرخواهانه ،در آزادی  14زندانی جرایم
غیر عمد سهیم بودهاند.

مهارتافزایی کارکنان با تقویت دورههای
آموزشی از اولویت های اصلی بانک دی است
علیرضا قیطاســی ،مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش ،سرمایهگذاری
آموزشــی را با هدف دانشافزایی و تقویت مهارتهــای کارکنان از اولویتهای
اصلی این بانک دانست.یکی از نقاط تمرکز مدیریت جدید بانک دی در حدود
ســه ماه گذشــته ،توجه ویژه به بخش آموزش و برگــزاری دورههای متنوع در
شــاخههای مختلف بانکداری برای تقویت مهارت نیروی انسانی فعال در بانک
بوده است .قیطاسی در بازدید سرزده از اداره آموزش بانک دی ،ضمن حضور در
کالسهادرباره اهمیت برگزاری مستمر دورههای آموزشی گفت :برای برگزاری
دورههای مختلف آموزشی در بانک دی از اساتید خبره و باتجربه نظام بانکی دعوت
شــده تا در دورهها حضور یابند و انتظار این است بعد از اتمام دورههای آموزشی
بدو خدمت و حین خدمت برای نیروها شــاهد افزایش کیفیت خدماتدهی به
مشــتریان در بخشهای مختلف بانک باشیم .وی ادامه داد :این بانک متعلق به
سهامدارنی است که بیشتر آنها از خانواده مظعم شهدا و ایثارگران هستند.
از آغاز سال ۱۴۰۱

نهال زندگی بیش از دو هزار زوج ،با تسهیالت
ازدواج بانک تجارت شکوفه زد
شــعب بانک تجارت در سراسر کشور ســال  ۱۴۰۱را با تداوم اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به زوجهای جوان آغاز کردند.به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،این بانک در تداوم ایفای نقش مســئولیت اجتماعی و تســهیل شرایط
ازدواج زوجهای جوان ،همچنان اعطای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج را در
اولویــت برنامههای خود قرار داده و در همین راســتا  ۲۰۴۹نفر از متقاضیان در
فروردین ماه امســال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خود را از این بانک دریافت
کرده.اند ۲۹۵۹۸ .متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیالت
قرضالحســنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر
اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد.
بانک تجارت ســال  ۱۴۰۰را با اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از
 ۱۰۶هزار زوج جوان پشت سر گذاشت.

رشد  38درصدی میزان تسهیالت پرداختی
بانک ملی ایران
میزان تسهیالت پرداختی از سوی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی
طی سال گذشته بیش از  38درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،اطالعات موجود از آمار میزان تسهیالت
پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی از این حکایت دارد که طی سال گذشته
بیش از  2226هزار میلیارد ریال تامین مالی توسط بانک ملی ایران صورت گرفته
است.این تسهیالت به ترتیب به بخش های خدمات ،صنعت و معدن ،بازرگانی،
کشاورزی و صنایع تبدیلی ،مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت شده است.این
منابع در قالب یک میلیون و  245هزار و  871فقره پرونده تسهیالتی در اختیار
متقاضیان قرار گرفته است.

بانک سامان ،حامی صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
بانک سامان در راستای توجه همیشگی خود به صنایع و صادرکنندگان ،حامی
برگزاری پانزدهمین همایش ســاالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی کشور شد.به گزارش سامان رسانه ،پانزدهمین همایش ساالنه
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران با حمایت ویژه
بانک سامان ،بیمه سامان ،کارگزاری سامان و صرافی سامان برگزار میشود.گفتنی
اســت ،بانک سامان و ســایر اعضای گروه مالی پس از برگزاری این همایش به
عضویت این اتحادیه درمیآیند و بهعنوان یک عضو خدمات مالی و بیمهای خود
را به صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی ارائه خواهند داد.این همایش روز 19
اردیبهشتماه سال  1401با موضوع «تعارض منافع ،مانع تنظیمگری و شفافیت»
برگزار خواهد شد.
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جزئیات وثیقهگذاری سهام برای دریافت تسهیالت خرد بانکی

تهران -ایرنا -معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی به جزییات
وثیقه سهام برای دریافت اشاره کرد و گفت :بانک در قبال ارزش سهام افراد به عنوان
وثیقه ،تســهیالت پرداخت میکند که محدودیتی در سقف میزان وثیقه وجود ندارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا ،وثیقه سهام جهت دریافت تسهیالت خرد از دیگر اقداماتی
اســت که در دوران ریاست جدید سازمان بورس به طور جد مورد پیگیری مسووالن
قرار گرفت و تحت تاثیر اقدامات انجام شده ،اجرای این تصمیم به مراحل پایانی خود
نزدیک شده است.هفته گذشته «مجید عشقی» ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اعالم کرده بود که در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به
صورت الکترونیکی در حال راهاندازی اســت و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت
اســناد و امالک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام میشود.
به دنبال مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،در
اواســط هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیالت خرد تا سقف ۲۰۰
میلیون تومان و وثایق بورســی و غیربورسی شامل ســهام ،اوراق بدهی ،اموال عینی
و ســیمکارت را به بانکها ابالغ کرد که این اتفاق نشــان دهنده نتیجه مثبت تالش
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ســازمان بورس و اوراق بهادا و شــرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در راستای سهولت کار سرمایه گذاران برای دریافت
تسهیالت خواهد بود.با توجه به انجام چنین اقدام مهمی از سوی این  ٢نهاد ،جزییات
اجرای آن و نیز اقداماتی که اکنون باید سهامداران برای پیشبرد خواسته خود در زمینه

دریافت وام در دســتور کار قرار دهند در هالهای از ابهام قرار گرفته اســت که در این
زمینه «محمود حسنلو» ،معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی
امروز (شــنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به جزییات نحوه وثیقه سهام در
بانکها در راســتای دریافت وام اشــاره کرد و اظهار داشت :با اقدامات وزارت اقتصاد،
ســازمان بورس و ارواق بهادار و شرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه ،فرصت وثیقهگذاری ســهام برای دریافت وام از طریق بانکها برای سهامداران
فراهم شده و آنها در آینده نزدیک میتوانند با مراجعه به سامانههای بانکی درخواست
خود را ثبت کنند.وی خاطرنشان کرد :نحوه وثیقهگذاری سهام به این شکل است که
شرکت سپردهگذاری اطالعات را به بانکها ارائه میدهد و سهامدار باید با مراجعه به
اپلیکیشــن بانک اقدامات مربوط به وثیقه ســهام و نیز دریافت وام انجام دهد.حسنلو
تاکید کرد :با پیامک ( OTPیکبار مصرف) سجام سهامدار احراز هویت شده و اگر OTP
درســت وارد شد ،سهام قابل وثیقه ســهامدار در اپلیکیشن بانک نمایش داده خواهد
شد.معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد :بعد از این
مرحله ســهامدار میتواند سها م مدنظر خود را برای وثیقه انتخاب و تعداد سهامی که
قصد وثیقهگذاری دارد را وارد کند.وی با تاکید بر اینکه این درخواست مانند سیستم
پرداخت شاپرک ،سهامدار را به سمت سامانههای شرکت سپردهگذاری هدایت خواهد
ت بانک به کاربر نمایش داده میشود و با  OTPسجام
شد ،گفت :در این بخش درخواس 
احراز اختیار انجام میشــود تا هویت ســهامدار و نیز میزان سهامی که قرار است به

عنوان وثیقه گذاشته شود را تایید کند.حسنلو اعالم کرد که کارمزد وثیقه را سهامدار
باید پرداخت کند و اگر این کار موفقآمیز باشد ،درخواست وثیقه ثبت میشود.معاون
فناوری و توســعه نوآوری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی بیان کرد :در انتهای روز
معامالتی و بعد از اعمال معامالت ،درخواســت سهامداران در سامانه پس از معامالت
اعمال میشود و روز کاری بعد نتیجه این درخواست در اختیار بانکها قرار میگیرد.این
مقام مسوول گفت :سهامدار باید نسبت به این موضوع مطلع باشد ،سهامی که به عنوان
وثیقه برای دریافت تسهیالت بانکی تعیین میشود ،در شرکت سپرده گذاری به حالت
فریز درآمده و سهامدار تا پایان تسویه تسهیالت خود نمیتواند آن را بفروش برساند.
وی در ادامه توضیحاتی را در خصوص میزان وامی که ســهامداران میتوانند با وثیقه
قرار دادن سهام خود ارائه داد و گفت :میزان وام ارائه شده به سهامدار در حوزه اختیار
بانک است و هر بانکی براساس دستورالعملهای خود می تواند وارد عمل شود.حسنلو
با بیان اینکه ممکن است بانک درصدی از سهام را نزد خود نگه میدارد.

جراحی بیسابقه بانک ها توسط دولت سیزدهم؛

بانکها از هرگونه سرمایهگذاری غیر مولد ممنوع میشوند
وزارت اقتصــاد دســتورالعمل اجرایی راهبردهــای بانکی را
با محوریــت هایی از جمله رفع ناترازی موسســات اعتباری
و هدایت اعتبار به ســمت شــرکتهای دانش بنیان و اشتغال
آفرین تهیه کرده اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،نظام بانکی
در اقتصاد ایران با مشکالت متعددی مواجه است .نظام بانکی
از سوی صاحبنظران و کارشناســان یکی از علتهای اصلی
مشــکالتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان میشود
که نهتنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور
گام بردارد ،بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه،
بیانضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی ،نرخ بهره
باال و… اقدام کرده اســت.یکی از مباحث بااهمیت در حوزه
بانکی ،اصالح قوانین و مقررات در راســتای کنترل نقدینگی
و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اســت .برای این
منظور ،تمرکز بر کلهای پولی از طریق اصالح نظام بانکی و
بودجهای کشــور از اولویتهای اساسی وزارت امور اقتصادی
و دارایی اســت .البته باید توجه داشت که اصالح نظام بانکی
یک شبه انجام نمیشود ،بلکه نیازمند توسعه زیرساختهای
اساســی برای رفع معایب موجود اســت.در اقتصادی که نرخ
سود حقیقی منفی است ،تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیالت
و عدم پرداخت به موقع آن ســوق پیــدا میکند .در چنین
اقتصادی عرضــه و تقاضای پول در تعادل نیســت بنابراین
اعتبارات بانکی ،جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به
ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیالت میشود.
در این مکانیســم ،افراد کم برخوردار جامعه ،کمتر منتفع و
افراد غنی در جامعه بیشــتر از منابع بانکی استفاده میکنند
که همیــن امر عدالت اجتماعی در توزیــع عادالنه ثروت در

جامعه را مختل میکند و زمینههای ایجاد فسادهای اجتماعی
و اقتصادی را فراهم میآورد .در چنین وضعیتی منابع بانکی
تحت هیچ شرایطی ،بهینه توزیع نمیشود و نه تنها منجر به
ایجاد سرمایه نمیگردد بلکه بهرهوری نیز قابل تحقق نیست
و رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود.برای برون رفت از چنین
وضعی ،نیاز اســت تا در ابتدا ریلگذاری مناسبی برای شبکه
بانکی انجام شــود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه
به شــرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راســتای
تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید،
دانشبنیان و اشــتغالآفرین و با هدف عملیاتی کردن سند
تحول دولت ســیزدهم و با چشــمانداز اصالح نظام بانکی به

نفع آحاد مردم ،دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت
امور اقتصادی و دارایی با محوریتهای رفع ناترازی مؤسسات
اعتباری ،هدایت اعتبار به ســمت شرکتهای دانش بنیان و
اشــتغال آفرین ،تســهیل دسترســی برای تولیدکنندگان و
خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای
صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
بر این اســاس ،اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانشبنیان مبتنی
بر اشــتغالآفرین ،رفع ناترازی مؤسســات اعتباری ،کنترل

تورم ،تنوع بخشــی به شــیوههای تأمین مالی ،اصالح رابطه
مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت ،تسهیل دسترسی برای
تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای
نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی میشود.
برای دستیابی به اهداف فوق ،دستورالعمل اجرایی راهبردهای
بانکــی در حوزههــای رفع ناتــرازی صــورت وضعیت مالی
مؤسسه اعتباری ،راهبردهای اعتباری ،راهبردهای فنآورانه و
راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاســتهای حوزه رفع ناتــرازی بانکها عبارت
است از برنامهریزی هدفمند در راســتای فروش داراییهای
مازاد بانکها ،بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده
تسهیالت اعطایی( ،)NPLتمرکز بر رشد نقل و انتقاالت ارزی
بانکها در سطح بینالمللی و اهداف برای سودآوری بانکها
در سطح عملیاتی.مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای
اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکتها
و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین ،برنامهریزی برای رشد
تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار
اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام ،توسعه شمولیت دامنه وثائق
بانکی و تســهیل دریافت تسهیالت خرد برای آحاد جامعه و
اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.در راهبردهای فنآورانه
بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیالت خرد کمتر از دو
میلیارد ریال و ســایر خدمات بانکی و پیاده ســازی و اجرای
برنامههای تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شــده اســت.در
نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطالعات از جمله
ارائه صورتهای مالی مؤسســات اعتباری در سامانه کدال و
افشا فهرست تسهیالت و تعهدات کالن تاکید شده است.
در نشست مشترک بانک پارسیان و صندوق نوآوری مطرح
شد؛

تقویت همکاری های مشترک
در جهت توسعه اشتغال ،ارتقای
کسبوکار و تولید و صادرات

کورش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان در نشست مشترک
مدیران و روسای صندوق نوآوری و شکوفایی با بانک پارسیان
بابیان اینکــه  25درصد شــرکتهای دانشبنیان در بانک
پارسیان حساب بانکی دارند ،از طراحی بستههای خدماتی در
این بانک در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان خبر
داد و گفت :بانک پارسیان همکاریهای خوبی را برای توسعه
زیســتبوم نوآوری آغاز کرده اســت .ما امروز آماده هرگونه
همکاری مشترک دیگر در پروژهها و استفاده از ظرفیتهای
صندوق نوآوری در جهت توسعه اشتغال ،ارتقای کسبوکار،
تولید و صادرات هســتیم.مدیرعامل بانک پارســیان ادامه
داد :باید کمک کنیم تــا در حوزههایی که نیاز به راهاندازی
کســبوکارهای نو وجود دارد ،اقدام و فضای همکاری ایجاد
شــود.پرویزیان با تاکید بر ضرورت ســرعت بخشیدن بانک
پارسیان در پاسخ به نیازهای شرکتهای دانشبنیان افزود:
با منابعی که امســال در اختیارداریم ،آماده حرکت در مسیر
تحولی زیستبوم نوآوری هستیم

نگاهی به وضعیت درآمد بیمه
تعاون در فروردین 1401
بیمــه تعاون در مــدت یک ماه ســال  1401حدود 70
میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره را شناســایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،مطابق بررسی های
بورس  ،24این شرکت در یک ماهه نخست سال 1401
موفق به شناســایی حدود  70میلیارد تومان درآمد حق
بیمه صادره شــده است.شایان ذکر اســت درآمدی که
شرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت به اسفندماه ۱۴۰۰
از فروش حق بیمه برای بیمهشدگان تحت پوشش خود
شناسایی کرد برابر با  ۱،۳۶۲میلیارد ریال بود .همچنین
طی  ۱۲ماه سپریشــده از ابتدای ســال مالی مجموع
درآمدهای حاصــل از فروش حق بیمه  ۱۰،۴۸۲میلیارد
ریال در کدال به ثبت رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر

نخست وزیر عراق؛

تفاهم بین ایران و عربستان نزدیک است

نخست وزیر عراق در سخنانی با تاکید بر اینکه دستیابی به همگرایی بین ریاض
و تهران به نفع عراق اســت ،گفت :ما مطمئن هستیم که یک پیشرفت واقعی در

روابط بین آن دو وجود دارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شفقنا ،مصطفی
الکاظمی در گفتگو با روزنامه الصباح اظهار داشــت :عراق منافع مســتقیمی در
دستیابی به تفاهم بین کشورهای منطقه و دستیابی به ثبات منطقه دارد.الکاظمی
افزود :از آنجایی که روابط خوبی بین عربســتان و ایران و طرف های منطقه ای
و بین المللی داریم توانســتیم فضایب گفتگوی مثبتی را در خاک عراق بین دو
کشور ایجاد کنیم که بسیاری از آنها اعالم نشد.نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه
برادران در عربســتان و ایران با پرونده گفتگو و الزامات شرایط کنونی منطقه با
مسئولیت باالیی برخورد می کنند و ما اطمینان داریم که این تفاهم نزدیک شده
اســت ،بیان کرد :یک پیشرفت واقعی و گسترده در روابط بین کشورهای منطقه

به پشتوانه یک اعتقاد راسخ و نیات درست وجود دارد و آینده منطقه بستگی به
این دارد که آن را به عنوان یک سیتســم همگرایی در نظر بگیریم.وی ادامه داد:
این سیستم نمی تواند بدون حل مشکالت آن و به صفر رساندن بحران ها خود را
وقف سازندگی اقتصادی کند و به توسعه جهانی برسد.الکاظمی تاکید کرد :دولت
عراق در روابط خارجی خود غیر از آنچه در قانون اساسی آمده را انجام نداده است.
قانون اساسی تاکید دارد که عراق باید روابط متوازن خود را با کشورها حفظ کند
و از سیاســت محورهای بین المللی دوری کند و منبع تهدید برای همسایگانش
نباشد تا بتواند روابط متعادل با همه کشورها داشته باشد و فضای مثبت و سالم
با همه ایجاد کند.

الوروف:

لغو تحریمهای روسیه بخشی از مذاکره با اوکراین است

ســرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه گفت :لغو تحریم های روسیه بخشی از مذاکرات
صلح بین مســکو و اوکراین است که «دشوار» اســت اما به صورت روزانه ادامه دارد.به
گزارش ایرنا ،الوروف در اظهارات خود در مصاحبه با خبرگزاری رسمی چین ،شینهوا،
که در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه روســیه نیز منتشر شد ،گفت :در حال حاضر هیات
های مذاکره کننده روسیه و اوکراین تقریبا به طور روزانه از طریق ویدئو کنفرانس درباره
پیش نویس توافق احتمالی مذاکره می کنند.اوکراین و روسیه از  ۲۹مارس ( ۹فروردین)
تاکنون مذاکرات صلح رو در رویی نداشته اند و فضای مذاکرات با توجه به اتهامات اوکراین
مبنی بر این نیروهای روسی حین خروج از مناطق نزدیک کی یف مرتکب جنایت هایی
شده اند وخیم تر شده است؛ مسکو این ادعا را رد می کند.الوروف گفت :دستور مذاکرات
صلح با اوکراین همچنین در بین مســائل دیگر شامل مسائل مربوط به نازی زدایی ،به
رســمیت شناختن واقعایت های ژئوپلتیکی جدید ،لغو تحریم ها و وضعیت زبان روسی
است.وی با این حال از ارائه جزییات بیشتری خودداری کرد و اظهار داشت :ما عالقه مند
به ادامه مذاکرات به رغم سختی آن هستیم.وزیر امورخارجه روسیه در بخش دیگری در
مصاحبه با خبرگزاری شینهوا چین گفت :ما درحال حاضر شاهد ظهور معیارهای دوگانه

موافقت پوتین و زلنسکی
با شرکت در اجالس
گروه ۲۰

و تزویر از جانب غرب هستیم .کشورهای عضو ناتو با حمایت علنی از کی یف ،هرکاری
برای مانع شــدن در مسیر مذاکرات روسیه و اوکراین با هدف مانع تراشی در مسیر این
گفــت و گوها انجام می دهند.کی یف روز جمعه هشــدار داد که مذاکرات درباره پایان
دادن به جنگ روسیه که اکنون در سومین ماه خود بسر می برد ،با خطر فروپاشی مواجه
است.ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین از ابتدای آغاز این جنگ در  ۲۴فوریه
( ۵اســفند) گفته تحریم های غرب علیه روسیه باید تقویت شود و نمی تواند بخشی از
مذاکرات باشــد.اوکراین روز جمعه ضمن هشدار درباره شکست مذاکرات گفت :روسیه
مناطقی در شــرق این کشور را هدف بمباران های خود قرار داده اند و این در حالیست
که قانونگذاران آمریکایی وعده داده اند بسرعت بسته کمک گسترده جدیدی را برای کی
یف تصویب کنند.رویترز نوشت :نیروهای روسیه پس از ناکامی در تصرف پایتخت در یک
حمله  ۹هفته ای که شــهرها را به ویرانه تبدیل کرد ،هزاران نفر را کشــته و  ۵میلیون
اوکراینی را مجبور به فرار به خارج از کشور کرد ،تمرکز خود را به سمت شرق و جنوب
اوکراین معطوف کرده است.مســکو شهر خرســون در جنوب اوکراین را به تصرف خود
درآورده و نیروهایش بیشتر شهر بندری ماریوپل در شرق این کشور را اشغال کردهاند .در

رئیسجمهوری اندونزی اعالم داشــت ،روسای جمهور روسیه
و اوکراین شــرکت در نشســت آتی گروه  ۲۰را قبول کردهاند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جوکو ویدودو،
رئیس جمهور اندونــزی و رئیس فعلی گروه  ،۲۰این اظهارات
را در یــک بیانیه تلویزیونی مطرح کرد و در آن گفت که اخیرا
با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه گفتگوهای تلفنی داشته است .او بیان کرد
که از هر دو رهبر اوکراین و روسیه خواسته که از طریق مذاکره
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فنالند و سوئد در فکر افزایش
همکاریهای نظامی

وزیر امور خارجه فنالند گفت ،اگر امنیت منطقه بالتیک
تضعیف شود ،ممکن است سوئد و فنالند همکاریهای
نظامــی خود را افزایش دهند و به فکر عضویت در ناتو
باشند.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
پکا هاویستو ،وزیر امور خارجه فنالند گفت :اگر محیط
امنیتی ما چالشبرانگیزتر شود ،میتوانیم به فکر طرحهای دو جانبه باشیم و این
شامل همکاری نظامی در تمامی بخشهاست.حمله روسیه به اوکراین ،سوئد و
فنالند را به بازنگری در این عقیده دیرینه خود مجبور کرده است که «بیطرفی
نظامی بهترین ابزار تضمین امنیت ملی اســت ».انتظار میرود این دو کشور در
هفتههای آتی درباره عضویت در اتحاد نظامی ناتو تصمیمگیری کنند.آن لینده،
وزیر دفاع ســوئد که روز جمعه با هاویســتو دیدار داشت ،گفت روسیه دو نوع
واکنش به احتمال عضویت این دو کشــور در اتحاد ناتو داشته است؛ نسبت به
عواقب آن هشدار داده و از طرف دیگر ،اهمیت اینکه ناتو  30عضو داشته باشد یا
 32عضو را ناچیز شمرده است.روسیه دو هفته قبل اعالم کرد ،عضویت فنالند و
سوئد در ناتو ،باعث میشود که مسکو حضور خود در این منطقه دریای بالتیک
را تقویت کند.لینده گفت :آماده دفع هر نوع اقدام روسیه هستیم.
کیم جونگ اون:

کره شمالی میتواند به صورت «پیشگیرانه»
از تسلیحات اتمی استفاده کند

این شهر تالشهای سازمان ملل برای تخلیه غیرنظامیان و نظامیان در یک کارخانه بزرگ
فوالد در حال انجام است.زلنسکی در گفتگو با خبرنگاران در لهستان که میزبان تقریبا سه
میلیون آواره اوکراینی است درباره چشم انداز تداوم مذاکرات با روسیه ابراز بدبینی کرده و
جنایت های روسیه را عامل خشم عمومی عنوان کرد.

به جنگ پایــان دهند.او تاکید کرد :من بر اهمیت پایان فوری
جنگ تاکید کردم .من همچنیــن تاکید کردم که تالشهای
مربــوط به صلح باید ادامه یابند و اندونزی آماده اســت به این
تالشهای صلحآمیز کمک کند.وی بیان داشت که از پوتین و
زلنسکی برای حضور در نشست گروه  ۲۰همچنان که جنگ در
اوکراین تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی دارد دعوت کرده اســت.
ویدودو گفت :ما درک میکنیم کــه گروه  ۲۰نقش کاتالیزور
را در بهبود اقتصاد جهانــی ایفا میکند.ویدودو تاکید کرد که

با درخواست رهبر اوکراین برای ارائه تسلیحات مخالفت کرده
اما در عوض کمکهای بشردوســتانه به اوکراین ارسال خواهد
کرد .ویدودو بیان داشــت :حکم قانون اساسی اندونزی و اصول
سیاست خارجی کشــورمان ،ما را از ارائه کمک تسلیحاتی به
دیگر کشورها منع میکند .با این حال ،ما آماده ارائه کمکهای
بشردوســتانه به اوکراین هســتیم .به گزارش آسوشیتدپرس،
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی در ادامه بیانیهاش گفت:
با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کردم.

رهبر کره شــمالی همزمان با تحسین مقامات نظامی
ارشدش به خاطر برگزاری مانور نظامی گسترده اخیر
در پیونگیانــگ ،بار دیگر هشــدار داد ،کره شــمالی
در صورتــی که تهدید شــود ممکن اســت به صورت
پیشگیرانه از تســلیحات اتمی استفاده کند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،خبرگزاری رســمی کره شمالی
موسوم به  KCNAروز (شــنبه) گزارش داد :کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
خواســته قاطعانه خود را برای ادامه تقویت ارتش مسلح به تسلیحات اتمیاش
ابراز کرده به صورتی که بتواند در صورت لزوم به طور پیشــگیرانه و کامل همه
تالشهــا و اقدامات تحریکآمیز از جملــه تهدیدات اتمی نیروهای متخاصم را
مهار و خنثی کند.در ادامه این گزارش آمده اســت :کیم جونگ اون با مقامات
نظامیاش تماس گرفت تا اقدام آنها در مانور روز دوشنبه را تحسین کند؛ مانوری
که در جریان آن کره شــمالی بزرگترین تسلیحات در برنامه اتمی ارتشش از
جمله موشکهای بالستیک قارهپیما را که میتوانند به طور بالقوه خاک آمریکا
را هدف بگیرند و یک ســری موشــکهای کوتاهبردتر که با سوخت جامد کار
میکنند و تهدیدی جدی برای کره جنوبی و ژاپن هستند ،به نمایش گذاشت.
این مانور که به مناســبت نودمین ســالروز تاســیس ارتش کره برگزار شد ،در
حالی صورت گرفت که کیم جونگ اون سیاســت خطرناک اتمی خود با هدف
وادار کــردن آمریکا به قبول ایده کشــورش به عنوان یــک قدرت اتمی و رفع
تحریمهــای اقتصادی فلجکننده را از ســر گرفته اســت .کیم جونگ اون در
جریان سخنرانی برای هزاران نیرو و تماشاگرانی که برای این رویداد بسیج شده
بودند متعهد شد تا با سریعترین سرعت ممکن نیروهای اتمیاش را تقویت کند
و تهدیــد کرد در صورت مواجه با اقدامات تحریکآمیز از آنها اســتفاده خواهد
کرد.وی گفت ،در شــرایطی که کره شــمالی با تهدیدات خارجی علیه «منافع
اساســی» نامشخصش مواجه است ،نیروها و تسلیحات اتمیاش «هرگز محدود
به ماموریت بازدارندگی جنگ» نخواهد بود.این اظهارات کیم جونگ اون نشان
داد که وی به اقدام تحریکآمیز آزمایش تســلیحات اتمی ادامه میدهد تا فشار
بر واشــنگتن و سئول را افزایش دهد .کره جنوبی در ماه مه مراسم تحلیف یک
دولت محافظهکار جدید را برگزار میکند که ممکن اســت موضع تندتری علیه
پیونگیانگ نسبت به مون جائه-این ،رئیس جمهور لیبرال کنونی کره جنوبی
اتخاذ کند.کارشناســان میگویند ،تهدید کیم جونگ اون در رابطه با اســتفاده
از نیروهای اتمیاش برای حفاظت از «منافع اساســی» کشورش حاکی از یک
دکترین هستهای تشــدیدکننده است که میتواند نگرانیهای بیشتری را برای
کره جنوبی ،ژاپن و آمریکا به وجود آورد.کره شمالی تنها در سال  ۲۰۲۲میالدی
 ۱۳مورد آزمایش موشکی و تسلیحاتی انجام داده است.نشانههایی نیز وجود دارد
دال بر اینکه کره شــمالی در حال بازسازی تونلها در یک میدان آزمایش اتمی
است که آخرین بار در سال  ۲۰۱۷میالدی فعال بود.

ادعای علیاف علیه روسیه درباره
جنگ قرهباغ

رئیسجمهور جمهوری آذربایجان مدعی شــده است
که روسیه از طریق قزاقســتان ،ترکمنستان و ایران
در جریان درگیریهای باکو و ایروان در سال ،۲۰۲۰
به ارمنستان ســاح عرضه میکرده است.به گزارش
ســرویس بینالملل خبرگزاری فــارس« ،الهام علی
اف» رئیسجمهور جمهوری آذر بایجان روز گذشــته (جمعه) با مطرح کردن
ادعاهایی درباره جنگ اخیر با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی گفت
که روســیه از طریق قزاقستان ،ترکمنســتان و ایران در جریان جنگ 2020
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،به ارمنستان تسلیحات عرضه میکرد.بنا بر
گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه ،علی اف تصریح کرد که جمهوری آذربایجان،
نامههایی را به قزاقســتان ،ترکمنســتان و ایران ارسال کرده و از این کشورها
درخواســت کرده تا هواپیماهای روسیه که حامل تسلیحات به ارمنستان در
جریان جنگ قره باغ کوهســتانی بودهاند را متوقــف کنند.وی در کنفرانس
بینالمللی در دانشــگاه « »ADAدر باکــو در ارتباط با تحوالت پس از جنگ
قره باغ کوهستانی با ارمنستان سخنرانی کرد و مدعی شد که ارمنستان بارها
میخواست از طریق دســتکاری سازمان پیمان امنیت جمعی ،روسیه را وارد
جنگ کند.علی افادامه داد که تســلیحات از طریق «روستوف» و «موزدوک»
به ارمنســتان ارسال میشد و باکو از گرجستان درخواست کرده بود تا حریم
هوایی و مسیر زمینی خود را به منظور جلوگیری از انتقال تسلیحات از روسیه
به ارمنستان مسدود کند و گرجستان به درخواست جمهوری آذربایجان پاسخ
مثبت داده بود اما ســاحهایی از از طریق قزاقســتان ،ترکمنستان و ایران به
ارمنســتان ارسال شده بود.رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با تأکید بر این
کــه جمهوری آذربایجان فعاالنه صلح و همــکاری در قفقاز را ترویج میکند،
خاطرنشان کرد :پذیرش اصول پنج گانه پیشنهادی (جمهوری) آذربایجان برای
توافقنامه صلح از سوی ارمنستان و تصمیم برای تشکیل کمیسیون مشترک
تعیین مرزها از تحوالت مثبت پس از جنگ  2020اســت».علی اف با تاکید
بر اینکه امیدوار است ارمنستان سرانجام پس از جنگ قره باغ اهمیت صلح را
درک کند ،افــزود :در صورت امضای توافقنامه صلح و اجرای اصول پنج گانه،
صلح بلندمدت و پایدار در قفقاز برقرار خواهد شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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ثوابسترپسیدنخستهای
سوارانچابکسرد،گردمی
نمیدانماززورمناد نردست

چهره روز
رضا عطاران
رضا عطاران (زادهٔ  ۲۰اردیبهشت  )۱۳۴۷بازیگر ،کارگردان
و فیلمنامهنویس ایرانی اســت .او در رشتهٔ اقتصاد ،دیپلم
خــود را دریافت کرد و برای ادامهٔ تحصیل به دانشــکدهٔ
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران رفت .با این حال پس از
مدتی تحصیــل را رها کرد و به ســینما روی آورد .آغاز
فعالیت عطاران بهعنوان بازیگر در تئاتر حســن حامد در
دههٔ  ۱۳۶۰صورت گرفت و این همکاری تا ســال ۱۳۷۱
ادامه داشــت.رضا عطاران در  ۲۰اردیبهشــت  ۱۳۴۷در
مشــهد به دنیا آمد ]۱[.او دو خواهر بزرگتر و یک برادر
کوچکتر از خود دارد و فرزند ســوم خانواده است .عطاران
اصالتــاً اهل کاخک اســت .و مادرش بر اثــر زلزلهای در
کاخک درگذشته اســت .او در دوران کودکی دانشآموز
درسخوانی بودهاست.عطاران دیپلمش را در رشتهٔ اقتصاد در مشهد دریافت کرد و برای ادامهٔ تحصیل در
رشتهٔ طراحی صنعتی به دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت .او پس از مدتی تحصیل را رها کرد
و به سینما و بازیگری رو آورد .وی در مصاحبهای انتخاب این رشته دانشگاهی را صحبت خانواده و فامیل
دانســت و این نکته را نیز بیان کرد که رشته طراحی صنعتی را به نوعی تنها به دلیل بودن در دانشکدهٔ
هنرهای زیبا انتخاب کردهاست .پدر او ذبیحاهلل عطاران دربارهٔ شوق و عالقه او نسبت به بازیگری گفتهاست:
«چرا دروغ بگویم اولش بله! مخالف بودم ،هم درکی از این رشته نداشتم و با خودم میگفتم که کار خوبی
نیســت ،هم عقلم کم بود ،اما وقتی شــوق رضا را نسبت به هنر و بازیگری دیدم ،گفتم :خیلی خوب بابا
جان به کارت برس»وی در سال  ۱۳۷۳با فریده فرامرزی ،بازیگر سینما ،ازدواج کرد.او در مصاحبهای در
خصوص بچهدار نشــدن گفت« :اگر قرار را بر بودن یا نبودن [بچه] بگذارید به نظرم نبودن بهتر است .از
ابتدا هم با همسرم همعقیده بودیم و پیش از ازدواج هم بهصورت جدی بر فرزنددار نشدن توافق کردیم».

پیشنهاد

هبپایشفرورفتهخارجفا
هچداندهکربمنچهامیرود؟
کجاغصهٔدلتواندنهفت؟

فرار "مارین لوپن" نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از خبرنگاران
هنگام حضور در جلسه دفتر مرکزی حزب در پاریس /رویترز

ورزشی

کلوپ :تمدید قرارداد من ربطی به صالح ندارد
سرمربی لیورپول میگوید تمدید قرارداد او به موضوع ماندن یا رفتن محمد صالح ارتباط ندارد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی
تلگراف ،یورگن کلوپ قرارداد خود به عنوان ســرمربی تیم فوتبال لیورپول انگلیس را برای دو ســال دیگر تمدید کرد .کلوپ از
سال  ۲۰۱۵سرمربی قرمزها بوده و در این مدت او این باشگاه را به صدر اروپا رسانده است .در سال  ۲۰۱۹او با لیورپول قهرمان
لیگ قهرمانان اروپا شد و در سال  ۲۰۲۰اولین قهرمانی در  ۳۰سال گذشته لیگ برتر را به دست آورد .در این فصل ،به اصطالح
چهارگانه برای لیورپول امکانپذیر است .این تیم قب ً
ال جام اتحادیه را برده است ،آنها مقابل چلسی و توماس توخل در جام حذفی
دیدار فینال را برگزار میکنند و فقط یک امتیاز از رقیب دیرینه خود منچسترســیتی در لیگ برتر کم دارد و در لیگ قهرمانان
نیز در نیمهنهایی حضور دارد.قراردادهای محمد صالح و سادیو مانه به همراه روبرتو فیرمینو و نبی کیتا رو به اتمام است و هنوز
خبری از تمدید این قراردادها نیست.یورگن کلوپ درباره اهمیت تمدید قرارداد او برای ماندن ستارههایی چون محمد صالح در
این تیم گفت :اگر این یک عالمت مثبت برای بازیکنانم باشد ،عالی است اما من فکر نمیکنم این موضوع یک چیز تعیین کننده
برای تمدید قرارداد آنها باشد .این زندگی خودشان است .هر کس میتواند برای خود تصمیم بگیرد که اینجا بماند یا خیر.

چومنرخهبخونجگرشستهای

ابداع پوست الکترونیکی دارای
مو که حس المسه دارد!
پژوهشگران آلمانی ،نوعی پوست الکترونیکی دارای مو ابداع کردهاند
که مانند پوست انسان از حس المسه برخوردار است.به گزارش ایسنا
و به نقل از نیواطلس ،گستردهترین اندام بدن ،پوست است که نقشی
کلیدی را در تسهیل حس المسه ما بر عهده دارد اما حساسیت آن
در نسخههای مصنوعی ،به ســختی قابل تکرار است .پژوهشگران
اکنون نوع جدیدی از پوست الکترونیکی را توسعه دادهاند که موهای
کوچکی در آن جاسازیشدهاند .این موهای کوچک میتوانند المسه
و جهت حرکت آن را به دقت درک کنند.پوســتهای الکترونیکی،
الیههای نازکــی از مواد با ویژگیهای الکترونیکی هســتند که به
آنها امکان میدهند تا برخی از عملکردهای پوســت طبیعی انسان
مانند احساس المسه ،فشــار ،دما یا حتی درد را داشته باشند .این
پوستهای مصنوعی میتوانند برای بیمارانی که پس از آسیبهای
شدید به پیوند نیاز دارند ،سودمند باشند یا حس المسه پیشرفتهتری
را بــرای اندامهای مصنوعــی و رباتها ایجاد کنند.پژوهشــگران
«دانشگاه فناوری کمنیتس»()Chemnitz University of Technology
آلمان ،نوعی پوســت الکترونیکی ابداع کردهاند که حسگر جدیدی
در آن تعبیه شــده است .این حسگر موجب میشود که حساسیت
پوســت نسبت به لمس شدن بیشتر باشد .این پیشرفت با تقلید از
یک عامل مهم اما نادیدهگرفتهشده در احساس المسه انسان ،یعنی
موهای ریز پوشــاننده پوست حاصل شــده است.پژوهشگران برای
ساخت این پوســت الکترونیکی ،موهای ریز مغناطیسی را در یک
ماده االستومری جاسازی کردند.

تخت گاز
عینکی که به جای ناشنوایان
میشنود!

فرهنگ
نادر طالبزاده درگذشت
نادر طالبزاده ،مجری و از برنامهســازان پیشکسوت
ســینما و تلویزیون درگذشــت.حمید جوادی ،مدیر
برنامههای نــادر طالبزاده درگذشــت این هنرمند
پیشکســوت صداوســیما را تایید کرد.جــوادی در
گفتوگویی با ایسنا گفت :نادر طالبزاده ،از سرداران
جبهه فرهنگی ســاعاتی پیش در بیمارســتان خاتم
االنبیاء تهران در اثر نارســایی قلبی درگذشــت.این
برنامه ســاز تلویزیون درباره مراسم خاکسپاری نادر
طالب زاده اعالم کرد :متاســفانه یــار عزیزم جناب
طالــب زاده عزیــز لحظاتی پیش دار فانــی را دواع
گفت .مراسم خاکسپاری ایشان یکشنبه صبح ،شنبه
دهم اردیبهشــت ماه از مقابل مســجد بالل سازمان
صداوسیما انجام می شود و در بهشت زهرا(س) در کنار شهید سید مرتضی آوینی آرام می گیرد.
نادر طالب زاده از فیلمسازان انقالبی متولد  ۱۳۳۲از تهیه کنندگان ،کارگردانان و مجریان سینما
و تلویزیون بود.طالب زاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه راندولف
مکین و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا است .از دیگر فعالیت های او می توان
به تدریس در مرکز اسالمی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی در
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد.

هکدورافتدازوصلویپستهای
بسازندباپایآهستهای
جالدتنمودنرباشکستهای
زدستشردافتادهگلدستهای
زداممحبتربونجستهای

از هر دری خبری

کتاب قربانی
کتاب قربانی نوشــتهی کورتزیو ماالپارته ،مشــاهدات
عینی نویســنده از جنگ جهانی دوم است .مشاهداتی
وحشــتناک و بیرحمانه از تجربــهی اروپای تکهتکه و
نابودشــده طی ســالهای جنگ جهانی دوم .نویسنده
این یادداشــتها را که به شــکل مخفیانه همراه داشت
بعد از جنگ منتشر کرد که با استقبالی بینظیر روبهرو
شد .کتاب قربانی استثنایی اســت؛ این رمان روایتی از
آنســوی جبههی جنگ جهانــی دوم ،روایتی از اوضاع
کشورهای تحت اشــغال جبهه متحدین آلمان و ایتالیا
از دل اردوگاه فاتحان سالهای اول جنگ است .کورتزیو
ماالپارته خبرنگاری ایتالیایی بود که با سمت سروانی در
کشورهای مختلف جبهه متحدین میگشت و خاطراتش
را مخفیانه مینوشت .او بالفاصله بعد از پایان جنگ این خاطرات را در قالب کتاب قربانی منتشر کرد،
کتابی که خیلی زود به یکی از پرفروشترین آثار آن دوره تبدیل شد.قربانی گزارشی جانفرسا دربارهی
قتلعام و جنگ در اروپا و روایتی از اوضاع کشورهای تحت اشغال جبهه آلمان و ایتالیا است .همانطور
که اشاره کردیم طنز تلخ ماالپارته در سراسر کتاب دیده میشود اما روایتهای او هرچند طنزگونه باشند
بازهم برای خواننده دردآور است .صحنههای ترس و عذاب روحی در سراسر کتاب آنچنان دقیق روایت
شده است که هر خواننده آنها را احساس میکند.ماالپارته خود زمانی به عنوان نویسندهای فاشیست
در ایتالیا شناخته میشد و همانند میلیونها اروپایی فریب تبلیغات فاشیسم را خورده بود .اما بعدها و
با درک فاشیسم سعی بر این داشت تا با ارائه گزارشات و با نویسندگی ،فاشیسم را نفی کند .در کتاب
قربانی هم کام ًال مشخص است که او در کجای این جنگ ایستاده است و نسبت به سران کشورش چه
دیدگاهی دارد .کتاب در چند قســمت و هر قسمت در فصلهای مختلفی نوشته شده است که بسیار
خوشخوان و جذاب است .هر فصل شبیه به یک داستان کوتاه است که خواننده میتواند در یک نشست
مطالعه کند .ضمن اینکه داســتان کلی نیز بســیار قوی و دارای ساختار منسجم میباشد.درباره کتاب
قربانی میتوان نویســنده تنها از خاطراتش از خشونتها و وحشیگریهایی که دیده و همینطور نقل
قولهایی که در شب نشینیهای شبانه با بزرگان اشرافی و هنرمندان و....

گنجینه

چانگان از لومین کورن رونمایی کرد
چانگان لومین کورن (به معنای ذرت!) یک خودروی برقی کوچک درونشــهری محســوب میشود که برای رقابت با هموطن پرفروش
خود« ،وولینگ مینی  ،»EVرونمایی شده است .مسئولیت ساخت لومین کورن برعهده مجموعه «چانگان نیو انرژی» و شرکت «»CATL
بوده که از پلتفرم  EPA0چانگان اســتفاده میکند.این خودروی کوچک نیز مانند وولینگ مینی ابعاد بســیار کمی دارد؛ طول ،عرض و
ارتفاع آن بهترتیب برابر  ۱.۵۴۵ ،۳.۲۷و  ۱.۷متر اســت و فاصلهمحوری برابر با  ۱.۹۸متر دارد .سازنده با توجه به اندازه کوچک لومین،
آن را با دو نوع باتری  ۱۲.۹۲و  ۱۷.۶۵کیلووات ساعتی روانه بازار میکند.نکته جالبتوجه این در مشخصات این خودرو ،گستره مسافت
قابلپیمایش آن است؛ لومین با باتری  ۱۲.۹۲و  ۱۷.۶۵کیلووات ساعتی رانندهاش را بهترتیب تا  ۱۵۵و  ۲۱۰کیلومتر همراهی میکند که
برای یک خودروی کوچک درونشهری رقمی بسیار مناسب است .براساس گزارش «مجموعه خبری خودروی چین» ،اگر خریداران مایل
به پیمودن مسافت بیشتری باشند ،میتوانند از باتری بزرگتر  ۲۷.۹۹کیلووات ساعتی استفاده کنند که بعدها دردسترس قرار خواهد
گرفت و میتواند تا  ۳۰۱کیلومتر را طی کند.تمام نمونههای اولیه این خودرو با یک موتور برقی کوچک به فروش خواهند رسید که تنها
 ۴۱اسب بخار قدرت دارد .چانگان در برنامه خود عرضه یک نمونه قویتر  ۴۸اسب بخاری را نیز درنظر گرفته است.

یک عینک جدید که برای استفاده ناشنوایان طراحی شده است ،میتواند
متن صحبتهای گوینده را به کاربر خود نشان دهد.به گزارش ایسنا و به
نقل از نیو اطلس ،ما پیش از این عینکهای مجهز به دوربین را دیدهایم
که به نابینایــان میگویند به چه چیزی نگاه میکنند .عینک جدیدی
موسوم به « »Voiceeکمی با عینکهای پیشین متفاوت است زیرا عینکی
مجهز به میکروفن است که متن صحبتهای دیگران را نشان میدهد.
ی شــده در اسلوونی ،فعال به عنوان نمونه ابتدایی
این عینکهای طراح 
ارائه شدهاند .این عینکها که یک میکروفن حذف نویز در قسمت جلو
دارند ،به یک صفحه نمایش شــبیه به عینک گوگل ،یک ریزپردازنده
مبتنی بر اندروید ،یک صفحه لمســی برای کنترل عملکرد آنها و یک
باتری لیتیوم-پلیمری مجهز هستند .آنها به صورت پیش فرض همراه با
لنزهای شفاف عرضه میشوند.به گفته طراحان ،فناوری  Voiceeمیتواند
گفتار شخصی را که با کاربر صحبت میکند ،به صورت متن ارائه دهد.
این عینک بدون هیچ وسیله پشتیبانی دیگری کار میکند ،میتوان آن
را به یکی از پنج زبانی که تاکنون در نظر گرفته شــدهاند ،تنظیم کرد
و گفته میشــود که وزن آن کمتر از  ۱۰۰گرم است .گزارشها حاکی
از این اســت که یک بار شــارژ باتری میتواند برای بیش از  ۲۴ساعت
استفاده کافی باشد.شرکت سازنده  ،Voiceeنخستین شرکتی نیست که
چنین محصولی را ارائه میدهد .ســایر نمونهها شــامل صفحه نمایش
واقعیت افزوده « »LTCCSهستند که نتوانست به هدف تأمین مالی خود
دست یابد .نمونه دیگر« ،ترنسکرایب گلس»( )TranscribeGlassاست که
در حال حاضر در مرحله توســعه به سر میبرد .نمونه سوم ،اپلیکیشنی
است که توسط «گوگل گلس»( )Google Glassارائه شد.

