با حضور سرلشکر باقری؛

کارخانه تولید پهپاد ایرانی ابابیل  ۲در تاجیکستان افتتاح شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

تهران  -ایرنا  -کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل  ۲با حضور رییس ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران و ســپهبد شیر علی میرزا وزیر دفاع
تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد.به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا ،در راستای تقویت و توسعه همکاریهای مشترک دفاعی و نظامی بین دو
کشور ،کارخانه تولید پهپاد ابابیل  ۲با همت و تالش متخصصان صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با حضور سرلشکر باقری
و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالیرتبه کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد.سرلشکر باقری با اشاره به اینکه جمهوری
اسالمی ایران با تالش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت های داخلی توانسته در تمام ابعاد.....
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www.sobh-eqtesad.ir
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رئیس سازمان خصوصی سازی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال

 ۱۱ایستگاه ،فاقد دستگاه اندازهگیری آالینده روزهای
غبارآلود

آلودگی هوای همه مناطق تهران
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جزئیات مدل جدید فروش خودرو

واردات خودرو برای همه دهک ها

معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه تعریف پورتال جامع برای تخصیص
خودرو از ســال  ١٣٩۴در قانون تعریف شده بود ،اما تاکنون اجرا نشده بود؛ طراحی و راهاندازی سامانه یکپارچه
فــروش خودرو را اقدامی در جهت افزایش نظــارت دولت (نه دخالت) در نحوه فروش و عرضه جامع محصوالت
تمام خودروسازان ،کاهش نقش دالالن و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،منوچهر منطقی در نشست خبری دیروز خود به تشریح اطالعات جامعتری از سامانه یکپارچه
فروش خودرو پرداخت و گفت :این ســامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و در دسترس قرار گرفته است و دیروز
(سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ماه) ....
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توافق بر افزایش همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا

توافق بر افزایش همکاریهای اقتصادی
ایران و کوبا
5

رئیس کل بانک مرکزی

تسهیالت ارزی را ارزی برگردانید
6

گزارش »پالتیکو» درباره سفر انریکه مورا به تهران
7

جزئیات اعالم شد

آغاز ثبتنام از جاماندگان یارانه
اسب سرکش اجارهخانه مهار میشود؟
دولت عزم خود را جزم کرده تا بازار اجاره را در محدوده رشــد  ۱۵تا  ۲۵درصد کنترل کند؛ برنامهای که
طی دو سال گذشته نیز هدفگذاری شده بود اما به سرانجام مطلوب نرسید .در شرایط فعلی نیز نگرانیهایی
نسبت به نرخهای تعیین شده وجود دارد؛ به طور مثال نرخ رهن کامل یک زیرزمین  ۵۰متری بدون اتاق
در تهرانپارس شرقی  ۲۰۰میلیون تومان تعیین شده است.به گزارش ایسنا ،تعیین سقف  ۲۵درصد برای
اجاره بها ،رصد قراردادها از طریق لینک به وزارت راه و شهرســازی و پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن تا
سقف  ۶۰میلیون تومان از برنامه های دولت است .البته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا وام اجاره به
 ۱۰۰میلیون تومان برسد که هنوز بررسی نشده است.
اگر چه هنوز وارد پیک جابهجایی مســتاجران نشدهایم ،بررسیهای میدانی از رشد تدریجی اجارهبها در
شــهر تهران حکایت دارد .نرخهای رهن از حدود  ۲۰۰میلیون تومان در مناطق جنوبی آغاز و به رقمهای
میلیاردی در مرکز و شمال تهران نیز میرسد .حاال دیگر حتی زیرزمینها هم با ارزش شدهاند .به طور مثال
یک زیرزمین  ۵۰متری بدون اتاق  ۱۶سال ساخت در تهرانپارس شرقی به مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان پول
پیش و یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به بازار اجاره عرضه شده که نرخ رهن کامل آن  ۲۰۰میلیون تومان
میشود.با وقوع پاندمی کرونا دولت در دو سال گذشته تمهیداتی را به منظور حمایت از اقشار مستاجر در
نظر گرفت .در دو سال گذشته وامهایی به مستاجران پرداخت شد .سال  ۹۹سقف پرداخت تسهیالت ودیعه
مســکن در تهران  ۵۰میلیون تومان بود که ســال  ۱۴۰۰به  ۷۰میلیون تومان رسید .امسال اما این رقم
کاهش یافته(!) و به  ۶۰میلیون تومان رسیده و ظاهرا نرخ سود آن  ۱۸درصد است .رستم قاسمی ـ وزیر راه
و شهرسازی پیشنهاد داده که این مبلغ به  ۱۰۰میلیون تومان برسد و نرخ سود آن نیز کاهش پیدا کند.بعد
از رشد حدود  ۶۰۰درصدی قیمت خانه در تهران از سال  ۱۳۹۶تا پایان سال  ۱۴۰۰و البته کاهش سرعت
افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته ،روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در
بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره در کل کشور از حدود  ۳۶درصد
در اوایل سال  ۱۴۰۰به باالی  ۵۰درصد در اواخر همان سال رسید .نرخهای سال جاری به دلیل آنکه هنوز
تابستان آغاز نشده چندان مشخص نیست اما بررسیها از رشد قیمتها در هفتههای اخیر حکایت دارد.ستاد
ملی کرونا در دو ســال گذشــته سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را  ۲۵درصد ،دیگر کالنشهرها ۲۰
درصد و سایر شهرها  ۱۵درصد اعالم کرد .سال  ۱۴۰۰میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر
سقف تعیین شدهی دولت بود .مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال  ۱۳۹۹نرخ رشد سالیانه اجاره بها در
کل کشور  ۳۵درصد بود و در سال  ۱۴۰۰این رقم به  ۵۰درصد رسید .در شهر تهران نیز سال  ۱۳۹۹میزان
رشــد سالیانه اجاره بها  ۳۱درصد ثبت شد و سال  ۱۴۰۰به  ۴۶درصد رسید .سال گذشته مصوبه تعیین
سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید .با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته
اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل مالحظهای در جلوگیری از
افزایش بیرویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.سال گذشته سقف تسهیالت در شهر تهران  ۷۰میلیون
تومان ،در سایر کالنشهرها  ۴۰میلیون و در دیگر شهرهای کشور  ۲۵میلیون تومان تعیین شده بود .اینکه
به چه علت با توجه به تورم  ۳۹درصدی طی یک ســال اخیر ،رشد  ۴۶درصدی اجارهبها و افزایش هزینه
خانوارهای مستاجر ،مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست .اما در دو سال گذشته از
 ۸.۵میلیون خانوار مســتاجر ،بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی  ۴۵۰هزار خانوار وام اجاره را دریافت
کردهاند .یعنی جمعا حدود  ۵درصد اقشار اجارهنشین وام را گرفتهاند که تقریبا در هر سال  ۲.۵درصد را
شامل میشود.یکی از برنامه های جدیدی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته آن است که قراردادهای
منعقد در دفاتر امالک به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا بتوان میزان نرخ اجاره را رصد و از
انعقاد قراردادهایی باالتر از سقف تعیین شده جلوگیری کرد؛ در حالی که این اتصال هم اکنون بین اتحادیه
امالک و وزارت صمت برقرار اســت .از طرف دیگر واضح اســت که موجران و مستاجران میتوانند قرارداد
رسمی را با سقف مجاز منعقد و از طرق مختلف به شکل غیررسمی با رقمهایی باالتر از آنچه دولت تعیین
کرده به توافق برســند.مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران امالک در تشریح آخرین وضعیت
بازار مسکن به ایسنا گفت :بحمداهلل ثباتی که از حدود یک سال گذشته در بازار ایجاد شده همچنان وجود
دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت .تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم .به مشاوران
امالک توصیه میکنیم با نزدیک شــدن به پیک جابجایی از چانهزنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها
غافل نشوند.وی بیان کرد :در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام
است ،باید هرکس در هر شغلی تالش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شود .ما اعتقاد داریم باید هوای اقشار
ضعیف را داشته باشیم .کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که به مالکان توصیه رعایت انصاف و رافت
اسالمی را داشته باشند .البته دولت سقف افزایش اجاره بها را در شهر تهران  ۲۵درصد اعالم کرده که ما
نیز در انعقاد قراردادها باید این مسئله را به موجران و مستاجران گوشزد کنیم.
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میانگین کیفیت هماکنون هوای پایتخت با آالینده شاخص ذرات معلق
کمتر از  ۱۰میکرون  ۱۷۹ ،و در شرایط ناسالم برای همه گروههاست.
بر این اســاس هوای  ۲۵ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارد.به گزارش
ایسنا ،بر اســاس آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
منتهی به ساعت  ،۱۱کیفیت هوا در ایستگاه تربیت مدرس (منطقه )۶
در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.در ایستگاههای سوهانک (منطقه ،)۱
پونک ،شــریف (منطقه  ،)۲پاسداران (منطقه  ،)۳شهرداری منطقه ،۴
دانشگاه علم و صنعت (منطقه  ،)۴دانشگاه تهران (منطقه  ،)۶ژئوفیزیک
(منطقه  ،)۶ستاد بحران (منطقه  ،)۷میدان فتح (منطقه  ،)۹شهرداری
منطقه  ۱۰و شــهرداری منطقه  ۱۱کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای
همه افراد گزارش شــده است.در ایســتگاههای شهرداری منطقه ،۱۲
میدان امام خمینی (منطقه  ،)۱۲پیروزی (منطقه  ،)۱۳اتوبان شــهید
محالتی (منطقه  ،)۱۴پارک شــکوفه (منطقه  ،)۱۴شهرداری منطقه
 ،۱۵مسعودیه (منطقه  ،)۱۵شادآباد (منطقه  ،)۱۸پارک قائم (منطقه
 ،)۱۸شهرداری منطقه  ،۱۹شهر ری (منطقه  ،)۲۰فرمانداری شهر ری
(منطقه  ،)۲۰شهرداری منطقه  ۲۱و شهرداری منطقه  ۲۲در شرایط
ناســالم برای همه افراد قرار دارد.کیفیت هوا در ایستگاههای اقدسیه
(منطقه  ،)۱دانشگاه شهید بهشــتی (منطقه  ،)۱پارک رازی (منطقه
 ،)۱۱شهرداری منطقه  ،۱۶پارک سالمت (منطقه  )۱۷و شهرک چشمه
(منطقه  )۲۲در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.الزم به
ذکر است «تربیت مدرس» با شاخص  ۲۲۸آلودهترین ایستگاه تهران
بوده است.در ایستگاههای پونک ،پارک شکوفه (منطقه  )۱۴بدون ارایه
توضیحی ذرات معلق کمتر از  ۱۰میکرون که آالینده روزهایی اســت
که گرد و غبار در آنها به اوج میرسد ،به عنوان آالینده شاخص هوای
پایتخت ثبت نشده است.ایستگاههای دانشگاه شهید بهشتی (منطقه
 ،)۱پاســداران (منطقه  ،)۳دانشگاه علم و صنعت (منطقه  ،)۴دانشگاه
تهــران (منطقه  ،)۶ژئوفیزیک (منطقــه  ،)۶پارک رازی (منطقه ،)۱۱
شهرداری منطقه  ،۱۵شــهرداری منطقه  ،۱۶پارک سالمت (منطقه
 ،)۱۷پارک قائم (منطقه  )۱۸و فرمانداری شــهر ری (منطقه  )۲۰نیز
فاقد دستگاه اندازه گیری ذرات معلق کمتر از  ۱۰میکرون هستند.در
این شرایط جوی بر اساس توصیه هواشناسی اجتناب از قرار گرفتن در
فضای باز بهویژه برای افراد آسیبپذیر توصیه میشود.گفتنی است که
شاخص کیفیت هوا ( )AQIبه پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود .بر
اســاس این تقسیمبندی از عدد صفر تا  ۵۰هوا «پاک» ،از  ۵۱تا ۱۰۰
هوا «قابل قبول(ســالم) یا متوسط» ،از  ۱۰۱تا  ۱۵۰هوا «ناسالم برای
گروههای حساس» ،از  ۱۵۱تا  ۲۰۰هوا «ناسالم برای همه گروهها» ،از
 ۲۰۱تا  ۳۰۰هوا «بســیار ناسالم» و از  ۳۰۱تا  ۵۰۰شرایط کیفی هوا
«خطرناک» است.
معاون درمان وزارت بهداشت؛

کودکان  ۵تا  ۱۸سال  ۲نوبت
واکسن بزنند
معاون درمان وزارت بهداشت گفت :هم اکنون  ۵۰میلیون دوز واکسن
ذخیره در کشــور وجود دارد و نگران کمبود واکسن کرونا نیستیم.به
گزارش خبرگزاری مهر ،ســعید کریمی ،در یــک برنامه تلویزیونی با
موضوع اقدامات وزارت بهداشــت در خصوص واکسیناسیون و مقابله
با کرونا ،افزود :خوشــبختانه در حال حاضر تعداد مراجعین و بستری
شــدگان مشکوک ،محتمل و قطعی کاهش یافته و وضعیت کشور در
حالت نســبتاً با ثباتی قرار گرفته است و سیر مرگ و میر در اثر ابتالء
به ویروس کرونا در کشــورمان نزولی شده است.وی با اشاره به افزایش
موارد ابتالء و آمار بیماران در ســایر کشــورهای دنیا از جمله آمریکا،
آفریقای جنوبی گفت :خوشــبختانه رتبه کنونی کشور در سطح دنیا
کاهش یافتــه و در رتبه  ۳۹قرار گرفتــه در حالی که در چندین ماه
گذشته همواره جز ده کشور اول در رتبه بندی تعداد موارد ابتالء قرار
داشتهایم.معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص تزریق دوز چهارم
واکسن کرونا ،گفت :در حال حاضر توصیه تزریق دوز چهارم برای افراد
باالی  ۷۰ســال و افرادی که بیماری زمینهای دارند یا ضعف سیستم
ایمنی با فاصله  ۴ماه از تزریق نوبت ســوم صورت میگیرد.وی افزود:
کارکنان حوزه نظام سالمت و افرادی که در تماس مستقیم با بیماران
هستند با فاصله  ۴تا  ۶ماه بعد از تزریق نوبت سوم میتوانند دوز چهارم
را تزریق نمایند.کریمی در خصوص واکسیناسیون کودکان نیز گفت:
در حــال حاضر تزریق واکســن برای کودکان  ۵تا  ۱۸ســال برای دو
نوبت توصیه میشود.معاون درمان وزارت بهداشت افزود :کنترل شیوع
کرونا با عنایت خداوند ،حمایتهای مقام معظم رهبری ،همراهی مردم،
مداخالت مؤثر دولت و عزم ملی و رعایت شیوه نامهها و نتیجه همکاری
همه ارکان کشــور بوده اســت.کریمی در خصوص اینکه چرا وضعیت
فعلی ایران نشــان از کاهش قابل توجه ابتــاء و خصوصاً میزان فوت
دارد گفت :اقدامات اساسی در کشور برای کنترل کرونا صورت گرفت
از جمله وسعت واکسیناسیون ،سرعت واکسیناسیون ،بازه زمانی انجام
آن و مصونیت ناشی از واکسن ،نوع واکسنهای مورد استفاده در کشور
که غالباً ویروس تضعیف شــده و یا پروتئین پایه بوده از جمله دالیل
اصلی کنترل کرونا در کشــور اســت.معاون وزیر بهداشت افزود :الزام
به رعایت پروتکلهای درمانی مصوب کمیته علمی در بیمارســتانها،
واکسیناسیون به موقع اطفال ،انجام محدودیتهای هوشمند و افزایش
اطالعات ما از بیمــاری و افزایش تجربههای درمانــی از دیگر دالیل
موفقیــت در کاهش آمــار مرگ و میر اســت.وی در خصوص ذخیره
واکسن در کشور گفت :هم اکنون  ۵۰میلیون دوز واکسن ذخیره شده
و نگرانی از نظر کمبود وجود ندارد.کریمی در خصوص صادرات واکسن
گفــت :مطالعات صورت گرفته و نتایج پژوهشها به مراجع علمی دنیا
ارائه شــده و مقدمات صادرات واکســن نیز فراهم است.معاون درمان
وزارت بهداشــت با اشــاره به این موضوع که پاندمی کووید  ۱۹پایان
نیافته اســت و همواره امکان بروز سویه های جدید و تهدیدهای آتی
وجود دارد.
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باقری کنی در دیدار با معاون وزیر خارجه اسلواکی:

دغدغه کشورها برای امنیت انرژی و غذا به
فرصتی برای همکاری جهانی تبدیل شود
تهــران  -ایرنا  -معاون سیاســی وزیر امور
خارجه در توئیتی با اشــاره به دیدار خود با
معــاون وزیر امور خارجه اســلواکی ،بر این
واقعیت که دغدغه کشورها در زمینه تامین
«امنیت انــرژی» و «امنیت غذایی» باید به
فرصتی برای همکاری در سطح جهانی تبدیل شود ،تاکید کرد.به گزارش ایرنا،
علی باقری کنی روز دوشنبه در این توئیت تصریح کرد :در دیدار امروز با معاون
وزیر خارجه اسلواکی بر این واقعیت تاکید شد برای جلوگیری از اخالل در امنیت
بینالمللی باید تالش کرد دغدغه کشورها در زمینه تامین « امنیت انرژی» و «
امنیت غذایی» به فرصتی برای همکاری تبدیل شود.این در حالیست که معاون
سیاسی وزارت امور خارجه وز (دوشنبه) در تهران در دیدار خانم اینگرید بروتکوا
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلواکی و هیات همراه گفت :شرایط جهانی
بیش از هر زمان دیگری امنیت انرژی و امنیت غذایی را به اولویت بســیاری از
کشــورها تبدیل کردهاســت و از این رو باید تالش کرد تا دغدغه جهانی درباره
«امنیت غذایی» و «امنیت انرژی» که دو رکن راهبردی امنیت ملی همه کشورها
بهشــمار میآیند ،به فرصتی برای تعامل ،همکاری و حتی همبستگی در عرصه
جهانی تبدیل شوند تا همه ملتها چشمانداز مطمئن و روشنی از آینده را پیش
رو داشته باشند.معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امروزه همگان از
جمله کشورهای اروپایی به درستی رویکرد و نگاه ایران در طول یک یا دو دهه
گذشته برای حل و فصل مسایل در کشورهای عراق و افغانستان و سوریه اذعان
دارند ،اظهار داشــت :هزینههای شکست و ناکامی سیاستهای آمریکا و برخی
از دولتهــای اروپایی در منطقه صرفاً متوجه این دولتها نیســت ،بلکه مردم
آن کشــورها هستند که بیشترین هزینهها و خســارتهای ناشی از اجرای این
سیاستهای غلط را متحمل شدهاند.
امیرعبداللهیان:

صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسالمی
ایران و امارات گشوده شد
وزیر امور خارجه کشــورمان پس از بازگشت
از امــارات گفت :صفحه جدیــدی در روابط
جمهوری اســامی ایران و امارات گشــوده
شــد.به گــزارش خبرگزاری مهر ،حســین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان
پس از بازگشت از سفر کوتاه خود به امارات با انتشار مطلبی در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشــت :صفحــه جدیدی در روابط جمهوری اســامی ایران و
امارات گشوده شد .به گرمی دست همسایگان خود را میفشاریم .گرمی روابط
همسایگان ،دشمنان منطقه را مأیوس میسازد.
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طی مصاحبه با رسانه روسی؛

خطیب زاده :ناتو بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که تهران در نظر دارد تا دور جدیدی از تالش ها جهت میانجیگری بین مسکو و کی یف را آغاز نماید.به گزارش خبرگزاری مهر ،سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعالم کرد که روابط ایران و روسیه راهبردی است و اجازه نخواهیم داد که هیچ موضوعی خلل در این روابط ایجاد کند.وی در ادامه افزود:
تهران تمام تالش خود را برای برقراری صلح میان مسکو و کی یف بکار می گیرد .در همین رابطه ،ایران در نظر دارد دور جدیدی از تالش ها برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین را آغاز کند.سخنگوی وزارت خارجه
ایران همچنین با اشاره به اقدامات و سیاست های ناتو ادامه داد :ریشه اتفاقات حال حاضر ،گسترش های ناتو و نادیده گرفتن مالحظات امنیتی و سیاسی کشورهاست .ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد.
پیشتر نیز کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه نیز اعالم کرده بود که تعامل تهران با مسکو در حوزه نظامی و دفاعی تنها محدود به خرید تجهیزات نظامی نیست.وی همچنین در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعالم کرد ایران منتظر سفر پوتین
به تهران است .سفیر ایران در روسیه همچنین گفت که تصمیمات خوبی بین ایران و روسیه در زمینه تولید و توسعه میادین نفت و گاز اتخاذ شده است.جاللی افزود :ایران نقشه همکاری در حوزه نفت و گاز را تدوین و به روسیه تحویل داده است .وی
ادامه داد که شرکت های ایرانی و روسی ممکن است کارخانه تولید تجهیزات بخش نفت و گاز با چشم انداز صادراتی ایجاد کنند.سفیر ایران در روسیه همچنین گفت :ایران می تواند کسری در حوزه اقتصاد دانش بنیان در روسیه را که به دلیل تحریم
های غرب به وجود آمده ،جبران کند .با وجود تحریمها برضد مسکو ،ایران قصد دارد تجارت با روسیه را افزایش دهد و هر دو کشور در تالش برای رفع موانع هستند.وی افزود :ایران قصد دارد واردات غالت از روسیه را افزایش دهد .امکان خرید ساالنه
بیش از  ۲۰میلیون تن غالت و دانه های روغنی وجود دارد.

در جلسه شورایعالی مسکن مطرح شد؛

س جمهور برای برکناری مانعتراشان حل مشکل مسکن
فرمان رئی 

تهران -ایرنا -رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیمی از هزینه سبد
خانوار صرف مسأله مســکن میشود ،جهش واقعی در ساخت
مسکن را از اولویتهای دولت دانست و از استانداران و مدیران
بانکی و ســازمانهای مسئول خواست تا برای حل این موضوع
اقــدام کنند.به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالعرســانی
ریاستجمهوری ،آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» روز سهشنبه
در سومین جلســه شورایعالی مســکن با بیان اینکه مشکل
مســکن مردم با حرف و جلسه حل نمیشود ،خاطرنشان کرد:
برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شــود و اتفاقی بیفتد؛
چون کارگر ،کشــاورز ،دانشــگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر
باید  ۴۰تا  ۵۰درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مســکن
اختصاص دهد.وی با بیان اینکه ســاخت دستکم یک میلیون
واحد مسکونی در ســال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم
نیاز جدی جامعه ،هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی اســت،
گفت :امکانات و ظرفیتهای الزم برای تحقق اهداف نهضت ملی
مسکن کامال فراهم است اما این ظرفیتها باید به شکل صحیح
مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه
دستگاهها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف
نهضت ملی ساخت مســکن کرده است ،افزود :در حدود  ۸ماه
گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که
الزم بوده اما کافی نیســت.وی با اشاره به گزارش ارائه شده در
این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت
اجرای قانون جهش ســاخت مســکن و میزان عملیاتی شدن
تعهدات تعیین شــده برای دستگاههای مختلف ،اظهار داشت:
با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت درگیر اجرای قانون
مردمیسازی و عادالنه کردن یارانهها است ،اما بنا به درخواست
وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده،
این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکالت پیشروی اجرای
قانون جهش ســاخت مسکن برگزار شد.رئیس جمهور با تاکید
بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی
شود ،ادامه داد :مســئوالن وزارت راه و شهرسازی ،استانداران،

بانک مرکزی و بانکهای عامل و همه دســتگاههای مســئول
در اجرای قانون جهش ســاخت مســکن ،ایجاد جهش واقعی
در ســاخت مســکن را جزو اولویتهای اصلی خود قرار دهند
و تالش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینههای مســکن تا
حد قابل قبولی رفع شــود.آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه برنامه
دولت ســیزدهم برای ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی نیازمند
جدیت و اهتمام همه اجزای دولت اســت ،تصریح کرد :کسانی
باید مســئول عمل به این وعده شــوند که از روحیه انقالبی و
جهادی برخوردار باشــند؛ کسانی که به هر دلیل نمیتوانند یا
خدای ناکرده نمیخواهند این برنامه عملیاتی شود ،قطعا برای
اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.وی ادامه

داد :عقبماندگیهای اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری
تامین منابع صندوق ملی مسکن ،واریز درآمدهای مالیاتی حوزه
زمین و مســکن به این صندوق ،واگذاری زمینهای مســتعد
اجرای طرح از ســوی دســتگاهها به وزارت راه و شهرسازی و
استانداریها ،تسریع در صدور مجوزهای الزم از جمله از سوی
شهرداریها ،تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر
و عقبماندگی دیگر در کوتاهترین زمان باید رفع شــود.رئیس
جمهــور با بیان اینکه دســتگاهها و اداراتی که زمین در اختیار
دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرســازی میتوانند از آنها
برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان
بهره بگیرند ،افزود :هماهنگی کامل دســتگاههای مســئول در

با حضور سرلشکر باقری؛

کارخانه تولید پهپاد ایرانی ابابیل  ۲در تاجیکستان افتتاح شد

تهران  -ایرنــا  -کارخانه تولید پهپاد
تمــام ایرانی ابابیل  ۲با حضور رییس
ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اســامی ایران و ســپهبد شیر علی
میــرزا وزیر دفــاع تاجیکســتان در
دوشــنبه پایتخت این کشور افتتاح
شد.به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی
ایرنا ،در راســتای تقویت و توســعه
همکاریهــای مشــترک دفاعــی و
نظامی بین دو کشــور ،کارخانه تولید
پهپــاد ابابیــل  ۲با همــت و تالش
متخصصــان صنایع دفاعــی وزارت
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
جمهوری اســامی ایــران با حضور
سرلشکر باقری و شیرعلی میرزا وزیر
دفاع و جمعی از فرماندهان عالیرتبه
کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت
این کشــور افتتــاح شد.سرلشــکر
باقری با اشــاره به اینکــه جمهوری

اســامی ایران با تالش متخصصان و
دانشــمندان متعهد خود و با استفاده
از ظرفیــت های داخلی توانســته در
تمــام ابعاد نظامــی و دفاعی به ویژه
هواپیماهای بدون سرنشین رشد قابل
توجهی داشــته باشد ،گفت :امروز در
جایگاهی هستیم که میتوانیم عالوه
بر رفع نیازهای داخلی به کشــورهای
همپیمان و دوست در جهت افزایش

امنیت و صلح پایدار ،تجهیزات نظامی
صادر کنیم.رییس ستاد کل نیروهای
مســلح افتتاح تولید کارخانه ابابیل
 ۲در تاجیکســتان را نقطــه عطفی
در همکاریهــای نظامــی بیــن دو
کشــور عنوان کرد و افزود :در آینده
شاهد افزایش همکاریها و تعامالت
بیشــتر از تمام سطوح دفاعی نظامی
بین دو کشــور ایران و تاجیکســتان

خواهیم بود.در پایــان کلید نمادین
افتتــاح کارخانــه و گواهینامه پایان
دوره آموزشــی به فرمانده و کارکنان
نیروی هوایی تاجیکستان اهداء شد.در
ادامه سرلشــکر باقری در راســتای
همکاریهای دوجانبه پیرامون مسائل
امنیتی و مرزبانی دوکشور ،با سپهبد
ســیمومین یتیماف رییــس کمیته
امنیتی دولتی جمهوری تاجیکستان
دیــدار و گفتوگــو کرد.تقویت توان
دفاعی و نظامی در راستای همافزایی
و همکاری هرچه بیشــتر در مرزهای
مشــترک و همچنیــن موضوعــات
و تحــوالت منطقه و افغانســتان از
مهمترین محورهــای این گفت وگو
بود.دو طرف بر ادامه تعامالت و رایزنی
ها و نشســت های تخصصی پیرامون
ل منطقه ای و فیمابین تاکید
مســائ 
کردند.

اجرای قانون جهش ســاخت مســکن ضرورت دارد و بنده هم
این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورایعالی
مسکن را برای رفع مشکالت و موانع اجرای سریعتر نهضت ملی
مسکن برگزار کنم.آیتاهلل رئیسی همچنین استانداران را موظف
کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاهها را تعیین تکلیف
نمــوده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرســازی اعالم نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلســه دســتور آغاز عملیات
احداث  ۱۱۸هزار واحد مسکونی در  ۲۱شهر جدید را در قالب
نهضت ملی مســکن با الگوی ایرانی و اســامی و بهرهگیری از
روشهای صنعتی انبوهســازی مســکن صادر و در این رابطه
تصریح کرد :یکی از عرصههای جدی تحقق اشتغال دانشبنیان،
بخش ســاخت مســکن به عنوان یکی از پیشــرانهای اصلی
اقتصاد کشور است.آیتاهلل رئیسی خاطرنشان کرد :امروز عالوه
بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتیســازی مسکن
وجود دارد ،در داخل کشــور نیز شرکتهای پیشرو در زمینه
صنعتیسازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانشبنیان
فعال هســتند که باید از این توانمندیها و تجارب برای رونق
صنعت پیشران مسکن ،اســتفاده از دستاوردهای دانشبنیان،
ایجاد اشتغال ،کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخصهای کیفی
بهره گرفته شود.پیش از سخنان رئیس جمهور« ،رستم قاسمی»
وزیر راه و شهرسازی در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی
فراوزارتخانهای توصیف کرد و گفت :برنامه ســاخت  ۴میلیون
واحد مســکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا
و نتایج آن نیز کامال شــفاف و قابل بررســی و ارزیابی است.در
این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین،
تســهیالت و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده
در حوزههای زمین و تســهیالت بررســی و به تصویب رسید و
تصمیمگیری درباره پیشــنهادات بخش مصالح به جلسه بعدی
س جمهور ۱۱۸
موکول شد.بر اساس این گزارش ،با دستور رئی 
هــزار واحد نهضت ملی مســکن در  ۲۱شــهر جدید از جمله
شهرهای پرند و پردیس در استان تهران و همچنین ایوانکی در
استا ن سمنان از طریق ویدئوکنفرانس کلنگزنی شد.

انتقاد سفیر ایران در سازمان ملل از انفعال
جامعه جهانی
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل
با انتقــاد از انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات
اسرائیل گفت :شورای امنیت برای پاسخگو نمودن
ایــن رژیم اقدامــات عاجلی را به عمــل آورد.به
گزارش خبرگزاری مهر ،سفیر و معاون نمایندگی
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل خطاب به
جامعه جهان گفت :در برابر جنایات صهیونیستها منفعل نباشید.زهرا ارشادی
تصریح کرد؛ هر روز شــاهد جنایتی از سوی رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین
هستیم.ســفیر و معاون نمایندگی کشورمان در ســازمان ملل خاطرنشان کرد
«شــیرین ابو عاقله» روزنامه نگار قدیمی فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر در
جنین در فلسطین اشغالی با سبوعیت تمام به شهادت رسید تا صدای شجاعت
مردم فلســطین و نماد ملی استقامت و پایداری در برابر تجاوز و اشغال ظالمانه
خاموش شود که البته چنین نخواهد بود.سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در
ســازمان ملل همچنین با انتقاد از انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات جنگی
و تروریسم مستمر اسرائیل تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران از سازمان ملل
به ویژه شــورای امنیت میخواهد که برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل و بی
کیفری آن از مجازات ،اقدامات عاجلی را در حمایت از مردم فلسطین و پاسخگو
نمودن این رژیم در قبال جنایات بین المللی که در طول دههها مرتکب شــده
است ،به عمل آورد.جمهوری اسالمی ایران از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت
میخواهد برای پاسخگو نمودن این رژیم اقدامات عاجلی را به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه:

کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است
رئیس قــوه قضاییه گفت :کوتــاه کردن فرآیند
دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما
برای تحقق این مهم سلســله برنامه هایی را در
دستور کار داریم.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز
رســانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای در نشست با اعضای هیئت رئیسه
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ضمن اشاره به تعبیر
مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مبنــی بر وجود دردهای مزمــن در بخشهایی
از نظام اداری کشــور ،اظهار کرد :رفع دردهای
مزمن با درمان عادی ممکن نیســت و نیازمند

درمان ویژه اســت؛ درمانی که هزینه دارد و باید
مستمر و مداوم باشــد تا اثرات بر جای مانده از
دردهــای مزمن و کهنه را به طــور کامل مداوا
کند.رئیس دســتگاه قضا یادآور شد :این درمان
و مــداوای دردهای مزمن که بخشهایی از نظام
اداری کشــور به آن مبتال است نیازمند تشریک
مســاعی و تمرکز قوای دســتگاههای مختلف و
شناســایی اولویتهاســت؛ همچنین باید توجه
داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغها و
فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما
را از ادامه مســیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها
و حصول نتیجه پیگیری کنیم.رئیس قوه قضاییه
تاکید کرد :در عین حال که نباید از هیچ موضوع

و مسئلهای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری
کشور اســت ،غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی
خــود را بر اولویتها بگذاریــم و با اولویتبندی
مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات
مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشــته
باشــیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه
یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکالت
و آسیبها مرتفع خواهند شد.رئیس قوه قضاییه
در همین زمینه مشــخصاً بــه موضوع ضرورت
تکمیل و راهاندازی سامانه جامع تجارت و نقش
و کارکرد این ســامانه در شفافســازی چرخه
صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله
را در زمره اولویتهــا قلمداد کرد که در صورت

تحقق کامل آن ،بخشــی از منافذ فسازا ،معایب
و آســیبها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت
و همچنین مدیریت زنجیــره توزیع کاال مرتفع
خواهد شد.حجتاالســام والمسلمین محسنی
اژهای بــا تاکید بر ضرورت اتصال ســامانههای
دســتگاههای مختلف از جملــه اداره گمرک ،
سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای
شفافسازی چرخه صادرات و واردات در کشور و
انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این
حوزه مشخصاً به معضل کاالهایی اشاره کرد که
در انبار بنادر و گمرکات ،متروکه و فاسد میشوند؛
محمولههایی که بــه تصریح قاضیالقضات هیچ
عایــدی برای مردم ندارنــد و فقط به بیتالمال

خسارت تحمیل میکنند؛ از «تخصیص ارز برای
واردات» تا «اشــغال فضای فیزیکی» و «صرف
هزینه جهت امحــاء آنها».رئیس قــوه قضاییه
تصریح کرد :به مسئوالن قضایی دستور دادهام که
با کمک دولت ،همچنان ساماندهی فرآیندهای
ت ســفارشها،
صــادرات و واردات از جملــه ثب 
تخصیص ارز ،تخلیه محموله کشتیها در بنادر
و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف
کشــور ،ســاماندهی انبارهای گمرکات و بنادر
و کاالهــای متروکه را با جدیــت دنبال کنند تا
اشکاالت و آسیبهای فسادزا و موجد خسارتی
که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشــور
وجود دارد ،به طور کامل مرتفع شوند
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گزیده خبر

یارانه جدید به حساب خانوارهای معترض واریز شد

جزئیات اعالم شد

سازمان هدفمندی یارانهها از واریز یارانه مربوط به افراد معترض به عدم پرداخت خبر داده است؛ این یارانه تا بررسی وضعیت این افراد ،قابل برداشت نیست.به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر رئیس جمهوری
دستور رسیدگی سریعتر به وضعیت افرادی که نسبت به عدم پرداخت یارانه جدید اعتراض کرده بودند را صادر و بر واریز یارانه به حساب آنها تاکید کرد .این در حالی است که روز گذشته وزیر کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی در توییتی اعالم کرد که این یارانه به خانوادههای معترض واریز شده ،اما تا انجام بررسیها قابل برداشت نیست .بعد از این اعالم برخی خانوادهها با چک کردن حساب شاهد آن بودند که
مبلغی به حسابشان واریز نشده است این در حالی است که پیگیریها نشان داد پرداخت یارانه جدید به حساب این خانوارها در حال انجام فرآیند مربوطه است .اما امروز(سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ماه) سازمان
هدفمندی یارانهها اعالم کرد که این یارانه به حساب سرپرستان خانواری که متقاضی بازبینی شد ه بودند واریز شده است.بر این اساس کمک معیشتی تکمیلی مرحله  ،۱۳۵به حساب خانواری که تا قبل
از اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله بنا به اعالم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دهک دهم قرار گرفته و متقاضی تجدیدنظر و بازبینی در دهکبندی اعالم شده آن
وزارتخانه شده بودند ،از سوی سازمان هدفمندی واریز شده است .این مبلغ واریزی به حساب سرپرستان ،تا بررسیهای انجام شده و تایید توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسدود و غیر قابل برداشت
ت و خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مساله اینجا بود که دولت بر اساس دهکبندی
خواهد بود.پرداخت یارانه جدید در پایان روز  ۱۹اردیبهشتماه و در جریان اصالح نظام یارانهای در دستور کار دولت قرار گرفت و برای دو ماه اردیبهش 
که وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی انجام داده بود دهک دهم یعنی طبقه پردرآمد را از دریافت این یارانه کنار گذاشت و برای  ۹دهک به تعداد حدود  ۷۲میلیون نفر واریزی انجام داد؛ به طوری که برای دهک اول تا سوم مبلغ  ۴۰۰هزار تومان و دهک
چهارم تا نهم  ۳۰۰هزار تومان به ازای هر نفر واریز کرد.با این حال برخی خانوارها نسبت به این روش واریز معترض شدند چرا که معتقد بودند که سطح درآمدی آنها طوری نیست که در دهک دهم قرار دارند و به دریافت این یارانه نیاز دارند بر این اساس
افراد میتوانستند با مراجعه به سامانه  hemayat.mcls.gov.irنسبت به دهکبندی و عدم دریافت یارانه اعتراض خود را ثبت کرده تا اعتراضشان مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال

رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن تشریح افرادی که در
لیســت جاماندگان سهام عدالت قرار دارند ،در مورد نحوه
فروش این سهام برای مشموالن توضیحاتی را ارائه کرد.به
گزارش ایسنا ،حسین قربانزاده در نشست خبری که دیروز
برگزار شــد ،با اشــاره به بند الف تبصــره  ۲قانون بودجه
اظهار کرد :طبق این بند دولت مکلف شــده است به افراد
تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و افراد واجد شرایط
مطابق قانون سیاست اصل  ۴۴سهام عدالت پرداخت کند.
وی ادامه داد :ماده  ۳۴تبصره ســه قانون سیاســت اصل
 ۴۴ســاز و کاری را پیش بینی کرده است که وزارت رفاه
افرادی که اســتحقاق دریافت سهام عدالت را دارند تعیین
کند .در این راســتا چند جلسه با وزارت رفاه برگزار شده
اســت تا به اشــراف کافی در این حوزه برسیم .البته چند
وقتی است که موضوع دهک بندی و یارانهها وزارت رفاه را
درگیر کرده ،اما این موضوع باید تا پایان خرداد مشــخص
شود.رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در ابتدا
قرار بود پرداخت ســهام عدالت بــه دو دهک اول و چهار
دهک بعدی باشد ،عنوان کرد :اما در کشور چنین اشرافی
از مجموع درآمــد وجود ندارد .در ابتدا ســهام عدالت بر
اساس رده بندی شــغلی بود ،برای مثال کارمندان دولت،
تاکســیرانان ،خادمان مســجد و… ،این موضوع باعث شد

بعضا افرادی که مســتحق دریافت سهام عدالت نیستند،

سهام عدالت دریافت کنند و برعکس .دهک بندی توسط
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وزارت رفاه انجام میشــود اما اینکه چه میزان سهام و به
چه طریقی واگذار شــود هنوز مشــخص نیست.قربانزاده
افزود :البته ما باید ســهام ارزشــمندی را به مردم واگذار
کنیم و این درحالی اســت که تعداد شــرکتهای دولتی
ارزشمند به انگشتان دو دست هم نمیرسد .در واقع دست
دولت برخالف ســالهای گذشــته در انتخاب سهام باز
نیســت .از طرف دیگر درکنار سهام عدالت باید به تکالیف
دیگر دولــت مانند  ۱۳۰هزار میلیارد تومان بند ی تبصره
دو که مرتبط با ســازمان تامین اجتماعی است ۷۰ ،هزار
میلیــارد تومان که منابع بودجه اســت ۳۵ ،هزار میلیارد
تومان افزایش سرمایه دولتها و… نیز توجه کرد.قربانزاده
در پاسخ به ســوال ایسنا در مورد آخرین وضعیت تصمیم
گیری در مورد فروش ســهام عدالت گفت :شــورای عالی
بورس باید در مورد مدل مطلوب مدیریت ســهام عدالت
تصمیم میگرفت .بر این اساس در مورد افرادی که روش
غیرمســتقیم را انتخاب کرده بودنــد باید گفت که منتظر
بازگشــایی نمادهای شرکتهای ســرمایهگذاری استانی
باشــند تا افــراد بتوانند خرید و فروش کننــد این اتفاق
نیز زمانی رخ میدهد که مجامع این شرکتها به درستی
برگزار شود و درمورد مســتقیمها نیز سازمان بورس باید
تعیین تکلیف کند.

آغاز ثبتنام از جاماندگان یارانه
ســازمان هدفمندســازی یارانهها،
ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه
شــامل افراد جدیــد و جامانده را
بهصــورت الکترونیکی آغــاز کرد.
به گزارش ایســنا ،طبــق تبصره
 ۱۴قانون بودجه  ،۱۴۰۱ســازمان
هدفمندسازی یارانهها مکلف است
ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه
شــامل افراد جدید و جامانــده انجام دهد؛ پیشتر گفته شــده بود که در
خردادماه آغاز خواهد شد.ثبت نام از جاماندگان یارانه سالهاست که به دولت
در قانون بودجه تکلیف میشد ولی به مرحله اجرا نرسیده بود.
روش ثبت نام چگونه است؟
اما بــرای ثبت نام ،سرپرســتان خانوارهایی که تاکنــون از گرفتن یارانه
جاماندهاند و یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند ،ابتدا برای کسب اطالع
از آخریــن وضعیت ثبت نام خود کد دســتوری #کد ملی* *4*43857را
شــماره گیری و ســپس با مراجعه به آدرس اینترنتی  my.gov.irنســبت
به ثبت درخواســت برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند .متقاضیان برای
ثبتنام ،نیازی به مراجعه حضوری به هیچ ســازمانی را ندارند.زمان ثبتنام
از متقاضیان جدید یارانه و جامانده بر اســاس آخرین رقم سمت راست کد
ملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه  ۲۷و  ۲۸اردیبهشتماه  ۱۴۰۱برای
اعداد زوج و همچنین روز های پنجشــنبه و جمعه  ۲۹و  ۳۰اردیبهشــت
مــاه  ۱۴۰۱برای اعداد فــرد از طریق این درگاه اســت.درصورتی که این
متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام ثبتنام در روزهای یادشــده نشوند،
ت و یکشنبه  ۱خردادماه  ۱۴۰۱نسبت
میتوانند در روز شنبه  ۳۱اردیبهش 
به ثبتنام خانوار خود اقدام کنند.باید توجه داشــت که ثبتنام پس از این
تاریخ متوقف نخواهد شــد و تاریخ جدید برای افــرادی که در زمان مقرر
موفق به ثبتنام نشوند ،متعاقبا اعالم میشود.برای ثبتنام در اختیار داشتن
شــماره همراه بنام سرپرست خانوار،کد ملی ،کدپستی ،تاریخ تولد و شماره
شــبا بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری اســت.بدیهی است ،پس از
ثبتنام کلیه اطالعات سرپرســتان جهت تعیین دهک به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ارسال می گردد که در صورت واجد شرایط بودن متقاضی،
یارانه معوقه مطابق با دهک خانوار مربوطه از اردیبهشتماه  ۱۴۰۱بهحساب
سرپرستان خانوار واریز میشود.معترضین به دهکبندی اعالمشده و یا قطع
یارانه اردیبهشتماه  ۱۴۰۱کماکان باید از طریق آدرس اینترنتی hemayat.
 mcls.gov.irوزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و پیگیری
کنند.همچنین افرادی که در اردیبهشــتماه  ۱۴۰۱بر اساس اعالم وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مشــمول دریافت یارانه قرارگرفتهاند ،نیازی به
ثبتنام مجدد یا مراجعه به درگاه های اعالمشده ندارند.

توسعه  3میدان نفت و گاز با سرمایه ایرانی:

سرمایهگذاری۳میلیارددالریهلدینگخلیجفارس

شــرکت ملی نفت ایران در راســتای توســعه میادین نفتــی و گازی،
جمــعآوری گازهای مشــعل و افزایــش ضریب اســتحصال اتان در
پاالیشــگاههای پارسجنوبی ،چهار تفاهمنامه بــه ارزش  ۲/۸میلیارد
دالر امضــا کرد.ایــن چهار تفاهمنامه بــه ارزش  ۲/۸میلیــارد دالر با
شــرکتهای پتروشیمی ،صندوق بازنشســتگی نفت و شرکت پاالیش
پارســیان سپهر در حاشــیه بیست و ششمین نمایشــگاه نفت ،گاز و
پتروشــیمی به امضا رســید .آنطور که شــرکت ملی نفت اعالم کرده
این تفاهمنامه با هدف تامین رشــد ساالنه مصرف گاز کشور و کمبود
خوراک صنایع پاییندســتی با سرمایهگذاری شرکتهای پتروشیمی و
همکاری شــرکتهای اکتشاف و تولید  E&Pدر دولت سیزدهم تهیه و
ارائه شــده است.در این طرح با سرمایهگذاری شرکتهای پتروشیمی و
اجرا و تکمیل طرحها با استفاده از توان شرکتهای تخصصی باالدستی،
ضمن بازپرداخت سرمایهگذاریهای انجامشده توسط شرکت ملی نفت
ایران ،از محل محصوالت تولیدی ،امکان تامین مطمئن و پایدار خوراک
صنایع پتروشــیمی پاییندست فراهم میشود.در این راستا کنسرسیوم
شرکتهای پتروشیمی در توسعه پنج میدان /مخزن گازی و یک میدان
نفتی مشارکت خواهند کرد .اولین تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران
و شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس برای انجام مطالعه توسعه مخزن
گازی مارون خامــی و جمعآوری گازهای مشــعل واحدهای فرآورش
دارخویــن و غرب کارون خواهد بود .تفاهمنامه دوم بین شــرکت ملی
نفت ایران و کنسرســیوم شرکتهای پتروشیمی باختر و پترو فرهنگ
و پارس پترو زاگرس برای انجام مطالعه توســعه میادین گازی گردان،
خارتنگ و پازن امضا شد .تفاهمنامه سوم هم بین شرکت ملی نفت ایران
و کنسرسیوم صندوق بازنشستگی نفت و شرکت مهندسی و ساختمان
نفت  OIECبرای انجام مطالعه توســعه مخــزن گازی قلعه نار و میدان
نفتی آذر امضا شــده و در نهایت چهارمین تفاهمنامه بین شرکت ملی
نفت ایران و شــرکت پاالیش پارسیان سپهر برای انجام مطالعه افزایش
ضریب اســتحصال اتان از  ۹پاالیشــگاه پارسجنوبی به امضا رسید.در
صورتی که این مطالعات در نهایت منجر به عقد قرارداد و اجرای پروژهها
شود ،ضمن افزایش ظرفیت تولید نفتخام و گاز کشور به میزان  ۳۷هزار
بشکه در روز نفتخام ۵۴ ،میلیون مترمکعب در روز گاز غنی و  ۵۰هزار
بشــکه در روز میعانات گازی ،روزانه  ۱۰۵میلیون فوت مکعب گازهای
مشــعل جمعآوری میشود و ساالنه یک میلیون تن افزایش استحصال
اتان از پاالیشــگاههای پارسجنوبی صورت میپذیرد ،ضمن آنکه سبب
رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال گســترده در استانهای خوزستان،
بوشهر ،فارس و ایالم شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آورد.

عبور کنیم و هرچه ســریعتر آنها را به مرحله امضای قرارداد برســانیم.
به گفته وی امروز شــرکت هلدینگ خلیجفارس تفاهمنامهای به ارزش
 ۳۰۰میلیون دالر مربوط به توســعه میدانهای مارون و خامی مارون و
جمعآوری گازهای همــراه نفت میدانهای دارخوین و غرب کارون را با
شرکت ملی نفت ،همچنین کنسرسیوم پتروشیمی باختر ،پتروفرهنگ و
پارسپتروزاگرس تفاهمنامهای برای توسعه میدانهای گردان ،خارتنگ و
پازن به ارزش  ۹۰۰میلیون دالر ،صندوق بازنشستگی صنعت نفت و گروه
اویک برای توســعه میدان نفتی قلعهنار و میدان نفتی آذر به ارزش ۱/۱
میلیارد دالر و شرکت پاالیش پارسیانسپهر وابسته به ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) برای توسعه طرح استحصال اتان از  ۹پاالیشگاه پارسجنوبی به
ارزش  ۵۰۰میلیون دالر با شرکت ملی نفت ایران امضا کردند.مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد :با اجرایی شدن این تفاهمنامهها تولید
روزانه  ۳۷هزار بشکه نفتخام و  ۵۵میلیون مترمکعب گاز ۵۰ ،هزار بشکه
میعانات گازی ،یک میلیون تن اتان در ســال و جمعآوری  ۱۰۵میلیون
فوت مکعب در روز گازهای همراه نفت محقق خواهد شد.

تضمین  ۱۰تا  ۲۰ساله از سوی دولت
در جریان امضای این چهار تفاهمنامه محســن خجستهمهر مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران گفت :شرکت ملی نفت ایران در بازههای زمانی ۱۰
تا  ۲۰ساله تامین خوراک هلدینگهای پتروشیمی حاضر در بخشهای
باالدستی صنعت نفت را تضمین میکند.او با بیان اینکه همه ما از گذشته
تاکنون بهدنبال جهش در تولید پتروشیمیهای کشور بودهایم ،اما توسعه
و افزایش تولید در این صنعت بدون تامین پایدار خوراک ممکن نیست،
اظهــار کرد :هماکنون بهدلیــل کمبود خوراک بعضــی از مجتمعهای
پتروشیمی کشــور با  ۵۰درصد ظرفیت اسمی خود کار میکنند.وی با
بیان اینکه شرکتهای هلدینگ پتروشیمی امروز با امضای این تفاهمنامه
قدم در مســیر اثربخشی سرمایهگذاریهای خود برای تامین خوراک در
سالهای آینده گذاشتند ،اظهار کرد :این شرکت در بازههای زمانی  ۱۰تا
 ۲۰ساله تامین خوراک هلدینگهای پتروشیمی حاضر در تفاهمنامههای
امــروز را تضمین خواهد کرد .به نظر بنده شــرکتهای پتروشــیمی با
سرمایهگذاری در بخشهای باالدستی سود مضاعفی را نصیب سهامداران
خود خواهند کرد .این موضوع بهمعنای واقعی جهش در تولید بهشــمار
میآید.خجستهمهر تاکید کرد :شرکتهای هلدینگ پتروشیمی آغاز به
مطالعه و تهیه طرح جامع توسعه ( )MDPمیدانهای نفت و گاز واگذار
شــده خواهند کرد .باید تالش کنیم از بخشهای مقدماتی این طرحها

کمبود خوراک باعث کاهش  ۲۵تن تولید
در ادامــه این مراســم مرتضی شــاهمیرزایی مدیرعامل شــرکت ملی
پتروشیمی گفت :کمبود خوراک باعث کاهش  ۲۵میلیون تنی محصوالت
تولیدی پتروشیمیها شد .مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی دیروز در نشست خبری در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی گفت :امضای چهار تفاهمنامه
برای سرمایهگذاری کنسرسیوم شرکتهای پتروشیمی در باالدست نفت
امروز انجام میشود و این به معنای پیوند و اتحاد باالدست و پاییندست
صنعت نفت اســت.وی گفت :ســال گذشــته ظرفیت تولید محصوالت
پتروشــیمی  ۹۰میلیون تن بود اما عمدتــا به دلیل کمبود خوراک گاز،
تنها  ۶۵میلیون تن محصول تولید شد.شــاهمیرزایی تاکید کرد :اولویت
شرکتهای پتروشــیمی ،سرمایهگذاری در پاییندســت است اما بنابر
اقتضای شرایط باید در حوزه توسعه باالدست نیز ورود کنند.
هدفگذاری برای رشد  ۹درصدی
عبدالعلی علیعسگری مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس هم در این مراسم
با اشاره به امضای تفاهمنامه تازه با شرکت ملی نفت برای مطالعه توسعه
مخزن مارون خامی و جمعآوری گازهای مشعل دارخوین و غرب کارون
گفت :برای ســرمایهگذاری در این عرصه به میدان آمدیم و میخواهیم
در ســه میدان نفت و گاز سرمایهگذاری کنیم که مذاکرات آنها در حال

انجام اســت و امروز یکی از آنها به نتیجه رســیده است.او با بیان اینکه
امســال  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار تن محصول تولید میکنیم ،اظهار کرد:
 ۱۱میلیــون تن از این مقــدار محصول داخلی و بیــش از  ۹میلیون و
 ۵۰۰هزار تن فروش خارجی اســت .به ایــن ترتیب حدود  ۵/۵میلیارد
دالر ارزش فــروش محصوالت خارجی و حدود هفت میلیارد دالر ارزش
فروش محصوالت داخلی خواهد بود ،همچنین مجموع فروش محصوالت
خلیجفارس در ســال جاری بیش از  ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار دالر خواهد
بود.علیعسگری با اشاره به اولویتها و سیاستهای این مجموعه ،گفت:

افزایش تولید از پلنتهای موجود یکی از مهمترین برنامههای هلدینگ
خلیجفارس اســت و امسال هم  ۹درصد رشــد تولید را شاهد بودهایم.
همچنین اجرای هشــت پروژه میاندست پتروشیمی نیز در دستور کار
قرار دارد.وی صیانت از بــورس را یکی از مهمترین برنامههای هلدینگ
خلیجفارس برشمرد و گفت :ارزش سهام هلدینگ خلیجفارس در بورس
 ۱۶میلیارد دالر است که با محاسبه شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه
به  ۳۵میلیارد دالر میرسد.علیعســگری افزود :تسریع در پیاده شدن
 ۲۱طرح جاری هلدینگ خلیجفارس یکی از مهمترین برنامهها است که
از این میان ۱۴ ،طرح بزرگ و مگاپروژه به ارزش  ۱۵میلیارد دالر اســت
که هماکنون ســرمایهگذاری فعال دارند .مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در بخش پاییندستی میتواند
زمینه اشــتغال و ارتباط مستقیم با بخشهای دانشبنیان را فراهم کند،
افزود :مطالعهای را روی پارکهای فناوری کشورهای دیگر انجام دادهایم
که بیش از چند  ۱۰میلیارد فروش دارند و تجربههای خوبی به دســت
آوردهاند و در تالش هستیم تا مقدمات راهاندازی چند پارک علم و فناوری
پتروشیمی را فراهم کنیم.اکنون مقدمات و مذاکراتی برای پارک فناوری
پتروشــیمی در عسلویه با شــرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و
تعدادی دیگر هم در حال مطالعه و بررسی هستند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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وزارت نفت عراق سال گذشته با سه قرارداد که
به شرکتهای چینی امکان کنترل بیشتر میادین
نفتی این کشور را فراهم میکرد ،مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا ،مقامات نفتی و مدیران صنعتی
عراق میگویند از ابتدای سال  ۲۰۲۱طرحهای
شــرکت لوک اویل روسیه و شرکت اکســون موبیل آمریکا برای فروش سهم خود در
میادین نفتی بزرگ عراق به شــرکتهای تحت حمایــت دولت چین ،با مداخله وزارت
نفت عراق ،به مانع خورده است.منابع آگاه به رویترز گفتند :فروش سهم به یک شرکت
دولتی چینی ،یکی از گزینههای متعدد مورد بررسی شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم
بود اما مقامات عراق این شــرکت را متقاعد کردند فعال در عراق بماند.چین بزرگترین
ســرمایه گذار در عراق است و بغداد سال گذشته بزرگترین بهره را از ابتکار کمربند و
جاده چین برد و  ۱۰.۵میلیارد دالر فاینانس برای پروژههای زیرســاخت شــامل یک

گزیده خبر
خودروهای عملیاتی جدید به ناوگان مدیریت
توزیع برق شهرستانهای طارم و ماهنشان
تحویل داده شد
بــا هدف افزایش کارایی نیروهای عملیاتی ،و تســریع در خدمترســانی به
مشــترکان ،خودروهای مجهز به باالبرهای نســل جدید به ناوگان عملیاتی
مدیریت توزیع برق شهرســتانهای ماهنشــان و طارم افزوده شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،پیام جوادی ،مدیرعامل
این شــرکت با اعالم اینکــه این خودروهای عملیاتی کــه به جدیدترین و
کاراترین تجهیزات عملیاتی مجهز هســتند گفت :این خودروها با هدف ارائه
خدمات سریعتر به مشــترکان این شهرســتانها خریداری و به اکیپهای
عملیاتی توزیع برق این شهرســتان تحویل داده شد.جوادی افزود :به سبب
فاصله جغرافیایی این شهرســتانها از مرکز در مواقع بحرانی زمان بیشتری
برای اعزام نیروها و عملیاتهای مختلف صرف میشــد و به همین ســبب
باپیگیریهای انجام شــده توانستیم این ماشینآالت را خریداری و به ناوگان
عملیاتی مدیریت توزیع برق شهرستانهای طارم و ماهنشان اضافه کنیم.وی
عنوان کرد :عالوه بر تســریع در خدمترسانی به مشترکان و پایش و اصالح
شــبکههای توزیع برق ،ارتقای امنیت کارکنان تالشگر توزیع برق در سطح
شهرستان نیز از اولویتهای شرکت است.
در راستای توسعه فناوری بومی؛

فوالد مباركه با شركت ملی گاز ایران و
شركت پتروشیمی خلیج فارس تفاهمنامه
همكاری منعقد كرد
شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه فناوری بومی
با شــرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی خلیج
فــارس ،تفاهمنامه همکاری منعقــد کرد.به گزارش
ی میان شرکت ملی
خبرنگار فوالد ،تفاهمنامه همکار 
گاز ایران و شــرکت فوالد مبارکه در زمینه توســعه
ی بومی و اســتقرار یک واحد ذخیرهسازی گاز طبیعی به صورت مایع،
فناور 
توســط مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و محمدیاسر طیبنیا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بیســت و ششمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به امضا رسید.در این تفاهمنامه شرکت فوالد
مبارکه و شــرکت ملی گاز ایران توافق کردند همــکاری دوجانبه به منظور
طراحی ،ســاخت ،راهاندازی و بهرهبرداری از یک واحد  ۱۰۰تن در روز LNG
به همراه مخازن ذخیرهســازی به ظرفیت حداقل  ۲۵هزار تن با اســتفاده از
ظرفیت شــرکتهای دانشبنیــان داخلی به گونهای کــه دانش فنی گردد؛
فناوری واحدهای مذکور در مقیاس صنعتی به صورت کامل بومیسازیشده
و کشــور از دانش فنــی این واحدها بینیاز گردد.همچنیــن طرفین در این
ی بومی و استقرار یک واحد
تفاهمنامه موافقت کردند در خصوص توسعه فناور 
ذخیرهسازی گاز طبیعی به صورت مایع همکاری کنند.

امضای تفاهمنامه سه جانبه پاالیشگاه
اصفهان ،معاونت علمی ریاست جمهوری و
یک شرکت دانش بنیان
تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری ،شــرکت پاالیش نفت اصفهان و
شــرکت دانش بنیان داده کاوان هوشــمند نارگان
(دیتال)در حاشــیه بیست و ششمین نمایشگاه بین
المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی امضاء شد.این
تفاهمنامــه با هدف حمایت از طراحی و اجرای گام به گام تحول دیجیتال با
استفاده از محصوالت و خدمات دانش بنیان و با محوریت نگهداری و تعمیرات
پیشگویانه در پاالیشگاه اصفهان در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه
های عملیاتی منعقد شــده اســت.دکتر محســن قدیری مدیرعامل شرکت
پاالیش نفت اصفهان پس از امضای تفاهمنامه گفت :این تفاهم نامه در راستای
سیاست های کلی کشور برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و در جهت فرمایش
مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شــرکت های دانش بنیان و همچنین
اســتفاده حداکثری از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
و بهره گیری از محصوالت ساخت داخلی دانش بنیان مبتنی بر فناوری های
نوین به امضاء رسیده است..
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نفت و انرژی

عراق جلوی حضور بیشتر چین در میادین نفتی ایستاد

تاسیسات برق و یک فروگاه دریافت کرد .اما وقتی موضوع سرمایه گذاری بیشتر چین
در میادین نفتی بزرگ مطرح شد ،بغداد یک خط قرمز مشخص کرد.هفت مقام دولتی
و مدیر شــرکتهای عراقی در مصاحبهای به رویترز گفتند :دولت و مقامات شرکتهای
دولتی عراق نگران این هستند که کنترل بیشتر شرکتهای نفتی چینی بر میادین نفتی،
ممکن اســت مهاجرت شرکتهای نفتی غربی از این کشور را تسریع کند.به گفته سه
منبع آگاه ،احسان عبدالجبار ،وزیر نفت عراق ،با حمایت مقامات شرکت نفتی دولتی،
سال گذشته مانع از آن شد که لوک اویل سهم خود در قرنه غربی ( ۲یکی از بزرگترین
میادین نفتی عراق) را به شرکت چینی سینوپک بفروشد.مقامات عراقی سال گذشته
مداخله کردند تا مانع شوند شرکتهای تحت حمایت دولت چین ،سهم اکسون موبیل
در میــدان نفتی قرنه غربی  ۱را خریداری کنند و بریتیش پترولیوم را متقاعد کردند
به جای فروش سهم خود در میدان نفتی رمیله به یک شرکت چینی ،در عراق بماند.
رمیلــه و قرنه غربی ،نیمی از نفت عراق را تولید می کنند که صاحب پنجمین ذخایر
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بزرگ نفت در جهان است .دو مقام دولتی به رویترز گفتند :دولت عراق نگران است که
نفوذ چین باعث شود جذابیت سرمایه گذاری در عراق نسبت به کشورهای دیگر کمتر
شــود.تحکیم روابط چین با عراق ،به موقعیت پکن در این کشور کمک کرده است اما
وزارت نفت عراق نگران واگذاری کنترل بیشتر منابع کلیدی این کشور است .یک مقام
عراقی دیگر گفت :ما نمی خواهیم بخش انرژی عراق به عنوان بخشی شناخته شود که
تحت نفود چین است و درباره این موضوع میان دولت و وزارت نفت توافق وجود دارد.
مداخلهها در موقعیت بریتیش پترولیوم ،اکسون و لوک اویل در عراق ،پس از آن روی
داد که شرکت شل در سال  ۲۰۱۸تصمیم گرفت از میدان نفتی بزرگ مجنون خارج
شود .این مداخلهها همچنین به منزله تغییر موضع پس از آن بود که شرکتهای چینی
بیشترین قراردادها و معامالت را در چهار سال گذشته برنده شدند .مقامات نفتی عراق
میگویند شرکتهای چینی حاشیه سود پایینتر از رقیبانشان را پذیرفتهاند.با این حال
ممانعت از سرمایه گذاری بیشتر چین ،یک استراتژی پرمخاطره است و هیچ ضمانتی
وجود ندارد که دیگران وارد شــوند و دولت عراق پس از عقب راندن داعش در ســال
 ،۲۰۱۷به میلیاردها دالر سرمایه گذاری برای بازسازی اقتصاد این کشور نیاز دارد.طبق
آمار بانک جهانی ،طی یک دهه گذشته ،درآمد نفتی عراق  ۹۹درصد از صادرات عراق،
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 ۸۵درصد از بودجه و  ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
در حالی که غولهای نفتی عراق پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در ســال ،۲۰۰۳
برای دسترســی به میادین نفتی بزرگ عراق رقابت میکردند اما به میزان فزاینده به
گذار انرژی و مناطق ســودآور دیگر متمرکز شدهاند.چین یکی از بزرگترین خریداران
نفت عراق اســت و شــرکتهای دولتی چین حضور پررنگی در صنعت نفت این کشور
دارند .اما هنگامی که لوک اویل تابســتان گذشته به دولت عراق اطالع دارد قصد دارد
بخشی از سهمش در قرنه غربی  ۲را به سینوپک بفروشد ،وزارت نفت مداخله کرد.پیش
از این گزارش نشده بود که سینوپک خریدار احتمالی سهم لوک اویل است.به گفته یک
منبع آگاه ،عراق برای مجاب کردن لوک اویل برای ماندن ،پیشنهادش را شیرینتر کرد.
چند ماه بعد از این که لوک اویل اعالم کرد قصد فروش را دارد ،بغداد نهایتا برنامهای
برای توسعه میدانی به نام بلوک  ۱۰را تصویب کرد که این شرکت روسی ذخایر نفتی
را در سال  ۲۰۱۷در آنجا کشف کرده بود .پس از آن لوک اویل از ایده فروش سهم خود
در قرنه غربی  ۲منصرف شــد.به گفته دو منبع آگاه ،طی چند سال گذشته ،بریتیش
پترولیوم پیش از این که کنترل سهم خود در رمیله را به شرکت مستقلی که تاسیس
کرد ،واگذار کند ،با دولت درباره گزینههایش شامل ترک عراق صحبت کرده است.

حمل نفت خام در دولت سیزدهم  ۲برابر شد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش دو برابری حمل نفت خام در دولت سیزدهم گفت :شرکت ملی نفتکش که یکی از
شرکتهای زیرمجموعه صندوقهاست ،دستاوردهای مطلوبی داشته و برای حمل نفت هیچ مشکلی ندارد.به گزارش ایسنا ،حجتاهلل
عبدالملکی ،در حاشیه بازدید از بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با بیان اینکه طبق گزارشهای
اعالمشده ،شرکت ملی نفتکش ایران جزو سه ناوگان بزرگ جهان بهشمار میرود که برای داخلیسازی فعالیتهای خوبی انجام داده
است ،گفت :بیتردید از این داخلیسازی حمایت خواهیم کرد.وی با اشاره به شرایط سخت کارگران در حوزه نفت و انرژی اظهار
ی عالی کار مدنظر است ،بخش زیادی از جامعه ما را کارگران تشکیل میدهند که
کرد :مسئله کارگری در شرایط سخت در شورا 
ی عالی کار نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی حضور دارند و با نگاه سهجانبهگرایی
درباره تعیین دستمزد و وضع آنها در شورا 
توافقها انجام میشــود که دولت نیز از این تصمیمها کمک و پشــتیبانی میکند.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :در
دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی تمرکز بر تحول الگوی مدیریت با نگاه جهادی و استقرار مدیران انقالبی است .این تغییر رویکرد
دستاوردهای خوبی داشته است که به رکورد در تولید و سودآوری برای شرکتهای زیرمجموعههای صندوقهای پنجگانه وزارت
کار منجر شده است.عبدالملکی با اشاره به افزایش دو برابری حمل نفت خام در دولت سیزدهم گفت :شرکت ملی نفتکش که یکی
از شرکتهای زیرمجموعه صندوقهاست دستاوردهای خوبی داشته است ،برای حمل نفت نیز هیچ مشکلی ندارد و ظرفیت حمل
افزایش یافته اســت.وی اظهار کرد :یکی از اتفاقهای خوب در شــرکتهای تابع وزارت کار ،گرایش به رویکرد دانشبنیان و تولید
داخلی است ،یکی از شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه پاالیشگاهی موفق به داخلیسازی  ۱۵۰۰قطعه شده است و
ف کردن نیازهای فناورانه با شرکتهای دانشبنیان وارد مذاکره شدهاند.
سایر شرکتها برای برطر 

وزیر نفت:

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد

مذاکرات برای سوآپ گاز از
ترکمنستان به ارمنستان

وزیر نفت در دیدار با وزیر مدیریت منطقهای و زیرساختهای ارمنستان بر آمادگی
شــبکه گازی ایران برای آغاز سوآپ گاز از ترکمنستان و نیز افزایش صادرات گاز به
این کشــور تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،جواد اوجی
پس از دیدار با گنل سانوســیان ضمن تأکید بر مذاکرت مثبت و ســازنده دو طرف
گفت :مذاکرات برای سوآپ گاز از ترکمنستان به ارمنستان از خاک ایران آغاز شده
اســت و بهزودی با توجه به ظرفیت باالی شــبکه خطوط لوله گازی کشور به نتایج
خوبی در این زمینه دســت خواهیم یافت.وی با بیان اینکه در مذاکرات امروز خود
با طرف ارمنســتانی بر آمادگی ایران برای ســوآپ گاز از ترکمنستان به این کشور
تأکید شــد ،گفت :امروز در این مذاکرات در زمینه افزایش صادرات گاز ،محصوالت
پتروشیمی و توسعه همهجانبه توافقهای خوبی انجام شد.هشتم فروردینماه امسال
وزیر نفت در دیدار با آرتاشــس تومانیان ،مشاور نخســتوزیر ارمنستان در زمینه
تعمیق روابط تهران-ایروان در حوزه انرژی برای بلندمدت مذاکره کردند.بر اســاس
این گزارش ،نخســتین نشست کارگروه انرژی ایران و ارمنستان  ۲۶آبانماه پارسال
بهصورت مجازی برگزار شــد ،در این نشست نمایندگان شرکتهای ملی گاز ایران،
صنایع پتروشیمی ،پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،توانیر و مدیریت شبکه برق
ایران با نمایندگان وزارت مدیریت منطقهای و زیرساخت و نیروگاه ارمنستان درباره
مســائل مرتبط با انرژی بحث و مذاکره کردند .احمد اســدزاده ،سرپرست معاونت
امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ریاســت هیئت ایرانــی و وارتانیان ،معاون وزیر

مدیریت منطقهای و زیرساخت جمهوری ارمنستان ریاست هیئت ارمنی این نشست
را بهعهده داشتند.ارمنســتان ذخایر هیدروکربنی اندکــی دارد و برای تأمین انرژی
مورد نیاز خود ،به واردات سوخت و یک نیروگاه هستهای که در زمان اتحاد جماهیر
شوروی سابق ساخته شده ،وابسته است.با توجه به اختالفهای سیاسی با آذربایجان،
همسایه نفتخیز شرقی و ترکیه ،همسایه غربی ارمنستان ،ایروان نیازهای انرژی خود
را از ایران و گرجستان تأمین میکند.پیش از این ،منابع ارمنی از موافقت دو کشور
برای افزایش صادرات گاز ایران به ارمنســتان خبر داده بودند ،روسیه اکنون حدود
 ۸۰درصد گاز مورد نیاز ارمنســتان را تأمین میکند.این گزارش میافزاید تهران و
ایروان ســال  ۲۰۰۴میالدی ( )١٣٨٣قرارداد تهاتر گاز و برق را برای مدت  ۲۰سال
امضا کردند که بر اساس آن ،گاز صادراتی ایران به مصرف نیروگاههای تولید برق در
ارمنستان میرسد و در عوض ،ایران از ارمنستان برق وارد میکند .ارمنستان از اواسط
سال  ٢٠٠٩واردات گاز از ایران را آغاز کرد.

قیمــت نفت در معامالت روز سهشــنبه در واکنش به ایســتادگی
مجارستان در برابر تالش اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت
روسیه ،کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت
با  ۲۲ســنت معادل  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۱۱۴دالر و دو سنت در
هر بشکه رســید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با
 ۳۵ســنت معادل  ۰.۳درصد کاهش ،به  ۱۱۳دالر و  ۸۵ســنت در
هر بشــکه رسید .هر دو قیمت پایه روز دوشنبه بیش از دو درصد و
روز جمعه چهار درصد صعود کرده بودند.وزیران خارجه اتحادیه اروپا
روز دوشنبه موفق نشدند بوداپست را برای لغو وتوی پیشنهاد تحریم
نفت روسیه ،راضی کنند .تصویب تحریم واردات نفت روسیه ،مستلزم
موافقت همه اعضای اتحادیه اروپاســت .با این حال دیدگاه عمومی
نسبت به قیمتها در بحبوحه بهبود تقاضا در چین که محدودیتهای
کرونایی را تســهیل کرده ،مثبت مانده است.خبرگزاری اینترفکس
اعالم کرد میانگین تولید نفت و میعانات روســیه در نیمه اول مه بر
مبنای ماه به ماه  ۱.۷درصد افزایش یافت و به  ۱.۴میلیون تن در روز
رســید .صادرات نفت روسیه از میانگین آوریل به میزان  ۴.۱درصد
کاهش پیدا کرد و به  ۶۰۸هزار و  ۶۰۰بشکه در روز رسید.هیرویوکی
کیکوکاوا ،مدیرکل شــرکت تحقیقاتی نیسان ســکیوریتیز گفت:
برنامههای شانگهای برای تسهیل تدریجی قرنطینه کووید ،انتظارات
برای احیای تقاضا در چین را باال برده است .با نزدیک شدن آمریکا به
آغاز فصل رانندگی تابستانی ،انتظار میرود قیمتها در شرایطی که
عرضه محدود مانده است ،به مرز  ۱۲۰دالر نزدیک شوند.شانگهای
روز دوشــنبه جزئیات طرح پایان قرنطینه کووید که بیش از شش
هفته اجرا شد و اقتصاد چین را به شدت تحت فشار قرار داد ،اعالم
کرد .این خبر آمار مایوس کنندهای که روز دوشــنبه از سوی چین
منتشر و نشان داده بود که تولید صنعتی و خرده فروشی در آوریل
با ســریعترین روند در بیش از دو سال گذشته کاهش پیدا کردهاند
را تحت الشعاع قرار داد.در بخش عرضه ،تولیدکنندگان آمریکایی در
حال ذخیره ســازی مجدد ذخایری هستند که پس از حمله نظامی
روســیه به اوکراین و احیای تقاضا در دوران پساکرونا ،کاهش پیدا
کردند.بر اســاس گزارش رویترز ،طبق گزارش اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،تولید نفت در پرمیان تگزاس و نیومکزیکو در ژوئن  ۸۸هزار
بشکه در روز افزایش پیدا می کند و به رکورد  ۵.۲۱۹میلیون بشکه
در روز میرســد .با این حال ذخایر نفت استراتژیک به  ۵۳۸میلیون
بشکه کاهش پیدا کردند که پایینترین رکورد از سال  ۱۹۸۷است.

ردپای انرژی در رشد  ۶۷درصدی
کسری حساب جاری ترکیه
ترکیه تحت تاثیر افزایش جهانی قیمتهای انرژی که ناترازی تجارت
خارجی این کشور را تشدید کرد ،برای پنجمین ماه متوالی کسری
حســاب جاری را گزارش کرد.به گزارش ایســنا ،آمار بانک مرکزی
ترکیه نشــان داد کسری حســاب جاری ترکیه در مارس به ۵.۵۵
میلیارد دالر رســید که باالتر از  ۳.۳۳میلیارد دالر در مدت مشــابه
سال گذشته بود .در نظرســنجی بلومبرگ از  ۱۵تحلیلگر ،کسری
حساب جاری ترکیه  ۵.۷میلیارد دالر برآورد شده بود.کسری تجارت
کاالی ترکیه تحت تاثیر افزایش هزینه واردات انرژی ۶.۳۴ ،میلیارد
دالر بود که در مقایســه با  ۲.۹۹میلیارد دالر در مدت مشــابه سال
گذشــته ،افزایش داشــت.بخش خدمات تحت تاثیر افزایش درآمد
گردشگری ۲.۳۳ ،میلیارد دالر مازاد داشت .ذخایر رسمی ترکیه به
میزان  ۴.۵۱میلیارد دالر کاهش یافت.بر اســاس گزارش بلومبرگ،
شــهاب قافجی اوغلو ،رئیس بانک مرکزی ترکیه ،اواخر آوریل گفته
بود توازن پایدار حساب جاری ترکیه ،برای دستیابی به اهداف ثبات
قیمت ،کلیدی است.
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عضو اتاق بازرگانی تهران:

ورود ایران به معادن افغانستان

به جای خودرو ،خودروساز وارد کنید!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید با قیمتهای جهانی ،خودروی خارجی که استانداردهای  ۸۵گانه را داشته باشد و در بازار داخلی ارزان تمام
شود ،وجود خارجی ندارد.محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :خودروسازان داخلی از آزاد شدن واردات خودرو استقبال میکنند و این امیدواری
وجود دارد که فشاری که در سالهای گذشته بر بخشهای مختلف این صنعت وارد شده ،با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و صنایع داخلی
با مشــکالت کمتری به کار خود ادامه دهند.وی با بیان اینکه در واردات خودرو باید برخی شــروط در واردات خودرو رعایت شود ،تشریح کرد :ما در این سالها با
مشکالتی در زمینه ارتباط با شرکتهای خارجی مواجه بودهایم که یکی از آنها ،نبود خدمات پس از فروش در ایران است .به این ترتیب که اگر قطعه یک ماشین خارجی در ایران خراب شود و در
بازار وجود نداشته باشد ،عمال آن خودرو قابل استفاده نیست .به این ترتیب شرکتهای خارجی از محدودیتها و تحریمها علیه ایران به سود خود استفاده کردهاند.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
توقف فروش برخی قطعات به شرکتهای ایرانی ،بیان کرد :ما باید این سوال را خودمان بپرسیم آیا منطقی است که از کشوری که به ما قطعه خودرو نفروخته ،خودرو وارد کنیم؟نجفی منش به قیمت
باالی خودروهای استاندارد در بازار جهانی اشاره کرد و گفت :یک خودرو که استانداردهای  ۸۵گانه را رعایت کرده باشد ،احتماال قیمتی بین  ۱۰تا  ۱۲هزار دالر خواهد داشت و باید دید این ماشین
زمانی که به ایران برسد با چه قیمتی عرضه خواهد شد .حتی خودرویی هندی که با اهداف اقتصادی تولید شده نیز قیمتی بین شش تا  ۷۰۰۰دالر دارد و از این رو این تصور که خودرو خارجی وارد
بازار میشود و اقشار کم درآمد امکان خرید آن را پیدا میکنند ،از اساس غلط است.وی ادامه داد :واردات یک خودرو بین  ۱۰تا  ۱۵هزار دالر هزینه دارد اما تولید همان خودرو در ایران حدود ۱۵۰۰
دالر هزینه دارد .از این رو ای کاش به جای آنکه اصرار بر واردات خودرو باشد ،تصمیم گیران به واردات خودروساز و استفاده از آنها در ظرفیتهای داخلی برنامه ریزی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان از فرصت سرمایهگذاری ایران در معادن افغانستان
خبر داد.به گزارش ایســنا ،ســلیمی گفــت :تاکنون بیش از  ۱۴۰۰منطقه معدنی افغانســتان
شناساییشــده است .این کشور پهناور دارای ذخایر زیرزمینی از جمله مس ،لیتیوم ،آهن ،طال،
نیوبیوم و کبالت اســت که با اســتخراج این معادن ،افغانســتان به یکی از قویترین کشورهای
صادرکننده مواد معدنی در جهان تبدیل خواهد شد .امیدوارم سفر معاون معدنی و فرآوری مواد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقدمهای باشد برای همکاری در حوزه معدن و در این زمینه باید دولت پیشقدم باشد.او معتقد است:
از آنجایی که قوانین در افغانستان ثبات کافی ندارد و تغییرات بسیار سریع اتفاق میافتد؛ سرمایهگذار دولتی به خاطر مسائل سیاسی
میتواند ریســک کند ولی بخش خصوصی نیاز به قوانین باثبات دارد و باید امنیت ســرمایهگذاری در کشور افغانستان وجود داشته
باشد تا بخش خصوصی وارد حوزه معدن و سرمایهگذاری در سایر حوزهها شود.رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان به سایت اتاق
ایران گفت :مدتهاست که چین ،پاکستان ،روسیه و ترکیه به حوزه معدن در افغانستان وارد شدهاند؛ ما همسایه این کشور هستیم
گ آهن روبرو
و مرزهای طوالنی با آنها داریم و نباید از سرمایهگذاری در افغانستان غفلت کنیم .بهعنوانمثال ما با کمبود معادن سن 
هستیم و میتوانیم این کمبود را از افغانستان جبران کنیم.

جزئیات مدل جدید فروش خودرو

گزیده خبر

واردات خودرو برای همه دهک ها
معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن اشاره
به اینکه تعریف پورتال جامع برای تخصیص خودرو از سال ١٣٩۴
در قانون تعریف شــده بود ،اما تاکنون اجرا نشــده بود؛ طراحی
و راهاندازی ســامانه یکپارچه فروش خــودرو را اقدامی در جهت
افزایش نظارت دولت (نه دخالت) در نحوه فروش و عرضه جامع
محصوالت تمام خودروســازان ،کاهش نقش دالالن و تخصیص
خودرو به مشــتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،منوچهر منطقی در نشست خبری دیروز خود
به تشــریح اطالعات جامعتری از سامانه یکپارچه فروش خودرو
پرداخت و گفت :این ســامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و در
دســترس قرار گرفته است و امروز (سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ماه)
اولین طرح فروش آن با عرضه محصوالت شش خودروساز دولتی
و خصوصی اجرا شده است.معاون صنایع حملونقل وزیر صمت،
فعالیت ســامانه یکپارچه فروش خودرو را بر اساس سه هدف و
منظور اصلی دانســته و اظهار کرد :در طرحهای فروش گذشته
خودروســازان بزرگ هر  ۱۵روز یکبار نســبت به پیش فروش
یا فــروش فوقالعاده محصوالت خود اقــدام میکردند ،ظرفیت
مشخص اعالم و سپس قرعهکشی انجام میشد؛ دیده شد که این
روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه
فــروش یکپارچه این زمان  ۱۵روزه را به دوره ســه یا چهار ماه
(هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر ،تبدیل کردهایم.
بطور مثال به خودروسازان بهجای تعداد محدودی خودرو در هر
مرحله ۲۰۰ ،الی  ۳۰۰هزار دســتگاه خودرو میتواند تخصیص
پیدا کند .با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو میتواند ثبتنام کند،
تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت.معاون
وزیــر صمت ادامه داد :منظر دوم نیز مرتبط با تولیدکنندگان به
دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصی با تولید محدود است .در
بخش خودروسازان خصوصی که نسبت به سامانه بسیار اعتراض
داشتند ،مشکلی وجود داشــت؛ بطور مثال برای  ١٠٠٠خودرو
تامین قطعه صــورت میگرفت اما  ٣٠٠٠خــودرو برای فروش
عرضه میکردند؛ بنابراین اغلــب برای تحویل مابهالتفاوت تعهد
ایجاد شــده که قطعه نبود ،دچار مشــکل و مشتریان بالتکلیف
میشدند .در سامانه یکپارچه این مشکل را بهنوعی حل کردهایم.
بالعکس برخی خودروســازان بصورت انبوه (بطور مثال  ١٠هزار
خودرو) تولید میکردند اما برای کسب حداکثر ،عرضه بصورت
قطرهچکانی صورت میگرفت و بطور مثال  ۵٠٠٠دستگاه عرضه
میکردند .در ســامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها
باید عرضه شود.منطقی ادامه داد :از سوی دیگر ،در خودروسازان
بــرزگ نیز ،تعهداتی ایجاد میکردند اما در زمان تحویل ،دچار
مشــکل میشدند و با تاخیر در تحویل روبرو بودند .ما در سامانه
فضایی ایجاد کردهایم که متناســب با تــوان عرضه ،تعهد ایجاد
شود .بطور مثال اگر خودروســازی میخواهد  ۲۰۰هزار خودرو
عرضه کند ،راستیآزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان
 ۱۰۰هزار دستگاه (بطور مثال) قطعا محقق شود ،این میزان وارد
فرآیند خواهد شد و عرضه صورت میگیرد اما سپس با توجه به
اینکه طول زمان ســه ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده
است ،یک ماه بعد اگر اثبات کردند که میتوانند میزان بیشتری

نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات
پولی و مالی
نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از جمله
تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعالم شــد.اتاق اصناف ایران در
اطالعیهای ،با اســتناد به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور،
«نحوه بررســی و رســیدگی به اطالعات پولــی و مالی واصله
از جملــه تراکنش بانکی» را به اطــاع مودیان صنفی مالیاتی
میرســاند:بر این اســاس ،نظر به برخی از اعتراضات واصله در
خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم
مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر
درآمد اقــدام کردهاند و لزوم عدم ورود بــه مواردی که امکان
دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود
داشته اســت و همچنین مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (
مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر خالف اظهارات یاد
شــده به دست نیاید) ،مقرر شده اســت:ادارات امور مالیاتی از
رسیدگی به تراکنشهای بانکی سالهای  ۱۳۹۷و قبل مربوط
به ســنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم کرده و
تا تاریخ صدور این بخشنامه ،تراکنش مذکور رسیدگی و منجر
به صدور برگ تشــخیص مالیات نشده اســت ،اجتناب کنند.
همچنین این ادارات ،اطالعات تراکنشهای بانکی مربوط به این
دســته از مودیان را جهت پاالیش مجــدد و مطابقت با تمامی
اطالعات موجــود در بانکهای اطالعاتی ســازمان به معاونت
فناوری سازمان (دفتر علوم دادههای مالیاتی) ارسال کنند.

همزمان با چهارمین نمایشگاه خودروی تهران صورت گرفت

نمایش قطعات تقلبی و بستهبندیهای جعلی
در غرفه ایساکو

عرضه کنند اما کماکان نظارت وجود خواهد داشت .پیشبینی ما
این است که در هر دوره برخی از خودروها میزان تقاضا به سقف
عرضه نرسد؛ این نشان خواهد داد که این قابلیت وجود دارد که
آن محصوالت از چرخه قرعهکشی حذف شوند .بر این اساس ما
به اطالعات جامع و پایداری دسترســی خواهیم داشت و بر پایه
آنها میتوان بهتدریج خودروها را از چرخه قرعهکشــی خارج و
فروش آزدانه انجام شــود .این مقام مسئول وزارت صمت ،خاطر
نشــان کرد :با تمهیدات مکملی (همچون بحث واردات خودرو)
که اندیشیده شــده و با اجرای آنها و همچنین هدفمند کردن
تخصیص به مشتریان ،چنانچه کارها به خوبی انجام شوند ،خارج
شدن از چرخه قرعهکشی که خواسته مسئوالن ،مشتریان و همه
است ،سریعتر انجام خواهد شد.

( ۱۵۰هزار دستگاه) هم عرضه کنند ،مجدد وارد سامانه خواهند
شــد.وی با بیان اینکه تاکید ما این است که تعهد خودروسازان
همزمان با تحویل به موقع باشد گفت :همچنین در فرآیند تحویل
نیز سازوکاری تعریف میشود که میزان رضایت مشتری در این
تحویل از زمان تحویل تا زمان مشــخصی پس از تحویل خودرو،
مورد سنجش و ارزیابی باشد تا اگر مشکلی وجود داشت ،قابلیت
پیگیری و انتقال به خودروســازان وجود داشــته باشد .بنابراین
میزان تعیین شده برای خودروسازان دولتی و خصوصی ،احتمال
تحقق بسیار باالست و تحویل بهموقع انجام خواهد شد.
دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت و دخالتی در فرآیند
فروش و عرضه ندارد
معاون حملونقل وزیر صمت خاطر نشان کرد  :از منظر سوم نیز،
بحث نظارت مطرح است .وزارت صنعت ،معدن و تجارت بههیچ
عنوان دخالتی در کار (بهویــژه در فعالیت بنگاههای خصوصی)
نخواهد داشــت .اطالعات را جمعآوری میکند ،صحتســنجی
انجام میشود و ابالغ میکند که خودروسازان همه فرآیند فروش
تا قرعهکشی و دریافت وجه و عرضه را خود انجام دهند .در نهایت
دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود .بنابراین
بخش نظارت از بخش اجرایی را کامال جدا کردهایم .وزارت صمت
به ســمتی حرکت میکند که نقش نظارتی خود را بیشتر کند.
منطقی تصریح کرد :نکته دیگر این است که خودروسازان بخش
خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروســاز
میدهــد که آزادانه عمل کند؛ درســت امــا در اینجا باید دقت
کرد که در هر جامعه ،دو موضوع در این رابطه مطرح اســت در
کنار اینکه ســودآوری بنگاه مطرح است ،بایستی نقش و رسالت
در دیــدار وزیــر امور اقتصــادی و دارایی
کشورمان با معاون نخست وزیر و فرستاده
ویژه رئیــس جمهور کوبــا ،طرفین برای
افزایــش همکاریهــای اقتصــادی بین
جمهــوری اســامی ایران و کوبــا توافق
کردند.به گزارش ایســنا ،احسان خاندوزی
در ایــن دیدار ضمن خــوش آمدگویی به
معاون نخست وزیر کوبا اظهار کرد :دولت
جمهوری اســامی ایران همواره خواستار
ایجاد ارتباط اقتصادی بلندمدت و پایدار با
کشورهای آمریکای التین به ویژه کوبا است.
با توجه به ســابقه همکاریهای سیاســی
عالی دو کشور ،کوبا از اهمیت ویژهای برای
جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.وزیر
اقتصاد کشــورمان در این دیدار با اشاره به
سوابق همکاریهای دو کشور در زمینههای
بهداشــتی و کشــاورزی ،ضمن تأکید بر
ضرورت ارتقــای روابط اقتصادی فیمابین،
گفت :انتظار میرود برای توسعه همکاریها
و اجرایی شــدن توافقات ،با اراده و جدیت
بیــش از پیــش گام برداریم.خاندوزی در
ادامــه مهمتریــن دالیل عدم گســترش
همکاریهای تجاری بین دو کشور را عدم
شناخت مناســب تجار و فعاالن اقتصادی
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اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد .طبق قانون تجارت خودروســاز
میتواند کامــا آزادانه عمل کند اما همین خودروســازان یک
تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند .ســامانه یکپارچه در مسیری
حرکت میکند که نقش مســئولیت اجتماعی نیز ایفا شود.این
معاون وزیر صمت ،ادامه داد :با توجه به اینکه اطالعات بســیاری
دریافت میشود ،میتوانیم هدفمند عمل کنیم .یکی از بحثهایی
که هدفمند در ســامانه پیگیری میشود این است که طرحهایی
همچون جوانسازی جمعیت را بهتر بتوان پیش برد ۵۰ .درصد
از ظرفیت ثبتنام برای این طرح اختصاص خواهد یافت .با توجه
به اینکه این موضوع در قالب قانون ،مطرح اســت ،مشمول تمام
خودروسازان خواهد بود و بایستی بهتدریج خودروسازان خصوصی
نیز در این زمینه اقدام کنند.
دالالن خودرو ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؛ همین
امر دالالن را حذف میکند
منطقــی تصریح کرد :برای آنکه بتوانیــم داللبازیها را محدود
کنیم ،تمهیداتی در نظر گرفته شــده اســت .بهعنوان نمونه از
جمله بحثهایی که در مجلس نیز مطرح است ،بحث مالیات بر
درآمدهای اتفاقی است .اگر فردی خودرو بطور مثال  ۱۶۰میلیون
تومانی را  ۳۰۰میلیون تومان فروخت ،در این سامانه که هوشمند
است ،قابل رصد و پایش است و میتواند مورد پیگیری قرار گیرد
و مالیــات اخذ شــود .بنابراین داللبازی با این یکپارچهســازی
حذف خواهد شد.وی افزود :هدف اصلی از این سامانه و مجموعه
تخصیص بهعنوان یک سامانه در جهت منافع و رضایت مشتریان
باشد .چنانچه میزان تقاضا کمتر از سقف عرضه خودروسازان باشد،
میتوانند از سامانه خارج شوند و بصورت آزادانه محصوالت خود را

حرکت در مسیر صنعت دانشبنیان خودرو در دستور کار
وزارت صمت
منطقی در ادامه در رابطه با بحث دانشبنیان شــدن صنعت نیز
اظهار کرد :حملونقل در دنیا به ســمت دانشبنیان پیش رفته
اســت و بر همین اساس ،حرکت در مســیر صنعت دانشبنیان
خودرو در دســتور کار ما نیز قرار دارد .راهاندازی ســامانه جامع
یکپارچه تخصیص و فروش خودرو برای متمرکزسازی تخصیص
خودرو و یکپارچهســازی در دستور کار قرار گرفت .ضمن اینکه
خلق محصول همان دانشبنیان شــدن است قطعا ارزشافزوده
با دانشبنیان شــدن به وجــود میآید.منطقی همچنین در این
نشســت در رابطه با موضوع واردات خــودرو نیز ،گفت :در حال
حاضر شایعههای بســیاری وجود دارد که تا زمان ابالغ مصوبه،
باید منتظر ماند تا به پاســخ درست دست پیدا کنیم و پاسخگو
باشیم .اما نکته حائز اهمیت این است که در واردات گذشته تنها
دهکهای پردرآمد جامعه مدنظر بودند .حتی در دورهای دیدیم
که بیشــترین تعداد پورشــه در دنیا وارد کشور شده بود .در این
دوره اما همــه دهکهای جامعه مدنظر قرار گرفتهاند .به محض
ابالغ مصوبه واردات ،ضوابط اطالعرســانی خواهد شد.وی ضمن
تاکید براینکه البته قانون واردات خودرو برای یک دوره یکســاله
خواهد بود و پس از ان برای سالهای بعدی ،ایرادات شناسایی و
رفع خواهند شــد ،گفت :با توجه به خالء موجود در تولید داخل،
واردات خودروهای اقتصادی در دســتور کار قرار گرفت .بخاطر
داریم زمانیکه پراید حذف شد 500 ،هزار متقاضی همچنان وجود
داشت و دیگر هیچ خودرویی جایگزین آن برای پاسخ به تقاضاها
نبود؛ این در حالیســت که در دنیا با روش علمی دقیق ،محصول
ارزشــمند با قیمت معقول عرضه میشود.این معاون وزیر صمت
ادامــه داد :در واردات خودرو اقتصادی به دنبال کیفیت ،آپشــن
و قیمت مناسب هســتیم و هرگز به دنبال این نخواهیم بود که
خودروی بیکیفیت وارد کنیم .مجوز واردات خودروها از سازمان
اســتاندارد گرفته میشود و هیچگاه قوانین موجود اجازه واردات
خودروهای بیکیفیت را نمیدهد .وظیفه ما این است که خودرو
با قیمت مناسب و براساس فناوری روز وارد شود؛ چراکه مشکل
کنونی ما این است که خودروها براساس فناوری روز دنیا نیست و
دو دهه از فناوریهای روز دنیا عقب هستیم.

توافق بر افزایش همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا

توافق بر افزایش همکاریهای
اقتصادی ایران و کوبا

طرفین از فرصتها و مزیتهای تجاری و
سرمایهگذاری دو کشور دانست و در ادامه
برای برگزاری جلســات ویدئوکنفرانســی
با حضور نماینــدگان بخشهای دولتی و
فعاالن اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و
کوبا به منظور تبیین فضای کســب و کار
و ســرمایه گذاری دو کشور اعالم آمادگی
کرد .وزیر اقتصاد کشــورمان همچنین با

اشاره به فقدان بسترهای حقوقی مناسب
برای حمایــت از فعالیت بخش خصوصی،
بر ضرورت نهایی کــردن موافقتنامههای
تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری
و اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف بین دو
کشــور تأکید کرد.ریکاردو کابریســاس
رویز  -معاون نخســت وزیر کوبا نیز ضمن
تشــریح برنامه توسعه اقتصادی آن کشور

و بخشــهای اولویت دار برای آن کشور در
جهت نیل به توسعه اقتصادی ،با برشمردن
عوامــل منفی اثرگذار بر اقتصاد کوبا نظیر
محاصره اقتصادی و یا اثرات جدی کووید
 ،۱۹تأکید کرد که دو عامل تغییرات آب و
هوایی و جنگ اوکرایــن به ویژه در حوزه
امنیت غذایی اقتصــاد کوبا را تحت تاثیر
منفی قرار داده اســت.معاون نخست وزیر
کوبــا در ادامه برای اســتفاده از تجربیات
ی شــرکتهای ایرانــی در اجرای
و فناور 
پروژههای مهم اقتصادی آن کشــور اعالم
آمادگــی کرد .وی در ادامــه این دیدار با
اشاره ظرفیت باالی بخش های کشاورزی،
انرژی و بهداشــت و درمــان و همچنین
توانمنــدیهای موجود در شــرکتهای
ایرانی ،بر افزایش همکاری های بلندمدت
اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد.معاون
نخست وزیر و فرستاده ویژه رئیس جمهور
کوبــا در راس هیئتی عالی رتبه به منظور
مالقــات و رایزنی با مقامــات جمهوری
اســامی ایــران و همچنیــن برگــزاری
هجدهمین اجالس کمیســیون مشترک
همکاری های اقتصادی دو کشور به تهران
سفر کرده است.

شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو در چهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی
خودرو در شــهر آفتاب تهران آغاز به کار کرد.ایکوپرس -مجموعه خدمات پس
از فروش ایران خودرو با هدف معرفی دســتاوردها ،حضور در میان هموطنان و
دریافت نقطهنظرها و تعامل با شــرکتهای داخلی و خارجی در زمینه قطعات
و خدمات پس از فروش در قالب شــرکتهای ایســاکو و امدادخودرو ایران در
این نمایشگاه حضور یافته است.به گزارش روابط عمومی ایساکو ،مدیرعامل این
شرکت گفت :نمایشــگاه تخصصی خودرو زمینه خوبی را برای تببین اقدامات
صورت گرفته در شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو و معرفی خدمات نوین در
حوزه خدمات پس از فروش فراهم و امکان ارتباط مســتقیم با انواع ذینفعان را
ایجاد میکند.بابک سالجقه ادامه داد :در این نمایشگاه دستاوردهای اخیر ایساکو
را به مشــتریان و مخاطبان معرفی کنیم ،همچنین در خصوص سامانه اصالت
کاال ،بستهبندیهای قطعات اصلی ،آخرین تغییرات و امکانات اپلیکیشن ایساکو
و ایساکو کارت با مخاطبان گفتوگو خواهیم کرد و در عین حال شناسایی تامین
کنندگان قطعات با کیفیت داخلی نیز در این نمایشگاه دنبال خواهد شد.وی در
خصوص سامانه اصالت کاال گفت :این سامانه بیش از شش سال است.
علی آبادیان در نخستین نشست مدیران روابط عمومی معدن و صنایع معدنی
مطرح کرد؛

برنامه تهیه پروتکل روابط عمومی روی میز
ایمیدرو

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،حمید علی آبادیان،
امروز در نخستین نشست مدیران روابط عمومی حوزه
معــدن و صنایع معدنی که به میزبانی شــرکت فوالد
مبارکه در اصفهان برگزار شــد ،افزود :باتوجه به اینکه
اساسنامه و پروتکلی در حوزه روابط عمومی این حوزه
جاری نیست ،برنامه ای برای تدوین دستورالعمل روابط عمومی در دست تهیه
داریم.علی آبادیان ادامه داد :قرار اســت این برنامه به تصویب هیات عامل برسد.
وی با بیان اینکه نشست های مدیران روابط عمومی به ایجاد هم افزایی ،اشتراک
گذاری توانمندی ها ،انســجام و یکپارچگی می انجامد ،اظهار داشــت :نیازمند
تشکیل کارگروه های تخصصی برای حوزه های مختلف فعالیت در روابط عمومی
هستیم به طوری که هر بخش مسوول مشخصی برای پیگیری نظرات ،اجرایی
کردن آن ها به صورت منســجم داشته باشد.وی یاداور شد :روابط عمومی ها به
رغم اینکه در طول سال فعالیت های متعددی را در حوزه وظایف خود انجام می
دهند اما به غیر از موارد اضطراری چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.مدیر روابط
عمومی ایمیــدرو همچنین به موضوع جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری
اشاره کرد و گفت :شرکت های این حوزه عالوه بر نقش آفرینی در اشتغال ،تولید
و توسعه زیربناها ،جایگاه ارزنده ای در حوزه مسوولیت اجتماعی داشته اند.
آغاز فروش فوقالعاده ،پیشفروش یکساله و مشارکت در تولید محصوالت سایپا
ویژه مادران

عرضه محصوالت گروه سایپا از در سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو

فروش فوقالعاده  6محصول و پیشفروش یکســاله و مشــارکت در تولید
 4محصول گروه خودروســازی سایپا از ســاعت  9صبح روز سهشنبه 27
اردیبهشــتماه به مدت یک هفته ویژه قانون حمایــت از خانواده و جوانی
جمعیت آغاز میشود.به گزارش سایپانیوز ،گروه خودروسازی سایپا ،فروش
فوقالعاده  6محصول و پیشفروش  4محصول خود را در راســتای اجرای
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مادرانی که فرزند دوم و مابعد
آن از تاریــخ  19/08/1400متولد شــدهاند را به مدت یک هفته بهصورت
شــبانهروزی آغاز میکند.بر این اســاس از فردا به مدت یک هفته فروش
فوقالعاده محصوالت تيبا ،ساینا ،تیبا ،2کوییک با گیربکس معمولی ،کوییک.
اس و کوییک.آر با گیربکس معمولی و پیشفروش محصوالت ســاینا.اس،
کوییک با گیربکس معمولی ،کوییک.اس و کوییک.آر با گیربکس معمولی
شروع میشود

بازدید هیئت نظارت ایمیدرو از منطقه
ویژه اقتصادی المرد
با فعالیت چشمگیر پروژه های زیرساختی منطقه ویژه
اقتصادی المرد هیئت نظارت ســازمان ایمیدرو از این
پــروژه ها بازدید بــه عمل آوردند .به گــزارش روابط
عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد ،دکتر غالمرضایی
مدیر زیرساخت و دکتر حسنی مدیرذیحسابی سازمان
ایمیدرو در رأس هیئتی از تیم نظارت این ســازمان ،از پروژه های زیر ساختی
منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه ها
قرار گرفتند .در این بازدید یک روزه ،از پروژههای :فضای سبز ،آب شیرین کن،
پارکینگ منطقه ویژه ،شهرک پشتیبان ،جاده شریانی ،معدن ،احداث خیابان ها
و کانالهای هدایت آبهای سطحی ،دایک ها و سیل بند خاکی پیرامونی منطقه
ویژه ،احداث ســوله های انبار گمرک و همچنین از پروژه باند دوم جاده المرد-
منطقه ویژه و آزادراه المرد-پارسیان بازدید به عمل آمد.
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پرداخت  39درصد تسهیالت شعبه یزد به
شرکت های دانش بنیان
شعبه یزد بانک توسعه صادرات در سال  ۱۴۰۰رقمی بیش از  ۸۲۱میلیارد تومان
تســهیالت پرداخت کرده که از این رقم  ۳۲۶میلیارد تومان (معادل  ۳۹درصد)
آن به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شده است.به گزارش روابط عمومی بانک
توســعه صادرات ایران ،این بانک،در چند ســال اخیر اقدامات خوبی را در حوزه
اعطای تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی آغاز کرده
است.بانک توســعه صادرات ایران در سال  ۱۴۰۰در مجموع بیش از یک هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد و شعبه
یزد نیز با اعطای  ۳۲۶میلیارد تومان از این رقم به شرکتهای دانش بنیان سهمی
باال از این رقم را به خود اختصاص داد.

نئوبانک «هوشمند فردا» در دسترس
قرار گرفت
نســخه اولیه نئوبانک «فردا» (نئوبانک مشــترک بانک ایران زمین و هلدینگ
هایوب) از امروز ســه شــنبه  ۲۷اردیبهشــت در اختیار کاربران قرار گرفت.به
گزارش روابط عمومی؛ نوید رجائی پور مدیرعامل نئوبانک هوشــمند «فردا» با
اعالم این خبر گفت :پس از مراحل تســت و دریافت نقاط ضعف و قوت ،نسخه
اصلی آن بارگذاری می شــود،رجائی پور در نشستی خبری روز گذشته افزود :با
حمایت بانک ایران زمین و بازوی فناوری این بانک یعنی شرکت آرمان وفاداری
آریا (آوا) و هلدینگ «های وب» توانستیم وارد حوزه نئوبانکها شویم و در واقع
ما تنها نئوبانکی هستیم که در درون بانک شکل نگرفته و از درون صنعت فعالیت
خود را آغاز می کند

تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از روابط
عمومی بانک توسعه تعاون
تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از روابط عمومی بانک توســعه تعاونهمزمان
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران ارتباطی وزارتخانه ،معاون
توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از روابط عمومی بانک
توســعه تعاون تقدیر نمود،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در
این برنامه که با حضور معاونان این وزارتخانه ،مدیران روابط عمومیهای بانکها،
بیمهها ،سازمانهای تابعه ،ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و همکاران
مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت اقتصاد برگزار شد ،ضمن تبریک روز
ارتباطــات و روابط عمومی به مدیران و کارکنان روابط عمومی ،گفت :مهمترین
کارکرد روابط عمومیها تصویرسازی درست برای جامعه است و مدیران ارتباطی
این قابلیت را دارند که در وضعیت فشــار رسانهای ،شرایط را برای افکار عمومی
بهدرستی تبیین کنند.

پیام تبریک دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک
سپه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
مدیرعامل بانک ســپه با صدور پیامی فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه
« روز ارتباطــات و روابط عمومی» را به تمامی فعاالن پرتالش عرصه ارتباطات و
روابط عمومی تبریک گفت .متن کامل پیام دکتر آیت اله ابراهیمی بدین شرح
است :بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشــت ماه « روز ارتباطات و روابط عمومی» را
به تمامی فعاالن پرتالش عرصه ارتباطات و روابط عمومی در میهن اســامی به
ویژه همکاران ارجمند خود در روابط عمومی بانک ســپه صمیمانه تبریک می
گویم.بی شک دنیای امروز که به عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام یافته است
؛ بیانگر نقش اصحاب خبر و رســانه به عنوان مشعل داران این عرصه است که با
همت سترگ و بکارگیری هنر ،مهارت ،تدبیر و دانش ،بسترهای توسعه آگاهی و
مسئولیت پذیری در جوامع و ملل را فراهم و فضایی سالم و مطمئن برای اطالع
رســانی شفاف و ارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان ها را رقم زده اند.نگاهی
به نامگذاری « روز ارتباطات و روابط عمومی « در ایران عزیز و اندیشــیدن به
مولفه ها وگزاره هایی همچون «روابط عمومی ،حکمرانی خوب ،مشارکت کارآمد
« ؛ «روابط عمومی ،اخالقمداری ،اعتماد اجتماعی» ؛ «روابط عمومی ،کنشگری،
مسئولیت اجتماعی» ؛ « روابط عمومی ،تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» و....
داللت بر اهمیت جایگاه و نقش موثــر و محوری روابط عمومیها در حوزههای
عملکردی و موفقیت دستگاه ها ،ســازمان ها و نهادها و ارتقای منزلت و پایگاه
اجتماعی آنان دارد.این نقشآفرینیها که می تواند مدیریت افکار عمومی درون
و برون ســازمان را با برنامه ریزیهای دقیق و مدون راهبردی و نگرش به رصد
تحوالت و رخدادهای بین المللی و جهانی ،پیشبینی آینده و نگاه هنرمندانه به
بهرهگیری از عنصر خالقیت و ابتکار و تاکید بر انعطافپذیری هوشمند ،برخط
بودن و استفاده هوشــیارانه از دانش و مهارت های تخصصی و فناورانه تضمین
نمایند ،قادر اســت دسترسی به اهداف و آرمانهای مورد نظر را به نحو مطلوب و
شایسته ترسیم و پشتیبانی نماید.در این رهگذر با تاکید بر اهتمام ویژه « بانک
ســپه » به مقوله « ارتباطات و روابط عمومی » به عنوان یکی از پیشــرانهای
اصلــی و پیش برنده حرکت تحولی و روبه جلــوی این مجموعه مهم در نظام
بانکی کشور؛ از مجاهدتها و تالشهای خالصانه ،صادقانه و ارزنده کلیه همکاران
متعهد ،متخصص و توانمند خود در مجموعه روابطعمومی بانک در سراسر کشور
قدردانی و سپاسگزاری می کنم.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:

الزام اولویت دادن به سرمایه گذاری داخلی
در کشور
مدیرعامــل بانک ملی ایران در دومین نشســت ثروت ملی و عدالت بین المللی
با اشــاره بر کارکرد «بین نســلی» و کارکرد «سرمایه گذاری و توسعه» صندوق
توسعه ملی گفت :این صندوق باید بر سرمایه گذاری داخلی تمرکز داشته باشد.به
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمدرضا فرزین در این همایش که
با حضور مقامات ،مديران بانكی و مديران اقتصادی برگزار شد ،با تاکید بر اینکه
نفت منجر به تجربه حســاب ذخیره ارزی و ایجاد صندوق توسعه ملی در کشور
شد ،افزود :نفت یک ثروت دائمی نیست و به همین علت دنیا از دهه  1960به آن
سمت پیش رفت که چگونه بتواند از این ثروت استفاده کند .در ایران نیز در دهه
 50شــاهد رکود تورمی شدید حاصل از افزایش درآمدهای نفتی بودیم بنابراین
جلوگیری از این رکود تورمی ،کشورها را به سمت ایجاد صندوق های ثروت پیش
برد.وی تصریح کرد :بر همین اساس ،صندوق های تثبیت برای تثبیت اقتصاد در
زمان کاهش درآمدهای دولت و اثر مالی ضد چرخه ای شکل گرفتند.

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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در همایش صندوق توسعه ملی مطرح شد

از پولهایی که دو برابرش را گرفتند تا هیات عاملی که مثل داور پینگپنگ است!

آنچه که مســئوالن در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی
اعالم میکنند حاکی از عملکرد نامناســب صندوق طی ۱۰
سال فعالیت آن است؛ موضوعی که از تحمیل فشار دولتها بر
منابع صندوق و عدم استقالل کافی آن گرفته تا ابعادی دیگر
نشأت گرفته است.به گزارش ایسنا ،دیروز (سه شنبه) همایش
«ثروت ملی و عدالت بین نسلی» با حضور مسئوالنی از بانک
مرکزی ،صندوق توسعه ملی ،دیوان محاسبات و البته مجلس
در محل سازمان مدیریت صنعتی ،برگزار شد.
ارزی که از صندوق میرود ارز برگردد
رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتــی بر جریان بازپرداخت
تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی اشاره و گفت که پروژههای
تامین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله
بازپرداخت رســیده و باید اقســاط این تسهیالت بازپرداخت
ارزی شــود؛ البته برخی همچنان حســاب ذخیره ارزی در
ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل میشد ولی باید توجه
داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی الزم االجراست.صالح
آبادی با بیان اینکه ما شــرایط اقتصادی و آثار نوســان ارزی
بر جریان این پروژهها را درک می کنیم و مســاعدت الزم را
خواهیم داشــت تاکید کرد که به هر حال بانک و صندوق در
کنار یکدیگر هســتند و سعی بر این است که تسهیالت ارزی
پرداخت شده به صورت ارزی هم به آن برگردد.به گفته وی،
اگر بر ورود تکنولوژی و ماشــینآالت تاکید میشــود باید از
محل منابعی مانند صندوق توســعه ملی باشد ،بنابراین الزم
است که منابع رفته به صورت ارزی برگشته و صندوق تقویت
شــود تا امکان پرداخت تسهیالت به بخش های دیگر فراهم
باشد.
دولتها دو برابر پولی که دادند را بردند
در ایــن همایش پورابراهیمی  -رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق
توســعه ملی در این ســالها اعالم کرد که در این حدود ۱۰
سال ۱۲۶ ،میلیارد دالر به صندوق آمده که  ۱۰میلیارد دالر
آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شــده است اما باید توجه
داشــت که از این مبلغ  ۶۵درصد در اختیار دولت قرار داشته
و از  ۳۵درصــد باقیمانــده  ۲۰درصــد در نهادهای عمومی
غیردولتــی و حاکمیــت دولت و عمــا  ۱۵درصد به بخش
خصوصی رسیده است.وی با بیان اینکه دولت منابع را به طور
قابل توجهی به کار گرفته که حال در طرحها و یا اســتقراض
ن نکته حائز اهمیت است که ایراد وارده
بوده اســت ،افزود :ای 
به دلیل ناترازی بودجه دولت و کســری آن در این ســالها
بر میگردد که موجب شــده عملکرد صندوق مغایر با اهداف
آن باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از اظهاراتش به
ضرورت اصالح ســاختار بودجه اشاره کرد و گفت :متاسفانه
با وجود اقداماتی که انجام شــده بســیار محدود بوده است و
نتوانسته در راستای تاکید رهبری در سال  ۱۳۹۷برای اصالح
ساختار بودجه پیش برود.وی یادآور شد :دولتها بیش از آنچه
که از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کنند تا دو
برابر آن را برداشــت کرده است که این فرآیند نیاز به اصالح
دارد.

هیات عامل صندوق توســعه مثل داوران پینگ پنگ
شدهاند
در بخش دیگــری ،بذرپاش -رئیس دیوان محاســبات  -در
اظهاراتی به تحلیل وضعیت صندوق توســعه ملی پرداخت و
ایرادهای وارد به آن را وضعیت اعضای هیات عامل بیان کرد.
متاســفانه اعضای هیــات عامل صندوق توســعه ملی مثل
داورهای یک بازی پینگ پنگ شدهاند که یکی توپ را میزند
و دیگری میگیرد .جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده
اســت .اینجا این سوال مطرح اســت که در این  ۱۰سال که

بیشتری با حوزه دانش بنیان داشته باشند.

حدود  ۱۰۰میلیارد دالر از منابع صندوق پرداخت شده چند
درصد با نظر هیات عامل خرج شــده است نه اینکه دولت و
مجلس شورای اسالمی حکمت درستی در تکلیف نداشتهاند،
مســاله این اســت که هیات عامل چقــدر در این تکالیف و
تصمیمگیریها ســهم داشته اســت.رئیس دیوان محاسبات
همچنین صندوق را خزانه دولت دانســت و گفت :متاسفانه
در این سالها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولتها
به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کردهاند ولی برای
اینکه برای ســال جاری این مجوز صادر نشــد و سهم ۴۰
درصدی صندوق از درآمدهای نفتی واریز میشــود ،من بعید
میدانم که این روند ادامه داشــته باشد.انتقاد دیگر بذرپاش
به عملکرد بانکها در وصول مطالبات صندوق توســعه ملی
اســت و در این باره گفت مشخص اســت که بانکها خود را
موظف به وصول معوقات صندوق توســعه ملی ندانند و حتی
اگر از دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم برایشان سود و منفعت
هم خواهد داشــت.وی به این موضوع هم اشاره کرد که وقتی
دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه است،
اتفاق غلطی خواهد بود؛ چرا در استقالل صندوق تاکید داریم
در حالی که به وابستهترین حالت ممکن آن را اداره میکنیم و
هیات امنای آن مملو از اعضای دولت است.من هم اگر رئیس
برنامه و بودجه بودم ،میخواستم اینگونه صندوق را مدیریت
کنم ،بنابراین باید دبیرخانه از ســازمان برنامه و بودجه خارج
شود.
وقتی صندوق را تحویــل دادم  ۵۵میلیارد دالر منابع
داشت
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین  -مدیرعامل
فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه
ملی در سال  ۱۳۹۲مروری بر وضعیت صندوق و چالشهای
آن داشت.فرزین با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی دچار
نقاط ضعفی بود که برای اصالح آن ایجاد صندوق توسعه ملی
در دستور کار قرار گرفت ،گفت که حساب ذخیره ارزی حدود
 ۱۸۸میلیارد دالر منابع داشت که تقریبا  ۲۲میلیارد دالر آن
به سمت سرمایه گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل
نوســان بود و عموما کارکرد بودجهای داشت.وی در ادامه با
اشــاره به شروع به کار صندوق توســعه ملی در سال ۱۳۹۰
و اینکه بخشــی از منابع از سال  ۱۳۸۹به آن واریز شده بود
گفت :میتوان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقالل
از دولت اشاره کرد ،در واقع منابع خوبی در سالهای ابتدایی
به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را
تحویل دادم حدود  ۵۵میلیارد دالر کارکرد داشت.او با اشاره
به اینکه صندوق حدود  ۱۰سال کار کرده و باید با شناسایی
نقاط ضعف آن ساختارش بازنگری شده و به فعالیت خود ادامه
دهد ،اظهار کرد :یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد
این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم
ویژه انجام میشود در حالی که باید از قاعده مشخص پیگیری
کند.فرزین موضــوع دیگری را مورد تاکید قــرار داد آن هم
سرمایه گذاری است که باید در منطقه و با کشورهای همسایه

تسهیالت ارزی را ارزی برگردانید
رئیس کل بانک مرکزی بر بازپرداخت تســهیالت ارزی صندوق توســعه ملی به
صورت ارزی تاکید کرد.به گزارش ایسنا ،دیروز (سه شنبه) همایش «ثروت ملی
و عدالت بین نسلی» با حضور مسئوالنی از وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی ،صندوق
توسعه ملی و البته مجلس در محل سازمان مدیریت صنعتی ،برگزار شد.
ارزی که از صندوق میرود ارز برگردد
رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی اشاره و
گفت که پروژههای تامین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید
اقساط این تسهیالت بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است
که منابع به ریال تبدیل میشد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی الزم االجراست.
صالح آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژهها را درک می کنیم
و مســاعدت الزم را خواهیم داشــت تاکید کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و
سعی بر این است که تسهیالت ارزی پرداخت شده به صورت ارزی هم به آن برگردد.به گفته وی اگر بر
ورود تکنولوژی و ماشینآالت تاکید میشود باید از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی باشد ،بنابراین
الزم اســت که منابع رفته به صورت ارزی برگشته و صندوق تقویت شود تا امکان پرداخت تسهیالت به
بخش های دیگر فراهم باشد.

قیمت جهانی طال ،تحت تاثیر کاهش دالر ثابت شد
قیمت طال امروز سهشنبه ثابت بود زیرا کاهش ارزش دالر از تقاضا برای شمش با قیمت دالر حمایت کرد ،اگر
چه قدرت این فلز تا حدی با بهبود بازدهی خزانهداری آمریکا جبران شد.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال
در ساعت  ۶و  ۳۷دقیقه صبح به وقت شرقی با  ۳.۸درصد افزایش به  ۱۸۲۷دالر و  ۷۰سنت رسید و در بازار
معامالت آتی آمریکا نیز با  ۰.۲۱درصد افزایش به  ۱۸۲۸دالر و  ۷۰سنت رسید.شاخص دالر برای دومین جلسه
متوالی کاهش یافت و هفته گذشــته به باالترین حد خود در  ۲۰ســال گذشته رسید ،پس از آن که دادههای
ضعیف اقتصادی از چین نگرانیها را در مورد چشمانداز کاهش رشد جهانی برجسته کرد

صورت بگیرد.وی در این رابطه توضیح داد که من معتقدم باید
سرمایه گذاری منابع صندوق بیشتر در داخل کشور خودمان
تا بیرون اما برای ســرمایه گــذاری خارجی انتخاب صحیح
کشــورهای منطقه و اطراف است که ما در کشور آنها سرمایه
گذاری کنیم و آنها در ایران چرا که ســرمایه گذاری در اروپا
اگر ریسک پایینی دارد ،برای خودشان است اما برای ما ریسک
باالیی به همراه خواهد داشت.
چرا کشوری با پیشــینه  ۵۰۰۰هزار ساله باید نگران
فروش نفت باشد؟
سورنا ستاری  -معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور نیز  -در
اظهاراتی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری مناسب و صحیح
در حوزه دانش بنیــان و بخش های مختلف اظهار کرد :مگر
میشود کشوری در آموزش و پژوهش خرج کند ولی وضعیت
مناســب و مطلوبی نداشته باشد ،بخشــی از این ایراد به این
برمیگردد که یکســری موارد اشتباه چیده شده است.وی بر
اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و افزود:
هیچ وقت از پول دولت در پژوهش ،محصولی خارج نمیشود
چون ساختار به نحوی است که نمیشود تجاری سازی کرد،
محصول ،حاصل ســرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری ادامــه داد :اگرچه
اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ساختار بازنگری
اساسی شود؛ چرا کشــوری با وجود پیشینه  ۵۰۰۰ساله در
تاریــخ ،دانش ،کارآفرینی و  ...همچنان نگران این باشــد که
چطور نفت بفروشد ،در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که
میتوان در رونق و توسعه و تامین مالی از آن استفاده کرد.
وی در ادامــه به برخی ایرادهای موجود اشــاره و با انتقاد از
جریان واردات گفت ۱۰۰ :ســال که این سیستم وارداتچی
در کشور وجود دارد،در حالی که خود امکان و ظرفیت تولید
داریم؛ این در حالی اســت کــه در قانون جدید جهش تولید
مصوب مجلس سعی کردیم بخشــی از ایرادها در این رابطه
را برطرف کنیم و تغییر جهت دهیم.ســتاری با اشاره به لغو
معافیت حقوق ورودی ماشــین آالت تولید در بودجه امسال
گفت :از بزرگترین اشتباهات اوایل انقالب ،همین تعرفههایی
اســت که برای ماشینآالت در نظر گرفته شده و مانند نهاده
با آنها برخورد شــد که حداکثر به  ۱۰درصد رســید که در
کنار فســادی که داشــت ،باعث نابودی صنایع تولید ماشین
آالت که ظرفیت آن در کشــور وجود داشت شد.وی با بیان
اینکه حدود  ۸میلیارد دالر ماشین آالت تولید با معافیت وارد
شــده که حدود  ۷۰درصد آنها در کشــور قابل ساخت است
گفت کــه در قانون جدید جهش تولید این معافیت را حذف
کردیم و منابع ناشــی از آن را به حوزه دانش بنیان و ساخت
ماشین آالت منتقل کردیم.ستاری همچنین بر اهمیت بورسی
شدن شرکتهای دانشبنیان تاکید و یادآور شد که در حال
حاضر بیش از  ۵۹شــرکت دانش بنیان در بورس فعال است
و که امیدوارم بر تعداشان افزوده شود ،این در حالی است که
«تپسی» به زودی بورسی خواهد شد.معاون علمی و فناوری
رئیسجمهــوری در پایــان از بانکها نیز خواســت که تعامل

پیشگام در اقتصاد دیجیتال ،انتخاب
اول مشتریان مناطق روستایی و
کمتر توسعه یافته
اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران بخشــنام ه سهمیه بانک برای
اعطا تسهیالت قرض الحسنه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره)
و سازمان بهزیستی کشــور را به شعب سراسر کشور ،ابالغ کرد .به
گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایــران ،بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران بــا ابــاغ بخشــنامه  8740/01مورخ
 18/01/1401به بانکهــا ،مبلغ  250هزار میلیارد ریال به کمیته
امداد امام خمینی(ره) و  100هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی
کشور بر طبق جز ( )۱بند (ب) تبصره  ۱۶قانون بودجه سال 1401
برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی برای مدد جویان
این دو دســتگاه اختصاص داد .بر طبق این بخشنامه ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال ،از طریق
بانکهای عامل ،مبلغ یک میلیون و 20هزار میلیارد ریال تسهیالت
قرض الحسنه را به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
کشــور اختصاص دهد و به منظور تسهیل دسترســی به اعتبار و
پوشش ریسک تســهیالت پرداختی ،به این دو دستگاه اجازه داده
می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام کنند.بر اساس این
گزارش ،وامهای قرض الحســنه تا سقف فردی یک میلیارد ریال با
حداکثر مدت باز پرداخت هفت سال به معرفی شدگان کمیته امداد
امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اعطا میشود.همچنین،
معرفی نامه ســازمان بهزیســتی به بانک بعنوان مجوز شغلی برای
دریافت تسهیالت خود اشتغالی مددجویان تلقی شده و نیاز به ارائه
مدارک شغلی دیگری نیست و معرفی نامه تسهیالت خود اشتغالی
وکارفرمایی به امضا رئیس بهزیستی شهرستان صادر می شود.

غضنفری :ما پنج «ب» نیست
در پایــان این همایش غضنفری -رئیس هیات عامل صندوق
توسعه ملی -در اظهراتی ابعاد عملکردی صندوق توسعه ملی
را مورد بررســی قرار داد.وی با انتقاد از فشــار بودجهای که
طی سالها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولتها در
اختیار گرفتهاند ،گفت :وقتی اواخر سال می شود حداقل سه
ماه بودجه را در مجلس و کمیســیون تلفیق بررسی میکنند
اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار میگیرد با کسری مواجه
است و برای تامین آن ســراغ صندوق توسعه ملی می روند.
مشخص نیست در این ســه ماهی که می گویند شب و روز
بودجه را بررســی می کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می
کنند چه اتفاقی افتاده اســت.او افزود :چرا باید بودجه طوری
باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری باید به من نامه
بزند که  ۲۲.۵همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و
به من پول بدهید .درحالیکه صندوق ملی نباید کسری بودجه
را جبران کند.وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج (ب)
نیســت ،گفت :ما نمی توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی
را تامین کنیم .اینها را اگــر می خواهید از آقای میرکاظمی
(رئیس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید.به گفته رئیس هیات
عامل صندوق توسعه ملی ،هر چه می شود می گویند برویم
و از صندوق توسعه ملی بگیریم .مگر در بودجه برای حوادث
غیر مترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می روید؟
غضنفری همچنین گفت :ما بورس نیستیم که هر وقت دچار
زیان شــد یا پول کم آورد می گویند صندوق توسعه ملی آن
را جبران کند .در عین حال بانک هم نیســتیم که بگویند هر
وقت کم آوردیم برویم از صندوق توســعه ملی بگیریم .بانک
وجــود دارد اگر پول می خواهید از بانک بگیرید.رئیس هیات
عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برخی تاکید دارند
باید سرمایه گذاری داخل کشور باشد و در خارج از آن ریسک
باالیی دارد ،گفت :باید توجه کنند که صندوق توســعه ،بنگاه
نیست و نمی خواهد بنگاه داری کند ،هدف ما سرمایه گذاری
اســت یعنی مثال اگر یک میلیارد دالر به خارج از کشور برای
سرمایه گذاری می برید ،دو میلیارد دالر دیگر را وارد کنید.
در بخش دیگری از اظهارات غضنفری موضوع برداشــتهای
دولت برای کســری بودجه مطرح شد و وی با اشاره به اینکه
آقای صالح آبادی امروز در سخنانش گفته که باید سعی شود
تا تسهیالت صندوق در جایی که نظارت بیشتری بر آن است
پرداخت شود ،گفت :این اظهارات کامال صحیح است ولی ما
باید نگاه عمیق تری نســبت به صندوق داشته باشیم و ایده
های تحول آفرین را دنبال کنیم .مثال تکلیف خود را در مورد
سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم ،نه اینکه هر سال
هر زمان به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی
اســت اما به فاصله چند ماه آن را می گیرند.وی توضیح داد:
وقتی می گویید سهم صندوق از درآمد نفت  ۴۰درصد است،
پس بگذارید همان  ۴۰درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را
اعالم کنید و در میان ســال به آن دست بزنید .عمال بگویید
از این  ۴۰درصد اینقدر برای شــما و اینقدر هم برای ما .با ما
در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص
باقی بماند .اگر تحریم است و نمی توانید منابعی را به صندوق
واریز کنید ،پس واریز نکنید نه اینکه اینگونه باشد.رئیس هیات
عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به خواستههای غیر منطقی
در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت:
اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تســهیالت ارزی که سال ها
پیش با نرخ حدود  ۴۰۰۰تومان به آنها پرداخت شده اکنون
با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شــافعی (رئیس اتاق بازرگانی
ایران) آیا شــما حاضرید خانه ای که  ۱۰سال پیش خریدید
با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه ای که  ۱۰ســال پیش
ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توســعه ملی واگذار
کنیــد .چرا مثل بچه با ما حــرف می زنید .هر چیزی منطق
خود را دارد.

خبر خوش مدیرعامل بانک دی برای
سهامداران
مدیرعامل بانک دی ازمذاکرات امیدبخش با بانک مرکزی ،سازمان
بــورس و اوراق بهــادار وفرابورس برای برگزاری مجمع ســاالنه و
بازگشایی نماد این بانک خبر داد.به گزارش روابطعمومی بانک دی،
علیرضا قیطاسی در حاشیه جلســه عصر روز دوشنبه رئیس کل و
اعضای هیئتعامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها با اعالم این
که در زمینه برگزاری مجمع عمومی ساالنه و بازگشایی نماد بورسی
جلسات متعددی برگزار شده است ،گفت :امید میرود با حمایتهای
رئیس کل بانک مرکزی ،معاون نظارتی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
و فرابورس به زودی شــاهد اتفاقات خوبی برای ســهامداران و اخذ
مجوز برگزاری مجمع عمومی ساالنه و بازگشایی نماد بورسی این
بانک باشیم.
احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین اعالم کرد:

هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم
مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید
کرد :به عنوان نخســتین بانک در اجرای رای وحدت رویه ،در بانک
کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واســطه اقدام حقوقی تعطیل
نخواهد شــد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.به گزارش
روابط عمومی بانک کارآفرین ،دکتر احمد بهاروندی در مصاحبه با
خبرنــگار واحد ارتباطات بانک با تاکید بر این که در طی ســالهای
گذشته در بانک کارآفرین هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی
تملیک نشده است ،گفت :واحد حقوقی بانک در راستای رویه سازی
وصول مطالبات ،این فرآیند را پیش از این در دستور کار داشت.
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وزیر جنگ اسرائیل:

شولتس:

ایران سانتریفیوژهای پیشرفته تولید می کند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران در حال تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در سایتهای زیرزمینی جدیدی نزدیک نیروگاه هستهای نطنز است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه اتهام زنیها و فضاسازیها علیه برنامه صلح
آمیز هستهای ایران ،ادعا کرد که ایران تنها چند هفته برای رسیدن به شکافت هستهای مورد نیاز برای ساخت بمب هستهای فاصله دارد.به گزارش رویترز،
او در سخنرانی خود در دانشگاه رایمن تل آویو ،مدعی شد که ایران در تاسیسات هستهای خود در حال تولید و نصب  ۱۰۰۰سانتریفیوژ پیشرفته  ۶ IRاز
جمله در تاسیسات هستهای زیرزمینی خود در نزدیکی نطنز است .این مقام صهیونیستی در انتها تهدیدهای تکراری و پوسیده خود در خصوص حمله نظامی به ایران را مطرح کرد و گفت که
میتوان با انجام مذاکرات بین المللی ،از وقوع این جنگ خودداری کرد.چندی پیش« ،رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،مدعی شد ایران تأسیسات زیرزمینی جدیدی را برای
تولید قطعات سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم در سایت هستهای نطنز راهاندازی کرده است.ایران مدت هاست که بر صلح آمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده است .جمهوری اسالمی و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از خروج یکجانبه دونالد ترامپ از توافق برجام و شکت توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی ،تالش کردهاند تا یک سری مسائل را از جمله دسترسی مجدد به
فیلمهای دوربینهای نظارتی در سایتهای اتمی در ایران ،بین خود حل کنند.بحثها در مورد سکون یا ادامه مذاکرات وین همچنان ادامه دارند .برخی معتقدند عدم توجه آمریکا به درخواستها
برای خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست به اصطالح گروههای تروریستی یکی از موانع جدی بر سر راه مذاکرات است .چندی پیش نیز بیش از  ۴۰تن از مقامات اروپایی در نامه سرگشادهای
خواستار نشان دادن انعطاف برای حصول توافق هستهای شدند.

غرب اجازه نمیدهد که روسیه صلح را در
اوکراین دیکته کند

صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه غرب از دســتور دیکتاتوروار و تحمیلشده بر اوکراین حمایت نمیکند ،گفت که
روســیه نمیتواند از تالش برای بازترســیم مرزهای اوکراین از طریق ســاخت حقایق میدانی و در انتظار گذاشتن
کییف و متحدانش جان سالم به در ببرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیسجمهوری اوکراین به تازگی در گفتوگو با
تلویزیون ایتالیا گفت که کییف اراضی خود را برای صلح با روسیه مبادله نمیکند و در ادامه گفت که امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه از او خواسته
است که این کار را انجام دهد.دولت فرانسه ارائه چنین پیشنهادی را رد کرده است .روز دوشنبه ،اوالف شوتلس ،صدراعظم آلمان گفت که اگر اوکراین با
آنها مخالفت کند ،چنین تغییرات مخفیانه مرزی توسط غرب پذیرفته نخواهد شد.او به تلویزیون آرتیال گفت :تنها یک راه برای روسیه وجود دارد و آن
دستیابی به توافق با اوکراین است .و معنای آن ،یک صلح دیکتهشده ،گرفتن بخشی از اراضی و بعد گفتن اینکه «اینجا را امضا کنید» نیست .و همچنین
این مثل قضیه کریمه نخواهد شد ،طوری که جنگ به پایان رسیده و دیگر تیراندازی در کار نیست اما مرز جدیدی ترسیم شده و بعد آنها منتظر میمانند
تا همه چیز به حالت عادی درآید.

گزارش »پالتیکو» درباره سفر انریکه مورا به تهران

بــه ادعای نشــریه آمریکایی ،مقامات ارشــد غربی میگویند
مذاکراتی که در روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه درتهران بین
هماهنگکننــده مذاکــرات وین و مقامات تهران انجام شــد،
پیشــرفت جدیدی ایجاد کرده ،اما توافق هنوز قطعی نیست.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،نشــریه آمریکایی
«پالتیکــو» درباره ســفر اخیر «انریکه مورا» معاون مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به ایران گزارش داد تهران طی
دو روز نشســت هفته گذشــته تمایل خود را برای ازسرگیری
مذاکرات هســتهای متوقف شــده نشــان داد ،اما درخواست
نهاییاش کــه به ادعای این گزارش ،باعــث ممانعت از توافق
شده را رها نکرده است.طبق این گزارش ،انریکه مورا مقام ارشد
اتحادیــه اروپا که مذاکرات هســتهای را هماهنگ میکند ،در
تالشی برای غلبه بر بنبست هفت هفتهای مذاکرات بین ایاالت
متحده ،ایران و قدرتهای غربی به ایران ســفر کرد .به نوشته
پالتیکو ،مقامات ارشــد غربی به این نشــریه گفتند مذاکراتی
که در روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه انجام شد ،پیشرفت
جدیدی ایجاد کرد ،اما توافق هنوز قطعی نیست.به ادعای این
رسانه آمریکایی ،گفتوگوهای احیای برجام اکنون با توجه به
ت ایران مبنی بر حذف سپاه پاسداران انقالب اسالمی
درخواس 
از فهرست سازمانهای «تروریستی خارجی» دچار وقفه شده
اســت .به گفته مقامهای غربی ،مورا ایــن پیام را ارائه کرد که
ممکن است ایاالت متحده درباره سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفتوگــو کند  -اما تنها زمانی این کار را میکند که مذاکرات
هستهای به نتیجه برسد .طبق این گزارش ،ایران عقبنشینی
نکرد اما نشان داد که مایل اســت در این مدت گفتوگوها را
در مورد موضوعات غیر ســپاه پاسداران از سر بگیرد و ممکن
است خواســتههای جایگزین بالقوهای را مطرح کند.بر اساس

سوئد درخواست عضویت در ناتو را
رسما ً امضا کرد

وزیــر امور خارجه ســوئد ،درخواســت
پیوستن این کشــور اروپایی به ناتو را به
امضا درآورد.به گــزارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس ،نمایندگی ســوئد در
ائتالف ناتو در پیامــی در صفحه توییتر
اعالم کرد که «آن لینده» وزیر امور خارجه سوئد دیروز (سهشنبه)،
درخواست پیوستن این کشور اروپایی به ناتو را به امضا درآورد.بنا
بر گزارش خبرگزاری روسی «ریانووستی» ،یکشنبه هفته گذشته،
حزب حاکم سوســیال دموکرات ســوئد تصمیم خــود برای ارائه
درخواست برای عضویت در ناتو را اعالم کرد و در عین حال گفت
که در صورتیکه با درخواســت سوئد برای پیوستن به ناتو موافقت
شود ،این کشور مخالف استقرار تسلیحات اتمی و پایگاههای نظامی
در قلمرو خود میباشد«.ماگدالنا اندرسون» نخستوزیر سوئد نیز
اعالم کرد که پیوستن به ناتو تأثیر مثبتی بر امنیت سوئد و مردم
این کشــور دارد .درخواست عضویت در ناتو در حالی از سوی وزیر
خارجه این کشور به امضا درآمد که روز یکشنبه هفته جاری (25
اردیبهشت ماه) ،فنالند رسماً تصمیم خود برای پیوستن به پیمان
آتالنتیک شــمالی یا همان ناتو را اعالم کرد.نمایندگی ســوئد در
ائتــاف ناتو در بیانیهای اعالم کرد« :امــروز صبح ،آن لینده وزیر
خارجه ســوئد ،درخواست ســوئد برای عضویت در ناتو را به امضا
درآورد».سوئد و فنالند در حالی درخواست پیوستن به ائتالف ناتو
را مطــرح کردهاند که مقامهای روس دائماً در این زمینه هشــدار
دادهاند .بعد از استقبال کشورهای اتحادیه اروپا از تصمیم سوئد برای
عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) ،مسکو نسبت به
«خســارت قابل توجهی» که در پیوستن سوئد به ناتو وجود دارد،
هشدار داد.وزارت امور خارجه روسیه بامداد سهشنبه طی بیانیهای
رســمی اعالم کرد ،اگر ســوئد به ناتو بپیوندد ،روسیه نیز مجبور
خواهد شد برای مقابله ،گامهایی با ماهیت نظامی-فنی بردارد.

نخستوزیر فرانسه استعفا داد

نخستوزیر فرانســه از استعفای خود و
دولت متبوعش خبر داد.به گزارش ایسنا،
«ژان کاســتکس» نخستوزیر فرانسه از
سمت خود استعفا داده است.به گزارش
الجزیره ،وی گفت که استعفانامه خود و
دولتش را تقدیم امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشــور کرده
است.برخی منابع فرانسوی اعالم کردند که نزدیک ساعت پنج بعد
از ظهر به وقت محلی ،قدرت به نخستوزیر جدید منتقل خواهد
شد.در همین حال و بر اســاس آخرین اخبار« ،امانوئل ماکرون»
رئیس جمهور فرانسه الیزابت بورن ،وزیر مستعفی کار این کشور را
به عنوان نخستوزیر جدید فرانسه معرفی کرد.

این گزارش ،با پایان یافتن نشســتها در تهران در اواخر هفته
گذشته ،مقامات برخی از نشانههای عمومی از پیشرفت محدود
را ارائه کردند« .جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا ،در جریان نشست وزرای امور خارجه گروه هفت گفت که
سفر مورا به تهران بهتر از حد انتظار پیش رفته و گفتوگوهای
ازسر گرفته میشود .ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم
روز دوشنبه گفت که دیدارها در تهران مسیر درستی را تعیین

کرده و رو به جلو است.به ادعای این گزارش ،موضوع برچسب
تروریســتی آخرین نقطه گیر در مذاکرات تلقی میشود .متن
توافق عمال نهایی شده است ،به استثنای دو نکته جزئی دیگر
که مقامات غربی آن را «مســائل فنی مرتبط با برداشته شدن
تحریمها» خواندهاند که باید به ســرعت حل شــود.به نوشته
پالتیکو ،در حالی که واشنگتن در ابتدا پیشنهاد کرد در صورتی
که ایران متعهد به حمله نکردن به آمریکاییها در منطقه شود

و از برنامههای ترور مقامات سابق ایاالت متحده جلوگیری کند،
برچسب تروریستی سپاه را حذف میکند ،اکنون در واشنگتن
در میــان جمهوریخواهــان و برخــی دموکراتها مخالفت
فزایندهای وجود دارد .دیپلماتهای غربی مورد استناد پالتیکو
گفتند که مورا این پیام را به «علی باقری کنی» مذاکرهکننده
ارشد ایران داد که آمریکا برچسب تروریستی را به عنوان بخشی
از توافق هســتهای لغو نخواهد کرد ،اما ممکن است در آینده
دربــاره این موضوع مذاکره کند .مورا هیچ پیشــنهاد جدیدی
از آمریــکا به تهران ارائه نکرد.طبــق این گزارش ،در حالی که
ایران از مواضع خود عقب نشــینی نکرد ،نشــان داد که آماده
اســت مذاکرات متوقف شده را از سر بگیرد و به بحث در مورد
موضوعات غیر ســپاه ادامه دهد .بنابراین اکنون دیپلماتهای
غربی از تهران انتظار دارند که خواستههای جایگزین بالقوهای
را مطرح کند و به واشــنگتن فرصتی دهــد تا درباره امتیازات
دیگری که میتوانــد ارائه دهد فکر کند .مقامات غربی گفتند
اگر این پیشــنهادها واقعبینانه باشــد ،طرفهــا میتوانند در
هفتههای آتی دوباره گفتوگوهای حضوری داشته باشند -اما
هنوز تصمیمی گرفته نشده است.یک سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا روز جمعه با انداختن توپ در زمین ایران گفت« :توافق
همچنان دور از قطعیت اســت .ایران باید تصمیم بگیرد که آیا
بر شرایط نامربوط پافشاری میکند و آیا میخواهد به سرعت
به توافقی دســت یابد که به اعتقاد مــا منافع همه طرفها را
تامین میکند» .طرف ایرانی هم روز جمعه موضع رسمی خود
را تکرار کرد و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران
گفت :اگر آمریکا تصمیم خود را بگیرد و به تعهدات خود پایبند
باشــد ،یک نتیجه خوب و معتبر در دسترس است .تماس ها
ادامه دارد.

الوروف:

پیوستن سوئد و فنالند به ناتو یک اقدام برای مهار روسیه است
وزیر امور خارجه روسیه گفت که واشنگتن
و لنــدن گــروه مذاکره کننــده اوکراینی
را هدایت مــی کنند و افزود که روســیه
اطالعــات مربوطه را از کانال های مختلف
دریافت میکند.به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری اسپوتنیک ،سرگئی الوروف،
وزیر خارجه روســیه در نشست آموزشی
«افقهای جدید» گفت :واشنگتن و به ویژه
لندن ،مذاکره کنندگان اوکراینی را هدایت
می کننــد و آزادی مانور آنهــا را تنظیم
می کنند.وی همچنین گفت که مســکو
تصمیمات ســوئد و فنالند برای پیوستن
به ناتــو را تنها یک اقدام ژئوپلیتیکی برای
مهار روســیه مــی داند.او گفــت :ما هیچ
نیازی نمیبینیم که فنالند و سوئد نگران
امنیت خود باشــند ،بنابراین تصمیم آنها
را که احتماالً توســط واشنگتن و خود ناتو
فعاالنه البی شــده است ،تنها یک حرکت
ژئوپلیتیکــی می دانیــم  ...در زمینه مهار

روســیه.الوروف گفت :مســکو چگونگی
استفاده ائتالف از قلمروهای سوئد و فنالند
را بررسی خواهد کرد و سپس نتیجه گیری
خواهد کرد .وزیر امور خارجه روسیه گفت
که مسکو شواهدی در دست دارد که نشان
می دهــد غرب آماده ارائــه تضمین های
امنیتی بــه اوکراین نیســت.وزیر خارجه
روسیه دیروز (سه شنبه) اظهار کرد ،پیمان
آتالنتیک شــمالی (ناتو) به رهبری آمریکا

وزیر کشور طالبان:

آمریکا را دشمن نمیدانیم
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سراجالدین حقانی؛ وزیر کشور طالبان میگوید که به آمریکا
مثل یک دشــمن نگاه نمیکند و در آینده با آن کشور روابط
خوبی برقرار خواهد کرد .این در حالی اســت که امریکا برای
اطالعات مربوط به حقانی  ۱۰میلیون دالر جایزه تعیین کرده
اســت.به گزارش ایسنا به نقل از افق نیوز ،سراجالدین حقانی
در مصاحبهاش با رســانه امریکایی سیانان گفت ه است که پس از تسلط طالبان بر
کابل ،روابط طالبان و آمریکا تغییر کرده و اینک این گروه در تالش داشــتن روابط
دیپلماتیک با آمریکاســت.وی تأکید کرده که «در حال حاضر ما به آمریکا بهعنوان
دشــمن نگاه نمیکنیم و بارها و بارها درباره دیپلماسی صحبت کردهایم».حقانی در
حالی از تغییر موضع در برابر آمریکا و تالش برای بهبود روابط با این کشــور سخن
میگوید که او هنوز در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال ایاالت متحده است و
برای بازداشت او  ۱۰میلیون دالر جایزه تعیین شد ه است.حقانی در ابتدای بازگشت
به کابل و در اختیار گرفتن ســکان هدایت وزارت کشور تا مدتها در انظار عمومی
ظاهر نمیشد ،در نشستهای رسمی ،صورت خود را میپوشاند و با خود سالح حمل
میکرد .او اما از چندی بدینســو در مأل عام ظاهر میشود .مشخص نیست که این
تصمیم در توافق پنهانی میان آمریکا و شــبکه حقانی صورت گرفته یا خیر .آمریکا
تاکنون هیچ تالشی برای اقدام علیه حقانی انجام نداد ه است.

که غــرب را به طور کامــل تحت کنترل
خــود درآورده ،آشــکارا پایبندی به اصل
«عدم تقویت امنیت خــود «در منطقه را
نقض میکند.سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روســیه امروز اظهار کرد :امروز برای همه
روشن شده که ناتو ،تحت فرماندهی آمریکا
که غــرب را به طور کامــل تحت کنترل
خود درآورده ،آشکارا پایبندیاش به اصل
«عــدم تقویت امنیت خود به ضرر دیگران

و ممانعت از اقدام مشابه توسط هر سازمان
دیگری» را نقض کرد ه اســت ،که نتیجه
آن توسعه بیقید و شرط ناتو به شرق اروپا
است.روسیه دسامبر گذشته به ناتو و آمریکا
پیشــنهاد امضای دو توافقنامه ویژه برای
ایجاد ســاختار تضمینهای امنیتی جهت
کاهش تنشهای نظامی در اروپا را داد که
شامل توقف توسعه ناتو در شرق و انصراف
از ایده پیوستن اوکراین و گرجستان به آن
بود اما غرب این درخواســتهای مســکو
را رد کرد.روســیه ناتو را متهــم کرده به
تعهدات شفاهی خود مبنی بر عدم توسعه
در شــرق که در اوایل دهه نــود داده بود،
پایبند نیســت و همچنین منشور امنیت
اروپا را که در ســازمان امنیت و همکاری
اروپا تصویب شــده و طبق آن هیچ یک از
طرفها در اروپا اجازه تقویت امنیت خود به
زیان امنیت دیگر کشورها را ندارند ،نقض
کرده است.

آمریکا قبل از تعطیالت کنگره عضویت فنالند در
ناتو را تایید میکند

میچ مککانل ،رهبر جمهوریخواهان سنای آمریکا پس از مالقات با رئیسجمهوری
فنالند در هلســینکی گفت ،کنگره آمریکا درخواست عضویت این کشور در ائتالف
نظامی ناتو را پیش از آغاز تعطیالت در ماه اوت تایید خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری رویترز ،کانادا ،دیگر متحد ناتو در آمریکای شمالی هم قول داده تا
درخواست عضویت فنالند را فورا به تصویب برساند.میچ مککانل دوشنبه در جمع
خبرنگاران گفت :قطعا امید داریم که قبل از آغاز تعطیالت کنگره در ماه اوت این را
به تصویب برسانیم.همچنین سائولی نینیسته ،رئیسجمهوری فنالند یکشنبه تایید
کرد که کشورش برای عضویت در ناتو درخواست میدهد .این تغییر سیاسی تاریخی
است که جرقه آن با حمله  ۲۴فوریه روسیه به اوکراین زده شد .سوئد هم قصد دارد
عضو ناتو شــود.مککانل گفت که حمایت دو حزبی گستردهای در میان قانونگذاران
آمریکایی برای عضویت فنالند در ناتو وجود دارد .او گفت :با توجه به تعداد موافقان،
این رایگیری بســیار چشــمگیر خواهد بود .نه به اتفاقآراء ولی بسیار چشمگیر.در
همین حال مالنی جولی ،وزیر امور خارجه کانادا دوشــنبه گفت که کشــورش هم
موافق عضویت سریع فنالند و سوئد در ناتو است.جولی پس از نشست با همتایانش
در اتحادیه اروپا در بروکســل به خبرنگاران گفت :هدفمان این است که جزو اولین
کشورهایی باشیم که درخواست عضویت سوئد و فنالند را تایید میکنند .تنها چند
روز زمان میبرد که کانادا آن را تایید کند.

گزیده خبر
مک دونالد از روسیه رفت

مکدونالد ،بزرگترین رســتوران
زنجیرهای جهان اعالم کرد که پس
از  ۳۰ســال فعالیت رستورانهای
خود در این کشور ،پس از درگیری
میان مســکو و اوکرایــن ،از بازار
روسیه خارج خواهد شد.به گزارش
ایســنا ،مکدونالد ،در ماه مارس،
تمام رســتورانهای خود را در روسیه ،از جمله فروشگاه میدان پوشکین را
تعطیل کرد .مک دونالد در حال پیگیری فروش کل مجموعه رستورانهای
خود به یک خریدار محلی است و نام ،لوگو ،برند و منوی مکدونالد را حذف
اما عالئم تجاری خود را در روسیه حفظ خواهد کرد.طبق اعالم رویترز ،این
شــرکت انتظار دارد هزینه غیرنقدی در حــدود  ۱.۲تا  ۱.۴میلیارد دالر به
عنوان بخشی از هزینه خروج ثبت کند.مکدونالدز اعالم کرد :بحران انسانی
ناشی از جنگ در اوکراین و محیط عملیاتی غیرقابل پیشبینی ،مکدونالدز
را به این نتیجه رســانده است که ادامه مالکیت کسبوکار در روسیه دیگر
قابل تحمل نیست.مکدونالدز تا زمانی که به دنبال خریدار است ،به پرداخت
حقــوق کارکنان محلــی ادامه خواهد داد .در حال حاضــر  ۶۲هزار نفر در
رستورانهای روسی این گروه فعالیت میکنند.

اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان

وزارت کشــور لبنــان امروز ســه
شــنبه نتایج نهایی رسمی را پس
از شــمارش آرا تمامــی  ۱۵حوزه
انتخاباتی اعالم و نســبت مشارکت
را  ۴۱درصد تعیین کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المیادین،
بســام مولوی ،وزیر کشور لبنان در
کنفرانســی مطبوعاتی طی امروز ســه شــنبه با حضور در یک کنفرانس
مطبوعاتی نتایج آرای حوزههای باقی مانده یعنی حوزه دوم بیروت ،حوزه اول
و دوم شمال را هم اعالم کرد.حوزه دوم بیروت :امین شری ،ابراهیم منیمنه،
فؤاد مخزومی ،عدنان طرابلســی ،وضاح الصادق ،ملحم خلف ،عماد الحوت،
فیصل الصایغ ،ادغار طرابلســی ،محمد خواجه ،ونبیل بدر.حوزه اول شمال:
ولید البعرینی ،محمد ســلیمان ،أحمد رستم ،سجیع عطیه ،محمد یحیی،
جبور.حوزه دوم شمال :أحمد الخیر ،عبد العزیز الصمد،
أسعد درغام ،وجیمی ّ
جهاد الصمد ،أشــرف ریفی ،طه ناجی ،إیهاب مطر ،عبد الکریم کباره ،رامی
فنج ،الیاس الخوری ،فراس الســلوم ،وجمیل عبود.طبق اعالم نتایج نهایی
انتخابات حزباهلل لبنان و جنبش امل  ۳۱کرسی حزب «القوات اللبنانیه» به
رهبری سمیر جعجع  ۲۰کرسی ،جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل
 ۱۸کرســی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به رهبری «تیمور جنبالط»
نیز  ۹کرســیبه دست آوردند.نیروهای جامعه مدنی لبنان نیز توانستند ۱۲
کرسی در مجلس به دست آورند.وی دوشنبه شب نیز طی کنفرانسی ضمن
موفق خواندن انتخابات روز یکشــنبه نتایج نهایی شمارش آرا در  ۱۲حوزه
از  ۱۵حوزه را اعالم کرد و گفت که نسبت تخلفات بسیار پایین بوده است.
مولوی گفت :با وجود همه سختیها و تردیدها ،توانستیم به خوبی انتخابات
را برگزار کنیم .درصد مشــارکت کم نیست ،بلکه خوب است .وی افزود که
در مقایسه با انتخابات سابق ،نسبت مشارکت پایین نبوده است.این انتخابات
اولین انتخابات در لبنان پس از تظاهرات مردمی  ۲۰۱۹و فروپاشی اقتصادی
این کشــور و انفجار بندر بیروت بود.در این انتخابــات  ۷۱۹نامزد در ۱۰۳
لیست انتخاباتی برای دستیابی به  ۱۲۸کرسی مجلس رقابت میکردند.
در خصوص عضویت فنالند و سوئد؛

بورل :ناتو مسئله مخالفت ترکیه را حل
خواهد کرد

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا اعالم کرد کــه وی اطمینان
دارد کــه ناتو بــر مخالفت ترکیه
بــا عضویــت فنالند و ســوئد در
این ائتــاف غلبه خواهــد کرد.به
گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از
ریانووستی« ،جوزف بورل» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که مسئله مخالفت ترکیه در قبال
عضویت فنالند و سوئد در ائتالف نظامی ناتو حل خواهد شد.بورل در این باره
گفت :می دانم که ترکیه مخالفت هایی را ابراز کرده است .مطمئن هستم که
ناتو می تواند بر آنها غلبه کند.همزمان «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ائتالف
نظامی ناتو اعالم کرد که ترکیه هم پیمانی مهم برای این ائتالف محســوب
می شــود و باید نگرانی های امنیتی آنکارا در نظر گرفته شود.استولتنبرگ
در این باره با انتشار پیامی در توییتر ،نوشت :ترکیه متحدی ارزشمند است
و باید هرگونه نگرانی امنیتی اش مورد توجه قرار گیرد .ما باید در این لحظه
تاریخی کنار هم باشیم.پیشتر «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه
گفته بود که آنکارا با درخواست سوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو موافقت
نخواهد کرد.دلیل این مخالفت این اســت که بنا به گفته وی ،این دو کشور
موضع شفاف در برابر تروریسم اتخاذ نکرده اند.اردوغان پیشتر نیز با ذکر این
مسئله گفته بود که کشورهای مذکور به پناهگاهی برای گروه های مخالف
آنکارا تبدیل شده اند.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
گری کوپر
فرانک جیمز «گری» کوپر (به انگلیسیFrank James :
( )“Gary” Cooperزاده  ۷مه  - ۱۹۰۱درگذشــته ۱۳
مه  )۱۹۶۱معروف بهگری کوپر ،هنرپیشه سرشناس
آمریکایی صاحب دو جایزه اسکار در بخش رقابتی و
یک جایزه اسکار افتخاری بود .وی اکثرا ً در فیلمهای
سبک وسترن به ایفای نقش میپرداخت .پدرش یک
مزرعه دار متمول بود بنابراین تحصیالت ابتداییش را
در یک مدرســه مشهور در انگلستان به اتمام رساند.
سپس در یک کالج در مونتانا به تحصیالتش ادامه داد.
پــس از اتمام درســش در یــک روزنامه بــه عنوان
کاریکاتوریست مشغول کار شــد .در آنجا به تشویق
یکی از دوســتانش پا به عرصه سینما گذاشت .بین
سالهای  ۱۹۲۵و  ۱۹۲۶در چندین نقش کوتاه بازی کرد تا اینکه در پایان دهه  ۲۰جایگاه واقعی
خود را در ســینما به دست آورد .مرگ تدریجی سینمای صامت ،تولد گری کوپر در سینما بود.
او در فیلم اســکار گرفته بالها محصــول  ۱۹۲۷و به کارگردانی ویلیام ولمن نقش کوتاهی بازی
کرد که از اولین نقشهای پراهمیت تر وی میباشد.قد بلند  ۱۹۱سانتیمتری او بسیار برای ایفای
نقشهای کابوی در فیلمهای وســترن مناسب بود و این نکته را اولین بار سران کمپانی پارامونت
پیکچرز متوجه شــدند و از او در فیلم وسترن ویرجینیایی ساخته ویکتور فلمینگ بهره جستند.
بعد از آن ،او آماده بازی در فیلمهای متفاوتی شد.در فیلم مراکش ساخته جوزف فون اشترنبرگ
نقش لژیونی را بازی کرد که در مراکش در دام عشق زنی رقاصه با بازی مارلین دیتریش میافتد.
همزمان کاراکتر امی جولی با بازی مارلین دیتریش به خاطر پول به سمت توریستی متمول میرود
که موجب رنجش خاطر لژیون میشود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

اتوبوس آتش گرفته در جریان درگیری های حامیان و مخالفان حکومت
سریالنکا در شهر کلمبو /رویترز

ورزشی

همیشه شوهر
همیشه شوهر عنوان کتابی از نویسنده بزرگ روسیه،
فئودور داستایوسکی است که در سال  ۱۸۷۰منتشر
شــد .این رمان در سال  ۱۸۶۹یعنی درست چند ماه
بعد از رمان بزرگ و حیرتانگیز ابله نوشته شده است.
این کتاب به طور کلی ایدههای اصلی داستایوســکی
را شــامل نمیشــود به همین خاطر در مقایســه با
دیگر کتابهای داستایوســکی – مانند ابله ،جنایت
و مکافات ،شــیاطین و برادران کارامازوف – اهمیت
چندانی ندارد .با این حال خواننده مثل همیشه تحت
تاثیر قلم نویســنده قرار خواهد گرفت .همانطور که
در توضیحات پشــت جلد کتاب خواندید این کتاب
در درجه اول درباره «ولچانینف» اســت .او فردی ۳۸
یا  ۳۹ســاله است که احســاس میکند ناگهان پیر شده و با وجود بیبندوباری و بداخالقی هنوز
جســورانه و پر از لطافت رفتار میکند .اما مشکل اصلی ولچانینف این است که گرفتار مالیخولیا
شــده .حالتی که اگر کتابهای داستایوســکی را خوانده باشید با آن آشنایی کامل دارید.حافظه
ولچانینف به هم ریخته و چشمان درشت و آبیاش آن برق همیشگی را از دست داده .تصویرهایی
از گذشــته پیش روی خود میبیند و تقریبا خاطرات  ۱۰یا  ۱۵ســال پیش را که فراموش کرده
بود با ریزترین جزئیات میبیند .خاطراتی که برخی از آنها اکنون به نظرش شبیه جنایت است.
از همین رو ولچانینف دیگر اطمینانی به روح تاریک ،منزوی و مریض خود نداشــت .در کنار این
وضعیت ولچانینف درگیر یک محاکمه است که شرایط او را وخیمتر میکند.این مرد که دو سال
پیش هنوز بهقدری پر ســر و صدا ،بهقدری بشــاش ،بهقدری لوده بود که حکایات خوشمزه را با
مهارت تامی نقل میکرد ،اکنون هیچ چیز را بیشتر از اینکه کامال تنها بماند دوست نمیداشت.

فرهنگ

تراکتور  -پرسپولیس با تماشاگر برگزار میشود؟
دیدار تراکتور و پرسپولیس در حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا ،با اعالم باشگاه تراکتور ،بلیتفروشی دیدار این
تیم مقابل پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال از ساعت  ۱۹دیروز(سهشنبه) آغاز و تا ساعت  ۱۶روز
بازی (پنجشنبه) ادامه خواهد داشت.در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بدون تماشاگر برگزار شدن دیدارهای فوتبال دست به
دست شد .در نهایت دو روز پیش ،هیات فوتبال استان گیالن رسما اعالم کرد که براساس ابالغیه اخیر وزارت کشور به سازمان
لیگ فوتبال ،تمام رقابتهای فوتبال در آستانه بدون تماشاگر شدن است .البته انتشار چنین خبری از سوی هیات فوتبال گیالن به
جای سازمان لیگ ،اتفاق عجیب و سوالبرانگیزی بود.از موضوع نحوه انتشار چنین خبری مهمی که بگذریم ،موضوع مهم این نامه،
ایراد وزارت کشور به نحوه بلیت فروشی بود .وزارت کشور در این ابالغیه صراحتا اعالم کرده بود که اگر سامانههای بلیتفروشی
فوتبال به منظور اســتعالم تزریق دو دز واکســن به سامانه ایران من متصل نباشند ،همه بازیهای فوتبال بدون تماشاگر برگزار
میشود.حاال باشگاه تراکتور در آستانه دیدار با پرسپولیس این ایراد را برطرف کرده تا این بازی در حضور تماشاگران برگزار شود.
تراکتور و پرسپولیس پنجشنبه ساعت  ۱۹در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم میروند.

یک استارتاپ لهستانی ســعی دارد نوعی از ایمپلنتها را توسعه
دهد که میتوانند بــرای پرداخت به کار بروند و جای کارتهای
اعتبــاری را بگیرند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیجیتال ترندز،
تقریبــا  ۱۷میلیارد کارت بانکی در گردش وجود دارند که روزانه
به جابهجایی مقادیر غیرقابل تصوری از سرمایه در سراسر جهان
کمک میکنند .استفاده از این کارتها نسبت به کشیدن انگشت
یا ضربه زدن ،به کمی تالش بیشــتر نیاز دارد .با وجود این ،برای
تعداد بســیار کمتری از کاربران ،استفاده از کارت بانکی یا تلفن
برای پرداخت هزینه یک محصول ،به طرز ناامیدکنندهای قدیمی
و دشــوار به نظر میرســد.این افراد که در حال حاضر تعداد آنها
به حدود  ۶۰۰نفر میرســد ،انتظار دارند که پرداختها به همان
سرعت و آسانی انجام شوند که دست خود را تکان میدهند .این
کار به یک ســبک و ترفند فکری جدی نیاز دارد .تنها چیزی که
برای این هدف الزم به شمار میرود ،تمایل به کاشت یک ایمپلنت
پرداخت زیر پوســت اســت که طول آن به حدود  ۲۸میلیمتر
میرسد.یک استارتاپ لهستانی موسوم به «والتمور»()Walletmor
سعی دارد امکان این شــیوه نوین پرداخت را فراهم کند«.ووتک
پاپروتــا»( ،)Wojtek Paprotaبنیانگذار و مدیــر اجرایی والتمور
گفت :ما نخستین ایمپلنتهای پرداختی جهان را طراحی و ابداع
کردهایم که در ســطح جهانی پذیرفته شدهاند .این یک ایمپلنت
پرداخت اســت که میتوان از آن در نیویورک ،پاریس یا بانکوک
استفاده کرد .این ایمپلنت یک دستگاه شگفتانگیز است.

تخت گاز
مهارت باالی سگها
در تشخیص کرونا

پاسخ مدیر جشنواره کن به انتقادات
«تیری فرمو» مدیر جشــنواره کن در نشست خبری
پیش از آغاز این رویداد به برخی انتقادات از عدم تنوع
نژادی و حضور کمرنگ کارگردانان زن تا مشــکالت
فنی بلیت فروشــی پاسخ داد.به گزارش ایسنا به نقل
از اسکرین« ،فرمو» مدیر باسابقه جشنواره کن درباره
کمبود آثار ساخته شده توسط فیلمسازان کشورهای
آفریقایی در این دوره از جشنواره کن توضیح داد که
زمان میبرد تا سینما خودش را پیدا کند و به عنوان
نمون ه به فیلم «پدر و ســرباز» حاضر در بخش نوعی
نگاه کن اشــاره کرد که محصول مشترک فرانسه و
سنگال اســت و در هر دو کشــور فیلمبرداری شده
است که البته توسط «متدی واداپید» کارگردان مرد
سفیدپوست ساخته شده است .امسال فیلم «سالم» ساخته «آن سیسه» که در بخش نمایشهای
ویژه جشــنواره حضور دارد تنها فیلم ساخته شده توسط یک کارگردان سیاه پوست در میان ۷۰
فیلم بخش رســمی کن به جز بخشهای کالسیک و سینهفونداسیون است .مدیر جشنواره کن
همچنین گفت :فراموش نکنید که ما از دو سال همهگیری کرونا خارج شدهایم و برخی کشورها
سختتر از سایرین ضربه خوردند .شرایط ساخت فیلم در فرانسه توانسته در روند استاندارد بازگردد
که در همه کشورهای دیگر این شرایط ممکن نبوده است .بیایید پیش از نتیجه گیری کمی صبر
کنیم« .فرمو» همچنین به مشــکالت فنی وبســایت فروش بلیت که باعث ایجاد دردسر برای
روزنامه نگاران و منتقدان و دیگر شرکتکنندگان شده بود نیز پاسخ داد و فاش کرد که جشنواره
سال گذشته مورد هک قرار گرفته بود و رباتها در آن واحد تا  ۵۰۰بلیط درخواست میکردند و
به همین دلیل سایت از دسترس خارج میشد.

ت قابل کاشت
استفاده از ایمپلن 
ت بانکی!
در بدن به جای کار 

لندروور دیفندر منهارت با رینگهای بزرگ و قدرت بیشتر
تولید لندروور دیفندر در حال حاضر به خاطر کمبود ادامهدار نیمهرســاناها متوقف شده است اما این امر باعث نمیشود تیونرها
دســت از ســر این آفرودر نمادین بردارند .منهارت به عنوان یکی از مشــهورترین تیونرهای صنعت خودرو روی این شاسیبلند
دوستداشــتنی کار میکند و برای پروژه خود نیز مدل پنج درب  ۱۱۰را انتخاب کرده اســت .البته باید به این نکته اشاره کنیم
که تغییرات منهارت روی دیفندر باعث میشــوند این خودرو بیشتر مناسب جادهها باشد تا محیطهای خشن.دلیل این کار نیز
رینگهای  ۲۴اینچی بزرگ با طرح خاکســتری و الستیکهای  ZR24 ۳۰/۲۹۵هستند .البته این تیونر میتواند رینگهای ۲۲
اینچی را نیز ارائه کند تا مالکان سری هم به بیراههها بزنند و از تواناییهای دیفندر لذت ببرند .برای رینگهای کوچکتر دیفندر
الســتیکهای  ۴۰/۲۹۵توصیه میشــوند .منهارت برای ایجاد فضای کافی به منظور قرارگیری چرخ ها اقدام به ایجاد تغییراتی
در قوس چرخ ها و سیستم تعلیق بادی کرده است تا ارتفاع خودرو از سطح زمین  ۳۰میلیمتر کمتر شود .این تیونر همچنین
کابین شاسیبلند لندروور را ارتقا میدهد و این کار با استفاده زیاد از چرم و آلکانترا صورت میگیرد.پوشش رنگی پیشرانه خبر از
تغییراتی در قلب تپنده دیفندر میدهند .نیروگاه  ۶سیلندر  ۳لیتری این خودرو به مدل  P400تعلق دارد.

محققان دانشگاه هلســینکی فنالند اخیرا از تعلیم سگهایی خبر
دادهاند کــه میتوانند به طور دقیق بیمــاران مبتال به کووید۱۹-
فرودگاه را تشخیص دهند.به گزارش ایسنا ،محققان اظهار کردهاند
ســگهای آموزش دیده قادر به تشــخیص ویروس کرونا در افراد
مبتال به این بیماری هستند .نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه
هلســینکی نشان میدهد که سگ های البرادور رتریور و نژاد وایت
شــپرد میتوانند تا  ۹۷درصد موارد مثبت را شناسایی کنند.طبق
تحقیقات جدید ،ســگهای مواد یاب آموزشدیده اکنون میتوانند
مسافران آلوده به کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲در فرودگاهها
را نیز به دقت تشــخیص دهند .محققان فنالندی میگویند سگها
میتوانند ابزار ارزشمندی برای مهار همهگیری در فرودگاهها و سایر
مکانهایی که دارای جمعیت زیاد هســتند ،باشند.ســگها حس
بویایی بســیار قوی دارند و میتوانند بوی یک ماده در سطوحی به
اندازه یک تریلیون را بسیار بهتر از هر روش موجود دیگری ،دریابند.
تصور میشود که آنها قادر به تشخیص ترکیبات آلی فرار متمایز آزاد
شده در طی فرآیندهای متابولیک مختلف در بدن از جمله آنهایی
که توســط عفونتهای باکتریایی ،ویروسی و انگلی ایجاد میشوند
نیز هســتند.دادههای اولیه نشان میدهد که سگها را میتوان در
عرض چند هفته آموزش داد تا نمونههایی از بیماران مبتال به عفونت
کووید ۱۹-را با درجهای از دقت قابل مقایسه با تست استانداردسواب
بینی و گلو پی ســی آر تشــخیص دهند.طی این مطالعه محققان
پس از بررسی چندین سگ از نژادهای مختلف دریافتند سگهای
میتوانند تا  ۹۷درصد موارد ابتال به کرونا را شناسایی کنند.

