امیر سیاری:

کوچکترین تهدید علیه ایران را در باالترین حد پاسخ میدهیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :انقالب اسالمی به برکت خون شهیدان ،جانباز و ایثارگر به این درجه از اعتبار و بالندگی رسیده و قطعا امروز کوچکترین
تهدید علیه ایران را در باالترین حد پاسخ میدهیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیردریادار حبیباهلل سیاری ،معاون هماهنگ
کننده ارتش در آئین گرامیداشــت تکاور شهید اسماعیل شعبانی و یادواره شهدای عملیات بیتالمقدس (حماسه فتح) و شهدای هنرمند شهرستان ساوه
گفت :ایمان و اعتقاد ،اتحاد و انسجام ،پرهیز از تفرقه و والیتمداری رمز عبور ملت ایران از توطئههای دشمنان است .ملت ایران تا امروز با افتخار از دسیسه
دشمن عبور کرده و در اوج صالبت ایستاده است.وی حفظ تمامیت ارضی ،درخشش جمهوری اسالمی ایران....
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

نگران دریافت یارانه نباشید

دردسر جدید از نوع کرونا؟

پاسخ به  ۱۱سوال مهم درباره
آبله میمون
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قائممقام سازمان بازرسی کل کشور:

 ۸۰درصد تسهیالت بانکهای خصوصی
را  ۲۰ابربدهکار بانکی اخذ کردهاند

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی این سازمان به معوقات بانکی
بانکهای خصوصی گفت که  ۸۰درصد تسهیالت را  ۲۰ابربدهکار بانکی ،اخذ کردهاند؛ از این رو ضرورت
دارد که مشــخص شود آیا پرداخت تســهیالت و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر.به
گزارش ایســنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور ،در جلســهای که با حضور رئیس سازمان بازرسی،
قائم مقام و معاون اقتصادی و بازرســان این ســازمان برگزار شد ،ذبیحاهلل خدائیان بر لزوم ورود معاونت
اقتصادی سازمان بازرسی ....
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افزایش اجارهبهای حاشیه نشینها
به دلیل رشدتقاضا
5

 ۱.۸میلیون سهامدار مشکل شبای معتبر بانکی دارند

آغاز پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت
3

چرا حسابهای تجاری و شخصی جدا میشود؟
6

رئیس جمهور در همایش خصوصیسازی در اقتصاد ایران مطرح شد

اقتصادی که  ۸۰درصد آن دولتی است ،مشکل دارد
نوبت اول

آگهــيمناقـصه

واگذاری امور خدمات شهري فاز يك و فاز دو شهر صدرا
شماره 1401-2
شــهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه واگذاری امور خدمات شهري فاز يك و فاز دو شهر صدرا را طبق برآورد و مشخصات
قيد شــده در اسناد مناقصه ،از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت بگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت(ستاد)به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت
مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -1مبلغ برآورد اوليه 417/306/073/476 :ريال
 -2تامين اعتبار از منابع داخلي مي باشد .
 -3مبلغ تضمين شــركت در مناقصه مبلغ  20/865/304/000ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل
 3ماهه و يا فيش واريز نقدي به حساب  100830670088نزد بانك شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
 -4مبلغ خريد اسناد مناقصه مبلغ  1 / 500 / 000ريال به حساب  100805891412نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد .
 -5سپرده نفرات اول  ،دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد .
 -6هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
 -7شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
 -8ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است .
 -9تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت روز يكشنبه ساعت  10صبح تاريخ 1401 /03 /01مي باشد .
 -10آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت19عصر روز دوشنبه مورخ 1401 / 03 / 09مي باشد
 -11آخرين مهلت ارائه پيشــنهادات و ثبت اســناد و مدارك در سامانه تا ساعت  23شب روز پنجشنبه مورخ 1401 / 03 /19
مي باشد .
 -12زمان بازگشايي پاكت ها در ساعت 11روز شنبه مورخ 1401 / 03 /21مي باشد .
متقاضيان مي بايســت مدارك پاكت هاي الف  -ب  -ج در سامانه بارگذاري نمايند شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق
قانون معذور مي باشــد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد ( پاكت الف ) به صورت فيزيكي تا ساعت
 9صبح روز شــنبه مورخ  1401 / 03 /21در پاكت سربســته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست
شهرداري صدرا به ادرس زير تحويل نمايند  .آدرس استان فارس  -شهر صدرا  -بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري
صدرا كد پستي  7199433869شماره تماس  071-36417818واحد امور قراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام
مراحل عضويت در سامانه  :مزكز تماس  021-41924دفتر ثبت نام 85193768-88969737
نوبت اول 1401 /03 /01 :
نوبت دوم 1401 / 03 /09 :

بهزاد پرنیان  -شهرداري صدرا

رئیس جمهور در همایش خصوصیسازی در اقتصاد ایران مطرح شد

اقتصادی که  ۸۰درصد آن دولتی است ،مشکل دارد
رئیس جمهور با بیان اینکه قرار اســت در کشور تصمیمهای سختی بگیریم ،گفت :شاید برخی موافق
نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیشروی اقتصاد است رهنمود میکند.به گزارش ایسنا،
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بینالمللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران،
اظهار کرد :امیدوارم این همایش راه را برای تصمیمگیری و قانون گذاری با استفاده از تجربیات گذشته
فراهم کند .برای فعاالن اقتصادی ،صاحبنظران و اســاتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده روشن
اســت ،اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود.وی ادامه
داد :برای همگان روشــن است که اقتصادی که حدود  ۸۰درصد آن دولتی است مشکالت زیادی دارد.
همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل
 ۴۴تاکید شده است.رئیسی با اشاره به برنامههای توسعه اظهار کرد :در همه برنامههای توسعه تاکید شده
است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر ،نظارتگر و حمایتگر باشد و چنانچه دولت بخواهد
موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالتها و تصدیگریها.وی با بیان اینکه چه باید عمل
میشد و چه شد ،تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست محسوب میشود ،اظهار کرد :همین موضوع
ما را راهنمایی میکند که چه کاری را باید انجام داد .دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی
کند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی ســازی به اینکه چه باید کرد کمک
میکند ،تصریح کرد :این فرآیند کمک میکند که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال
در ســاختار باشــد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد
رفتارها باید اصالح شــوند .باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با
این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل  ۴۴قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاستگذار
بود عمل نشــده پاسخ داد .باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا
خیر؟وی در ادامه گفت :هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل  ۴۴قانون اساسی ،اقتصاد مقاومتی ،میدان
واقعی دادن به بخش خصوصی اســت؛ چرا که بســیاری از اوقات گفته میشود خصوصی سازی صورت
گرفته ،اما دولت با تابلو یا بیتابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به ســازمان تامین اجتماعی ،برخی
بانکها و برخی شهرداریها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب میشود.
رئیســی ادامه داد :اگر بخش خصوصی اعالم کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد،
اما اگر اعالم کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت
نباید متصدی باشد ،اظهار کرد :باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود .باید بررسی شود
موانع چیست و این موانع برطرف شود .در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم میبینم که
کارخانهها تعطیل شده و سالنها به انبار سیبزمینی و پیاز تبدیل شده است .باید بررسی شود که چه
کنیم که پروندهها در قوه قضاییه ساخته نشوند .ما به دولت آمدهایم تا بستر فسادزا را اصالح کنیم تا اصال
پروندهای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور
 ۰.۴یک درصد بوده است اظهار کرد :باید علل این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی در
حد یک آرمان باقی میماند و یا قابل انجام است.رئیسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو پایه افزایش
ســرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دارد تصریح کرد :باید دید چه کنیم که سرمایه گذار احساس امنیت
کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود.وی ادامه داد :پس از آنکه
کارخانه واگذار میشود دولت بخش خصوصی را رها میکند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت
شــروع میشود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه
باید تنظیم شود .عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید
دید که چه کنیم پیامهای منفی به پیامهای مثبت تبدیل شود.رئیس جمهور ادامه داد :ما دنبال عبرت
ت گرفتن از گذشته ،آینده را ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و
گرفتن هستیم باید با عبر 
چه در توانمندســازی این بخش .از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم نگاه باید واقعی باشد و
بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد .بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از
همه دولتمردان باید ملتزم باشند.وی با بیان اینکه برخی گمان میکنند اگر یک خصوصی سازی دچار
مشــکل شود کل فرآیند باید متوقف شود ،گفت :این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصالح
شود و در این راستا باید از دانشگاهها و فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود .این موضوع مورد
تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب میشود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا
به نقطه مشترک برسیم.رئیسی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیمهای سختی بگیریم ،اظهار کرد:
شاید برخی موافق این موضوع نباشند ،اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود
میکند به افق روشنی که پیشروی اقتصاد است.
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ویروس بیوی ،که ابتدا در ســال  ۱۹۳۲یافت و بررسی شد ،با چند نام
از جمله ویروس هرپس بی ،ویروس مانکی بی ،هرپس ویروس سیمیا و
هرپس ویروس بی شناخته میشود .طبق گفته مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریها در آمریکا ،بیوی بسیار نادر است اما چنانچه فوری درمان
نشود ،میتواند به آسیب مغزی شدید یا مرگ منجر شود.
الهه جعفرزاده :آبله میمون یک بیماری مشــترک بین انسان و حیوان
اســت که عمدتاً در مناطق جنگلهای بارانی استوایی آفریقای مرکزی
و غربی رخ میدهد و گهگاه به مناطق دیگر نیز منتقل میشــود .آبله
میمون معموالً از نظر بالینی با تب ،بثورات و غدد لنفاویِ متورم ظاهر
شده و ممکن است منجر به طیف وسیعی از عوارض پزشکی شود.
این بیماری با عالئمی بسیار شبیه به عالئمی که در گذشته در بیماران
آبله دیده میشــد ،ظهور میکند ،اگرچه از نظر بالینی شدت آن کمتر
اســت.آبله میمون معموالً یک بیماری خود محدود شــونده است که
عالئم آن بین  ۲تا  ۴هفته طول می کشــد .این نــوع از آبله از طریق
تمــاس نزدیک با فرد یا حیــوان آلوده یا با مواد آلــوده به ویروس ،به
انســان منتقل میشــود.تظاهرات بالینی آبله میمون شبیه آبله است؛
که یک عفونت ارتوپاکسویروس مرتبط که در ســال  ۱۹۸۰در سراسر
جهان ریشــهکن شده اســت .آبله میمون کمتر از آبله مسری است و
باعث بیماری کمتری میشــود.با ریشهکن شدن آبله در سال  ۱۹۸۰و
متعاقباً توقف واکسیناسیون آبله ،آبله میمون به عنوان مهمترین ویروس
ارتوپاکس برای سالمت عمومی مطرح شد.ارتوپاکسویروس یک گروه از
ویروسهای خانواده  Poxviridaeو زیرمجموعه  Chordopoxvirinaeاست.
مهره داران از جمله پستانداران و انسانها و بندپایان میزبان این ویروس
هســتند .آبله میمون عمدتاً در مرکز و غرب آفریقا ،اغلب در مجاورت
جنگل های بارانی استوایی رخ میدهد و به طور فزاینده ای در مناطق
شهری ظاهر میشود .طیفی از جوندگان و پستانداران ،میزبان حیوانی
این بیماری هستند.
آبله میمون ،یک بیماری با درجه اهمیت جهانی
آبله میمون یک بیماری پُراهمیت از منظر بهداشــت عمومی در سطح
جهانی است ،زیرا نهتنها کشورهای آفریقای غربی و مرکزی ،بلکه سایر
نقاط جهان را نیز درگیر میکند .در ســال  ،۲۰۰۳اولین شــیوع آبله
تماس
میمــون در خارج از آفریقا در ایاالت متحده آمریکا رخ داد که با ِ
افراد با سگهای خانگی آلوده مرتبط بود .شیوع اولیه آبله میمونی منجر
به بروز بیش از  ۷۰مورد از این آبله در ایاالت متحده شــد .آبله میمون
در مسافرانی که از نیجریه به اســرائیل در سپتامبر  ،۲۰۱۸به بریتانیا
در ســپتامبر  ،۲۰۱۸دســامبر  ،۲۰۱۹می  ،۲۰۲۱می  ۲۰۲۲و در می
 ۲۰۱۹به سنگاپور رفته بودند نیز گزارش شده است.همچنین در رفت
و آمدهای مســافران به ایاالت متحده آمریکا در ژوئیه و نوامبر  ۲۰۲۱و
در مــی  ،۲۰۲۲موارد متعدد آبله میمون در چندین کشــور غیر بومی
شناسایی شد .در حال حاضر مطالعاتی برای درک بیشتر اپیدمیولوژی،
منابع عفونت و الگوهای انتقال در حال انجام است.
از زمانی که ویروس  Bدر سال  ۱۹۳۲شناسایی شد ،تنها  ۵۰نفر مبتال
بــه این عفونت شــدهاند و  ۲۱نفر از آنها جان باختنــد .اکثر این افراد
پس از گاز گرفتن یا چنگ انداختن توســط میمون ،یا زمانی که بافت
یا مایعات بدن میمون روی پوســت زخمی یا دارای بریدگی افراد قرار
گرفت ،آلوده شــدند .در سال  ،۱۹۹۷یک محقق بر اثر عفونت ویروس
میمون آلوده ،به چشمش درگذشت.
 Bپس از پاشــیدن مایع بدن یک
ِ
پس از بریتانیا که گفته میشود خاستگاه نخستین موارد اخیر ابتال به
آبله میمون در اروپا بوده است مقامات بهداشتی در اسپانیا و پرتغال نیز
روز چهارشــنبه ( ۱۸می) از شناســایی دستکم  ۳۰مورد مشکوک یا
تأییدشده خبر دادند.سازمان جهانی بهداشت روز سهشنبه گذشته اعالم
کرده بود که قصد دارد با کمک دولت بریتانیا اطالعات جامعتری از موارد
ابتال به بیماری آبله میمون در این کشور که از ابتدای ماه می به ویژه در
میان جامعه همجنسگرایان شناسایی شد ،به دست بیاورد.این در حالی
است که اداره کل بهداشت پرتغال روز چهارشنبه در بیانیهای اعالم کرد
که دستکم  ۲۰مورد مشکوک به ابتال به این بیماری ویروسی و مسریِ
شایع در غرب آفریقا به تازگی در این کشور شناسایی شده و از میان آنها
 ۵مورد تایید شده است.در این بیانیه تصریح شده است که افراد مبتال
همگی از جنس مذکر و اغلب جوان بوده و ضایعات و زخمهای پوستی
در بدن آنها دیده شــده است.وزارت بهداشــت اسپانیا نیز از شناسایی
هشت مورد مشکوک به ابتال به این بیماری خبر داده و تأکید کرده است
که این موارد هنوز به تأیید نهایی نرسیدهاند.
شیوه انتقال ویروس مانکی بی از حیوان به انسان چگونه است؟
انتقال از حیوان به انســان (زئونوز) میتواند از تماس مستقیم با خون،
مایعات بدن ،یا ضایعات پوســتی یا مخاطی حیوانات آلوده رخ دهد .در
آفریقا ،شواهدی دال بر وجود ویروس آبله میمون در بسیاری از حیوانات
از جمله سنجابهای درختی ،موشهای صحرایی گامبیایی و گونههای
مختلف میمونها یافت شــده است.منشأ طبیعی آبله میمون هنوز به
طور قطع شناسایی نشــده است ،اگرچه جوندگان محتملترین منشأ
این ویروس هستند.خوردن گوشت نیمهپخته و سایر محصوالت حیوانی
آلوده یک عامل خطر احتمالی دیگر است .افرادی که در مناطق جنگلی
یا نزدیک آن زندگی میکنند ممکن است در معرض تماس غیرمستقیم
با حیوانات آلوده قرار گیرند و مبتال شوند.
آبله میمونی در میان انسانها چگونه منتقل میشود؟
انتقال این ویروس از انســان به انســان میتواند در اثر تماس نزدیک
با ترشــحات تنفسی ،ضایعات پوســتی فرد مبتال یا اشیاء آلوده ایجاد
شــود .انتقال از طریق ذرات تنفســی قطرات معموالً مستلزم تماس
طوالنیمدت چهره به چهره اســت که کارکنان بیمارســتان ،اعضای
خانواده آنها و ســایر تماسهای نزدیک موارد فعال را در معرض خطر
بیشتری قرار میدهد.
ادامه در صفحه هفتم
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بهادری جهرمی خبر داد؛

شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به ریاست رئیسجمهوری تشکیل میشود

ســخنگوی دولت با اشاره
به تصویــب قانون «جهش
تولید دانشبنیان» ،جزئیاتی
از رونــد تصویب این طرح و
مفاد آن را اعالم کرد.علی بهادری جهرمی ،سخنگو و دبیر هیئت
دولت در گفتوگو با ایسنا ،ضمن اعالم این خبر ،اظهار کرد :طرح
«جهش تولید دانش بنیان» به تایید شــورای نگهبان رسیده و به
عنوان قانون الزماالجرا در دســتور کار دولت قرار گرفته است.وی
بــا یادآوری اینکه دولت قبل در ســال  ۹۹طی نامهای به امضای
رئیس دفتر ســابق رئیس جمهوری با تصویب این طرح مخالفت
کرد ،گفت :دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر معظم انقالب

و نیاز حتمی و فوری کشــور ،از همان ابتدای کار حمایت از تولید
و شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار جدی خود قرار داده و
از تصویب طرح «جهش تولیــد دانشبنیان» حمایت کامل کرد.
ســخنگوی دولت ادامه داد :به همین منظور دولت سیزدهم طی
مصوبهای نظر مثبت خــود را درباره تصویب این طرح به مجلس
اعــام کرد .معاونان امور مجلــس و علمی فناوری رئیس محترم
جمهوری هم از چند ماه پیش برای به سرانجام رساندن این طرح
در مجلــس تالش زیادی کردند.دبیر هیئت دولت تاکید کرد :اگر
موافقت دولت با این طرح اعالم نمیشد ،به دلیل بار مالی آن ،به
احتمال زیاد اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل
 ۷۵قانون اساسی دانسته و آن را تایید نمیکردند .در نهایت طرح

گزیده خبر
امیر دادرس مطرح کرد؛

تجهیزات را خودمان تولید میکنیم
جانشــین فرمانــده کل ارتش اســتفاده از
نخبــگان را ضرورت جدی بــرای نیروهای
مســلح برشــمرد و گفت :در این خصوص
ارتش جمهوری اسالمی ایران اهتمام جدی
به اســتفاده از این نیروهــا دارد.به گزارش
خبرگزاری مهر ،امیر محمدحســین دادرس
جانشــین فرمانــده کل ارتش در مراســم
اختتامیه هجدهمیــن دوره نخبگان در پادگان صفر یــک ارتش با بیان اینکه
این دوران فرصتی برای خدمت اســت و نخبگان به عنوان سرمایههای نظام با
برخورداری از دانش و مهارت میتوانند اثرات بســیار زیادی بر جامعه بگذارند،
افزود :امروز آگاهی ،دانش و دانستهها برای انسانها در کنار سایر مولفههای تولید
قــدرت میکند.وی با بیان اینکه قدرت ملی و منطقهای میتواند اراده یک ملت
را به دیگران تحمیل کند ،گفت :کسب علم ،آموزش و تشخیص نیاز مردم الزمه
نخبگی است و در این بین نخبگان ما جایگاه ویژه ای دارند.امیر دادرس با تاکید
بر ضرورت علم آموزی در مســیر درست آن و به کارگیری دانش در راه صحیح،
افزود :امروز کشورهای زورگو با قدرت نظامی و اقتصادی خود همواره از نخبگان
علمی استفاده میکنند ولی مشکل آنها این است که باوجود توجه به علم و دانش
از لحاظ اخالقی کمبود فراوانی دارند و توجه آنها به کمال انسان نیست بلکه برای
منافع است.جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه نتیجه عملکرد نخبه و
دانشــمند بی تعهد به خاک و خون کشیدن ملتها در یمن ،عراق ،فلسطین و
ســایر نقاط جهان است ،گفت :دشمنان آرزو دارند که ایران نیز به خاک و خون
کشــیده شــود ولی با وجود رهبری آگاه و فرزانه و مردمی هوشــیار و در کنار
نیروهــای نظامی متعهــد به نظام و انقالب این آرزوی آنهــا هیچ وقت برآورده
نمیشــود.امیر دادرس با تاکید بر اینکه شما جوانان نخبه سرمایههای این نظام
هستید و باید قدر خود و جایگاهی که دارید را برای خدمت بدانید ،افزود :امروز
در ردههای مختلف ،جوانان دانشمندی وجود دارند و ما تالش داریم از ظرفیت
این عزیزان استفاده کنیم.وی گفت :نخبگان سرمایههای ما هستند و امید داریم
آنها نیز دانش خود را در جهت یاری ما ارایه کنند و همانطور که میدانید امروز
بسیاری از تجهیزات مورد نیاز کشور در حوزههای مختلف را همین جوانان نخبه
ایجاد میکنند.جانشــین فرمانده کل ارتش افزود :ما تالش داریم تا متناسب با
رشــته جوانان از آنان استفاده کنیم و هر جا نیاز نظام به استفاده از این عزیزان
باشد کوتاهی نخواهد شد.امیر دادرس استفاده از نخبگان را ضرورت جدی برای
نیروهای مسلح برشمرد و گفت :در این خصوص ارتش جمهوری اسالمی ایران
اهتمام جدی به استفاده از این نیروها دارد.

کرده اســت.بهادری جهرمی با بیان این نکته که عدالتمحوری
در توسعه شــرکتهای دانشبنیان و ایجاد سازوکار استانی برای
تقویت نوآوری و فناوری در اســتانها هم در این قانون مورد اشاره
بوده است ،گفت :جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخشهای دولتی
و عمومی غیردولتی با شرکتهای دانش بنیان نیز از دیگر نوآوریهای
این قانون به حساب میآید.سخنگوی دولت اعالم کرد :به موجب
این قانون «شــورای راهبری فناوریهــا و تولیدات دانشبنیان»
به ریاســت رئیسجمهوری و حضور چند تــن از وزرا و جمعی از
اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسالمی تشکیل
جلسه خواهد داد .این شــورا در تعیین سیاستهای کالن راجع
به حمایت از شرکتها و موسســات دانشبنیان و مواردی مانند

«جهش تولید دانشبنیان»  ۲۱اردیبهشــتماه به تایید شــورای
نگهبان رســید و تبدیل به قانون الزماالجرا شد.بهادری جهرمی
با بیان اینکه قانون «جهش تولید دانشــبنیان» در  ۲۰ماده و ۱۰
تبصره مزایای قابل توجهی را در نظرداشــته اســت ،تصریح کرد:
در این قانون دســتگاههای اجرایی ملزم بــه تعیین اولویتهای
فناورانــه و اســتفاده از ظرفیت شــرکتهای دانشبنیان جهت
رفع نیازمندیهای فناورانه شــدهاند.رئیس شورای اطالعرسانی
دولــت تصریح کرد :یکی از مشــکالت گریبانگیر شــرکتهای
دانشبنیان ،خامفروشی و در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان
اســت .قانون جدید التصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش
انگیزه خامفروشــی ،برای صادرات مواد نیمهخام هم مالیات وضع

2

ارائه مزایا ،تســهیالت و امتیازات به شرکتهای دانشبنیان نقش
تسهیلگر و شــتابدهندهای ایفا خواهد کرد.بهادری جهرمی با
اشاره به اینکه جهش کامل تولید و حمایت واقعی از شرکتهای
دانشبنیان نیازمند همکاری فرابخشی و تدارک اقداماتی در سایر
قوا هم است ،گفت :قانون جدید به این نکته هم توجه داشته است.
بــه عنوان یک مثال در این قانــون ایجاد دادگاههای تخصصی از
ســوی قوه قضائیه برای شرکتهای دانشبنیان و تسریع و تسهیل
در رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها هم مورد اشاره واقع شده است.
سخنگوی دولت در پایان با بیان این موضوع که ماده  ۱۰این قانون
در چنــد بند جداگانه راهکارهایی به منظور رونق بازار محصوالت
دانشبنیان ارائه کرده اســت ،گفت :با عزمی که بین همه قوا در
خصوص رونق تولید بر پایه فناوری و شرکتهای دانشبنیان وجود
دارد ،مفاد این قانون یک گام رو به جلو و مهم به حساب میآید و
در صورت اجرای درست آن انشاءاهلل بخش مهمی از موانع تولید
دانشبنیان مرتفع خواهد شد.

امیر سیاری:

کوچکترین تهدید علیه ایران را در باالترین حد پاسخ میدهیم
نفتکش بــا حضور فیزیکی نیروی دریایــی ارتش در منطقه
اســکورت و محافظت شده اســت .نیروی دریایی در مقابل
دزدان دریایی ایســتادگی کرده است تا کشتیها به سالمت
از منطقه عبور کنند.وی افزود :انقالب اسالمی به برکت خون
پاک هزاران هزار شهید ،جانباز و ایثارگر به این درجه از اعتبار
و بالندگی رسیده است و قطعاً امروز کوچکترین تهدید علیه
ایران را در باالترین حد پاسخ میدهیم.معاون هماهنگ کننده
ارتــش با بیان اینکه در روزهای اخیــر نیز چندین تحرک از
ســوی دزدان دریایی صورت گرفته که توسط نیروی دریایی
ارتش خنثی شــد ،افــزود :امروز توانمندی بــاالی نیروهای
مسلح که به برکت نظام اســامی به وجود آمده بیانگر توان
باال و اقتدار مثالزدنی کشورمان است .نیروهای مسلحی که
میتوانند در فاصله  ۲۵۰۰کیلومتری ســاحل ایران به عنوان
دست بلند کشور ،از منافع نظام اسالمی دفاع کنند و صالبت
کشور را به نمایش بگذارند.امیر دریادار سیاری گفت :هرکجا
که منافع نظام اســامی در خطر باشد محکم ایستادهایم و از
منافع خود دفاع میکنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :انقالب اسالمی به برکت
خون شــهیدان ،جانبــاز و ایثارگر به این درجــه از اعتبار و
بالندگی رســیده و قطعا امروز کوچکترین تهدید علیه ایران
را در باالترین حد پاســخ میدهیم.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیردریادار حبیباهلل سیاری،
معاون هماهنگ کننده ارتش در آئین گرامیداشت تکاور شهید
اســماعیل شعبانی و یادواره شــهدای عملیات بیتالمقدس
(حماسه فتح) و شهدای هنرمند شهرستان ساوه گفت :ایمان
و اعتقاد ،اتحاد و انســجام ،پرهیز از تفرقه و والیتمداری رمز
عبور ملت ایران از توطئههای دشــمنان اســت .ملت ایران تا
امروز با افتخار از دسیسه دشمن عبور کرده و در اوج صالبت
ایستاده اســت.وی حفظ تمامیت ارضی ،درخشش جمهوری
اسالمی ایران و تأثیرگذاری در عرصههای بینالمللی ،امنیت
ملی ،تقویت قدرت بازدارندگی و آمادگی کامل نیروهای مسلح
را از جمله دســتاوردهای انقالب اسالمی دانست که به برکت
خون شهدا به دســت آمده است.امیر دریادار سیاری با اشاره
بــه حضور نیروی دریایی ارتش در آبهای بین المللی گفت:
از ســال  ۱۳۸۷تاکنون نزدیک به پنج هزار کشتی تجاری و

رایزنی وزیر خارجه ایران با جوزپ بورل؛

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پاسخ داد

امیرعبداللهیان :تهران حسن نیت و اراده الزم برای رسیدن به
توافق را دارد
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به
جدی بودن ایران در توافق قوی و پایدار
گفت :تهران حســن نیت و اراده الزم را
برای رســیدن به یک توافق داراست.به
گزارش اقتصاد آنالیــن به نقل از مهر،
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
کشــورمان عصر امروز جمعه در تماس
جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا با وی در خصوص آخرین
تحوالت مربــوط بــه گفتگوهای وین
برای لغو تحریمها و مهمترین تحوالت
بین المللــی از جمله بحران اوکراین به
صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.وزیر
امور خارجه کشورمان در این گفتگو ،با
اشاره به ســفر اخیر انریکه مو را معاون
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
به تهران ،اظهار داشــت :در سفر آقای
انریکه مــو را ابتکاراتی مورد بررســی
قرار گرفتــه اســت.امیرعبداللهیان با
اشاره به جدی بودن جمهوری اسالمی
ایــران در توافق قوی و پایــدار گفت:

تهران حســن نیت و اراده الزم را برای
رسیدن به یک توافق داراست.وزیر امور
خارجه کشورمان همچنین از تالشهای
ســازنده جــوزب بورل و انریکــه مو را
تشــکر کرد.امیرعبداللهیان همچنین با
اشــاره به بحران اوکراین اظهار داشت،
جمهوری اســامی ایران همواره تأکید
کرده اســت که مخالف کاربرد جنگ از
جمله در اوکراین است.وزیر امور خارجه
کشورمان با تاکید بر اینکه ایران هیچگاه
اســتاندارد دوگانه در قبال بحران یمن،

افغانســتان ،اوکراین و مانند اینها اتخاذ
نکرده اســت ،بیان داشــت ،جمهوری
اســامی ایران هر دو طرف درگیری را
در کیف و مسکو به گفتگو و پایان دادن
به جنگ دعوت میکند و راه حل برون
رفت از این بحران را تمرکز بر دیپلماسی
و گفتگو میداند.امیر عبداللهیان با اشاره
بــه گفتگوهای خود بــا وزرای خارجه
روســیه و اوکراین در ماههای اخیر ،از
آمادگی کشورمان برای حمایت از صلح
و امنیت و میانجیگیری خبر داد.جوزپ

بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نیــز در این گفتگو ضمن تاکید بر
ابتکارات مطرح شده از سوی جمهوری
اســامی ایران در طول مذاکرات وین،
گفت :ما اکنون در مســیر جدید تداوم
گفتگو و تمرکز بر راه حلها قرار داریم.
بورل افزود :ما مصمم هستیم در تماس
مستمر بین تهران و واشنگتن بمنظور
نزدیک ســاختن دیدگاههــا به تالش
خود ادامه دهیم.جوزب بورل گفت :در
رسیدن به نتیجه خوب امیدوار هستم.
بورل همچنین از تالشهای جمهوری
اســامی ایران برای حل و فصل بحران
اوکرایــن تقدیــر کــرد و تالشهــای
ایران برای دعــوت طرفین به گفتگو و
پیشــنهاد آتش بس را ناشی از حسن
نیت جمهوری اســامی ایران دانست.
وی تأکید کرد ،متاسفانه طرفین یکدیگر
را به نداشــتن اراده برای گفتگو متهم
میکنند و در چنین شــرایطی رسیدن
به صلح دشوار خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سفر رییسجمهور به عمان راهبردی و استراتژیک است

تهران  -ایرنا  -عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی با اشــاره به ســفر رییس جمهور به عمان گفت:
سفر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به کشور عمان راهبردی
و اســتراتژیک است.حســین نوش آبادی در گفتوگو با
خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد سفر آیت اهلل سید ابراهیم
رییســی به کشور عمان گفت :این ســفر میتواند نقش
بسیار مهمی در توسعه روابط و گسترش مناسبات ایران
در حوزه جنوب خلیج فارس و دریای عمان داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
اشــاره به روابط دوستانه تهران -مسقط ،افزود :به دلیل
روابط راهبردی و اســتراتژیک جمهوری اسالمی ایران با
عمان و مدیریت مشترک این دو کشور در تنگه هرمز به
عنوان مهمترین شــاهراه کشتیرانی ،حمل و نقل ،انرژی
جهــان ،تقویت و مدیریت این موضــوع میتواند در این
ســفر اهمیت بسیار بسزایی داشته باشــد.نماینده مردم
ورامین تصریح کرد :توسعه حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
تجاری و ســرمایه گذاریهای متقابل و ارتباطات مربوط
به بخشهای خصوصی غیر دولتی با این کشــور باید در
اولویت دولت قرار گیرد.نــوش آبادی با بیان اینکه روابط

تهران -مســقط همیشه متوازن بوده است گفت :رایزنی و
هماهنگیهای ایران در مســائل منطقه با عمان همیشه
مطلوب بوده و این ســفر هم میتواند در توســعه هر چه
بیشــتر روابط حائز اهمیت باشد و سفر رئیس جمهور به
کشور عمان در این موقعیت ،بسیار تعیین کننده ،حساس
و اثربخش است.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس اضافــه کرد :تعامل ایران با کشــورهای
همســایه در زمان خاص تحریمها،حائز اهمیت اســت و
تقویت روابط دوستانه با همســایگان همیشه در اولویت
ایران بوده است و این روابط از لحاظ راهبردی در سیاست

خارجی تعریف شــده است .ســفر رئیس جمهور در این
موقعیت ،بســیار تعیین کننده ،حساس و اثربخش است.
نماینده مردم ورامین با اشــاره به عادی سازی روابط رژیم
صهیونیســتی با برخی از دولت های عــرب گفت :انتقاد
شــدید به عادی سازی روابط برخی کشورها عربی با رژیم
نامشــروع و غاصب صهیونیستی داریم و سعی میکنیم با
روابط حســنه و احترام متقابل با کشورهای همسایه آنها
را از روابط با کشورهای فرامنطقه بینیاز کنیم.نوش آبادی
اضافه کرد :این رژیم جعلی هیچ گونه سنخیت و قرابتی با
فرهنگ ،تاریخ و تمدن منطقه ندارد.تقویت این ارتباطات،
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه را کم رنگ میکند و
باید کشورهایی همســایه را متقاعد کنیم که روابط خود
را با کشــورهای اســامی در اولویت قرار دهند تا صلح و
ثبات در منطقه برقرار شود.وی با بیان اینکه آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی با حضور در منطقه ،با مقاصد فتنهگرانه
و شوم به دنبال توسعه نامشروع خود هستند ،گفت :رهبران
برخی دولتهای عربی بدانند که آنها باید به همســایگان
کشورهای اسالمی اعتماد کنند و نیازی به کشورهای فرا
منطقهای که باعث بیثباتی و ناامنی هستند ،نداشته باشد.

آیا قانون انتخابات مجلس و شوراها
تغییر می کند؟
رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :کمیســیون بر اساس وظیفه ذاتی خود در حال بررسی طرحی است که به
اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا باز می گردد و پیش بینی می شود تا انتخابات پیش رو به سرانجام برسد.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت الیحه جامع
انتخابات بیان کرد :بنده در جریان نیستم که الیحه جامع انتخابات در دولت در
چه مرحله ای قرار دارد ،اما بر اســاس وظیفه ذاتی که کمیســیون امور داخلی
کشــور و شوراها برعهده دارد ،طرحی از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون
ارائه شــده اســت.وی در ادامه اظهار کرد :این طرح هم اصالح قانون انتخابات
مجلس و هم اصالح قانون انتخابات شوراها را در برمی گیرد .بررسی این طرح در
دستور کار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار دارد .اکنون در کمیسیون
در حال بررسی آن هستیم و پس از اتمام به صحن مجلس خواهد رفت.نماینده
مردم یزد در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :بنده پیش بینی می کنم که
این طرح تا قبل از انتخابات مجلس دوازدهم و شوراها به نتیجه رسیده و تا آن
زمان شاهد برگزاری انتخابات با قانون جدید باشیم.
نیکزاد:

تعامل قوای مقننه و قضائیه باید مسیر حرکت
دولت را تسهیل کند
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :تعامل بین قوه قضائیه و قوه مقننه
باید سبب تسهیل مسیر حرکت قوه مجریه در میدان و افزایش سرمایه اجتماعی
نظام اسالمی شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت ،علی نیکزاد
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی در تشــریح اولین جلسه کارگروه مرکزی
تفاهمنامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی که صبح دیروز (شنبه
۳۱اردیبهشت ماه) در هیئت رئیسه مجلس برگزار شد ،گفت :با حضور معاون اول
قوه قضائیه ،وزیر دادگستری ،رؤسای کمیسیونهای حقوقی و قضائی ،اصل نودم
قانون اساسی و امور داخلی کشور و شوراها ،عملیاتی کردن تفاهمنامه همکاری
قوه قضائیه و مجلس در جهت تعامل بین دو قوه بررسی شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
 ۱.۸میلیون سهامدار مشکل شبای معتبر بانکی دارند

 8صفحه سال هفدهم شماره 4910
یکشنبه  1خرداد  20 1401شوال  22 1443می 2022

وزیر اقتصاد خبر داد؛

آغاز پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت

معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (ســمات) گفت :پرداخت سود سهام عدالت
سهامدارانی که اطالعات خود را در سامانه سجام تکمیل کرده بودند ،آغاز شد.محمود حسنلو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز
پرداخت ســود سهام عدالت جاماندگان خبر داد و گفت :بیش از  200هزار سهامدار سهام عدالت در دو ماه نخست امسال مشکل شماره
شبای معتبر بانکی خود را برطرف کرده بودند ،به همین علت شرکت سپرده گذاری مرکزی از امروز (شنبه) ،سود سال های  1398و 1399
این تعداد از سهامداران را به حسابشان واریز کرد.وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و  800هزار سهامدار سهام عدالت با مشکل شبای معتبر بانکی روبرو هستند ،گفت :شماره
شبای نامعتبر ،حساب بانکی مسدود ،راکد ،مشترک (دو امضاء) ،ارزی و بلندمدت مهم ترین دالیلی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.حسنلو درباره
سهامداران عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر بانکی خود را اصالح نکرده اند ،اظهار داشت :این افراد می توانند با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) ثبت نام و احراز
هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختی های آتی شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند.معاون فناوری و توسعه نوآوری سمات با بیان اینکه سهامداران عدالت نگران سود
سال های گذشته خود نباشند ،تصریح کرد :شرکت سپرده گذاری مرکزی امسال در چندین نوبت ،واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده است اما امیدواریم
این گونه سهامداران هر چه سریعتر مشکل شماره شبا معتبر بانکی خود را حل کنند تا این شرکت بتواند سود سال های  1398و  1399آنها را پرداخت کند.گفتنی است ،سامانه
جامع اطالعات مشتریان (سجام) با هدف ایجاد سامانه ای یکپارچه ،فراگیر و ارائه خدمات مطلوب به سهامداران بازار سرمایه راه اندازی شده است.

ارسال پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل ۴۴

وزیر اقتصاد از تقدیم پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل  ۴۴به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین به
نقل از مهر ،ســید احســان خاندوزی در رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به روند واگذاری در سالهای گذشته
اشاره کرد و گفت :در سالهای  ۸۴و  ۸۵سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی توسط رهبر انقالب ابالغ شد .قانون اجرای این
سیاســتها نیز در سال  ۸۷به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که دسته بندی فعالیتهای حاکمیت به گروههای مختلف
انجام شد .سپس ابالغیههایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد.وی افزود :قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد
افزایش یابد .بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود .اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود .امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام
واگذاریهای قبلی یک رویداد برگزار کردهایم.وزیر اقتصاد تصریح کرد :با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص میدهیم .سیاست گذاریهای اقتصادی
کشور در اجرای اصل  ۴۴از واگذاریهای گذشته مورد قبول نیست و گزینهای جز تغییر این مسیر نداریم .در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه
گذاران نیازمندیم.وی افزود :در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه گذاران به واگذاریها وجود دارد .همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکتهای واگذار
شده شاهد هستیم .نه قبل از واگذاریها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاریها از خریداران حمایت کردیم.خاندوزی تصریح کرد :رها شدگی مجموعههای واگذار شده
به شدت مشهود است و صرفاً میخواستند شرکتهای دولتی را واگذار کنند .بنابراین باید در سیاستهای پیشینی و پسینی دقت کنیم.

رییس سازمان خصوصی سازی؛

گزیده خبر

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به سود مصرف کننده و تولید کننده است

رییس ســازمان خصوصی ســازی بــه اقدام بــزرگ دولت
ســیزدهم در اصالح توزیع ارز کاالهای اساســی اشاره کرد و
گفت :اســتفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی مانند یخی بود که بعد از
دست به دست شدن در بین افراد مختلف ،فقط در زمان آب
شدن آن به دســت مصرفکننده نهایی میرسید.به گزارش
ایرنا« ،حســین قربان زاده» به تصمیم اخیر دولت در زمینه
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و تأثیر آن بر اقتصاد کشــور اشــاره
کرد و افزود :این اقدام باید طی ســالهای گذشته به مرحله
اجرا میرسید اما متاسفانه با وجود تاثیرات منفی که استفاده
از آن در چند سال گذشته با خود به همراه داشت؛ حذف آن
به مرحله اجرا نرسید و با تأخیر همراه شد.وی ادامه داد :همه
کارشناسان و صاحبنظران اجماع دارند تا یارانه کاالی اساسی
به هدفــی اصابت کند که در انتهای زنجیره قــرار دارد و به
مصرف نهایی منتهی میشود.قربان زاده تاکید کرد :از همان
ابتدا کام ً
ال مشخص بود ،یارانهای که در اختیار واردکننده قرار
میگیرد با آثار و تبعات منفی زیادی روبرو خواهد شــد و به
هدف اصلی خود که به نوعی کمک به قشر ضعیف جامعه بود؛
دست پیدا نمیکند .استفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی مانند یخی
است که بعد از دست به دســت شدن در بین افراد مختلف،
فقط در زمان آب شــدن آن به دســت مصرفکننده نهایی
میرســد.وی با تاکید بر اینکه از ســوی دیگر استفاده از ارز
 ۴۲۰۰تومانی با توجه به ضربهای که به تولید میزند ســبب
از بین رفتن قیمتهای نســبی میشود ،افزود :استفاده از ارز
 ۴۲۰۰تومانی منجر به یک قاعده گذاری نادرست خواهد شد

که باعث میشود تا افراد در صفهای طوالنی قرار بگیرند و به
دنبال آن سیلی از متقاضیان واردات با ارز آسان ایجاد خواهد
شد .در کنار آن دیگر برای تولیدکننده داخلی به صرفه نیست

کسانی که میخواهند یارانه خود را از خانواده جدا کنند ،بخوانند؛

چه طور یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
با پرداخت یارانهها بسیاری از افراد تصمیم دارند که یارانه خود را از خانواده جدا
کنند؛ تکلیف این افراد چه می شود؟

چه طور یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
به گزارش اقتصاد آنالین ،با پرداخت یارانهها بســیاری از افراد نیز به هر دلیلی
تصمیم دارند یارانه خــود را از خانواده جدا کنند؛ عدهای به خاطر اینکه ازدواج
کردهانــد .عدهای به خاطر اینکه طــاق گرفته اند؛ عدهای نیز به این خاطر که
دهک درامدیشان با خانواده همخوانی ندارد و میخواهند مشمول یارانه شوند،
تصمیم به این کار را دارند.اگر جز دسته سوم یعنی افرادی هستید که میخواهید
بــه خاطر دهک درآمــدی و ...یارانه خود را از خانواده جــدا کنید ،باید حداقل
٣۵سال سن داشته باشید و جدا از خانواده زندگی کنید تا بتوانید برای دریافت
جداگانه یارانه اقدام کنید.
افرادی که ازدواج کردهاند چه طور یارانه خود را جدا کنند؟
افــرادی که ازدواج کرده و از پدر و مادر خود جدا شــدهاند ،باید مدارک ازدواج
که شامل عقدنامه ،شناسنامه و ...است را به پلیس به عالوه  ١٠ببرند تا در آنجا
برایشان ثبت شود که این افراد از خانواده خود جدا شدهاند.
افرادی که طالق گرفتند ،چه طور یارانه خود را جدا کنند؟
اگر فردی طالق گرفته نیز باز هم باید شناسنامه و طالقنامه را به پلیس به عالوه
 ١٠ببرد و در آنجا اعالم کند که این جداسازی انجام شود.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس
تأکیــد کرد که همه آحــاد جامعه به
جز درصدی امکان اســتفاده از یارانه
را خواهند داشــت و مشمول دریافت
کاالهای اساسی میشوند ،پس نگران
نباشند.به گزارش ایســنا ،محمدرضا
پورابراهیمی با اشاره به پرداخت یارانه
کاالهای اساســی بعد از اجرای اصالح
نظام پرداخــت یارانه گفــت :یکی از
موضوعــات مهــم در حــوزه اجرای
ســاماندهی پرداخت یارانــه کاالهای
اساسی کشور موضوع اختصاص یارانه
به مردم است .انتقاداتی به این وضعیت
ایجاد شــده که به دنبــال آن از طرف
کمیسیون اقتصادی مکاتبهای با رییس
جمهور داشــتیم مبنی بر اینکه باید
پایگاه جامع رفاه ایرانیان اصالح شود و
از همه مهمتر اطالعات و نحوه محاسبه
دهکهــا از ظرفیت یارانــه کاالهای
اساســی به روز شــود.وی توضیح داد:
به دلیل عدم به روزرســانی اطالعات
و فرمــول عملی در آنها بخش زیادی
از جمعیت کشور از دریافت یارانه جدا
شدهاند .کما اینکه تاکنون هم سامانه
مربوط به پرداخت یارانه به گونهای بوده
که یک طرفه عمل میکرده بدان معنا
که اگر فــردی از پرداخت یارانه حذف
میشــد در کنارش افرادی که شرایط
دریافت یارانه را داشتند ،به این سامانه

تا در زنجیرههای مختلف اقدام به ســرمایهگذاری کند.رییس
سازمان خصوصیســازی خاطرنشان کرد :زمانی که قیمتها
به مرحله واقعی برســد و یارانه در اختیار مصرفکننده نهایی

نگران دریافت یارانه نباشید

اضافه نمیشدند.پورابراهیمی ادامه داد:
با توجه به اهمیت سامانه رفاه ایرانیان
به عنوان مرجع پرداخت یارانه از رییس
جمهور خواستیم که  95درصد جامعه
تحت پوشــش برای دریافت یارانه قرار
گیرند چون بعضا حتی از روســتاها به
مــا مراجعه کردند کــه یارانه دریافت
نمیکنند یا اینکه مالک حذف یارانه
دریافت حقوق تمامی اعضای خانواده
بوده است که این هم دارای اشکاالتی
اســت .برای رفع این اشکاالت نشست
مشــترکی با وزیر کار برگــزار خواهد
شــد و این موضوع را بررسی میکنیم.
مردم نگران نباشــند و بدانند که همه
آحــاد جامعه مشــمول دریافت یارانه

زمان ثبتنام این افراد مشخص است؟
هنوز زمان دقیقی برای ثبتنام این افراد مشــخص نشده؛ اما گفته میشود که
درآینده نزدیک حتما شاهد این اتفاق خواهیم بود.

کاالهای اساســی خواهند شد به جز
درصدی که تمکــن مالی دارند.رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه «روش گردآوری اطالعات باید
تغییر کرده و شــفاف باشــد» ،افزود:
اینکه خانواری دارای واحد مسکونی و
خودرو اســت نباید مالکی برای حذف
یارانه باشــد چون ممکن است همان
خانواده فرزند معلولی داشــته که آن
در محاسبه یارانه لحاظ نشده است یا
اینکه افراد از دارایی خودرو و ماشین
برخوردار باشند اما حجم قابل توجهی
بدهی داشــته باشــند و این بدهیها
برای پرداخت یارانه محاســبه نشــده
اســت .به همین دلیل است که تأکید

ما این بوده که باید این موارد در تعیین
دهکها مبنای عمل باشد بدان شکل
که تعهــدات و هزینههای خانوار و بعد
دارایی و منابع درآمدی آنها محاسبه
شــود.وی تأکید کرد که باید بازنگری
جــدی در پایگاه جامع رفاه ایرانیان به
عنوان مبنای محاسبه دهکها صورت
گیــرد و اطالعــات ورودی و درآمــد
خانواده در کنار هزینههای آنها مبنای
عمل قــرار گیرد .ما این اطمینان را به
مردم میدهیم که در شــرایط کنونی
هر خانــواری نیازمند دریافــت یارانه
کاالهــای اساســی باشــد میتواند از
آن بهرهمند شــود.رییس کمیســیون
اقتصــادی مجلس با بیــان اینکه «از
دولــت میخواهیم ظرفیــت پرداخت
یارانه را بــه  95درصد افزایش دهد»،
گفت :مجلس و کمیســیون اقتصادی
بــه این موضوع ورود کرده و نشســت
مشــترکی با وزیر کار خواهیم داشت
چون موضوع بازنگری و دهکبندیها
در دســتور کار مجلس اســت .رییس
جمهور هم اعالم کرده به هر خانواری
که درباره یارانهها اعتراض کرده این ماه
یارانه تعلق میگیرد .پیشــنهاد ما این
است که برای یک بار دیگر امکان ثبت
نام برای خانوارها فراهم شــود تا آنها
بتواننــد از ظرفیــت دریافت کاالهای
اساسی برخوردار شوند.

شهردار تبریز:

صندوق ذخیره سرمایهگذاری
تشکیل میشود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :شهردار تبریز گفت :در
تعریف جدید از سرمایهگذاری ،شهرداری باید پیشران
باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق ذخیره
سرمایهگذاری است که خود باید مداخلهگر در پروژهها
باشــد.یعقوب هوشیار در جلسه کمیسیون گردشگری
شورای اسالمی شهر تبریز با تأکید بر تعریف پروژههای درآمدزا و اشتغالآفرین
برای شــهر اظهار کرد :نیازمندیها و معضالت شهری باید تبدیل به پروژههای
ســرمایهگذاری شــود و در ذیل آن درآمد ســرمایهگذار نیز مد نظر قرار گیرد.
هوشیار با تاکید بر تفکیک دو حوزه گردشگری و سرمایهگذاری خاطرنشان کرد:
حوزه گردشگری فضای وسیعی داشته و تبریز ظرفیتهای عظیمی در این حوزه
دارد که باید از حوزه ســرمایهگذاری جدا شود و در این راستا طرحهای زیادی
داریم که هر هفته در صحن علنی شورای شهر مطرح میکنیم.شهردار تبریز با
تأکید بر تغییر نگرش و تعریف گردشــگری در عصر کنونی ادامه داد :پروژههای
سرمایهگذاری نباید صرفاً با هدف کسب درآمد پیگیری شوند و عالوه بر آن باید
در حل معضالت شهری نیز موثر شود.

با حضور عضو مجلس خبرگان رهبری از روابط
عمومیهای شهر صدرا تجلیل شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری صدرا :همزمان با
هفته روابط عمومی و ارتباطات در مراســم نماز جمعه
شــهر صدرا با حضور آیــت اهلل کالنتری عضو مجلس
خبرگان رهبری و حجت االســام والمسلمین حسین
نژادیان امام جمعه شهر صدرا از مدیران و کارشناسان
روابط عمومی های شــهر صدرا با اهدا لوح ،تحلیل شد .در این مراسم از طرف
شهردار صدرا ،رئیس شورای اسالمی شهر صدرا  ،امام جمعه صدرا و فرمانده سپاه
ناحیه امیرالمومنین (ع) صدرا از آقایان ســید مهدی حسینی نیک مدیر روابط
عمومی  ،امیرحســین عزیزی منش ،محسن داوودیان ،محمد ستار و خانم زهرا
قاسمپور کارشناســان روابط عمومی شهرداری صدرا ،محمود جمشیدی مدیر
روابط عمومی شرکت عمران صدرا و مهدی افشون روابط عمومی شورای اسالمی
شهر صدرا تقدیر گردید.

پاکسازی حریم تپه هگمتانه در راستای ثبت
منظر تاریخی شهر همدان ضروری است
همدان -شــهناز محمدی :مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت :ارزیابان
یونسکو ســال آینده برای ثبت جهانی "منظر تاریخی
شــهری از هگمتانه تا همدان" به این منطقه خواهند
آمد و ثبت این اثر مســتلزم پاکسازی و جداره سازی
محدوده بنای باستانی است.علی مالمیر در جمع خبرنگاران افزود :اقداماتی باید
در راســتای ساماندهی این محوطه از جمله ســاماندهی و جدارهسازی ،حذف
ســواره از حریم تپه هگمتانه و مرمت نقاطی از حریم تاریخی که آسیب دیده،
انجام شــود که یکســال پرکار را در عرصه پیشــنهادی پیش رو داریم که این
مهم مستلزم همکاری همه دستگاهها اسن.وی با بیان اینکه طبق نمونه آماری
تهیه شــده از شــهر همدان هنوز  ۶۰درصد مردم ،محوطه تاریخی هگمتانه را
ندیدهاند ،گفت :بر این اســاس معرفی این آثار در فضای مجازی و همچنین در
همه برنامهها مدنظر اســت و در روز موزههــا نیز بازدید از این مجموعه رایگان
است.وی در خصوص ابالغ ثبت ملی عرصه و حریم همدان نیز تصریح کرد :اخیرا
عرصهای که به عنوان عرصه پیشنهادی ثبت جهانی در شهر همدان مطرح است
در قالب محور تاریخی شهر همدان ثبت ملی شده و ابالغیه آن نیز ارسال شده
و به علت بناهای ارزشــمند فراوانی که در این حریم است ۱۰۹ ،حریم مصوب
ثبت شده است.

دلیل کاهشی شدن آمار ریزش نیروهای کار

برای جداسازی باید به سازمان هدفمندی برویم؟
سازمان هدفمندی امکان جداسازی فرد از خانواده را ندارد و برای این کار حتما
باید به پلیس به عالوه ١٠مراجعه کنید.
دریافت گواهی از پلیس به عالوه ١٠چقدر زمان میبرد؟
گفته میشود که دریافت گواهی از پلیس به عالوه ١٠زمان بر نیست و بسته به
آن دارد که حجم مراجعات افراد چقدر باشد.

قرار بگیرد؛ شــاهد به صرفه شدن تولید ،افزایش عرضه و نیز
ایجــاد تعادل در قیمتها خواهیم بود ،زیرا در صورت اجرایی
شــدن چنین اقدامی عرضه و تقاضای نا به ســامان بر روی
ریل ثبــات و ایجاد هماهنگیها قرار خواهد گرفت.وی تاکید
کرد :با توجه به وجود این مســائل به شدت موافق حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی هستیم و باید بسیار زودتر از اینها این اقدام به
مرحله اجرا میرسید؛ اکنون دولت سیزدهم جسارت بزرگی
را در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به کار گرفته اســت.قربان زاده
اظهار داشت :به نظر میرســد اگر این اتفاق توسط برخی از
نخبگان که از هدف اجرای آن آگاه هستند اجرا شود؛ میتوان
امیدوار بود که این تصمیم جدید دولت سیزدهم به سرانجام
مطلوبی دست پیدا کند.رییس سازمان خصوصیسازی الزمه
ایــن اقدام را همگرایی بین قوای مختلف و مردم اعالم کرد و
گفت :با اجرای آن شــاهد ثبــات و پیشبینی پذیری اقتصاد
کشور خواهیم بود؛ همچنین کاالهای اساسی دیگر با منطق
درست به دست مردم خواهند رسید.وی اظهار داشت :زمانی
که یارانه به واردکننده اختصــاص پیدا میکند درواقع یارانه
به تولیدکننده خارجی ارائهشــده اســت؛ بنابراین در صورت
ارائه یارانه به مظرفکننده واقعی و نیز تحریک تقاضا در بازار
میتوان گفت که یارانه به صورت غیرمستقیم به تولیدکننده
داخلی داده خواهد شــد.قربان زاده اظهار داشت ۱۰۰ :درصد
موافق این تصمیم درســت دولت ســیزدهم برای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی هستیم و به طور حتم تبعات مثبتی را با خود
در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

پس از جداسازی از خانواده چه طور یارانه بگیریم؟
بعد از اینکه جداســازی انجام شــد ،فرد میتواند به سامانه مراجعه کند و برای
دریافت یارانه ثبت نام کند .اگر فردی در خانواده خود لحاظ شده باشد ،کد ملی
را که وارد کند ،به او گفته میشود که یارانهبگیر است.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران واقعی شدن
دســتمزدها را موجب کاهش آمار تعدیل نیرو و شــکایات
کارگری دانســت و گفت :کســانی که از طریق مشاغل غیر
رســمی درآمدی بین شــش میلیون تا هفت میلیون تومان
داشتند با واقعیتر شدن دستمزدها ،به کار در کارخانه راغب
شــده اند چون عالوه بر بهبود دســتمزد ،از بیمه و آتیه هم
برخوردار می شــوند.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا ،درباره
آمارهایــی که در خصوص آمار کاهش شــکایات کارگری و
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تعدیــل نیروهای کار ابــراز عقیده کرد و گفــت :زمانی که
دستمزد واقعیتر و به هزینههای زندگی نزدیک تر شد انگیزه
کار هم برای کارگران در واحدهای تولیدی بیشــتر شــد .به
طور حتم ریزش نیرو داشتیم ولی اینطور نبوده که فرد بیکار
شــده باشد بلکه فرد قراردادش تمام شده و شغلش را عوض
کرده و در جای دیگری مشغول کار شده است.وی ادامه داد:
در برخی واحدهای صنفی کوچک که نتوانســتند با شرایط
موجود دوام بیاورند ،احتمال ریزش نیروی کار وجود داشــته
ولی افراد منفک شده یا تعدیل شده مشغول کار جدید شده
اند.دبیرکل کانون عالــی انجمنهای صنفی کارگران با بیان
اینکــه در حال حاضر بنگاهها متقاضی نیروی کار هســتند،
افزود :ممکن اســت یک واحد تولیدی نیروی در سن  ۲۵تا
 ۳۰ســال بخواهد ما می گوییم اگر  ۳۱ساله بود باز هم او را
بــه خدمت بگیرند و یا اینکه الزام کردند فرد جویای کار باید
حتما لیسانس باشــد ،یعنی اگر فوق دیپلم باشد نمی تواند

آن کار را انجــام بدهد؟ کارفرما می تواند او را آموزش دهد و
جذب بازار کار کند.ابوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری
بر لزوم ارتقای ســطح مهارت کارگــران ،اظهار کرد :یکی از
ایرادات سازمان آموزش فنی و حرفهای در سالهای اخیر این
بوده که بحث آموزش را به آموزشگاههای آزاد واگذار کرده و
برای کسانی که دنبال مهارت بودند دکان باز کردیم در حالی
که آموزش فنی و حرفهای باید به اصل خود که همان مهارت
اســت برگردد و از شــعار و برگزاری مسابقات مهارت کمی
فاصله بگیریم.این مقام کارگری تصریح کرد :وجود آموزشگاه
آزاد برای آنکه دسترســی مردم به آن تسهیل شود نیاز است
ولــی در حوزه مهارت باید از مدارس و کارخانهها و به تدریج
زندانها و پادگانها شروع کنیم و خوشبختانه سازمان فنی
و حرفهای در دور جدید اقدامات بســیار خوبی انجام داده و
طرحهای قابل توجهی برای افزایش سطح مهارت جویندگان
کار و فارغ التحصیالن درنظر گرفته است.وی گفت :در حال

حاضر  ۹۹درصد کارفرمایان در جست وجو نیروی کار هستند
ولی نیروی کاری که ماهر باشــد چون هزینه آموزش برای
کارفرما نمی صرفد به همین دلیل کارگر را به جای طوالنی
مدت ،ســه ماهه و شش ماهه و یکســاله نگه می دارند مگر
برخی مشاغل مثل پتروشیمی ها یا جوشکاری در اعماق دریا
که دورههای مخصــوص خود را دارد و کارفرما بابت آموزش
آن هزینه می کند.دبیــرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگــران تصریح کرد :در حال حاضر شــخصی که از طریق
مشاغل غیر رسمی درآمدی بین  ۶میلیون تا  ۷میلیون تومان
داشــته با واقعیتر شدن دستمزدها ،به کار در کارخانه راغب
شده است چون می داند عالوه بر افزایش حقوق ،بیمه هست
و آتیــه هم دارد لذا آمارهایی که در خصوص کاهش مقرری
بگیران بیمه بیکاری و یا تعدیل نیرو ارائه می شــود همگی
ناشی از دســتمزدی است که کمی به واقعیت و هزینه های
زندگی نزدیک شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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حامی آلمانی سرسخت پوتین از روسنفت رفت
گرهارد شــرودر ،صداراعظم پیشــین آلمان ،سمت خود به عنوان رئیس هیات مدیره شــرکت نفتی دولتی روسنفت را در پی
درخواســتهای گسترده از وی برای قطع ارتباط با پوتین بر ســر حمله به اوکراین ،رها میکند.به گزارش ایسنا ،شرودر که یک
سوسیال دموکرات نظیر اوالف شولتس ،صدراعظم فعلی آلمان است ،از سال  ۱۹۹۸تا  ۲۰۰۵دولت ائتالفی حاکم را هدایت کرد.
وی پس از امتناع از دوری گزیدن از والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه ،و رها کردن مشــاغل پرمنفعت در شرکتهای انرژی
دولتی روسیه ،مایه شرمساری حزبش شد.روسنفت در بیانیهای اعالم کرد شرودر  ۷۸ساله به این شرکت اطالع داده است دیگر
قادر به ادامه فعالیت در دور جدید نیست .طبق مقررات شرکت روسنفت ،دوره فعالیت شرودر در این سمت قرار بود ماه آینده که نشست ساالنه سهامداران برگزار می
شود و به نامزدهای حضور در هیات مدیره رای داده می شود ،پایان پیدا کند.هنوز معلوم نیست آیا شرودر سمت خود به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته سهامداران
شــرکت نورد اســتریم که خط لوله گازی نورد استریم  ۲را ساخت ،رها خواهد کرد .این خط لوله در فوریه توسط شولتس متوقف شد.شولتس اخیرا فشار بر شرودر
برای کناره گیری از این دو سمت را افزایش داده بود .وی همچنین از تصمیم نمایندگان هم حزبی خود برای گرفتن دفتر شرودر در پارلمان استقبال کرد.بر اساس
گزارش بلومبرگ ،حزب سوسیال دموکرات ماه گذشته از شرودر خواسته بود این حزب را ترک کند و اعالم کرده بود پروسه اخراج وی در جریان است .شرودر که در
انتخابات سال  ۲۰۰۵جای خود را به آنگال مرکل داد ،از پوتین بر سر اقداماتی که در اوکراین انجام شده است ،حمایت و اعالم کرد تصور نمی کند این دستورات از
سوی رئیس جمهور روسیه صادر شده باشد.

گزیده خبر
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان گفت:

هر ساله رشد مصرف با میزان استاندارد آن
فاصله زیادی دارد
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق
اصفهان مهندس مرســل صالحی مدیر دفتر مدیریت
مصرف برق اصفهان در برنامه انتقادی ،اجتماعی گفتگو
هفته عنوان کرد:به طور معمول هر ساله  ۳درصد رشد
مصرف برق داریم که با ورود رمز ارزهای غیر مجاز این
میــزان افزایش پیدا می کند.وی در ادامه گفــت :الگوی مصرف در ایام پیک از
خرداد تا شهریور ماه به علت وجود سیستم های سرمایش  ۳۰۰کیلووات ساعت
لحاظ شــده و در ایام غیر پیک که شــامل دیگر ماههای ســال می باشد ۲۰۰
کیلووات ساعت الگوی مصرف تعیین شده است .مرسل صالحی افزود ۷۰ :درصد
مشترکین مطابق با الگو هستند و  ۳۰درصد باقی مانده غیر الگو می باشند. .خانه
هــای که در آن چند خانوار زندگی می کنند با تماس با  ۱۵۲۱می توانند برای
ی کد خانوار نموده که پس از بازدید
کاهش هزینه های برق مصرفی خود تقاضا 
میدانی کد خانوار اعمال می گردد.
معاون وزیر نیرو:

صنایع هرمزگان باید در اجرای پروژه های
آبرسانی مشارکت کنند
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت :بر اساس
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم شهر
دارای تنش آبی در کشور نخواهیم داشت.
محسن بختیار جمع مدیران زیر مجموعه وزارت نیرو
در استان هرمزگان با تاکید بر تحقق این برنامه افزود:
عالوه بر پایان تنش آبی در شهرها هدف گذاری برای روستاها نیز صورت گرفته
و تا پایان دولت شاخص بهره مندی روستاها باید به  ۹۰درصد برسد.به گفته وی،
نیاز مالی ،برنامه زمانبندی این پروژه ها نیز مشخص شده و برای اجرا به استان ها
ابالغ شده است و امیدوارم مدیران حوزه آب و برق برای تحقق این نقشه راه تمام
تالش خود را بکار گیرند تا برنامه دولت سیزدهم در این زمینه ها محقق شود.
معاون وزیر نیرو ،استفاده از ظرفیت آبشیرینکن ها را مورد تاکید قرار داد و گفت:
اولویت اول محل تامین آب استان هرمزگان باید شیرین سازی آب دریا باشد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:

نشت یابی بیش از  7هزار و  590کیلومتر از
خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز
مدير عامل شركت گاز استان اردبیل از نشتیابی بیش
از  7هــزار و  590کیلومتر از خطوط تغذیه و شــبکه
توزیع گاز در سطح استان اردبیل طی سال  1400خبر
داد.به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل،
سردار اســماعیلی مدیرعامل اين شــركت در جلسه
کنترل پروژه که بصورت غیر حضوری و از طریق وئدیو کنفرانس با ادارات تابعه
برگزار شد ؛ استفاده ایمن از گاز طبیعی را در گرو ارتقاء ضریب اطمینان شبکه
و انشعابات گاز طبیعی عنوان نمود و اظهار داشت :بازرسی های مستمر و نشت
یابی؛ اهمیت بسیار زیادی در برنامه های گاز استان داشته و انجام دقیق عملیات
نشــت یابی و بررسی مستمر خطوط و تاسیسات و پایش از مناطق پر خطر از
طریق  GPSهاي نفرات همراه نشت ياب از به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدر
رفت این ســرمایه ملی جلوگیری نموده است.اسماعيلي به نشت یابی قریب به
 70درصدی انشــعابات گاز طبیعی طی سال گذشته در استان اشاره نمود و در
رابطه با فرآیند کار نشــت یابی نیز افزود :پس از شناســایی موارد نشتی توسط
نفرات نشت یاب  ،موارد نشتی و مخاطرهآمیز در اسرع وقت به واحد بهرهبرداری
اداره گازرســانی اعالم و واحدهای مربوطه در سریعترین زمان ممکن ،نسبت به
رفع نشتی اقدام میکنند.

فعاالن و رابطین روابط عمومی شرکت گاز
مازندران تجلیل شدند
همزمان بــا روز ارتباطات و روابــط عمومی ،تجلیل از
فعاالن و رابطین روابط عمومی شــرکت گاز مازندران
برگزار شد.در این مراسم که جمعی از رابطین و فعاالن
ی استان و ادارات گازرسانی حضور داشتند،
روابط عموم 
سرپرســت شرکت گاز مازندران رشــد و بالندگی نهاد
روابط عمومی را مرهون تالش های جمعی و فعالیت فعاالن این حوزه دانست و
گفت :رسالت فعاالن عرصه روابط عمومی ،برنامه ریزی و واکنشی منطقی برای
هدف گذاری کارهای گســترده روابط عمومی در حوزه های مختلف را رقم می
زند.دکتر مایلی رستمی بخشی از موفقیت هر سازمان در عرصه خدمت به مردم را
منوط به برقراری ارتباط دقیق بین روابط عمومیها و مردم دانست و افزود :روابط
عمومیها در ارتباط برون سازمانی باید صداقت و دقت در اطالعرسانی را مدنظر
قرار دهند.سرپرست روابط عمومی گاز مازندران در این آیین با تاکید بر ضرورت
ارتقای جایگاه روابط عمومی در سازمانها گفت :نگاه سنتی به روابط عمومی باید
از اذهان پاک شــده و نگرش علمی جایگزین شود.سید حمزه عمادی همچنین
پاســخگویی به مطالبات جامعه ،انعکاس مشکالت ســازمان به مردم و دریافت
دیدگاه مردمی را از جمله راههای برقراری ارتباط دوسویه منطقی ذکر کرد.

@sobheqtesad
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www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4910
یکشنبه  1خرداد  20 1401شوال  22 1443می 2022

4

سلیمی:

صنایع بزرگ باید برای تولید برق سرمایهگذاری کنند

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :نباید برق کسبه بازار که مصرف چندانی ندارند برای تامین برق یک
صنعت بزرگ که ســالیانه میلیاردها تومان سود دارد ،قطع شود.حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به
فرا رسیدن فصل گرما به ضرورت مدیریت خاموشی ها تاکید و اظهار کرد :واقعیت این است که ما با کمبود برق مواجه هستیم و
یکی از دالیل اصلی آن نیز عدم سرمایه گذاری در حوزه تولید برق در طول چندین سال گذشته است .دولت قبل در این حوزه
کم کاری داشته است و در خصوص این ترک فعل ،ما منتظر گزارش قوه قضاییه هستیم.وی در ادامه تصریح کرد :برای مدیریت خاموشی ها با توجه به کمبود برقی
که با آن مواجه هســتیم چندین نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صنایع بزرگ نظیر فوالد باید خودشــان در زمینه تولید برق سرمایه گذاری انجام دهند ،این صنایع
سود زیادی دارند که باید این صنایع را واداشت که در بازه زمانی معین برای تولید برق سرمایه گذاری انجام دهند.نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی،
تصریح کرد :از سوی دیگر بعضی از صنایع هستند که حساس به شمار می روند مانند صنعت آلومینیوم .در استان هایی که این صنایع وجود دارند ،وزارت نیرو نباید
برق این صنایع را جزو سهمیه آن استان حساب کند تا به دنبال تامین برق این صنعت با خاموشی در حوزه خانگی مواجه شویم.این عضو هیات رییسه مجلس تاکید
کرد :نباید برق یک کاسب که برق کمی مصرف می کند قطع شود تا برق یک صنعت بزرگ که سالیانه میلیاردها تومان سود دارد ،تامین شود.سلیمی تاکید کرد :برای
خاموشی ها باید اولویت بندی دقیقی صورت گیرد و اگر قرار است خاموشی اتفاق افتد باید یک جدول خاص تهیه شود و بر اساس اولویت بندی ،برنامه ریزی شود.

بازار نفت چین توسط روسیه قبضه میشود؟

چین بی ســر و صدا خرید نفت از روســیه را با قیمت ارزانتر
افزایش داده و جای خالی خریداران غربی که در واکنش به جنگ
در اوکراین ،همکاری تجاری با مســکو را قطــع کرده اند را پر
کرده اســت.به گزارش ایسنا ،این اقدام چین یک ماه پس از آن
انجام می گیرد که این کشــور ابتدا به دلیل نگرانی از واکنشها
به حمایت علنی از روسیه و قرار گرفتن شرکتهای نفتی دولتی
در معرض تحریم ،خرید نفت از روسیه را کاهش داده بود.طبق
برآورد شرکت تحقیقاتی ورتکسا ،واردات نفت دریابرد از روسیه
به چین به حدود  ۱.۱میلیون بشــکه در روز در مه در مقایســه
با  ۷۵۰هزار بشــکه در روز در ســه ماهه نخســت و  ۸۰۰هزار
بشــکه در روز در سال  ۲۰۲۱افزایش پیدا خواهد کرد.یونیپک
که بازوی بازرگانی شرکت دولتی سینوپک به همراه ژنهوا اویل،
زیرمجموعه غول دفاعی نورینکو ،در خرید نفت روســیه پیشرو
است .شرکت لیونا شیپینگ که شرکت ثبت شده در هنگ کنگ
اســت ،اخیرا به واردکنندگان بزرگ نفت روسیه به چین تبدیل
شدهاند .این شرکتها خال ایجاد شده از کنار رفتن خریداران غربی
پس از حمله روســیه به اوکراین را پر کردهاند.آمریکا ،انگلیس
و بعضــی از خریداران نفت بزرگ دیگر واردات نفت روســیه را
مدت کوتاهی پس از آغاز حمله این کشور به همسایهاش ،ممنوع
کردند .اتحادیه اروپا هم در تالش برای نهایی کردن تحریمهای
بیشتر علیه روسیه است که شامل ممنوعیت خرید نفت روسیه
خواهد بود .بسیاری از پاالیشگاههای اروپایی پیش از این خرید
نفت روسیه را به دلیل نگرانی از نقض تحریمها یا واکنش منفی
اذهان عمومی ،متوقف کرده اند.ویتول و ترافیگورا که بزرگترین
شرکتهای بازرگانی کاالی جهان هستند ،خرید نفت از روسنفت
را در آستانه اجرایی شدن مقررات اتحادیه اروپا در  ۱۵مه متوقف
کردند .این مقررات خرید نفت روسیه را مگر در صورت ضرورت
برای تامین نیازهای انرژی اتحادیــه اروپا ،ممنوع می کند.یک
معاملهگر چینی که مایل نبود نامش فاش شود ،به رویترز گفت:
شــرکت گازپروم روســیه صادرات گاز
به فنالند را در پی امتناع این کشــور از
پذیــرش مکانیزم جدیــد پرداخت پول
گاز ،قطع کرد.به گزارش ایســنا ،شرکت
گازپروم اکســپورت به دلیل تحریمهایی
که علیه روســیه بر سر حمله به اوکراین
وضع شــده است ،از کشــورهای اروپایی
خواسته است پول واردات گاز را به روبل
پرداخت کنند اما فنالند حاضر نشد چنین
کاری را انجام دهد.شرکت گازگرید فنالند
در بیانیــه ای اعالم کــرد واردات گاز از
نقطه ورودی ایماترا متوقف شــده است.
ایماترا نقطه ورودی برای گاز روســیه به
فنالند است.شرکت دولتی گازوم فنالند
کــه عمده فروش گاز اســت ،روز جمعه
اعالم کرده بود گازپروم هشدار داده است
جریان گاز از صبح شــنبه متوقف خواهد
شد.گازوم روز شنبه تایید کرد جریان گاز
متوقف شــده است .این شرکت در بیانیه
ای اعالم کرد عرضه گاز طبیعی روســیه
به فنالند تحت قرارداد تامین گازوم ،قطع
شده اســت .از روز جاری ،در طول فصل
تابســتان گازوم تامین گاز طبیعی برای
مشــتریانش را از طریق منابع دیگری از
طریق خط لوله بالتیک کانتکتور انجام می

پــس از خروج ویتول و ترافیگورا که خالیی ایجاد کرد ،وضعیت
تغییر چشمگیری پیدا کرد.
به گفته معامله گران ،قیمت پایین نفت روسیه که در مقایسه با
پیش از آغاز جنگ ،حدود  ۲۹دالر در هر بشــکه ارزانتر است،
فرصت مغتنمی برای پاالیشــگاههای چینی است که با کاهش
حاشیه سود در شــرایط کندی رشد اقتصادی ،مواجه شده اند.
این قیمت بسیار پایینتر از قیمت نفت صادر شده از خاورمیانه،
آفریقا ،اروپا و آمریکاست.چین همچنین حدود  ۸۰۰هزار بشکه
در روز نفت روسیه را تحت قراردادهای دولتی ،از طریق خط لوله

دریافت می کند .این امر واردات نفت از روسیه به چین در ماه مه
را به حدود دو میلیون بشــکه در روز می رساند که  ۱۵درصد از
مجموع تقاضای چین است .برای روسیه فروش نفت کمک می
کند تاثیر اقتصادی تحریمهای غربی مالیم شود.
محمولههای روسی
آمار گمرکی رســمی چین نشــان داد صادرات نفت از روسیه
به چین در آوریل چهار درصد در مقایســه با مدت مشابه سال
گذشــته رشــد کرد و این کشــور در رتبه دومین صادرکننده

جریان گاز روسیه به روی فنالند
قطع شد

دهد .بالتیک کانکتور فنالند را به شــبکه
گاز استونی ،همسایه این کشور وصل می
کند.گازپروم اکســپورت روز جمعه اعالم
کرد جریان گاز به دلیل این که گازوم به
مقررات جدید روسیه برای پرداخت پول
گاز به روبل عمل نکرده است ،قطع خواهد
شد.عمده گاز مورد استفاده در فنالند از
روســیه می آید امــا گاز تنها حدود پنج
درصد از مصرف انرژی ساالنه این کشور
را تشکیل می دهد.اکثر قراردادهای تامین
اروپایی به یورو یا دالر بوده اند و مســکو

پیش از این عرضه گاز به بلغارســتان و
لهستان را پس از مخالفت این کشورها
با شرایط جدید پرداخت پول گاز ،قطع
کــرد.گازوم ،دولت فنالند و شــرکتهای
مصرف کنــده گاز در فنالند اعالم کرده
اند برای قطع عرضه گاز روســیه آماده
شــده اند و این کشــور می تواند بدون
گاز روســیه ،دوام بیاورد.کمیسیون اروپا
هفته گذشــته به اعضای اتحادیه اروپا
اعالم کرد می توانند به خرید گاز روسیه
بدون نقض تحریمهای وضع شــده علیه

این کشور ادامه دهند .این کمیسیون در
دستورالعمل مکتوب رسمی به دولتهای
اروپایــی ،با اقدام شــرکتها برای افتتاح
حساب به روبل در گازپروم بانک موافقت
نکرد اما به طور آشکار اعالم نکرد چنین
اقدامی بــه منزله نقض تحریمها خواهد
بود.بعضــی از خریــداران گاز در اروپــا
مواضع گوناگونی اختیار کرده اند .یونی
پر که بزرگترین واردکننده گاز از روسیه
به آلمان اســت ،اعالم کرد برای عمل به
مکانیزم جدید پرداخت پول گاز روسیه،
یورو را به حساب خود در گازپروم بانک
منتقل می کند .گــروه انرژی انی ایتالیا
هــم هفته جــاری اعالم کرد پروســه
گشــایش دو حساب در گازپروم بانک را
آغاز کرده اســت .گروه نیروی فرانسوی
انژی هم اعالم کــرد پرداخت بعدی به
گازپروم را پیش از پایان ماه طبق توافق
بین دو شــرکت ،به یــورو انجام خواهد
داد.بر اساس گزارش رویترز ،فنالند روز
جمعه اعالم کرد با کرایه یک تاسیسات
ذخیره سازی و مایع سازی گاز شناور از
آمریــکا برای کمک به جایگزینی عرضه
روسیه از ابتدای سه ماهه چهارم امسال
توافق کرده است.

قیمت نفت انگیزه دوباره برای صعود یافت

نفــت در معامالت روز جمعه تحت تاثیــر برنامه اتحادیه
اروپا برای ممنوعیت نفت روســیه و تسهیل قرنطینههای
کرونا در چین که نگرانیهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار
داد ،در قیمت باالتری بسته شــد.به گزارش ایسنا ،بهای
معامالت نفت برنت برای تحویل در ژوئیه  ۵۱سنت معادل
 ۰.۵درصد افزایش یافت و در  ۱۱۲دالر و  ۵۵سنت در هر
بشکه بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریــکا برای تحویل در ژوئن در آخرین روز معامالتش ،با
یک دالر و دو ســنت معادل  ۰.۹درصد افزایش ،در ۱۱۳
دالر  ۲۳ســنت در هر بشــکه بســته شد.وست تگزاس
اینترمدیت برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت .نفت
برنت پس از کاهش حدود یک درصدی در دو هفته قبل،
هفته گذشته حدود یک درصد افزایش داشت.بهای وست

تگزاس اینترمدیت برای تحویــل در ژوئیه ،با حدود ۰.۴
درصد افزایش ،در  ۱۱۰دالرو  ۲۸سنت در هر بشکه بسته
شــد.به گفته ِک ِرگ ارالم ،تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت
 ،OANDAبا توجه با بازگشایی چین و ادامه تالشها برای

تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا ،ریسکها در جهت
صعود قیمتها ماندهاند.در چین ،شانگهای با وجود گزارش
نخســتین مورد ابتال به کووید پــس از پنج روز در خارج
از منطقــه قرنطینه ،تغییری در پایان برنامه ریزی شــده
قرنطینه سراســری این شهر در اول ژوئن اعالم نکرد .بازار
انرژی انتظار دارد لغو قرنطینه در شــانگهای ،تقاضا برای
انرژی را تقویت کند.اتحادیه اروپا امیدوار اســت به توافقی
برای تصویب ممنوعیت واردات نفت روسیه دست پیدا کند
که شامل امتیازاتی برای وابستهترین اعضای این بلوک به
نفت روسیه خواهد بود.شرکت مشاوره  BCAدر یادداشتی
نوشت :احتمال این که تحریم اتحادیه اروپا زودتر از انتظار
اعالم شــود در پی موفقیت آلمان در نصف کردن واردات
نفت از روسیه در مدت بسیار کوتاه ،باال رفته است.

بزرگ نفت به چین پس از عربســتان سعودی قرار گرفت.ورود
نفت روسیه به چین در آوریل به  ۶.۵۵میلیون تن معادل ۱.۵۹
میلیون بشکه در روز رسید که اندکی باالتر از  ۱.۵میلیون بشکه
در روز در مارس و  ۱.۵۳میلیون بشــکه در روز در آوریل ســال
گذشته بود.مجموع واردات نفت چین ماه میالدی گذشته حدود
هفت درصد نســبت به آوریل سال  ۲۰۲۱رشد کرد که با وجود
قرنطینههای گسترده برای مقابله با شیوع کووید ،نخستین رشد
واردات در سه ماه گذشته بود.آمار اخیر ،واردات نفت از ایران در
آوریل را صفر نشان داد اما احتماال ماه آینده اداره گمرک واردات
حدود دو میلیون بشــکه نفت ایران که هفته گذشته در جنوب
چین تخلیه شد را اعالم خواهد کرد.با وجود تحریمهای آمریکا
علیــه ایران ،چین به خرید نفت ایران ادامه داده اســت و گفته
می شــود واردات از ایران حدود هفت درصد از کل واردات نفت
چین را تشکیل می دهد .نفت ایران که اغلب ارزانتر از گریدهای
نفتی رقیب اســت ،باعث شده است ســهم بازار تولیدکنندگان
دیگر نظیر برزیل و تولیدکنندگان غرب آفریقا کاهش پیدا کند.
گمــرک چین واردات نفت از ونزوئال را هم صفر نشــان داد زیرا
شــرکتهای نفتی دولتی از اواخر سال  ۲۰۱۹به دلیل نگرانی از
نقض تحریمهای ثانویه آمریکا ،خرید نفت از این کشور آمریکای
جنوبــی را متوقف کرده اند.اما واردات از مالزی که در دو ســال
گذشته به نقطه انتقال نفت تحریم شده از سوی آمریکا ،تبدیل
شــده است ،بر مبنای ســاالنه  ۸۴درصد رشد کرد و به ۲.۱۶۵
میلیون تن رسید.بر اساس گزارش رویترز ،به نظر میرسد چین
در ماههای آینده واردات نفت به خصوص از روسیه را برای بهره
بردن از تخفیفهای چشمگیر این کشور افزایش می دهد .این امر
احتماال صادرکنندگان دیگر به خصوص ایران و ونزوئال را ناچار
خواهد کرد نفت خود را به قیمت ارزانتری عرضه کنند زیرا چین
که یک مشتری بزرگ است آماده است تحریمهای آماده را برای
خرید از این دو تولیدکننده نادیده بگیرد.

رایزنی وزیر نفت ایران با همتای عمانی
خود در مسقط
جواد اوجی ،وزیر نفت ایران
در روز شنبه  ۳۱اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۱در جریان سفر به
مســقط با «الرومحی» وزیر
انرژی و معادن عمان دیدار و
رایزنی کرد.به گزارش ایسنا،
بنا بر اعالم سفارت ایران در
مســقط  ،در این دیدار طرفین در خصوص توسعه همکاری دو کشور
در زمینه انرژی و پروژههای مشترک تبادل نظر کردند .

تجمع سارهای دردسرساز روی
شبکه های توزیع برق باعث قطعی
لحظهای برق در استان گلستان
سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت که ورود پرندگان مهاجر
از گونه "سار" و نشستن گروهی آنها بر روی سیمهای شبکه برق،
باعث بروز اختالل در  ۴۰درصد از شــبکه  ۲۰کیلو ولت توزیع برق
این شهرستان شد .موســوی افزود؛ کالله  ۶۵۰کیلومتر شبکه ۲۰
کیلو ولت دارد که این روزها نشســتن سارها بر روی سیمهای برق،
ســبب ایجاد اختالل و خاموشــی برق میشــود .به گزارش روابط
عمومی شرکت توزیع برق گلســتان  ،سید احمد موسوی افزود؛در
سالهای گذشــته نیز در فصل بهار سارهای مهاجر بویژه از خراسان
شــمالی با تعداد کمتری وارد گلســتان میشدند ومشکلی خاصی
ایجاد نمیکردند افزود :امسال و سال گذشته با توجه به خشکسالی
شدید استان همجوار ،جمعیت بیشــتری از این پرندگان به استان
وارد که نتیجه گروهی نشســتن آنها روی سیمهای برق ،اختالل در
شــبکه توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشــیهای لحطه ای در شبکه
شــده اند.تجمع این پرندگان روی سیمهای شبکه توزیع برق باعث
قطعی لحظهای شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکههای فرعی
میشــود که با وجود اعزام تیمهای شــرکت برق برای رفع مشکل
خرابیها بهدلیل تعدد موارد خاموشــی ،در برخی مواقع وصل شدن
مجدد برق زمان بیشــتری نیاز دارد .سرپرســت شرکت توزیع برق
گلستان در ادامه بیان داشتند :اقدامات مختلفی مانند تغییر آرایش
شبکه توزیع برق و نصب اسپیسر (فاصله گذار) بین خطوط درمحل
تجمع این پرندگان برای پیشــگیری از بروز اختالل انجام شد اما به
سبب گستردگی شبکه و زیاد بودن تعداد جمعیت سارها همچنان
در نقاط مختلف ایجاد نوســان مینمایند .وی گفت:کالله  ۱۱۷هزار
نفر جمعیت و  ۱۷۵۲کیلومتر مربع وسعت ،و  ۱۲۵۰کیلومتر شبکه
انتقال برق فشار ضعیف و متوسط دارد.
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عدم همخوانی رد دیون با خصوصیسازی

راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است

رییس اتاق بازرگانی ایران در نخســتین رویداد بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران از نحوه خصوصی سازی در کشور
انتقاد کرد و گفت :رد دیون با خصوصی سازی همخوانی ندارد .رد دیون در حقیقت جیب به جیب کردن دولت است.به گزارش
خبرگزاری تسنیم ،غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاستهای اصل  44اظهار کرد :نتیجه اقدامات انجام
شده این است که امروزه بخش های مختلف مانند بخش خصوصی ،تعاونی ،دولت و مجلس از روند خصوصیسازی ناراضی هستند.
درواقع هم خریدار ناراضی است و هم فروشنده.وی ادامه داد :هدف سیاستهای ابالغ شده ،شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی ،بهره وری منابع انسانی ،گسترش مالکیت
در سطح عموم ،ارتقای بنگاهها و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود .اما ارزیابیهای انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد به اهداف درنظر گرفته شده نزدیک نشدیم .درحقیقت به جای آنکه خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند ،روندی معکوس در پیش
گرفته است.رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصالح مسیر ،ما را به جای مناسبی هدایت نمیکند ،تاکید کرد :بزرگترین مشکل موجود ،نگاه بودجهای
به خصوصی سازی است .در این مسیر ،رد دیون نسبتی با خصوصی سازی ندارد و خصوصی سازی به حساب نمی آید.شافعی در پایان خاطرنشان کرد :در شرایط
فعلی فعاالن اقتصادی نمیتوانند ماه های آتی خود را تصور کنند و همین موضوع این ریسک را باال میبرد .حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی
سازی وجود دارد؛ چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.
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رئیس سازمان توسعه تجارت:

ایران در عمان مرکز تجاری تاسیس میکند

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز پیگیریها برای تاسیس مرکز تجاری ایران در عمان خبر داد.به گزارش ایسنا ،با وجود برنامهریزی
ایران برای افزایش میزان تجارت مشترک با کشورهای همسایه و علی رغم روابط سیاسی قدرتمند ،همچنان میزان تجارت مشترک میان
ایران و عمان در سالهای گذشته پایین باقی مانده است.هر چند در سالهای گذشته ،هیئتهای تجاری دو کشور ،مذاکرات گستردهای
را برای افزایش سطح تعامالت تجاری به کار بستهاند اما عمان هنوز در میان اصلیترین شرکای اقتصادی ایران قرار ندارد و میزان صادرات
ایران به این کشور نیز پایین باقی مانده است.علی رضا پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – که در روزهای گذشته به عمان سفر کرده ،برنامههایی برای افزایش تجارت
مشترک میان دو کشور ارائه کرده و به نظر میرسد در سال جاری امکان فراهم کردن مقدماتی برای افزایش سطح این تعامالت وجود خواهد داشت.او با اشاره به سفر یک هیات
تجاری از شرکتهای توانمند ایرانی به کشور عمان و برگزاری نشست تجاری در اتاق بازرگانی مسقط و همچنین برگزاری پاویون ج .ا .ایران در نمایشگاه بینالمللی دکوراسیون،
روشنایی و لوازم خانه و خانهداری عمان ،پیشنهاد کرد کمیته مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ریاست معاونان وزرای دو کشور تشکیل شودمعاون وزیر و رئیس کل
سازما ن توسعه تجارت ایران همچنین پیشنهاد این سازمان به عنوان دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور در زمینه امضای نقشه راه همکاری تجاری بین
ایران و عمان را مطرح کرد که هر دو موضوع مورد استقبال وزیر صنایع ،تجارت و توسعه سرمایهگذاری این کشور قرار گرفت.پیمانپاک با اشاره به موانع توسعه همکاریهای
ی پیش روی وزارتخانهها و نهادهای خصوصی دو کشور خبر داد.
تجاری دو کشور ،از مذاکرات برای رفع مشکالت مربوط به حمل و نقل و مسائل بانک 

کارشناسان پاسخ دادند؛

آیا جنگ جهانی گندم در راه است؟

کشورهای غربی روسیه را به راه انداختن « جنگ گندم » متهم
کردهاند و مسکو را مقصر بحران کنونی میدانند ،اما کارشناسان
میگویند که روسیه تنها مسئول تشدید بحران نیست یا اگر هم
هست ،داوطلبانه نیست.به گزارش ایلنا؛ قیمت گندم طی دو ماه
گذشــته به باالترین حد خود رسیده است زیرا تولیدکنندگان
بزرگی مانند روســیه ،قزاقســتان و هند صادرات خود را برای
محافظت از بازارهای داخلی خــود لغو کردند .این باعث ترس
از ناامنی غذایی و گرسنگی در سراسر جهان شده است.به گفته
کارشناســانی که با روزنامه ایزوستیا روسیه صحبت کردند ،از
ابتدای سال جاری قیمت گندم بیش از  60درصد افزایش یافته
است .آنها میگویند که این افزایش به دلیل درگیری بین روسیه
و اوکراین اســت که تقریباً یک ســوم صادرات گندم جهان را
تامین میکند.در فصل  2022-2021که در ژوئیه سال گذشته
آغاز شــد ،تامین کنندگان روسی  16درصد از صادرات جهانی
گندم و تولیدکنندگان اوکراینی  10درصد را به خود اختصاص
دادند .اما به دلیل درگیری هر دو کشور صادرات گندم را ممنوع
کردند .در فوریه روسیه صادرات تمام غالت (گندم ،چاودار ،جو
و ذرت) به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراســیا ( )EAEUرا تا 30
ژوئن محدود کرد .در همین حال ،اوکراین تنها بندر باقی مانده
خود در اودسا رابسته است.تحریمهای ضد روسیه شرکتهای
بینالمللی را مجبور به قطع روابط تجاری طوالنی مدت و ترک
روسیه کرد که باعث اختالل در عرضه شده است .مثال ،اتحادیه
اروپا اخیرا ً همکاری با بندر تجاری دریایی نووروسیسک دریای
ســیاه را که بیش از نیمی از غالت صادراتی از طریق آن حمل
میشــود ،ممنوع کرده است.عالوه بر این ،در پی تصمیم مسکو
مبنی بر ممنوعیت صادرات ،قزاقســتان نیز با محدودیتهای
خاص خود از این اقــدام پیروی کرد ،در حالی که در اوایل ماه
جــاری ،هند نیز صادرات گندم را لغو کــرد و اعالم کرد که «
امنیت غذایی هند ،همســایه و سایر کشورهای آسیبپذیر در

خطر است».پس از انتشار این تصمیم دهلی نو ،قیمت آتی گندم
در شیکاگو با  6درصد افزایش به  12.47دالر در هر بوشل رسید
که باالترین ارزش آن در دو ماه گذشته است و قیمت گندم در
اروپا به باالترین حد تاریخی حدود  461دالر در هر تن رســید.
بحران غالت در سراســر جهان احساس میشود ،اما شدیدتر از
همــه در آفریقا ،که  90درصد نیازهای خــود را به صادرات از
منطقه دریای ســیاه متکی است .ماه گذشته ،آنتونیو گوترش،
دبیر کل ســازمان ملل متحد هشدار داد که یک پنجم بشریت
به دلیل وضعیت فعلی در بازار گندم در خطر فقر و گرســنگی

کدام کاالی ایرانی در جهان بیشترین
مشتری را دارد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین
گزارش خود به بررســی وضعیت
تجارت خارجی کشور در فروردین
ماه ســال جاری پرداخته است.به
گزارش ایســنا ،بر اساس آمارهای
ارائه شده در فروردین ماه ،میزان
کل تجارت ایران  ۶.۵میلیارد دالر
بوده که از این عدد  ۳.۷میلیارد دالر مربوط به صادرات و  ۲.۸میلیارد
دالر مربوط به واردات بوده است .همچنین از نظر وزنی ،تجارت ایران
در نخستین ماه سال جاری  ۹.۶میلیون تن بوده که  ۷.۳میلیون تن
آن مربوط به صادرات و  ۲.۳میلیون تن مربوط به واردات بوده است.
اتفاق مهمی که در ســال جاری رخ داده ،مثبت شدن تراز تجاری
کشور است .در شــرایطی که در دو سال گذشته تراز تجاری ایران
منفی بود ،در فرودین ماه با افزایش پنج برابری مثبت  ۸۷۵میلیون
دالر شــده اســت .صادرات ایران در این مدت از نظر ارزشی حدودا
 ۲۵درصد افزایش یافته اســت و واردات نیز افزایشی یک درصدی
را ثبت کرده است.بررســیها نشان میدهد که حدود  ۵۴درصد از
کل صادرات ایران بــه  ۱۰کاال اختصاص دارد .در میان محصوالت
صادراتی کشــور در فرودین ماه ،پروپان مایع شده ،اوره ،روغنهای
سبک ،متانول ،بوتان مایع شده ،پلی اتیلن ،شمش آهن و فوالد و قیر
نفت اصلیترین کاالهایی بوده که بیشترین مشتری را داشتهاند.در
فهرست اصلیترین کاالهای وارداتی نیز گندم معمولی ،گوشی تلفن
همراه ،برنج ،ذرت دامی ،دانه ســویا ،تراکتورهای جادهای ،کنجاله و
اکســید آلومنیوم محصوالتی بوده که ایران در این مدت به کشور
وارد کرده است.آنچه در میان شرکای تجاری ایران به ثبت رسیده،
همچنان نشان از نقش پررنگ چین دارد .این کشور در فروردین ماه
نزدیک به  ۱.۳میلیارد دالر از ایران واردات داشــته که  ۳۵درصد از
کل صادرات ایران به حساب میآید .همچنین میزان واردات چین از
ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  ۳۲درصدی را تجربه
کرده است.در دیگر تغییر رخ داده ،امارات متحده عربی ،جایگاه دوم
صادرات کاالی ایران را به خود اختصاص داده و با افزایش  ۶۰درصد
جایگاه عراق را گرفته است .ترکیه و افغانستان نیز دیگر کشورهایی
هســتند که از ایران بیشــترین واردات را داشتهاند.در میان مبادی
وارداتــی اما همچنان امارات متحده عربی بیش از  ۲۷درصد از کل
واردات ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین ،ترکیه ،هند
و آلمان قرار دارند .هندوستان که در سال گذشته در میان شرکای
اصلی تجاری ایران نبوده به این فهرســت راه پیدا کرده و جانشین
سوییس و روسیه شده است.

قرار دارند.کشــورهای غربی روســیه را به راه انداختن « جنگ
گندم » متهم کردهاند و مسکو را مقصر بحران کنونی میدانند،
اما کارشناسان میگویند که روسیه تنها مسئول تشدید بحران
نیســت یا اگر هم هست ،داوطلبانه نیســت .روسیه صادرات را
ممنوع نکرده اســت ،اما برای حفاظت از بازار داخلی ،عوارض و
سهمیههای موقتی را وضع کرده است .در مورد اوکراین ،غالت
آن تحت پوشش کمک اتحادیه اروپا به طور فعال از انبار خارج
میشود .جوزپ بورل ،دیپلمات ارشد اتحادیه اخیرا ً اظهار داشت
کــه باید به اوکراین کمک کرد تا بــه تولید و صادرات غالت و

گندم ادامــه دهد و از آنجایی که انبارهــای اوکراین اکنون پر
است ،باید آنها را خالی کرد تا جایی برای محصول جدید ایجاد
شود.ایزوســتیا به نقل از کارشناسان اشاره میکند که روسیه و
اوکراین تنها صادرکنندگان کلیدی گندم در جهان نیستند .سایر
تولیدکنندگان میتواننــد بازار جهانی را از بحران نجات دهند،
بــه عنوان مثال ایاالت متحده و کانــادا که به ترتیب  26و 25
میلیون تن گندم یا حدود  25درصد از صادرات جهانی را صادر
میکنند .دیگر تولیدکنندگان عمده غربی فرانسه ( 19میلیون
تــن) و آلمان ( 9.2میلیون تن) هســتند .با این حال ،به گفته
تحلیلگران ،بعید است این کشورها غالت خود را با افراد نیازمند
تقسیم کنند و امنیت غذایی خود را در اولویت قرار دهند.یکی
دیگر از کارشناســان ،رئیس بخش تحلیل شــرکت تحقیقاتی
 NTechداریــا آکیمووا ،میگوید این کشــورها میخواهند مواد
خــام خود را حفظ کنند تا از اقتصاد خود در برابر افزایش تورم
محافظت کنند.کشورهای تولیدکننده برای حفظ خود در داخل
کشور از گرسنگی و کاهش تورم خود ،سعی در حفظ مواد خام
دارنــد .این روزنامه به نقل از آکیمووا گزارش داد ،از آنجایی که
در صورت بی ثباتی ارز و در واقع هر بیثباتی ،همیشــه داشتن
مواد خام سود بیشتری نســبت به پول نقد دارد؛ ارزش آن به
سرعت ارز کاهش نمییابد.کارشناسان تا حد زیادی نمیتوانند
پیش بینی کنند که وضعیت بازار گندم چگونه بیشــتر خواهد
شد .از یک سو ،به گفته ویکتور تونف ،تحلیلگر ارشد Ingosstrakh
 ،Investmentsمشکالت مربوط به تامین کاالی تولید شده به طور
گسترده مانند گندم به احتمال زیاد با برداشت جدید و همچنین
بازگرداندن منابع از اوکراین و روسیه یک بار حل خواهد شد.از
سوی دیگر ،مشخص نیست که چقدر طول میکشد تا مناقشه
حل شود .برخی کارشناسان مدعی هستند که کشورهای غربی
در مقطعــی مجبور خواهند شــد از روســیه بخواهند در ازای
برداشته شدن تحریمها ،منابع گندم خود را به اشتراک بگذارد.

مستاجران با پول رهن امسال ،سه سال پیش خانهدار میشدند

افزایش اجارهبهای حاشیه نشینها به دلیل رشد تقاضا
عضو اتحادیه مشــاوران امــاک با بیان
اینکه افزایــش تقاضا در حاشــیه تهران
باعث افزایش اجارهبهای حاشیه نشینها
شده ،گفت :در این شرایط دولت پیشنهاد
وام  100میلیــون تومانــی بــرای ودیعه
را مطرح کــرده و نه تنها کــه این مبلغ
امــروز کفاف پول رهــن را نمیدهد بلکه
اساســا مستاجران دسترســی به این وام
را ندارند و در ســال گذشــته کمتر از 10
درصد مســتاجران موفق بــه دریافت وام
ودیعه شدند.ســعید لطفی در گفتو گو
با خبرنــگار اقتصادی ایلنــا درباره برنامه
وزارت راه و شهرســازی مبنــی بر صدور
کارت فعالیت برای تمام مشــاوران امالک
و رصد قراردادهای اجاره و خرید و فروش
اظهار داشت :این برنامه و پیشنهاد وزارت
را ه و شهرســازی شدنی نیست چراکه اوال
مشاوران امالک زیر مجموعه وزارت را ه و
شهرسازی نیستند و وزیر راه و شهرسازی
مقام تصمیم گیرنده برای مشاوران امالک
نیست .مشاوران امالک زیر مجموعه وزارت
صمت هستند و سیاستگذار فعالیتهای
مشــاوران امالک محســوب میشود.وی
ادامه داد :وزارت راه و شهرسازی به دنبال
آزمون و خطا است در حالی که سامانه کد
رهگیری امروز فعال است و میتواند همین
اهدافی که وزارت راه و شهرســازی دنبال
میکند را محقق ســازد اما این سامانه در

حــال حاضر ضعفهایــی دارد که دولت
در تکمیل این ســامانه و برطرف سازی
ایرادهــا باید به مشــاوران امالک کمک
کند.عضو اتحادیه مشاوران امالک افزود:
در حال حاضر از ســر ناچاری برای صدور
کد رهگیری به جای کد ثبتی که چیزی
شبیه که کدملی است ،کد پستی دریافت
میشــود ،در حالی که ایــن امکان وجود
دارد افراد با تغییر کد پســتی چندین کد
رهگیری اخذ کنند و اساسا باید مبنای کار
کد ثبتی باشد در اختیار مشاوران امالک
قرار نمیگیرد .لطفی گفت :از سوی دیگر
وزارت اقتصاد بدون کد رهگیری پاســخ
اســتعالمات معامالت را میدهد و اساسا
با ســازو کار فعلی بــرای معامالت به کد
رهگیری نیازی نیســت چراکه دفترخانه
نامهای به وزارت اقتصاد ارســال میکنند
و اســتعالمات از همین طریــق انجام و
بدون کد رهگیری اســتعالمات داده می
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شــود که اقدام اشتباهی است.وی با بیان
اینکه اگر ارگان هــای دولتی در تکمیل
سامانه کد رهگیری همراهی کنند دیگر
نیازی به کارت فعالیت نیست ،ادامه داد:
کــد رهگیری دقیقا میتوانــد اهداف در
نظر گرفتــه از جمله رصد معامالت را در
بازار محقق کنند و دولت باید به ســمتی
حرکت کند که تمام مشاوران امالک ملزم
به صدور یا اخــذ کد رهگیری برای تمام
معامالت شــوند .عضو اتحادیه مشاوران
امالک تاکیــد کرد :کد رهگیری میتواند
نشانگر ســابقه موجران هم شــود و اگر
افزایش قیمت نامعقول در اجاره داشــته
باشد مانند سوءســابقه برای موجر ثبت
شود در این شــرایط دولت میتواند بازار
اجاره را هم کنترل کند.لطفی با اشاره به
افزایش غیر منطقــی اجارهبها در تهران
اظهار داشــت :امروز شــاهد شاهد جابه
جایــی و نــزول منطقه ســکونت خانوار

هســتیم به طــوری که خانــواری که در
شمال تهران سکونت داشــتند به مرکز
شهر و خانواری که در مرکز شهر مستاجر
بودند به جنوب تهران و خانوار ســاکن در
جنــوب تهران به حاشــیه و حومه تهران
منتقل شــدهاند و دقیقــا افزایش قیمت
اجاره در شــهر تهران به طور مستقیم بر
روی نرخ کرایه واحدهای حاشــیه تهران
هم اثر گذار است و حاشیه نشینها هم با
معضل افزایش اجاره مواجهاند .وی ادامه
داد :خط فقر باالتر آمده و خانوار بیشتری
زیر خــط فقر قرار گرفتند .بخش عمده از
درآمــد خانوار صرف هزینههای مســکن
میشــود به طوریکه خانوار با مبلغ رهن
امسال ،سه سال پیش میتوانستند صاحب
خانه شــوند .این در حالی است که درامد
خانوار در حــد افزایش هزینهها باال نرفته
و خط فقر عمیقتر شدهاست.عضو اتحادیه
مشاوران امالک با بیان اینکه افزایش تقاضا
در حاشیه تهران باعث افزایش اجارهبهای
حاشیه نشینها شده ،گفت :در این شرایط
دولت پیشــنهاد وام  100میلیون تومانی
برای ودیعه را مطرح کــرده و نه تنها که
این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمیدهد
بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام
را ندارند و در ســال گذشــته کمتر از 10
درصد مســتاجران موفق بــه دریافت وام
ودیعه شدند.

سرمایهگذاری  ۵.۵میلیارد دالری هیوندای در آمریکا
گروه خودروســازی هیوندای موتور کره جنوبی ۵.۵ ،میلیارد دالر برای ســاخت وسایل نقلیه الکتریکی و باتری در ایاالتمتحده سرمایهگذاری میکند.به گزارش ایسنا ،گروه
خودروسازی هیوندا اعالم کرد که قصد دارد حدود  ۵.۵۴میلیارد دالر برای ساخت اولین خودروی اختصاصی کامل الکتریکی و تاسیسات تولید باتری خود در ایاالتمتحده
ســرمایهگذاری کند.این شــرکت در بیانیهای افزود که هیوندا در اوایل سال  ۲۰۲۳تاسیسات جدید خود در گرجستان را راهاندازی خواهد کرد و انتظار میرود تولید تجاری
خود را در نیمه اول سال  ۲۰۲۵با ظرفیت ساالنه  ۳۰۰هزار دستگاه برقی آغاز کند.گروه خودروسازی کرهجنوبی اعالم کرد که قصد دارد حدود  ۸۱۰۰شغل ایجاد کند .گروه
خودروسازی هیوندا افزود که کارخانه تولید باتری از طریق یک مشارکت راهبردی ایجاد خواهد شد که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

گزیده خبر
جعفری در نشست کارگروه کنترل مدیریت فوالد مبارکه اعالم کرد:

برنامه های توسعه ای فوالد مبارکه تا مرحله
جهانی شدن ،پیش رود
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :برنامه های توسعه ای فوالد مبارکه تا مرحله
جهانی شــدن ،همچنان پر فروغ پیش رود.به گــزارش روابط عمومی ایمیدرو،
وجیه ا ...جعفری در نشست کارگروه کنترل مدیریت شرکت فوالد مبارکه با بیان
این مطلب ضمن تشــکر از ارائه گزارش مثبت این شرکت اظهار داشت :تحقق
چشــم انداز این شــرکت تا  1410مبنی بر اجرای طرح های توسعه ای با نگاه
جدید به تامین زنجیره باالدســتی و پایین دستی 8( ،میلیارد یورو و  170هزار
میلیارد تومان سرمایه) ،با مدیریت مناسب امکان پذیر است.وی ادامه داد :توسعه
مجتمع فوالد مبارکه ،یک دغدغه ملی است و ایمیدرو همه تالش خود را برای
فراهم ســاختن بستر این روند اعم از تامین مواد اولیه ،زیرساخت ها ،رفع موانع
انتقال آب خلیج فارس ،نوســازی و فناوری و … به کار می گیرد.رئیس هیات
عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه برنامه افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه برای
توسعه ،اقدامی مناسب است ،تصریح کرد :نگاه ایمیدرو به موضوع سود به عنوان
سهامدار ،این است که این سازمان هیچ سودی درخواست نمی کند و تمایل دارد
این سود ،به افزایش سرمایه شرکت اختصاص یابد چرا که معتقدیم این اقدام به
نفع شرکت ،اجرای طرح ها و در کل ،به نفع کشور است.
معاون بازاریابی و فروش سایپا:

نبود هیچ گونه محدودیت در این طرح باتوجه
به افزایش تولید روزانه  1800دستگاه
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت :گروه خودروسازی سایپا
برای تحقق برنامه ابالغ شــده در خصوص قانون حمایــت از خانواده و جوانی
جمعیت با توجه به تحقق برنامه های تولید مطابق سیاست های وزارت صمت،
هیچ محدودیتــی در اجرای طرح قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت
ندارد .به گزارش سایپانیوز ،حسین کاظمی در برنامه میز اقتصاد با بیان مطلب
فوق افزود :گروه خودروســازی سایپا در طرح جدید فروش در سامانه یکپارچه،
ظرفیت قابل توجهای برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
براساس برنامه تولید؛ به میزان  ۳۵هزار دستگاه در نظر گرفته است.او تاکید کرد:
پس از ابالغ مصوبه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای
اسالمی ،در گروه خودروسازی سایپا از سال گذشته تاکنون  ۸طرح اجرا کرده ایم
و تاکنــون تعداد  3500نفردر طرح حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ثبت نام
نهایی خودرو را انجام داده اند.کاظمی با اشاره به تولید به صورت «عبور مستقیم
 ۸۵درصدی» محصوالت گروه ســایپا گفت :با تولید روزانه  ۱۸۰۰دستگاه که با
تالش کارگران ،مهندســان و مدیران گروه سایپا محقق شده؛ هیچ محدودیتی
بــرای ثبت نام از متقاضیان در اجرای طرح حمایت از خانواده وجوانی جمعیت
نداریم.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان؛

چابهار ،فرصتی بیبدیل برای تجارت و
ترانزیت قزاقستان است
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان
و بلوچســتان گفت :چابهار ،فرصتی بیبدیل
بــرای تجــارت و ترانزیت کشــورهای حوزه
مشترکالمنافع از جمله قزاقستان است که از
طریق این بندر راهبردی میتوانند به آبهای
آزاد دسترســی مناسبی داشته باشــند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ،ناصر روانبخش روز چهارشنبه
در دیــدار با رئیس بندر آکتائو قزاقســتان در چابهار اظهار داشــت :با توجه به
اهمیت بندر آکتائو و کوریک در تبادالت تجاری ایران و قزاقســتان و موقعیت
راهبردی بندر چابهار ،می توانیم از این ظرفیت برای توسعه همکاریهای حمل
و نقلی و ترانزیت دو کشــور استفاده کنیم.آبای توریکپنبایف رئیس بندر آکتائو
نیز در این دیدار با اشــاره به عالقمندی تجار و بازرگانان قزاقی برای اســتفاده
از مســیر ایران برای ترانزیت ،گفت :ما از ظرفیتهای بنادر ایران در شــمال و
جنوب بازدید کردیم و اکنون به چابهار آمدهایم تا با زیرساختهای این منطقه
آشــنا شویم.وی ادامه داد :برای فعال کردن این کریدور ،باید هماهنگیها میان
بخشهای مختلف مرتبط با ترانزیت را افزایش دهیم و برنامهریزی داشته باشیم.
چابهار ظرفیت بزرگی برای تقویت ارتباط میان آسیای مرکزی با هند و جنوب
آسیا اســت.در این بازدید حسین شهدادی معاون امور بندری اداره کل بنادر و
دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز با ارائه توضیحاتی گفت :اسکله بندر شهید
بهشتی چابهار توانایی پهلوگیری کشــتیهای اقیانوسپیما را دارد و از مناطق
آزاد اقتصادی ایران بهشمار میرود.وی اضافه کرد :بندر چابهار به دلیل موقعیت
راهبردی ،که نزدیکترین راه دسترســی کشورهای محصور در خشکی آسیای
میانه همچون «افغانســتان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و
قزاقســتان» به آبهای آزاد بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است.شــهدادی
تصریح کرد :سازندگی و سرمایهگذاری فراوانی در این بندر انجام میشود ،ساخت
اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتیهای اقیانوسپیما ،احداث راهآهن به
سوی آسیای میانه و همچنین احداث شهرک فرودگاهی این بندر را به یکی از
مهمترین شاهراههای کریدور شمال  -جنوب بازرگانی جهانی تبدیل کرده است.
هیات بندری و اقتصادی قزاقستان ،قبل از این دیدار از اسکله های شهید بهشتی
و شهید کالنتری بندر چابهار بازدید کردند و با امکانات و چگونگی فعالیتها در
بنادر چابهار آشنا شدند.
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معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

جزئیات مذاکره بدهکاران  ۵۰۰میلیاردی با بانکها

معــاون امور بانکی ،بیمه و شــرکتهای دولتــی وزارت اقتصاد
درباره آخریــن وضعیت ابربدهکاران بانکــی گفت :طبق آخرین
آمار دریافتی از بانکها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها منتشر
شده ،برای مذاکره با بانکها وارد عمل شدهاند که مبلغ بدهی آنها

بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان است و بعداز مذاکره با بانک و تعیین
تکلیف نهایی مبالغ تصفیه شده اعالم خواهد شد .عباس حسینی
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :طبق بند د تبصره  ۱۶قانون بودجه
ســال جاری ،بانک مرکزی فهرست تسهیالت و تعهدات کالن و
مرتبط کلیه بانکها را منتشر کرده که برخی از اطالعات بانکها
منتشر نشده است که باید پیگیری الزم از بانک مرکزی انجام شود.
وی افزود :وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابالغی به بانکها موسسات
اعتباری را مکلف کرده تا فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آنها
(اعم از اصل ،سود و وجه التزام) بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان است
و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیالت
گیرنده ،شناســه ملی ،نام گروه ،مبلغ اصل ،مبلغ سود ،مبلغ وجه

گزیده خبر
با حضور مسئوالن بنیاد یاس و جمعی از مقامهای محلی؛

سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای
استان لرستان افتتاحشد
با حضور مسئوالن بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری و جمعی
از مقام های محلی ،ســه مدرسه در سه روســتای استان لرستان افتتاح شد.به
گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،سه مدرسه کیمیای دانش شامل
یک مدرســه در روستای مگسان شهرســتان بروجرد ،یک مدرسه در روستای
بگ وردی علیا از توابع بخش خاوه شهرســتان دلفان و یک مدرسه در روستای
سرتپه شهرستان بروجرد است.مدارس مذکور در مناطق کمتر برخوردار استان
لرســتان توسط بنیاد نیکوکاری یاس وابســته به گروه مالی گردشگری احداث
شــده است .در مراسم افتتاح این مدارس ،مرتضی خامی مدیرعامل سابق بانک
گردشگری و مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری
ایران «سمگا» ،امامان جمعه این مناطق ،بخشداران ،مسئوالن آموزش و پرورش،
مسئوالن اداره کل نوسازی مدارس و نماینده انجمن خیرین مدرسهساز حضور
داشتند.
سرپرست بانک سینا در افتتاح شعبه بندر شهید رجایی:

لزوم استفاده از ظرفیت های دروازه
تجارت جهانی
سرپرست بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه این بانک در بندر شهید رجایی لزوم
تالش در جهت حمایت از تولید با استفاده از ظرفیت های دروازه تجارت جهانی
را مورد تاکید قرار داد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا ،دکتر صفایی مزید
در مراسم افتتاح این شعبه با اشاره به اینکه بندر شهید رجایی یکی از مهمترین
بنادر کشــور محسوب می شود ،گفت :منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
مســیر حمل و نقل بین المللی با ویژگی های منحصر بفردی اســت که ضمن
مبادله با بندرهای معــروف بین المللی تقریباً نیمی از تجارت ایران را به عهده
دارد و افتتاح شعبه بانک سینا در این منطقه می تواند دستاوردهای مطلوبی به
همراه داشته باشد.وی افزود :ضروری است همکاران از امکانات بالقوه و بالفعل و
پتانسیل باالی این منطقه که به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی
آن به آب های آزاد بین المللی ایجاد شــده ،در جهت دستیابی و تحقق اهداف
بانک تالش نمایند.

استاندار اردبیل ؛حمایت از بانک توسعه
تعاون از اولویت های کاری ماست
استاندار اردبیل در نشست با سرپرست بانک توسعه تعاون گفت  :حمایت از بانک
توسعه تعاون یکی از اولویت های اصلی و اساسی ما در راستای کمک به اشتغال
آفرینی و اشتغال پایدار در اســتان است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
تعاون اســتان اردبیل ,عاملی استاندار اردبیل با اشاره به میزان باالی بیکاری در
این استان به حمایت بیش از پیش این بانک از طرح های اقتصادی تاکید کرد
.وی با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی با دریافت تسهیالت ارزان می
توانند با توســعه واحدهای تولیدی و راه اندازی واحدهای راکد  ،کمک شایانی
به رشد و پیشرفت اقتصادی اســتان داشته باشند افزود :مقرر شده است مبلغ
۵٠٠٠میلیارد ریال از ســوی بانک توسعه تعاون از محل مصوبات سفر ریاست
جمهوری برای طرح های اشتغالزایی و تبصره های مربوط به صندوق توسعه ملی
به استان های کمتر برخوردار از جمله اردبیل اختصاص داده شود که انتظار می
رود در اعطای این تسهیالت به فعالین اقتصادی استان تسریع شود .
مدیرعامل بانک دی در نشست همکاران و همیاران روابطعمومی:

روابط عمومی آینه تمامنمای سازمان است
مدیرعامل بانک دی در نشست همکاران و همیاران روابطعمومی بر شفافیت و
داشتن نگاه تخصصی در فعالیتهای روابط عمومی بانک تأکید کرد.به گزارش
روابطعمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل ،در نشستی که به مناسبت
روز جهانــی ارتباطــات و روابطعمومی باحضور رییــس و اعضای هیات مدیره
؛تعدادی از معاونین مدیرعامل ؛مدیران امور و روسای ادارات مرکزی و همیاران
روابط عمومی به صورت حضوری و برخط برگزار شــد گفت:روابط عمومی آینه
تمامنمای ســازمان اســت و مهمترین انتظار مدیران از روابطعمومی انعکاس
انتظارات مشتریان و کارکنان به مدیران و بلعکس انتقال دیدگاههای مدیریت به
بدنه سازمان و ذینفعان است.

چگونه از بانک قرضالحسنه مهر ایران وام
 ۱۰۰میلیون تومانی دریافت کنیم؟
ک قرض الحســنه مهر ایــران به منظور تامین کمبود نقدینگی مشــتریان
بان 
خــود در زمینه خرید کاالهای ایرانی ،وا م فــوری ارائه میدهد.به گزارش بانک
قرض الحســنه مهر ایــران ،وام خرید کاالی این بانــک در قالب طرحی به نام
«کاال کارت» به افراد واجد شــرایط پرداخت میشود .مشــتریان با استفاده از
 ۱۰۰میلیون تومان وام فوری امکان خرید کاال از فروشــگاههای طرف قرارداد
بانک قرض الحســنه مهر ایران را دارند.این تســهیالت قرض الحســنه بوده و
فقط کارمزد  ۴درصد ســاالنه به آن تعلــق میگیرد .مدت زمان بازپرداخت وام
به انتخاب وام گیرنده تعیین شــده اســت اما سقف آن  ۲۴ماه است.متقاضیان
میتوانند برای دریافت اطالعات بیشــتر به صفحه این طرح در وبسایت بانک
به آدرس  https://qmb.ir/R-E۴EpaNMمراجعه کنند.
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التزام ،نرخ سود ،دوره بازپرداخت(ماهانه) ،دوره تنفس(ماهانه) ،نوع
و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر کنند.

تکمیل فهرست ابربدهکاران تا پایان سال
معــاون وزیر اقتصاد ادامه داد :ایــن اطالعات باید بهصورت کامل
در دســترس عموم قرار گرفته و بهصورت فصلی نیز بهروزرسانی
شــود که انتظار داریم حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود.
وی درباره اقدامات انجام شــده برای وصول مطالبات از بدهکاران
معرفی شده ،گفت :اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده
است؛ برای نمونه میتوان به دعاوی حقوقی و قضایی علیه بدهکار
بدحســاب ،مطرح شــدن موضوعات در کمیته فرادستگاهی در

بانک مرکزی ،تشــکیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحساب
اشــاره کرد .معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار دریافتی از بانکها برخی از
بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده برای مذاکره با بانکها وارد
عمل شدهاند که مبلغ بدهی آنها بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان است
و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ تصفیه شــده
اعالم خواهد شد.
اعالم برنامهها برای کاهش معوقات بانکی
حســینی افزود :طبق راهبردهای ابالغی وزارت اقتصاد ،موسسه
اعتباری مکلف شــده اســت تا برنامه عملیاتی  ۳ســاله وصول
مطالبــات غیر جــاری خود ،به تفکیک نــوع ،زمانبندی و نحوه
وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این راهبرد ،به وزارت
تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری
اقدام کند ،بهطوریکه نســبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده

6

تسهیالت اعطایی ( )NPLبه صورت پلکانی کاهش یابد .وی با بیان
اینکه کاهش مطالبات غیرجاری ریشــه در رفع ایجاد آن دارد و
صرف اقدامات تنبیهی نمی تواند مفید باشــد ،نســبت مطالبات
غیرجاری در شــبکه بانکی را حدود  ۶الــی  ۷درصد اعالم کرد.
طبق این گزارش ،پس از اینکه انتشار اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱
بانک دولتی با واکنشها و انتقاداتی مبنی بر عدم انتشــار اسامی
ابربدهکاران بانکهای خصوصی ،کامل منتشــر نشــدن اسامی
و نحوه انتشــار مستقیم اسامی توســط بانکها مواجه شد؛ بانک
مرکزی در اواخر فروردینماه آمار مقدماتی تســهیالت و تعهدات
کالن (از بانکهایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه
ســال  ۱۴۰۰را منتشــر کرد.البته ،به این لیست منتشر شده نیز
انتقادات پیشین همچنان وارد است زیرا این فهرست فقط شامل
اطالعات بدهکاران  ۱۴بانک خصوصی و دولتی است که براساس
اعالم بانک مرکزی قرار است به تدریج همزمان با دریافت اطالعات
از سایر بانکها جدول مربوطه تکمیل شود.

چرا حسابهای تجاری و شخصی جدا میشود؟

آنطور که مسئوالن ســازمان امور مالیاتی میگویند ،قرار است
در خردادماه ســال جاری در راســتای آماده کــردن مقدمات
اجرای قانون پایانههای فروشــگاهی و سامانه مؤدیان ،تفکیک
حســابهای تجاری و شخصی آغاز شود که در این بین چرایی
این اقدام مورد ســوال اســت.به گزارش ایسنا ،در سال گذشته
اتصال دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیک
بــه پروندههای مالیاتی به منظور فراهمســازی مقدمات قانون
پایانههای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان اجــرا و حدود هفت
میلیــون کارتخوان به پروندههای مالیاتی متصل و تقریبا ســه
میلیون کارتخــوان نیز غیرفعال شــدند.اکنون قرار اســت تا
حســابهای تجاری و شخصی تفکیک شــوند که طبق اعالم
ســازمان امور مالیاتی این اقدام در خردادماه آغاز خواهد شــد
و در پی این اقدام ،صاحبان حسابهای تجاری باید به سازمان
امور مالیاتی تجاری بودن حســاب خــود را اعالم کنند.در این
بین ،چرایی تفکیک حســابهای تجاری و شــخصی به قانون
پایانههای فروشگاهی و ســامانه مؤدیان تصویب شده در سال
 ۱۳۹۸برمیگردد که براساس آن ،کلیه صاحبان مشاغل (صنفی
و غیرصنفی) و اشــخاص حقوقی موضــوع فصلهای چهارم و
پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶
بــا اصالحات و الحاقات بعدی آن ،باید به ترتیبی که ســازمان
مقرر میکند ،نســبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند
و خردهفروشــیها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با
مصرف کننده نهائی ارتباط دارند ،عالوه بر عضویت در ســامانه
مؤدیان ،موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز
هســتند.اما استفاده از پایانه فروشــگاهی برای مؤدیانی که به
صورت مســتقیم با مصرفکننده نهایی ارتبــاط ندارند ،الزامی
نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را

به ترتیبی که ســازمان تعیین میکند ،از طریق سامانه مؤدیان
صــادر کنند.در حالیکه این قانون کــه از زمان تصویب تاکنون
بالتکیلف باقی مانده و هنوز ســامانه مؤدیان نیز رونمایی نشده
است ،ســازمان امور مالیاتی اولویت اول خود در سال جاری را
اجرای آن اعالم کرده و طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات
سازمان امور مالیاتی تا پایان امسال این قانون اجرا خواهد شد و
بدین منظور قرار است تا در راستای فراهمسازی مقدمات اجرای
کامل این قانون ،حسابهای تجاری و شخصی تفکیک شوند.

چه کسانی باید حساب تجاری خود را به سازمان مالیاتی
اعالم کنند؟
در این زمینه ،مشموالن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مؤدیان باید شــماره حســاب یا حســابهای بانکی و شناسه
یکتای دســتگاههای کارتخــوان بانکی ( )posیــا درگاههای
پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را
به ســازمان اعالم کنند.همچنین ،در موارد استفاده از حساب
بانکی یا دســتگاه کارتخوان بانکی ( )posیا درگاههای پرداخت

قائممقام سازمان بازرسی کل کشور:

بانک مرکزی اعالم کرد

 ۸۰درصد تسهیالت بانکهای خصوصی را  ۲۰ابربدهکار بانکی
اخذ کردهاند
قائــم مقام ســازمان بازرســی کل
کشــور با تاکید بر لزوم ورود معاونت
اقتصادی این ســازمان بــه معوقات
بانکــی بانکهــای خصوصی گفت
کــه  ۸۰درصــد تســهیالت را ۲۰
ابربدهــکار بانکی ،اخــذ کردهاند؛ از
ایــن رو ضرورت دارد که مشــخص
شود آیا پرداخت تســهیالت و اخذ
وثیقه از این افراد به درســتی انجام
شــده یا خیر.بــه گزارش ایســنا به
نقل از ســازمان بازرسی کل کشور،
در جلســهای که با حضــور رئیس
ســازمان بازرسی ،قائم مقام و معاون
اقتصادی و بازرســان این ســازمان
برگزار شــد ،ذبیــحاهلل خدائیان بر
لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان
بازرســی به موضوعات کالن بانکها
تاکیــد کــرد و خطاب به بازرســان
گفت :شــما عالوه بــر اینکه حوزه
وســیع و تاثیرگذاری را در جامعه بر
عهده داریــد از اختیارات کامل برای
نظارت و بازرسی برخوردارید و نمی
توانید بگویید اختیار نداشتهام .بر این
اساس ضرورت دارد که به موضوعات
کالن بانکها ورود داشته باشید.وی
در این نشست با بیان اینکه مشکالت
بانکها کم نیســت به این نکته نیز
اشــاره کرد که کشــف فســادهای
بانکی به دلیل ســروکار داشــتن با
پول ســخت و دشــوار نیست.رئیس
ســازمان بازرسی کل کشور در ادامه
با تقدیر و تشکر از معاونت اقتصادی،
ســربازرس و تمامی همــکاران این
معاونت خطاب به افراد حاضر در این
نشست گفت :بدون شک زحماتی که
شما می کشید نزد خداوند محفوظ
و اجرش با خداســت ،زیرا با خلوص
نیت خودتان را به دردسر انداختهاید

کرد و گفت که میتوان با اســتفاده
از ظرفیتهای افراد مســلط بانک و
بانکداری سوءجریانات را کشف کرد.

تا برای احقاق حق و اجرای عدالت به
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
کمک کنید.خدائیان ادامه داد :ما باید
خودمان قاضی عملکردمان باشیم و
باید ببینیم چــه نمرهای به خودمان
میدهیــم اگر خوب عمل کنیم و در
کارهایمان نیز اخالص داشته باشیم،
حتی اگر کســانی بخواهند علیه ما
جوسازی کنند ،خداوند متعال آبروی
ما را حفظ و به عزت ما میبخشــد.
عضو شــورای عالی قــوه قضاییه به
تعدد بانکها نیز اشــاره کرد و گفت:
با توجه به این موضوع برای کشــف
انحرافــات حوزه بانــک و بانکداری
باید به سراغ مســائل اصلی رفت نه
اینکه با مســائل جزئــی خودمان را
سرگرم کنیم.وی همچنین از معاونت
اقتصادی سازمان بازرسی خواست به
جای پرداختن به  ۳۰موضوع جزئی،
چند مسئله مهم و اساسی بانکها را
مشــخص کند و در سال جاری فقط
بــر روی این مســائل کالن متمرکز
باشــد.رئیس ســازمان بازرسی کل
کشــور یکی از مشکالت نظام بانکی
را بنگاهداری عنوان کرد و از بازرسان
خواست بر این موضوع تمرکز کرده و
موضوع بنگاهداری بانک ها که آنها
را از هــدف اصلی خود بــاز میدارد

بررســی و با هرگونه سوءجریان در
این خصوص برخورد شود.یکی دیگر
از موضوعات مورد تاکید وی این بود
که بررســی شود آیا بانک مرکزی به
وظایف خود در راستای اجرای قانون
ششم توسعه عمل کرده و این را هم
متذکر شد که نیازی نیست پرداخت
وام های قرض الحسنه  ۱۵میلیونی
بررسی شود .به جای این موضوعات،
وضعیــت پرداخــت تســهیالت به
ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و
ببیند که آیا سوء جریاناتی بوده است
یــا خیر؟خدائیان با تاکیــد بر اینکه
برخــی از اقدامات بانکها باعث وارد
شدن خدشــه به اقتصاد کشور شده
است ،گفت :چه دلیلی دارد که بانک
ها در خرید زمین ،ســاخت و ســاز
برج و ...فعالیت داشــته باشــند؟وی
متذکر شد :اگر به صورت ریشهای با
برخی از انحرافات برخورد و مقصرین
شناسایی و به مراجع قضایی معرفی
شــوند ،دیگران از ارتکاب آن اعمال
مغایر قانون خودداری خواهند کرد.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور
همچنین بــر لزوم شناســایی افراد
توانمند و با تجربــه حوزه بانکی که
بازنشست شــدهاند برای قرار گرفتن
در کنار بازرســان اقتصــادی تاکید

الکترونیکی جدید ،اشــخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را
بالفاصله از طریق کارپوشــه خود در سامانه مؤدیان به سازمان
اعالم کنند.عالوه براین ،از آنجا که بانک مرکزی باید با همکاری
سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان
بانکــی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکــی اقدام میکرد
و بــا ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی
بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش ،شناسه یکتا
اختصاص میداد که این اقدام در سال گذشته انجام شد.پس از
تخصیص شناسه مذکور ،کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق
حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز
درگاههای پرداخــت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی
مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و
بانک مرکزی باید اطالعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده
اول دوره ،وجوه واریزی ،وجوه برداشــت شده و مانده آخر دوره
هر حســاب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی،
عملکــردی و دارایی مؤدیان موضوع مــاده ( ۱۶۹مکرر) قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  ۳/۱۲/۱۳۶۶با اصالحات و الحاقات
بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در آخر الزم به ذکر اســت که پایانه فروشــگاهی شامل رایانه،
دستگاه کارتخوان بانکی( ،)posدرگاه پرداخت الکترونیکی یا هر
وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی
پرداخت رسمی کشور و ســامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت
صدور صورتحســاب الکترونیکی برخوردار باشــد.عالوه براین،
ســامانه مؤدیان سامانهای اســت تحت مدیریت سازمان امور
مالیاتی که در آن به هر مؤدی ،کارپوشه ویژهای اختصاص یافته
و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه
انجام میشود.

لزوم ورود معاونــت اقتصادی
سازمان بازرسی به معوقات بانکی
بانک های خصوصی
احمد رحمانیان قائم مقام ســازمان
بازرسی کل کشور نیز در جریان این
نشست از بازرسان معاونت اقتصادی
خواست که در سال جاری به موضوع
عــدم حمایت بانکهــا از واحدهای
تولیــدی نیز ورود کنند و تاکید کرد
اکثــر واحدهای تولیدی نســبت به
سیستم بانکی نگرانیهایی دارند که
اقدامــات برخــی از بانکها در نحوه
بازپسگیــری تســهیالت منجر به
تعطیلی واحدها میشود.
وی لــزوم ورود معاونــت اقتصادی
سازمان بازرســی به معوقات بانکی
بانکهــای خصوصــی را نیــز مورد
تاکید قرار داد و گفت که  ۸۰درصد
تســهیالت را  ۲۰نفــر ابربدهــکار
بانکــی ،اخــذ کــردهان؛ از این رو
ضــرورت دارد به این مســئله ورود
کنید که مشــخص شود آیا پرداخت
تســهیالت و اخذ وثیقه از این افراد
به درستی انجام شده یا خیر.ورود به
بدهیهای مالیاتی بانکها ،پیگیری
نظارت الکترونیکی ،تدوین برنامهای
سراسری برای ورود به مسائل کالن
بانکــی از دیگر موضوعاتــی بود که
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
بــر ضــرورت توجه به آنهــا تاکید
کــرد.در جریان این نشســت برخی
از بازرســان معاونــت اقتصــادی به
تشریح پروندههای مهم این معاونت
پرداختند.

افزایش ساعت کاری ساتنا از خردادماه
بانک مرکزی اعالم کرد که از اول خرداد ماه ،ارســال دستور پرداختهای ساتنا
برای مشتریان تا ســاعت  ۱۴:۳۰امکانپذیر است.به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی
اعالم کرد :با توجه به تغییر ساعات کاری بانکها بعد از ایام ماه مبارک رمضان و
همچنین افزایش زمان پایان تعیین وضعیت چکهای رمزدار در سامانه چکاوک،
از اول خردادماه سال جاری ســاعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت
در سامانه ساتنا برای دســتورپرداخت های بین مشتری  ۱۴:۳۰و برای دستور
پرداختهای بین بانکی ساعت  ۱۵:۰۰تعیین شده است.شایان ذکر است درباره
سامانه پایا ،ساعات شروع پردازش چرخهها بدون تغییر و همانند گذشته خواهد
بود.گفتنی است پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور پرداخت در ساتنا برای
مشتریان ساعت  ۱۴:۰۰بوده است.

جزئیات تازه از افتتاح مجازی حساب ارزی
بانک ملی ایران
افتتاح حساب پس انداز ارزی بانک ملی ایران به صورت مجازی و در بستر «نشان
بانــک» طی  5مرحله و در کوتاهترین زمان  ،ممکن اســت .بــه گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،افتتاح حساب ارزی به صورت غیرحضوری شامل مراحل
تخصیص حساب ،دریافت گواهی امضای الکترونیک ،پرداخت ،امضای قراردادها
و بارگذاری مدارک است.ارائه اطالعاتی شامل کد ملی ،سریال پشت کارت ملی،
تاریخ تولد ،اســتان ،شهر ،کد پستی محل سکونت ،اســتان و شعبه مورد نظر،
مدرک تحصیلی و نام و نام خانوادگی التین برای افتتاح حســاب الزامی اســت.
پس از آن ،کاربر نشــان بانک باید مرحله گواهــی امضای الکترونیک را گذرانده
و ســپس با پرداخت هزینه های مربوطه ،وارد مرحله امضای قراردادها شود .در
نهایت نیز متقاضی افتتاح حساب ارزی ضمن بارگذاری مدارک شامل کارت ملی
و شناسنامه ،از مرحله نهایی عبور کرده و اطالعات شماره حساب ،شماره مشتری
و کد شــعبه را به صورت پیامکی دریافت خواهد کرد.افتتاح مجازی حساب پس
انــداز ارزی بانک ملی ایران به ارزهای دالر آمریکا و یورو و فقط برای افراد باالی
 18سال امکان پذیر است.

درخشش روابطعمومی بانک سپه در نهمین
جشنواره ستارگان روابط عمومی
ادارهکل روابطعمومی و مدیریت برند بانک ســپه در نهمین جشنواره ستارگان
روابط عمومی ،موفق به دریافت لوح ســپاس «ســتاره ملی روابط عمومی» شد
،پایگاه اطالعرســانی بانک سپه :ادارهکل روابطعمومی و مدیریت برند بانک سپه
در نهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ،موفق به دریافت لوح سپاس «ستاره
ملی روابط عمومی» شد.همزمان با فرا رسیدن  27اردیبهشت ماه و گرامیداشت
ط عمومی ،جشنواره ستارگان روابط عمومی و تقدیر از روابط
هفته ارتباطات و رواب 
عمومیهای برتر ســازمانها و نهادها ،عصر روز سه شنبه  27اردیبهشت ماه در
مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.در این مراسم از اداره کل روابط عمومی
و مدیریت برند بانک ســپه به عنوان روابط عمومی برتر با اهدای لوح ســپاس و
تندیس ،تقدیر به عمل آمد.
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ک هستهای ما میتواند نیمی از
موش 
ساحل یک قاره را نابود کند

رئیس آژانس هوایی روســیه گفت ،موشــک مافوق صوت هستهای «سارمات» میتواند
«نیمی از ســاحل یک قاره» را نابود کند.به گزارش ایســنا ،به نقل از وبسایت روزنامه
دیلیمیل ،دیمیتری روگوزین ،رئیس آژانس فضایی «روسکاســموس» روســیه این ادعا را در حضور جمعی از دانشآموزان و
دانشجویان روسیه مطرح کرد.او در یک «ماراتن آموزشی فدرال» به نام «افقهای جدید» ویدئوهایی از چندین راکت استراتژیک
روسیه را پخش کرد و در نهایت به موشک عظیمالجثه سارمات رسید؛ یک موشک بالستیک قارهپیما که قابلیت اصابت به هدف
با سرعت بیش از  ۴۴۰۰کیلومتر بر ساعت را داشته و با نام «شیطان  »۲هم شناخته میشود.او همزمان با پخش این ویدئوها
گفت :در اینجا شما پرتابهای آزمایشی موشکهای ما را میبینید ...کوچکترینهایشان در رژه میدان سرخ به نمایش درآمدند،
اما بزرگترها در میدان سرخ جا نمیشدند ،چون خیلی بزرگ هستند!او گفت :چنین موشکی (سارمات) میتواند نیمی از ساحل
یک قاره بزرگ را  -که ممکن است ما به دلیل سیاستهای خصمانهاش دوست نداشته باشیم  -نابود کند
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رئیس آژانس صنایع دفاعی ترکیه

انگلیس محدودیتهای صادرات
تسلیحات به ترکیه را لغو کرد

رئیس آژانــس صنایع دفاعی ترکیه گفــت ،انگلیس تمامــی محدودیتهای صادرات
تســلیحات به ترکیه را لغو کرده است.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی،
اسماعیل دمیر ،رئیس آژانس صنایع دفاعی ترکیه در سفر به لندن گفت :جزئیات مهمی از مسائل فنی بررسی شد و اقداماتی
به صورت کلی اتخاذ شد تا روابط دوجانبه دفاعی به سطوح باالتری برسد.در نتیجه ،تمامی محصوالت از لیست محدودیتهای
صادراتی که انگلیس در دسامبر  ۲۰۲۱ایجاد کرد ،خارج شدهاند.اسماعیل دمیر با اشاره به دیدارهای خود در انگلیس تاکید کرد:
«با توجه به اجرای گامهای مثبتی که قب ًال وعده داده شــده بود ،بهویژه در مورد برخی محدودیتهای اعمال شــده در رابطه با
ترکیه ،فضای مثبتتری ایجاد شد .برداشت این گامهای مثبت و عمل کردن با روحیه اتحاد مهم است .و شاهد بودهایم که اگر
طرف انگلیسی مطابق با این روحیه عمل کند ،چقدر میتوان به یک دستورکار مثبت دست یافت».به دنبال حمله ترکیه به شمال
سوریه در سال  ،۲۰۱۹برخی کشورها از جمله محدودیتهای صادرات تسلیحاتی علیه ترکیه اعمال کردند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

توافقی منصفانه روی میز وین قرار دارد
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در اظهاراتی گفت :واشــنگتن به اعمال فشار اقتصادی علیه ایران تا زمان پذیرش
توافق کامال منصفانه و منطقی در وین ادامه خواهد داد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایســنا ،جیک سالیوان،
ی جمهوری
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی نسبت به مذاکره احتمالی روسا 
آمریکا و کره جنوبی درخصوص آزادســازی  ۷میلیارد دالر از پولهای بلوکه شده ایران گفت :ما عموما در سطوح
فنی و تخصصی با کره جنوبی درخصوص این مسائل گفتوگو داریم .این مسئله به تحریمهای اعمالی علیه برنامه
هستهای ایران وابسته است .نمیدانم که آیا این مسئله محور گفتوگوهای دو رئیسجمهور خواهد بود یا نه.وی در
پاسخ به سوالی درباره موضع آمریکا در رابطه با آزادسازی پولهای ایران گفت :دیدگاه ما این این است که تحریمها
باید اعمال شــوند و تا زمانی که ایران به توســعه برنامه هستهای خود ادامه دهد ،ما باید به همکاری با متحدان و
شرکایمان ادامه دهیم تا از حفظ فشار اقتصادی علیه ایران اطمینان حاصل کنیم و آنها مجبور کنیم که در نهایت
توافق کامال منصفانه و منطقی که اکنون روی میز در وین وجود دارد را بپذیرند.مذاکرات وین که در راستای احیای
توافق هســتهای و لغو تحریمهای ایران آغاز شــد ،در پی برخی تحوالت اخیر بینالمللی از جمله حمله روسیه به
اوکراین و کشــمکشهای تهران  -واشنگتن بر ســر برخی مسائل باقیمانده در مذاکرات ،فعال متوقف شده است.
حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران ،اخیرا در گفتوگویی درباره مذاکرات وین گفت :هدف ما در این
مذاکرات رسیدن به توافقی قوی و بادوام است و از طرف آمریکایی خواستهایم واقع بین باشد ،تاکید کردهایم لغو
تحریمها در تمامی بخشها و ارائه ضمانتهای اقتصادی یکی از مهمترین نکات در دستور کار مذاکراتی ماست.او
همچنین مطرح کرد :من فکر میکنم طرف آمریکایی به خوبی به خطوط قرمز ایران واقف است و ما به مذاکرات
ادامه میدهیم و به محض این که به نقطه توافق برســیم ،نماینده ما در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق را
انجام خواهد داد.
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گزیده خبر
دردسر جدید از نوع کرونا؟

پاسخ به  ۱۱سوال مهم درباره آبله میمون

ادامه از صفحه اول
با این حال ،طوالنیترین زنجیره انتقال مستند در یک جامعه در سالهای اخیر از
شش مورد به  ۹مورد عفونت (فرد به فرد) متوالی رسیده است .این موضوع میتواند
نشاندهنده کاهش ایمنی در همه جوامع به دلیل توقف واکسیناسیون آبله باشد.
انتقال همچنین میتواند از طریق جفت از مادر به جنین (که میتواند منجر به آبله
میمون مادرزادی شود) یا طی تماس نزدیک در حین تولد و پس از تولد رخ دهد.
عالئم و نشانههای این ویروس حیوانی چیست؟
اولین نشانههای عفونت ویروس  Bمعموالً عالئمی شبیه آنفلوآنزا هستند :تب و لرز،
درد عضالنی ،خستگی و سردرد.عالئم معموالً در عرض یک ماه پس از قرار گرفتن
در معرض یک میمون مبتال به عفونت ویروس  Bشروع میشوند ،اما ممکن است در
عرض سه تا هفت روز نیز ظاهر شوند.
عفونت را میتوان به دو دوره تقسیم کرد:
دورهی کمون (فاصله از عفونت تا شــروع عالئم) آبله میمون معموالً از  ۶تا  ۱۳روز
اســت اما میتواند بین  ۵تا  ۲۱روز باشــد.دوره تهاجم (بین  ۰تا  ۵روز طول می
کشد) که با تب ،ســردرد شدید ،لنفادنوپاتی (تورم غدد لنفاوی) ،کمردرد ،میالژی
(درد عضالنی) و آستنی شدید (کمبود انرژی) مشخص میشود .لنفادنوپاتی یکی از
ویژگیهای متمایز آبله میمون در مقایسه با سایر بیماریهایی است که ممکن است
در ابتدا مشابه ظاهر شوند (مانند آبله مرغان ،سرخک ،آبله).
فرایند بیماری چگونه است؟ کدام مناطق از بدن بیشتر درگیر میشوند؟
رویش بثورات پوســتی معموالً در عرض  ۱تا  ۳روز پس از بروز تب شروع میشود
و صــورت (در  ٪۹۵موارد) و کف دســتها و پاها (در  ٪۷۵موارد) را درگیر میکند.
همچنین غشاهای مخاطی دهان (در  ٪۷۰موارد) ،دستگاه تناسلی ( )٪۳۰و ملتحمه
[غشا مخاطی نازک و شفاف داخل پلکها] ( )٪۲۰و همچنین قرنیه چشمها تحت
تأثیر قرار میگیرند.
کدام گروه سنی بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند؟
موارد شدید بیشتر در میان کودکان رخ میدهد و به میزان قرار گرفتن در معرض
ویروس ،وضعیت سالمت بیمار و ماهیت عوارض مربوط میشود.
دردسر جدید از نوع کرونا؟ /پاسخ به  ۱۱سوال مهم درباره آبله میمون
نقص سیستم ایمنی زمینهای ممکن است منجر به پیامدهای بدتری شود .اگرچه
واکسیناســیون علیه آبله در گذشته کارساز و مفید بود ،اما امروزه افراد کمتر از ۴۰
تا  ۵۰سال (بسته به کشور) ممکن است به دلیل توقف کمپینهای واکسیناسیون
آبله در سطح جهان ،پس از ریشهکنی این بیماری ،بیشتر مستعد ابتال به آبله باشند.

صدراعظم آلمان؛

قطر آماده کمک به حل و فصل اختالفات
در وین است

صدراعظــم آلمــان در کنفرانس خبری مشــترک با امیر قطر
نســبت به حصول توافق در وین ابراز امیدواری کرد.به گزارش
رویترز ،اوالف شولتس ،صدراعظم آلمان روز جمعه در کنفرانس
خبری مشترک با شیخ تمیم بن حمد آلثانی ،امیر قطر گفت :ما
امیدوارم که توافقی میان طرفین مذاکرات هستهای حاصل شود.
قطر نیز آماده شراکت در حلوفصل اختالفات میباشد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از
ایسنا ،امیر قطر نیز در این کنفرانس خبری خوشبینی خود نسبت حصول توافق میان
ایران و ایاالت متحده را ابراز کرد و از آمادگی خویش برای کمکرســانی جهت حصول
توافق خبر داد.حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران ،اخیرا در گفتوگویی درباره
مذاکرات وین گفت :هدف ما در این مذاکرات رســیدن به توافقی قوی و بادوام است و از
طرف آمریکایی خواستهایم واقع بین باشد ،تاکید کردهایم لغو تحریمها در تمامی بخشها
و ارائه ضمانتهای اقتصادی یکی از مهمترین نکات در دســتور کار مذاکراتی ماست.او
همچنین مطرح کرد :من فکر میکنم طرف آمریکایی به خوبی به خطوط قرمز ایران واقف
است و ما به مذاکرات ادامه میدهیم و به محض این که به نقطه توافق برسیم ،نماینده ما
در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق را انجام خواهد داد.
دردسر جدید از نوع کرونا؟

پاسخ به  ۱۱سوال مهم درباره آبله میمون

کارکنان بیمارســتان که از بیماران مبتال به عفونت مشکوک یا تأییدشده ویروس
آبله میمون مراقبت میکنند ،یا نمونهها را جابهجا میکنند ،باید اقدامات احتیاطی
اســتاندارد کنترل عفونت را انجام دهند .در صورت امکان ،افرادی که قب ً
ال علیه آبله
واکسینه شدهاند باید برای مراقبت از بیمار انتخاب شوند.
پیشگیری از آبله میمون از طریق محدودیت در تجارت حیوانات
برخی از کشــورها مقرراتی را وضع کردهاند که واردات جوندگان و نخستیهای غیر
انسانی را محدود میکند .نخستیسانان یا نخستیها ( :)Primatesیکی از راستههای
پســتانداران از فرورده جفتداران است که شامل تمامی میمونها ،کپیها و انسان
میشود.
حیوانات اســیر که به طور بالقوه آلوده به آبله میمون هستند باید از سایر حیوانات
جدا شده و بالفاصله در قرنطینه قرار داده شوند .به طور کلی ،هر حیوانی که ممکن
است با حیوان آلوده تماس داشته باشد باید قرنطینه شود و تحت اقدامات احتیاطی
استاندارد و به مدت  ۳۰روز زیرنظر باشد.
چه ارتباطی میان آبله میمون با آبله ساده وجود دارد؟
عالئم بالینی آبله میمون شبیه آبله است؛ یک عفونت مرتبط با اورتوپاکس ویروس که
ریشهکن شده است.آبله راحتتر منتقل میشد و اغلب کشنده بود ،زیرا طبق آمارها
حدود  ۳۰درصد از بیماران در اوج شیوع بیماری آبله ،فوت شدند .آخرین مورد آبله
به طور طبیعی در سال  ۱۹۷۷رخ داد و در سال  ۱۹۸۰اعالم شد که آبله در سراسر
جهان پس از یک کمپین جهانی واکسیناسیون ،مهار و ریشهکن شده است.
سخن پایانی
در حالی که آبله دیگر به طور طبیعی رخ نمیدهد ،ســازمان بهداشــت جهانی در
صورت بروز مجدد آن از طریق مکانیسمهای طبیعی ،آزمایشگاهی یا انتشار عمدی،
در حالت آمادهباش قرار دارد .برای اطمینان از آمادگی جهانی در صورت ظهور مجدد
آبله ،واکسنهای جدیدتر ،عوامل تشخیصی و ضد ویروسی در حال توسعه هستند.

عوارض ابتال به آبله میمونی چیست؟
عوارض آبله میمون میتواند شامل عفونتهای ثانویه ،برونش پنومونی ،سپسیس،
آنسفالیت و عفونت قرنیه و حتی از دست دادن بینایی متعاقب آن باشد .میزان بروز
عفونت بدون عالمت مشخص نیست.
نسبت مرگ و میر ناشی از این ویروس چگونه است؟
نسبت مرگ و میر مورد آبله میمون از نظر تاریخی بین  ۰تا  ۱۱درصد در جمعیت
عمومی بوده و در میان کودکان خردســال بیشتر بوده است .در حال حاضر ،نسبت
مرگ و میر موارد حدود  ۳تا  ۶درصد بوده است.
در صورت ابتال به آبله میمون ،آیا امکان درمان وجود دارد؟
مراقبت بالینی برای آبله میمون باید به طور کامل برای کاهش عالئم ،مدیریت عوارض
و جلوگیری از عواقب طوالنیمدت انجام گیرد .در طول بیماری داشــتن تغذیهای
مناسب و سالم مهم است ،عفونتهای باکتریایی ثانویه نیز باید درمان شوند.یک عامل
ضد ویروسی به نام  tecovirimatکه برای مقابله با آبله ساخته شده بود ،توسط انجمن
پزشــکی اروپا ( )EMAبرای آبله میمون در سال  ۲۰۲۲بر اساس دادههای مطالعات
حیوانی و انسانی مجوز دریافت کرد .اما هنوز به طور گسترده در دسترس نیست و اگر
برای مراقبت از بیمار استفاده میشود ،باید به طور ایده آل در زمینه تحقیقات بالینی
با جمعآوری دادههای آیندهنگر نظارت شود.
آیا واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال به ویروس مانکی بی مؤثر است؟
 ۴۰ســال [یا بیشــتر] ،از زمانی که همه کشورها واکسیناسیون معمول آبله را با
واکسنهایمبتنیبرواکسینیامتوقفکردهاندمیگذرد.ازآنجاییکهواکسیناسیون
در غرب و مرکز آفریقا در برابر آبله میمون نیز یک راهکار محافظتکننده بود ،اکنون
جمعیتهای واکسینهنشده در حال حاضر بیشتر مستعد ابتال به عفونت ویروس
آبله میمون هستند.طبق تحقیقات ،واکسیناسیون تا حدود  ۸۵درصد در پیشگیری
از آبله میمون مؤثر است .واکسیناسیون قبلی آبله ممکن است از شما به گونهای
محافظــت کند که در صورت ابتال ،درصد خفیفتری از بیماری را مبتال شــوید.
شواهدی مبنی بر واکسیناسیون قبلی علیه آبله معموالً به صورت اسکار روی بازو
دیده میشود .در حال حاضر ،واکسنهای اصلی (نسل اول) آبله دیگر در دسترس
عموم نیستند .برخی از پرســنل آزمایشگاه یا کارکنان بیمارستانی ممکن است
واکسن جدیدتری برای آبله دریافت کرده باشند تا در صورت قرار گرفتن در معرض
ارتوپاکسویروسها در محل کار محافظت شــوند.یک واکسن جدیدتر بر اساس
یک ویروس واکسینیای ضعیف و اصالحشده (سویه آنکارا) برای پیشگیری از آبله
میمون در سال  ۲۰۱۹تأیید شد .این واکسن دو دوز است که امکان در دسترس
بودن آن محدود است .واکسنهای آبله و آبله میمون در فرمولبندیهای مبتنی
بر ویروس واکسینیا به دلیل محافظت متقاطع برای پاسخ ایمنی به ویروسهای
ارتوپکس ایجاد میشوند.
جلوگیری از شیوع و ابتال به آبله میمونی چگونه میسر است؟
افزایــش آگاهی از عوامل خطر و آموزش مردم در مورد اقداماتی که میتوانند برای
کاهش قرار گرفتن در معرض ویروس انجام دهند ،اســتراتژی اصلی پیشگیری از
آبله میمون است.اکنون مطالعات علمی برای ارزیابی امکانسنجی و مناسب بودن
واکسیناســیون برای پیشگیری و کنترل آبله میمون در حال انجام است .برخی از
کشــورها در حال تدابیر و چارهاندیشی برای ارائه واکسن به افرادی که ممکن است
در معرض خطر باشند (مانند پرسنل آزمایشگاه ،تی م اورژانس و کارکنان بیمارستانی)
هستند.
کاهش خطر انتقال انسان به انسان
نظارت و شناسایی سریع موارد جدید برای مهار شیوع بسیار مهم است .در انسانها،
تمــاس نزدیک با افراد آلوده مهمترین عامل خطر برای عفونت ویروس آبله میمون
است .پزشکان و پرستاران و تمام کسانی که در بیمارستان شاغل هستند و اعضای
خانواده آنها در معرض خطر بیشتری برای ابتال هستند.
ادامه در همین صفحه

info@sobh-eqtesad.ir
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زینداریهاتبدرنیفتی
سودیکنازینسفر،هکرهگز
صاحبنظرارنمیشویسهل

چهره روز
عزتاهلل انتظامی
عزتاهلل انتظامی ( ۳۰خــرداد  ۲۶ – ۱۳۰۳مرداد ۱۳۹۷
) بازیگر و کارگردان تئاتر ،ســینما و تلویزیون ،مشهور به
«آقای بازیگر» سینمای ایران بود.او نخستین بازیگر ایرانی
بود که از یک جشنوارهٔ بینالمللی جایزه گرفت .انتظامی
در سال  ۱۳۸۲به عنوان یکی از چهرههای ماندگار ایران
انتخاب شــد .عزتاهلل انتظامی  ۳۰خرداد سال  ۱۳۰۳در
محلهٔ سنگلج تهران متولد شد .وی پس از گذراندن دوره
تحصیالت مقدماتی ،وارد هنرستان صنعتی تهران شد و
در رشــته برق به تحصیل پرداخت .در سال  ۱۳۲۶وارد
عرصه هنر گردید و با اندک دست مایههای هنر نمایش و
تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر وارد یک مدرسه
شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید .وی پدر مجید انتظامی
آهنگساز و نوازنده اســت .عزتاهلل انتظامی فعالیت هنری خود را با پیشپردهخوانی در تماشاخانههای
اللهزار شروع کرد؛ او پس از یک سال به تماشاخانههای هنر و فرهنگ تهران رفت؛ در سال  ۱۳۲۰نخستین
نمایش حرفهای خود را با عنوان اولتیماتوم نوشته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغر تفکری در تئاتر پاریس
خیابان اللهزار اجرا کرد و تا سال  ۱۳۲۶توانست در بیش از ده نمایش نقشپردازی کند .سپس ،در سال
 ،۱۳۵۱پیشپردهخوانی در ایران و نیز کار هنری هنریش فون کالیســت موضوع پایاننامهٔ کارشناسی او
در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد که با امتیاز «بسیار خوب همراه با تشویق کتبی» به تأیید
استادانش ،من جمله بهرام بیضایی ،رسید.بازی در فیلم واریته بهاری ( )۱۳۲۸به کارگردانی پرویز خطیبی
نخستین تجربه سینمایی انتظامی است .او بیست سال بعد ،در  ،۱۳۴۸در گاو ساختهٔ داریوش مهرجویی
بازی کرد :در نقش مش حســن ،که در فراق گاوش مینالد و با او همزاد پنداری میکند ،و شــرایطی را
به وجود آورد که بازیش در فیلم گاو نقطه عطف و تحولی شگرف در تاریخ بازیگری سینمای ایران شد.

پیشنهاد

ازب یهنریستاوفتادن
رودامنمقبلیهبدستآر
زینسرتوبسازچارهٔخویش

فرهنگ

ضدعفونی کردن سالن غذاخوری یک کارخانه تولید مواد بهداشتی در شهر
پیونگ یانگ کره شمالی /خبرگزاری کیودو

ورزشی

وضعیت مبهم ورزشکاران روس برای حضور در المپیک
رئیس کمیته بین المللی المپیک حضور ورزشــکاران روس در انتخابی المپیک را منوط به شرایط سیاسی در جهان دانست.به گزارش
ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس ،توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک روز جمعه به خبرنگاران گفت :حضور ورزشکاران روسیه
در مسابقات انتخابی بازیهای المپیک  ۲۰۲۴پاریس به وضعیت سیاسی بستگی دارد .باخ گفت :ما باید گام به گام در مورد این موضوع
حرکت کنیم ،اکنون اقداماتی در این راستا انجام دادیم که شما از آن آگاهی دارید .ما باید وضعیت سیاسی را دنبال کنیم ،زیرا نمیدانیم
که وضعیت سیاسی چگونه در سراسر جهان خواهد شد .ما به نظارت بر اوضاع ادامه میدهیم و اگر شرایط تغییر کند ،تصمیم مناسبی
خواهیم گرفت.کمیته بینالمللی المپیک در  ۲۸فوریه به فدراسیونهای ورزشی توصیه کرد که با توجه به وضعیت اوکراین ،از شرکت
ورزشکاران روسیه در مسابقات بینالمللی جلوگیری کنند .بسیاری از فدراسیونهای ورزشی با این توصیه موافقت کردند و روسیه نیز
حق میزبانی تعدادی از مسابقات در رشته های مختلف ورزشی را از دست داد.به منظور حفاظت از یکپارچگی مسابقات ورزشی جهانی
و برای ایمنی همه شرکتکنندگان IOC ،توصیه کرد که فدراسیونهای ورزشی و برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی از ورزشکاران و
مقامات روسی و بالروسی در مسابقات بینالمللی دعوت یا اجازه شرکت ندهند.

ردبهترازینسفرنیفتی
هشدار!هکازنظرنیفتی
چونجمعکنیهنر،نیفتی
اتروزبالمگرنیفتی
اتردکفرددسرنیفتی

تغییرات آب و هوایی ،خواب
انسانها را کاهش میدهد!
یک پژوهش بینالمللی نشان میدهد که تغییرات آب و هوایی ،مدت
زمان خواب انسانها را کاهش میدهند.به گزارش ایسنا و به نقل از
نیو ساینتیست« ،اضطراب زیستمحیطی» ( )Eco-anxietyدر حال
حاضر باعث از بین رفتن خواب افراد به دلیل تغییرات آب و هوایی
شــده است .یک پژوهش بینالمللی نشــان میدهد که گرم شدن
زمین ،بر مدت زمان خواب افراد نیز تأثیر میگذارد و این مشکل طی
قرن حاضر ،بهطور قابل توجهی بدتر خواهد شد .حتی اگر بشریت
بتواند انتشــار کربن خود را مهار کند نیز این مشکل پابرجا خواهد
بود.پژوهشهایی که پیشتر در مورد تاثیر دمای شبانه بر خواب انجام
شــدهاند ،به دلیل محدود بودن به برخی از کشــورها ،بررسیهای
آزمایشــگاهی یا گزارشدهی غیرقابل اطمینان شــرکتکنندگان
را در مورد خواب در بر داشــتند«.کلتون مینور» (،)Kelton Minor
پژوهشگر «دانشگاه کپنهاگ» ( )University of Copenhagenدانمارک
و همکارانش ،برای به دست آوردن یک نتیجه بهتر ،دادههایی را از
مچبندهای ردیاب خواب جمعآوری کردند که توســط  ۴۸هزار نفر
در  ۶۸کشــور بین ســالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷استفاده شده بودند.
سپس «مینور» و همکارانش ،دادههای خواب را به همراه دادههای
ب و هوای محلی بررسی کردند و نشان دادند شبهایی
مربوط به آ 
که به صورت غیرمعمول گرم هستند ،باعث میشوند که افراد دیرتر
بخوابند ،زودتر بیدار شــوند و خواب کمتری داشته باشند .در حال
حاضر ،شواهد نشان میدهند که مردم ساالنه به طور میانگین۴۴ ،
ساعت خواب را از دست میدهند.

تخت گاز
خنک کردن ساختمانها با نوعی
فوم از جنس چوب!

استقبال از «سه هزار سال حسرت»
نمایش فیلم «سه هزار ســال حسرت» در جشنواره
فیلم کن با تشویق ایستاده و شش دقیقهای حاضران
در ســالن همراه شــد.به گزارش ایســنا بــه نقل از
اسکرین ،جدیدترین ساخته «جورج میلر» کارگردان
مطرح اســترالیایی با عنوان «سه هزار سال حسرت»
با بازی «ادریس البا» و «تیلدا ســوئینتون» در بخش
غیررقابتی هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن به
نمایش گذاشته شد و با استقبال مخاطبان و تشویق
شش دقیقهای پس از پایان نمایش فیلم همراه شد.
«جــورج میلر» پس از نمایش فیلــم اعالم کرد ،این
نخســتین باری بود که این فیلــم را دیدیم و اولین
نمایش با حضور تماشــاگران بود که بسیار تاثیرگذار
بود«.جورج میلر» آخرین بار پیش از فیلم جدیدش با «مکس دیوانه :جاده خشم» به جشنواره کن
آمده بود.فیلم «سه هزار سال حسرت» درباره یک استاد دانشگاه و راضی از زندگی است که با یک
غول چراغ جادو روبرو می شود که در ازای آزادیاش به او پیشنهاد برآورده کردن سه آرزو میدهد.
گفتگوی آنها در اتاق هتلی در استانبول که در آن محقق اسطوره شناسی در یک کنفرانس شرکت
می کند ،او را به آرزویی سوق می دهد که هر دو را شگفت زده می کند.امسال در بخش رقابتی
جشــنواره فیلم کن  ۲۱فیلم به نمایش گذاشته میشــود و هیات داوران بخش اصلی به ریاست
«ونسان لیندون» در کنار اصغر فرهادی «ربکا هال»« ،دیپیکا پادوکونه»« ،یاسمینه ترینکا»« ،الج
لی»« ،جف نیکولز» و «یواخیم تریه» این فیلمها را داوری میکنند و مسئولیت انتخاب برنده نخل
طالی بهترین فیلم ،جایزه بزرگ هیات داوران ،جایزه ویژه هیات داوران و جوایز بهترین کارگردانی،
فیلمنامه و بازیگر مرد و زن جشنواره را بر عهده دارند.

ردداریهٔدگرنیفتی

از هر دری خبری

اعتماد
آریل دورفمن را میتوان نویسندهای دانست که همیشه
در نوشــتههای غم و اندوه دیده میشود .غم و اندوهی
که از شرایط سیاســی – اجتماعی جامعه شیلی نشأت
گرفته و خود نویسنده نیز از نزدیک با آن آشنایی دارد.
در کتابهای دورفمن رگههایی از امید نیز دیده میشود
اما مفاهیم دردناک و تاریک بسیار پررنگتر است .کتاب
اعتماد را نیز میتوان از همین دســت کتابها دانست.
آریل دورفمن نویســنده کتاب اعتماد از سرشناسترین
نویسندگانی است که به نسل بعد از «شکوفایی» ادبیات
امریکای التین تعلق دارند .از مهمترین ویژگیهای این
نویسندگان فاصله گرفتن ایشــان از آنچه در طول سه
دهه ویژگیهای عمده ادبیات امریکای التین به شــمار
میرفت و ما آنها را در آثار نویســندگان آغازگر دوران شــکوفایی دیدهایم ،یعنی نویســندگانی چون
کارپانتیه ،آستوریاس ،مارکز ،فوئنتس ،کورتاسار ،دونوسو و روئا باستوس .اعتماد کتابی است که برخالف
اسمش همهچیز را برای ما غیرقابل اعتماد میکند .در واقع میتوان گفت تنها چیزی که اثری از آن در
این رمان یافت نمیشود مفهوم اعتماد و تکیه بر دیگری است .در روند داستان کتاب اعتماد که اغلب
دیالوگهایی دو نفره و از راه دور بین باربارا و ماکس اســت مدام دچار بیاعتمادی و سوء ظن و گاهی
اعتماد کامل و راسخ به هر کدام از شخصیتها میشویم .شخصیتها خوب میتوانند با زیادهگویی شما
را از مسیر اصلی منحرف و نظریه و تفکر خویش را به شما بقبوالنند.داستان کتاب اعتماد در ابتدا مرموز
و در ادامه عاشقانه و همینطور با پیشرفت روایت ،جنگ ،سیاست ،رفاقت ،دروغ و ریا و مفاهیم دیگر به
داستان اضافه میشود .نویسنده مدام با تفکرات شما بازی میکند و مدام این احساس عدم اعتماد را در
ذهن خواننده شعلهور میکند .داستان ابهامات فراوان دارد.

گنجینه

رنو سنیک ویژن مفهومی با قوای محرکه هیدروژن پالگین
رنو یک کانسپت دیگر را برای پیشنمایش آینده الکتریکی و پاک خود معرفی کرد .این خودرو سنیک ویژن نام دارد و طراحی زاویه و
گوشهدارش تا حدی از رنو  ۵پروتوتایپ الهام گرفته است .خودروی موردبحث همچنین پیشنمایشی از طراحی مینی ون سنیک تولیدی
در سال  ۲۰۲۴خواهد بود؛ اما شاید جالبترین نکته درباره این خودرو قوای محرکه پالگین هیبریدی هیدروژن سلول سوختیاش باشد.
تمامی خودروهای سلول سوختی هیدروژنی معرفی شده تاکنون به نوعی خودروی الکتریکی محسوب میشوند و فقط بجای باتری یک
سلول سوخت وجود دارد که الکتریسیته را از هیدروژن تولید میکند ،هیدروژنی که در یک تانک ذخیره میشود .چیزی که سنیک ویژن
انجام داده افزودن یک باتری بزرگ برای شارژ است .این باتری ظرفیت  ۴۰کیلووات ساعتی دارد .فرانسویها اشارهای به شعاع حرکتی
خودرو در حالت الکتریکی نکردهاند اما نیسان لیف پایه از باتریای با همین ظرفیت استفاده میکند و شعاع حرکتی  ۲۴۱کیلومتری دارد؛
اما برای سفرهای طوالنیتر و سوختگیری سریعتر یک تانک هیدروژنی  ۲.۵کیلوگرمی وجود دارد که با سلول سوختی  ۱۶کیلوواتی
همکاری میکند تا الکتریســیته بیشتری تولید شــود .ایده کلی این است که چنین مجموعهای باعث کاهش وزن و کاهش استفاده از
متریال و انرژی در خط تولید میشود و درعینحال انعطاف خودرو در سفرهای طوالنی حفظ میگردد.

پژوهشگران چینی و آلمانی ،نوعی فوم مبتنی بر چوب ابداع کردهاند که
میتواند میزان انرژی مورد نیاز برای خنک کردن ســاختمان را کاهش
دهد.بــه گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس ،بخــش قابل توجهی از
انرژی برای گرمایش و سرمایش خانهها و ساختمانها مصرف میشود؛
بنابرایــن یافتن راههــای جدیدی برای تنظیم کردن دما مهم اســت.
مهندسان چینی و آلمانی ،یک فوم جدید مبتنی بر چوب ساختهاند که
میتواند ساختمانها را خنک کند و به راحتی قابل تنظیم کردن باشد.
تهویه مطبوع ،موثر است اما بهترین روش دوستدار محیط زیست برای
خنک کردن هوا نیست .دانشمندان در سالهای اخیر ،در حال توسعه
روشهایی بودهاند که الکتریسیته زیادی را مصرف نمیکنند؛ از جمله
رنگهای فوقســفید یا پوششهای آینهای که نور خورشید را منعکس
میکنند و سیســتمهای خنککننده تابشی که گرمای ساختمان را به
صورت امواج فروســرخ به آسمان باز میگردانند.با وجود این ،اثربخشی
این سیستمها در شرایط مختلف میتواند متفاوت باشد .به عنوان نمونه،
اگر هوا گرم یا مرطوب باشــد ،پوششهای انعکاسی میتوانند همچنان
گرما را وارد کنند .این در حالی است که اگر هوا ابری باشد ،خنککننده
تشعشــعی به خوبی کار نمیکند .تنظیم سطح خنککننده نیز ممکن
است دشــوار باشد.دانشــمندان «دانشــگاه گوتینگن» (University of
 )Göttingenآلمان و «دانشگاه جنگلداری نانجینگ» ( )NFUچین ،ماده
جدیدی را ابداع کردهاند که باور دارند میتواند برخی از این مشــکالت
را حــل کند .این ماده ،نوعی فوم ساختهشــده از چوب اســت که نور
خورشید را منعکس میکند ،عملکرد یک عایق حرارتی را دارد و گرمای
جذبشده را به جو باز میگرداند.

