پاداش  ۵برابری صرفهجویی برای مشترکان برق

وزیر نیرو با تشــریح جزئیات مشــوقهای وزرات نیرو برای کاهش مصرف برق ،گفت :از ابتدای خردادماه ،مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش
مصرف ۵ ،برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل  ۵۰۰تومان پاداش میگیرند.به گزارش ایلنا از وزارت نیرو« ،علیاکبر محرابیان» اظهار کرد :امسال
برای افرادی که در مصرف خود صرفهجویی میکنند ،پاداشهایی پیشبینی کردیم با انجام اقدامات کوچک مدیریت مصرفی میتوانند پاداش الزم را برای
صرفهجویی بگیرند.وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق غیرگرم و عادی  300کیلووات است ،اضافه کرد :مشترکانی که در مصرف برق
صرفهجویی و الگوی مصرف را رعایت کنند ،بابت هر کیلووات به طور متوسط  100تومان پرداخت خواهند کرد و این مشترکان در صورت صرفهجویی و
به ازای هر کیلووات ساعت  5برابر تشویق میشوند یعنی به ازای هر کیلووات ساعت  500تومان تشویق میشوند.وزیر نیرو تصریح کرد :اگر این مشترک
فقط  50کیلووات صرفهجویی کند به طور مثال سال گذشته  300کیلووات مصرف داشته و امسال...

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

www.sobh-eqtesad.ir
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جزئیات ثبتنام جدید یارانهها

خانوادههای جدید باید حساب رفاهی خود را به بانک اعالم کنند
3

آخرین جزییات از سطح مبادالت تهران-توکیو

گشایش در آزادی پولهای
بلوکه شده ایران در ژاپن

5

خرید اوراق مسکن چقدر آب میخورد؟
3

واریز سود  200هزار نفر جامانده سهام عدالت
3

انتقال قدرت در عربستان قریب الوقوع است
7

وزیر کار؛افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت است

افزایش حقوق همزمان با حقوق خردادماه
امیر سیاری:

سخنگوی دولت:

قیمت بنزین افزایش نمییابد
ســخنگوی دولت گفت که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند.به گزارش ایسنا ،علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت تاکید کرد که دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا
سایر فراوردههای نفتی وجود ندارد.
با موافقت مجلس صورت گرفت؛

معافیت نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان
انرژی اتمی از شفافیت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با معافیت نیروهای مسلح،
وزارت اطالعات و ســازمان انرژی اتمی از شفافیت موافقت کردند.به گزارش خبرنگار مهر ،نمایندگان
در جلسه علنی دیروز (یکشنبه ،اول خرداد ماه) مجلس شورای اسالمی ،ردیف  ۴و  ۵ماده  ۱طرح دو
فوریتی شــفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را تصویب کردند که به شرح زیر
است:ردیف  -۴-۱کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی یا
شورای انقالب تشکیل شدهاند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه ،شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،بخش ،شهرستان ،اســتان و شورای عالی استانهاتبصره -شورای امنیت کشور ،شورایهای
تأمین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.ردیف  -۱-۵کلیه مؤسسات خصوصی
عهده دار خدمات عمومی ازجمله شــامل مراکز و کانونهای وکالی دادگســتری ،کانون کارشناسان
رسمی دادگستری ،سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،سازمانهای نظام مهندسی ،اتاقهای
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ،اصناف و تعاون ،مؤسســات اعتباری و شرکتهای بیمه
غیردولتی و همچنین ســازمانهای مردم نهاد و خیریهها.تبصره -نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات و
سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

افشای صورتهای مالی  55هزار میلیارد تومانی
 132شرکت
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت :صورتهای مالی  132شــرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی به
ارزش  55هزار میلیارد تومان افشــا شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،سیداحسان
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در ارتباط زنده با بخش خبر  14ســیما با اشــاره به الزام
قانون بودجه  1401کل کشور مبنی بر افشای اطالعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی گفت:
در ماه قبل اطالعات مالی  113شــرکت دولتی از طریق سامانه جامع اطالع رسانی ناشران بورسی،
کدال به صورت عمومی منتشر شد .وی گفت:در قانون بودجه  1401برای شرکتهای ذیل نهادهای
عمومی هم تکلیف شــده اســت که اطالعات مالی آنها هم افشا شــود .در این زمینه امروز اطالعات
مالــی  132شــرکت از نهادهای عمومی و غیردولتی به ارزش کلی  55هزار میلیارد تومان منتشــر
شد.وی گفت :برخی از این شرکتها ذیل صندوقهای بازنشستگی قرار دارند مانند شرکت هواپیمایی
آســمان ،شرکت ملی نفتکش ،پتروشیمی مسجد ســلیمان ،همچنین برخی شرکتها زیرمجموعه
بنیاد مســتضعفان هستند .برخی متعلق به شهرداریها و  16شرکت در زیرمجموعه سازمان تأمین
اجتماعی قرار دارد .برخی از شرکتها زیرمجموعه بانکهای دولتی مانند ملی ،مسکن ،سپه و برخی
زیرمجموعه شرکت دولتی بیمه ایران قرار دارند.خاندوزی همچنین گفت :برخی شرکتها زیرمجموعه
فدراســیونهای ورزشــی قرار دارند که قبال صورتهای مالی آنها شفاف نبود ولی امروز صورتهای
حسابرسی شده آنها بر روی کدال قرار داده شد.وی گفت :گام اول انتشار صورتهای مالی در کدال و
گام دوم و سوم این است که صورتهای مالی شرکتها در منظر صاحبنظران قرار دهیم و تحلیلگران
بر نحوه مصرف منابع شرکتها نظارت کنند .این کار منجر به افزایش کارآمدی و بهرهوری شرکتها
و کاهش انحراف میشــود و فساد را به حداقل میرساند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انتشار
فهرست ابربدهکاران بانکی بدحساب نیز گفت :اعالم اسامی ابربدهکاران بدحساب با همکاری وزارت
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام شــده است و به شکل فصلی ،اسامی بدهکاران و مبالغ
بدهی آنها و میزان بدهی آنها را منتشر کردیم .اگر این فهرست نقصان دارد ،با همکاری بانک مرکزی
تکمیل و به اطالع عموم مردم میرسد.

تقویت ریال از مسیر احیای تولید داخلی
راهکار اصلی برای احیای ارزش پول ملی ،بهبود تولید داخلی اســت که در
سالهای گذشته آسیبهای زیادی را تحمل کرده است.به گزارش خبرنگار
ایبِنا؛ میزان ارزشــمندی پول یک کشور ،هم قدرت خرید مردم را در برابر
سایر ارزها نشان میدهد و هم یکی از مولفههای اقتدار اقتصادی محسوب
میگردد و از آنجایی که اقتدار اقتصادی یکی از مولفههای کلیدی قدرت یک
کشور است ،پس میتوان گفت پول ملی قدرتمند به قدرت ملی میانجامد.
علیرغم اهمیت ویژه این موضوع ،ریال ما طی ســالیان متمادی ارزش خود
را از دست داده اســت .عوامل متنوعی در شکلگیری این وضعیت دخیل
هســتند که مهمترین آنها ،تضعیف تولید داخل و تورم اســت که اتفاقا هر
دو مورد با هــم ارتباط دوطرفه دارند .یعنی تضعیف تولید ،بخش عرضه را
تضعیف نموده و به علت فشار تقاضا به تورم میانجامد.
تولید؛ راهکار اصولی
تولید ،نخســتین عامل تعیینکننده ارزش پول ملی است .وقتی تولید یک
کشور ساختاری قدرتمند داشته باشد و بتواند با عرضه کاالهایی که در آن
مزیت دارد ،در کنار تأمین بازار داخلی ،صادرات و ارزآوری هم داشته باشد
و بــا ارز حاصله کاالهای مورد نیــاز را وارد نماید ،این پول قدرتمند خواهد
بود.البته تقویت ساختار تولید کشور کاری زمانبر است خصوصا اینکه طی
دهه  ۹۰وضعیت تولید کشــور بغرنج بوده به طوری که علیرغم رشد  ۲۵تا
 ۳۰درصدی نقدینگی ،رشــد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کردهایم و
بنابراین ساختار تولید برای اینکه بخواهد دوباره سر پا بایستد ،نیاز به زمان
خواهد داشت.

رییس کمیته مشــترک ایران و ژاپن گفت :گویا در مورد پولهای بلوکه شــده ایران در ژاپن گشــایشهایی
ایجاد شــده اســت اما چون اطالعات آن را دقیقا افشــا نمیکنند ،در نتیجه ما هم با حدس و گمان در این
زمینه صحبت میکنیم.بهرام شــکوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره سطح مبادالت کنونی ایران با ژاپن
گفت :ســطح مبادالت ایران با ژاپن نســبت به گذشته تغییری نکرده است .ژاپنیها نوعا شرکای امریکاییها و
سرمایهگذاریهای مشترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریمها بسیار متاثر هستند .در نتیجه سطح روابط
ما هنوز نزدیک به صفر است ولی ژاپنیها امیدوار هستند که برجام به نقطهای برسد تا این روابط گسترش یابد.
وی افزود :قبل از عید نوروز؛ سازمان توسعه....

ادعای رویترز؛

نگــاه

حماسه خرمشهر یک معجزه الهی بود
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :حماســه
خرمشــهر حقیقتا یک معجزه الهی بود چرا که
در عملیــات بیت المقدس ما از نظر عده و ُعده
یک سوم دشمن بودیم.به گزارش روابط عمومی
ارتش ،امیر دریادار حبیباهلل ســیاری ،معاون
هماهنــگ کننده ارتش در نشســت صمیمی
با تعدادی از پیشکســوتان دفاع مقدس ارتش
کــه با حضور با ســید امیرحســین قاضیزاده
هاشمی ،رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران
انقالب اسالمی و به مناسبت فرارسیدن سالروز
آزادسازی خرمشهر در ستاد ارتش برگزار شد،
ضمن تبریک این روز ،گفــت :ما از نظر عده و
ُعده یک سوم دشــمن بودیم و عم ً
ال آنها برتر
از ما بودنــد .از طرفی آنها اعــام کرده بودند
هرکســی خرمشــهر را فتح کند کلید طالیی

بصــره را بــه او میدهند و حقیقتاً حماســه
خرمشهر یک معجزه الهی بود.وی افزود :من به
رزمندگانی که این حماسه را خلق کردند درود
میفرســتم .رزمندگان ما نشان دادند که برای
خدا میجنگند و به این اعتقاد داشتند که یک
وجب از این خاک را به دشــمن ندهند .بدون

شیوع آبله میمون در  ۱۲کشور؛
سازمان جهانی بهداشت درباره
افزایش شیوع هشدار داد

تهران  -ایرنا  -همزمان با اینکه ســازمان جهانی بهداشت از تایید بیش از ۸۰
مورد ابتال به آبله میمون در  ۱۲کشــور جهان خبر داد ،کشــورهای آمریکای
التین از جمله جمهوری دومینیکن و پرو به منظور شناسایی و بررسی به موقع
موارد احتمالی ابتال ،هشــدار پیشگیرانه صادر کردند.به گزارش ایرنا به نقل از
تارنمای دویچهوله ،ســازمان جهانی بهداشت اعالم کرد  ۸۰مورد ابتال به آبله
میمون در  ۱۲کشور جهان تایید شده و  ۵۰مورد در حال بررسی است.سازمان
جهانی بهداشت درباره احتمال افزایش شیوع جهانی این ویروس جدید هشدار
داده است.به دنبال شناسایی نخستین مورد ابتال به آبله میمون در انگلیس و
تایید ابتالی نخستین مورد در سوییس در روز گذشته (شنبه) ،شمار کشورها
به  ۱۲مورد افزایش یافت.این نهاد وابســته به ســازمان ملل اعالم کرد شیوع
این بیماری نادر که ناشــی از یک ویروس بومی اســت میتواند موجب ایجاد
یک شــرایط «غیر معمول» در مناطق «غیر بومی» شود.طبق اعالم سازمان
جهانی بهداشــت «آبله میمون متفاوت از ویروس کرونا و فقط تحت شــرایط
ارتباط نزدیک با فرد بیمار منتقل میشــود» .به این ترتیب افرادی که با فرد
بیمار ارتباط نزدیک داشــتهاند بیشتر در معرض خطر ابتال قرار دارند.یکی از
کشورهایی که به شدت از شــیوع آبله میمون آسیب دیده ،اسپانیا است .روز
جمعه  ۳۰مورد ابتال به این بیماری نادر در مادرید تایید شد .در شش منطقه
دیگر اســپانیا ،موارد ابتالی احتمالی در دست بررسی است.بر اساس گزارش
سازمان جهانی بهداشــت ،این برای اولین بار است که زنجیرههای انتقال در
اروپا و بدون پیوندهای اپیدمیولوژیک با غرب و مرکز آفریقا شناسایی میشود.
هراس از شــیوع آبله میمون به آمریکای التین نیز سرایت کرده است .وزارت

شک عملیات بیتالمقدس در تاریخ ملت ایران
باقی میماند و همیشــه میتوان به آن افتخار
کرد.امیر دریادار سیاری تصریح کرد :البته این
حماسه با پشتیبانی و حمایت مردم از نیروهای
مسلح در طول  ۸سال جنگ تحمیلی رقم خورد
که این هم جای قدردانی دارد.معاون هماهنگ
کننده ارتش همچنین گفت :دشمن اعالم کرده
بود یک روزه خرمشــهر را فتح میکند اما آنها
 ۳۴روز گرفتار شــدند و تنها توانستند بخشی
از خاک خرمشــهر را اشغال کنند؛ این خودش
شکســت بزرگی برای دشــمن بود .ما با وجود
همه تحریمها ،فشارها و حمایتهای زیادی که
از دشــمن میشد میتوان گفت هیچ شکستی
نخوردیم و با اقتدار جلوی حرکت ماشین جنگی
دشمن بعثی را گرفتیم.

بهداشــت جمهوری دومینیکن با تاکید بر اینکه هنــوز موردی از ابتال به این
بیماری در این کشور شناسایی نشده است ،هشدار اپیدمیولوژیک پیشگیرانه
صادر کرد.به این ترتیب ،دومینیکن با در نظر گرفتن اینکه ایاالت متحده ،منبع
اصلی گردشگران به این کشــور است ،مجموعهای از توصیههای بهداشتی به
منظور جلوگیری از سرایت و پرهیز از تماس با حیواناتی که ممکن است دارای
ویروس باشند ،ارائه کرد.وزارت بهداشت پرو نیز پس از تایید موارد ابتال به آبله
میمون در کشورهای اروپایی و ایاالت متحده ،هشدار اپیدمیولوژیک به مراکز
بهداشتی عمومی و خصوصی در سراســر این کشور صادر کرد.این وزارتخانه
همچنین گزارش داد که اگر چه این کشــور تا کنون هیچ موردی را شناسایی
نکرده است ،اما مقامهای بهداشتی به دنبال شناسایی ،اطالع رسانی و بررسی
به موقع مواردی هســتند که ممکن است در پرو گزارش شوند.آبله میمون که
یک بیماری مسری است ،زمانی انتقال مییابد که فردی با فرد دیگر ،حیوان یا
مواد آلوده به آن ویروس در تماس نزدیک باشد .این ویروس میتواند از طریق
ترک پوست ،دستگاه تنفسی یا از راه چشم ،دهان و بینی وارد بدن شود .انتقال
ویروس از انســان به انسان معموال از طریق قطرات تنفسی اتفاق میافتد ،اما
الزم به ذکر اســت که معموال تمــاس رو در روی طوالنی مدت منجر به ابتال
می شــود .در همین حال ،انتقال از حیوان به انسان ممکن است از طریق گاز
یا چنگ گرفتن رخ دهد.آبله میمون یک بیماری نادر که توســط ویروس آبله
میمون ایجاد میشود ،بخشی از همان خانواده آبله است .این ویروس که عموما
در مناطق دورافتاده مرکز و غرب آفریقا شناسایی شده است ،اولین بار در سال
 )۱۳۳۶-۳۷( ۱۹۵۸در میمونهای در قفس حبس شــده ،مشاهده گردید و
یــک دهه پس از آن در ســال  )۱۳۴۸-۴۹( ۱۹۷۰اولین مورد انســانی ثبت
شــد.عالئم آن تب ،لرز و تورم غدد لنفاوی اســت ،اما آنچه که این بیماری را
بیشتر پیچیده میکند ،ضایعات پوستی است که روی صورت و دستها ایجاد
میکند .این بیماری برای کودکان و همچنین زنان باردار خطر بیشتری دارد،
زیــرا احتمال انتقال آن به جنین وجود دارد.هانس کالگ مدیر منطقه اروپای
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است سرایت ویروس آبله میمون میتواند
در فصل تابستان سرعت بگیرد.
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سیاستهایحمایتی
به نظر میرسد دولت سیزدهم کار را شروع کرده و برنامههایی را برای احیای
تولید در دستور کار قرار داده است .سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت
تولید که به طور مشــترک از ســوی بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت دنبال میشود به عنوان راهبرد اصلی
دولت در حمایت از تولید ملی اعالم گردیده است.نخستین گام این سیاست
در دیماه  ۱۴۰۰با رونمایی از طرح تأمین مالی زنجیرهای به منظور هدایت
اعتبارات بانکی در زنجیره تولید برخی صنایع منتخب و با همکاری تعدادی
از بانکها آغاز شد و این روند در سال جاری هم ادامه یافته است.همچنین
با پیشــنهاد دولت مبنی بر کاهش  ۵درصدی مالیات واحدهای تولیدی در
قالب الیحه بودجه  ،۱۴۰۱نمایندگان مجلس شــورای اسالمی نرخ مالیات
واحدهــای تولیدی را از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش دادهاند که میتواند
در رونق تولید موثر باشد.
خطر بدهیهای کوتاهمدت خارجی
یکی از مشکالت تولید کشور ،حجم عظیم واردات کاالهایی است که مشابه
داخلی دارند و موجب شکست تولید ملی میشود .عالوه بر این بخش قابل
توجهی از واردات را کاالهای لوکس تشکیل میدهد که نه تنها برای عموم
مردم منفعتی ندارد که منابع ارزی کشور را هم میبلعند.در این زمینه حسن
حســنخانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا گفت :مهمترین
عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشــور ،بدهی کوتاه مدت خارجی یا
عواملی است که اثری مشابه داشته باشند .در تجربه بیش از  ۵۰ابرتورم دنیا،
میبینیم که در کشورهایی از جمله ترکیه ،ونزوئال و کشور انگلیس در سال
 ۱۹۸۲و حتی بحران ارزی در جنوب شرق آسیا در اواخر قرن گذشته ،همه
اینها ناشی از بدهیهای کوتاه مدت خارجی است .منتهی در کشور ما که
همیشه بدهیهای کوتاه مدت خارجی پایین بوده ،یک سری عواملی وجود
دارد که همان اثر را ایجاد میکند .مثال تقاضاهای شدید به کاالهای اساسی
به گونهای که ســالی  ۱۴میلیارد دالر برآورد نیاز ایران به کاالهای اساسی
است .یا در سال گذشته فقط  ۴میلیارد یورو موبایل به کشور وارد شده است.
بنابراین این بدهیهای کوتاه مدت خارجی یا خریدهای کوتاهمدت سالیانه
خارجی که دائما در ســالهای مختلف تکرار میشود ،اینها عامل کاهش
ارزش پول ملی است.
کنترل واردات غیرضرور
حسنخانی در پاسخ به این سوال که راهکار تقویت پولی ملی چیست ،اظهار
داشت :بایســتی در خصوص کاالهایی که میشود واردات نداشت ،کنترل
صورت بگیرد .هرچند میدانیم که کاالی ضروری همچون گندم باید واردات
داشته باشد؛ ولی در خصوص وارداتی همچون موبایل ،خودرو و کاالهایی که
ضرورت چندانی در شرایط تحریم ندارند ،اگر بتوان کنترل و مدیریت کرد ،به
نظر میرسد که مهمترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه مدت خواهد بود.
وی تصریح کرد :همچنین اگر بخواهیم در بلندمدت اقتصادمان یک اقتصاد
پویا و قوی باشد و ارزش پولی ملی و قدرت خرید مردم حفظ شود ،ناگزیریم
که بنیانهای تولیدمان را تقویت کنیم.
بازآرایی سیاستهای تجاری
به نظر میرسد برای احیای تولید و تقویت پول ملی ناگزیر از آن هستیم که
ساختار تجاری خود را به نفع تولید و صادرات اصالح کنیم.در حوزه سلبی،
محدود کــردن واردات کاالهای لوکس و غیرضروری باید با قوت ادامه یابد
چرا که منابع ارزی ما خصوصا در دوره تحریم اقتصادی کمیاب و ارشــمند
است و نباید برای چنین مصارفی استفاده شود .از سوی دیگر باید به موازات
حمایت از تولید ،به دنبال بازآرایی سیاستهای تجاری ،پس گرفتن بازارهای
صادراتی قبلی و ورود به بازارهای جدید باشیم.متأسفانه در سالهای گذشته
تمرکز دولت بر امضای برجام و پس از شکست برجام ،عمده تمرکز بر احیای
آن بود ،حال آن که عایدی چشمگیری برای کشور نداشت و چیزی از رفت
و آمدهای متعدد شرکتهای خارجی عاید کشور نشد و همان قراردادهای
بسته شــده در دولت یازدهم ،بعد از خروج آمریکا از برجام بینتیجه ماند.
در عین حال به علت بیتوجهی به بازارهای اطراف کشــور در این سالها،
بازارهای در دسترس قبلی هم یکی یکی از دست رفت.
جهش تجارت با همسایگان
در این شــرایط دولت سیزدهم از همان آغاز به کار ،سیاست تجاری خود را
بر گسترش روابط با همسایگان و بازارهای منطقهای متمرکز نمود .سیاست
خارجی دولت سیزدهم و تمرکز دستگاه دیپلماسی ،بر اولویتهای سهگانه
حوزه همسایگی ،سیاســت آسیامحور با تأکید بر توازن سیاست خارجی و
دیپلماســی اقتصادمحور استوار شــد و رئیسجمهور نیز مقاصد نخستین
ســفرهای خارجی خود را از بین همین کشورها انتخاب کرد که عضویت
در پیمان شــانگهای و افزایش حجم تجارت با کشــورهای اوراسیا و سایر
همسایگان از نتایج آن بوده است.بر اساس اعالم گمرک ،تجارت کشورمان
با همسایگان در سال  ،۱۴۰۰با رشد  ۲۳درصدی در وزن و  ۴۳درصدی در
ارزش ،به بیش از  ۱۰۰میلیون تن کاال و به ارزش  ۵۱.۹میلیارد دالر رسید.
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روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
خرید اوراق مسکن چقدر آب میخورد؟

بیش از  ۱۲۴میلیون تومان

قیمت هر برگ تسهیالت
مسکن همچنان در حال
افزایش است و چنانچه
یک زوج متاهل ساکن
تهران خواهان خرید این اوراق باشند ،باید بیش از  ۱۲۴میلیون
تومان هزینه کنند.
به گزارش ایســنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن
نشان میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین
و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب  ۱۳۴هزار و ،۶۰۰
 ۱۴۲هــزار و  ۲۰۰و  ۱۳۰هزار و  ۳۰۰تومان قیمت دارند .هر
برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک مســکن در تیر ،مرداد و

@sobheqtesad

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

شهریور ماه سال گذشته با قیمت  ۱۲۸هزار و  ۱۲۸ ،۹۰۰هزار
و  ۶۰۰و  ۱۲۸هزار و  ۷۰۰تومان داد و ستد میشود.همچنین
این اوراق در ماه مهر ســال گذشــته  ۱۳۰هزار تومان ،در آبان
مــاه  ۱۲۸هزار و  ۹۰۰تومان و در آذرماه نیز  ۱۲۸هزار و ۴۰۰
ی و بهمن سال
تومان قیمت دارند .اوراق تسهیالت مسکن در د 
گذشته نیز با قیمت های  ۱۲۰هزار و  ۹۰۰و  ۱۲۹هزار و ۸۰۰
تومان معامله میشــود .این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن
ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اساس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون

تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل  ۲۰۰میلیون تومان
تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشود؛
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت باید  ۴۰۰برگه
تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با
تســه  ۱۲۹هزار و  ۸۰۰تومانی ۵۱ ،میلیون و ۹۲۰هزار تومان
میشود .همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله
کــه برای آن بایــد  ۱۶۰ورق به مبلغ  ۲۰میلیون و  ۷۶۸هزار
تومان خریداری کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق به  ۷۲میلیون
و ۶۸۸هزار تومان میرسد.زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس
میتوانند تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان
تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید  ۸۰۰برگه تسهیالت
مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۱۰۳میلیون و  ۸۴۰هزار
تومان میشــود که همراه با هزینه  ۲۰میلیــون و  ۷۶۸هزار
تومانی وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق تسهیالت مسکن
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خریداری کنند ،در مجموع باید  ۱۲۴میلیون و  ۶۰۸هزار تومان
پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیــش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به
 ۳۲۰میلیون تومان رســیده است که با توجه به اینکه مجردها
باید  ۳۲۰و متاهلهای ســاکن این شهرها نیز باید  ۶۴۰برگه
تسهیالت مســکن خریداری کنند ،مجردها باید  ۴۱میلیون و
 ۵۳۶هــزار تومان و متاهلها نیز بایــد  ۸۳میلیون و  ۷۲هزار
تومان پرداخــت کنند.این وام برای مجردهای ســایر مناطق
شهری به  ۱۲۰و برای زوجین این مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون
تومان رسیده است؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت  ۱۵میلیون
و  ۵۷۶و متاهلها نیز با پرداخت  ۳۱میلیون و ۱۵۲هزار تومان
برای خرید اوراق نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

جزئیات ثبتنام جدید یارانهها

خانوادههای جدید باید حساب رفاهی خود را به بانک اعالم کنند

ســخنگوی ســازمان هدفمندســازی یارانهها با بیان اینکه
قطعاً زمان ثبتنام یارانهها تمدید خواهد شــد ،گفت :فردی
کــه یارانهبگیر بوده و ازدواج کرده اســت ،باید به پلیس۱۰+
مراجعه کند و پس از آن سرپرســت خانوار باید حســابی را
بهعنوان حساب رفاهی به بانک اعالم کند.سیده طیبه حسینی
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در گفتگو با خبرنگار
اقتصــادی خبرگزاری تســنیم ،در خصوص افــراد مجردی
کــه قصد تفکیک خانوار خود را دارنــد ،گفت :مجردینی که
از ابتدای طرح هدفمندســازی یارانه تا امــروز یارانه دریافت
نکردهاند یا اینکه در سالهای قبل یارانه آنها حذف شده است
میتوانند با مراجعه به ســامانه  my.gov.irنســبت به ثبتنام
اقــدام کنند.وی افزود :مجردینی که خانوار آنها یارانه دریافت
میکردهاند و یا اینکه تا اردیبهشــت ماه امسال یارانه دریافت
میکردند اما حذف شدند ،نمیتوانند ثبتنام کنند ،این اقدام
صرفاً برای افرادی است که یارانه دریافت نمیکردند و یا اینکه
در ســالهای گذشته یارانه آنها قطع شــده است .در زمینخ
حاضر زمینه الزم برای ثبتنام این افراد فراهم نشــده است
و اولویت ثبتنام ســازمان هدفمندی یارانهها بهروی ثبتنام
جاماندهها است.
خانوادههای جدید حساب رفاهی خود را مشخص کنند
حسینی در پاسخ به سؤالی در مورد ثبتنام افرادی که خانوار
آنها دچار تغییر شده اســت ،گفت :کسی که یارانهبگیر بوده
و بهطور مثال ازدواج کرده اســت ،باید به پلیس بهعالوه 10

واریز سود  200هزار نفر جامانده
سهام عدالت
معاون فناوری و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت:
سود  200هزار نفر از ســهامداران عدالت که باقیمانده بود،
به حسابشــان واریز میشــود.محمود حسنلو در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در مورد اینکه قرار بود
سود باقیمانده تعدادی از سهامداران عدالت که شماره حساب
شــبای آنها اعالم نشده بود یا دچار مشــکل بود و قرار بود
از امروز واریز شــود ،گفت :از امروز بعدازظهر سود باقیمانده
ســهامداران عدالت که به تازگی شماره شبای حساب بانکی
خود را در ســجام اعــام کردهاند و حــدود  200هزار نفر
هســتند ،از طریق سامان ه پایا به حسابشان واریز میشود.وی
گفت :سودهای باقیمانده سهام عدالت مربوط به عملکرد سال
 99شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت است و تعدادی نیز
عالوه بر سود  ،99سود سال  98هم باقیمانده است که در این
دو ســال توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز میشود.
معاون فناوری و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی در مورد
اینکه تاکنون چه تعداد از ســهامداران عدالت هنوز شــماره
حســاب اعالم نکردهاند و یا اینکه حساب آنها دچار مشکل
است ،گفت :آخرین آمار حدود  2میلیون نفر سهامدار عدالت
بود که یا هیچ شماره حســابی برای واریز سود اعالم نکرده
بودند و یا اینکه شــماره حساب آنها مشکل داشت و مربوط
به خودشــان نبود که درحال حاضر  200هزار نفر شــماره
حساب جدید را در ســامانه جامع اطالعات مشتریان،سجام
اعالم کردند ،بنابراین هنوز یکمیلیون و  800هزار نفر شماره
حساب برای واریز سود سهام عدالت اعالم نکردهاند.حسنلو در
مورد تکلیف سود سهام عدالت متوفیان نیز گفت :قرار است
سامانه تقسیم قهری ارث متوفیان سهام عدالت با همکاری
قــوه قضائیه و ســازمان ثبت احوال و ســایر ارکان صورت
گیرد .براســاس قولی که دادهاند و در صورت همکاری همه
دستگاهها تا پایان شــهریورماه امسال این سامانه راهاندازی
میشــود که در آن صــورت هم خود ســهام عدالت و هم
سودهای متعلقه بین وراث متوفیان به صورت قهری توزیع
میشود.حسنلو گفت :از ابتدای اجرای طرح سهام عدالت در
ســال  85تاکنون حدود  3میلیون نفر از سهامداران عدالت
فوت کردند .وی گفت :قبل از عید ســود سهام حدود بیش
از  43میلیون نفر از سهامداران عدالت به صورت متمرکز از
طریق شرکت ســپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه مربوط
به عملکرد سال  99شرکتهای سرمایهپذیر از طریق سجام
واریز شد.وی ادامه داد :از عصر امروز هم باقیمانده سود سهام
عدالت کسانی که شماره حساب نداشتند و به تازگی شماره
حساب اعالم کردهاند واریز میشود.معاون فناوری و توسعه
شرکت ســپردهگذاری مرکزی در مورد ســود  13شرکت
غیربورسی ســهام عدالت هم گفت :چون این شرکتها در
بورس نیستند ،سازمان خصوصیسازی سود آنها را دریافت
میکند و توزیع آن دراختیار ما نیست.

خانواده ضمن ثبتنام ،همسر خود را بهعنوان فرد تحت تکفل
ثبت میکند.

مراجعه و مدارک الزم را ارائه کند تا از خانواده پدری جدا شود،
پس از این مرحله سرپرست خانوار حسابی را در بانک افتتاح
میکند.وی با بیان اینکه ایــن افراد باید به بانک اعالم کنند
که این شماره حســاب را بهعنوان شماره حساب رفاهی آنها

در سامانه ثبت کند ،گفت :ازآنجایی که این افراد یارانهبگیر
بودند دیگر بررسی شرایط در مورد آنها انجام نخواهد شد ،اما
کسانی که از ســوی خانواده پدری یارانه دریافت نمیکردند،
دیگر نیازی به مراجعه به پلیس بهعالوه  10ندارند و سرپرست

زمان ثبتنام یارانهها قطع ًا تمدید خواهد شد
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در خصوص احتمال
تمدید زمان ثبتنام برای متقاضیــان یارانه گفت :قطعاً این
زمان تمدید خواهد شد ،حتی اگر بالفاصه پس از اتمام فاصله
زمانی که امروز به اتمام میرســد ،زمان ثبتنام تمدید نشود،
پیشرو مجددا ً سامانه باز ،و امکان ثبتنام
قطعاً در بازه زمانی ِ
فراهم خواهد شــد.افرادی که تغییر خانواده آنها قطعی است
نیازی برای مراجعه به فرمانداری ندارندوی در پاسخ به سؤالی
در مورد علت مراجعه برخی افراد به بخشداریها گفت :افراد
برای تغییرات خانــوار و مواردی که مربوط به ازدواج و طالق
اســت باید به دفاتر پلیس بهعــاوه  10مراجعه کنند اما در
برخی موارد مانند حضانت ،کفالــت و قیمومیت نیاز به نامه
فرمانــداری وجود دارد.حســینی تأکید کــرد :فرمانداری به
افراد نامهای میدهد که با اســتفاده از آن میتوانند به پلیس
بهعــاوه 10مراجعه کنند و تغییرات مورد نظر را اعالم کنند
چرا که فرمانداریها امکان اعمال تغییرات را ندارند ،اما کسی
که قطعاً ازدواج کرده و یا قطعاً طالق گرفته است ،دیگر نیازی
به مراجعه به فرمانداریها یا بخشــداریها ندارد.وی در انتها
گفت :کلیه افرادی که از ابتدا یارانه دریافت نکردند یا اینکه تا
ابتدای اردیبهشت  1401یارانه دریافت نمیکردند ،میتوانند
با مراجعه به سامانه ثبتنام خود را انجام دهند.

وزیر کار؛افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت است

افزایش حقوق همزمان با حقوق خردادماه

وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت:
افزایش حقــوق بازنشســتگان همزمان با
حقــوق خردادماه به حســاب آنها پرداخت
خواهد شد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل
از باشگاه خبرنگاران ،حجتاهلل عبدالملکی
افــزود :این افزایش حقــوق بعد از تصویب
اطالعرســانی شــده و همزمــان با حقوق
خردادماه به حســاب بازنشستگان پرداخت
خواهــد شــد.او در مورد افراد جــا مانده و
مســتحق دریافت یارانه تصریح کرد :افراد
جا مانده از ســالهای گذشته که یارانهای
به آنها پرداخت نمیشــد ،بــا مراجعه به
وبســایت ســازمان هدفمنــدی یارانهها
میتواننــد ثبتنام خود را انجــام داده و در

صورت تأییــد نهایی یارانه اردیبهشــت و
خرداد را دریافت کنند.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفــت :گروهی از خانوارها نیز که
قب ًال یارانه دریافت میکردند و در این مرحله
جز دهک دهم محســوب شدهاند ،با دستور
رئیس جمهور به مدت یــک ماه پرداختی
یارانه آنها انجام شده تا بعد از بررسی امکان
برداشت فراهم آید.عبدالملکی افزود :یک ماه
فرصت بررسی و اعالم نتایج را به ما دادهاند
تا بعد از بررسی نهایی و اعالم وضعیت افراد
معترض ،امکان برداشت مبلغ اردیبهشت به
این افراد داده خواهد شــد.او میگوید:سفر
اعضــای کمیســیون اجتماعــی مجلس و
معاونان و رؤســای ســازمان وزارت تعاون،

رئیس سازمان ملی بهره وری عنوان کرد؛

رشد  ۲.۹درصدی شاخص بهرهوری در
سال گذشته
رئیس ســازمان ملی بهره وری با اشاره به رشد  .۲اگر  ۲سال پیدرپی رشد
شــاخص بهرهوری به عدد سه برســد در این شرایط تازه به میزان شاخص
در ســال  ۹۰میرسیم .به گزارش خبرنگار مهر ،میرسامان پیشوایی ،رئیس
سازمان ملی بهرهوری در مراسم همایش ملی بهرهوری اظهار داشت :قدمت
سازمان بهرهوری در کشور  ۶۰سال است و ایران در این مدت عضو سازمان
بهرهوری آسیایی بوده است.وی تاکید کرد :رشد اقتصادی از محل بهرهوری
مهمترین هدف در برنامههای توسعه اقتصادی است و در بودجه سنواتی نیز
بر تحقق رشــد بهرهوری تاکید شــده و رئیس جمهوری هم بر تحقق رشد
اقتصادی تا  ۳.۵برابر از محل بهرهوری تاکید دارند.پیشوایی اعالم کرد :رشد
شــاخص بهرهوری در  ۱۰سال گذشته منفی یک درصد بود ،درحالیکه در
برنامه ششم توسعه رشد  ۲.۸درصدی اقتصاد از محل بهرهوری تعیین شده
و در این ســالها رشد شاخص بهرهوری در کشــورهای آسیایی  ۱.۸بوده
است ،البته باید اعالم کنم که رشــد شاخص بهرهوری در دو سال گذشته
مثبت شــد و در سال گذشته نیز این شاخص  ۲.۹درصد رشد داشته است.
به گفته رئیس ســازمان ملی بهرهوری ،اگر  ۲ســال پیدرپی رشد شاخص
بهرهوری به عدد ســه برسد در این شــرایط تازه به میزان شاخص در سال
 ۹۰میرسیم.وی با بیان اینکه ســازمان ملی بهرهوری سه رویکرد اساسی
دارد ،افزود :تکمیل چرخه تنظیمگری بهرهوری ،جریانسازی نوآوری بهرهور
و هوشمندسازی و مردمیســازی زیستبوم بهرهوری از جمله رویکردهای
سازمان ملی بهرهوری در سال جدید است.پیشوایی تاکید کرد :زمانی موفق
میشویم که بهرهوری مطالبه ملی باشد بر همین اساس اسفند سال گذشته
اطالعات بهرهوری در سامانه ملی به رهبری بارگذاری شد تا قدرت آفرینی
برای حضور مردم فراهم شود.

کار و رفاه اجتماعی به اســتان اردبیل سفر
کرده و بازدیدهایی را از شــهرهای مختلف
انجام دادند.عبدالملکــی در بخش دیگری
از ســخنان خود خاطرنشان کرد :در جلسه
شــورای اداری که با حضور استاندار اردبیل
برگزار شــد ،مقرر شــد تا در کنار تکمیل
پروژههای نیمهتمــام به عنوان زیرمجموعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طرحهای
اقتصادی و توســعه کارآفرینی نیز عملیاتی
شود.وی از تکمیل طرح دامداری مصوب با
همراهی شستا و سایر پروژههای اقتصادی
و اشــتغالآفرین خبــر داد و اضافه کرد :با
تأمین زمین قرار شد یکهزار واحد مسکن
کارگری نیز در این استان احداث شود.وزیر
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گزیده خبر
مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد:

مردم دزفول همچنان پای ارزش های خود
ایستاده اند
نشست خبری مدیرعامل بنیاد چهارم
خرداد ،صبــح دیروز یکشــنبه اول
خرداد برگزار شد .سردار غالمحسین
سردار کلولی دزفولی ،مدیرعامل بنیاد
چهارم خرداد در این نشســت که به
مناسبت روز ملی مقاومت و پایداری
(روز دزفول) برگزار شد با اشاره به حمله ناجوانمردانه دشمن در سال  ۵۹گفت:
علی رغم خرابی ها ،جنگ برکاتی نیز برای کشــور داشت.وی یکی از زیباترین
جلوه های دفاع مقدس را ایســتادگی مردم عنوان کرد و گفت :دشمن از ایجاد
جنگ شهرها دو هدف عمده داشت ،یکی شکست اراده مردم که بعد از آن بتواند
فشار سیاســی به حاکمان بیاورد و دوم ،دستیابی به اهداف خود در شهرهایی
بود که ویژگی های راهبردی داشــته و در گلوگاه ها قرار داشتند .بر این اساس
دزفول یکی از نمونه های حمالت ددمنشانه بود .سردار کلولی دزفولی با اشاره به
اولین حرکت بمباران هوایی شــهر دزفول در  ۳۱شهریور  ۵۹اظهار داشت :بعد
از اینکه حمالت از فکه شــروع و به کرخه رســید وقتی به موشک های کم برد
رسید به وسیله توپخانه ها دزفول را مورد هدف قرار دادند.مدیرعامل بنیاد چهارم
خرداد افزود :این وضعیت بعد از عملیات فتح المبین ادامه داشــت و پس از آن
از موشــکهای راهبردی اسکاد (اولین موشک زمین به زمین) استفاده شد.وی با
بیان اینکه  ۱۸۶نوع موشک به دزفول اصابت کرد که نیمی از اینها برای ویرانی
شهر بزرگی کفایت می کرد افزود :نزدیک  ۸۵۰بمب و راکت توسط هواپیماهای
دشمن به دزفول ریخته شد و بیش از  ۲۵۰۰گلوله در کمتر از یکسال ،دزفول را
مورد اصابت قرار داد.سردار کلولی دزفولی ادامه داد :در آن مدت بیش از  ۱۹هزار
واحد مســکونی ،مغازه و واحد اداری منهدم شد.مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد
تاکید کرد :با همه این چالش ها ،مقاومت ها ادامه داشت و با همت دولت و نظام
اجازه داده نشد تا خواسته های آنها عملی بشود تا جاییکه برخی از منازل بیش
از سه بار موشک خورد و بازسازی شد.سردار کلولی دزفولی با ارائه گزارش هایی
در خصوص خسارات جانی ناشی از جنگ تحمیلی بر مردم دزفول اظهار داشت:
 ۲۶۰۰شــهید تقدیم نظام شد و بیش از  4200جانباز نتیجه رزم مردم دزفول
در جبهــه بود.وی افزود :همچنین بیــش از  ۵۰۰نفر از عزیزان آزاده و بیش از
 ۷۰۰جانباز که اکثرا قطع عضوی هستند نتیجه این جنگ بود.مدیرعامل بنیاد
چهارم خرداد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به هویت دینی و انقالبی
مردم دزفول ،تشــدید حمالت و دشمنی با مردم این شهر را یکی از دالیل مهم
توجه دشمن به این شهر عنوان کرد و گفت :دزفول شهر علما و مراجع تقلید و
معروف به دارالمومنین بود .لذا این ایستادگی و مقاومت و پایداری دزفول باعث
شــد در  ۶شهریور  ۶۶نظام جمهوری اسالمی تصمیم گرفت دزفول را به عنوان
شهر نمونه مقاومت معرفی کند.مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد در پاسخ به این
سوال که آیا هنوز روحیه مقاومت و دفاع از ارزش ها بین مردم دزفول وجود دارد
گفت :شــور و شعف و شعوری که در حال حاضر در مردم و جوانان می بینید،
ده ها برابر از دفاع مقدس بیشــتر شده اســت.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه آیا توانســته ایم پاسخ درخور و مناسبی برای مقاومت مردم دزفول داشته
باشــیم گفت :مردم دزفول همچنان پای ارزش های خود ایستاده اند و خواهند
بود ولی در عین حال این مساله را نباید نادیده گرفت که دولتمردان آنچنان که
باید در شان مردم انجام می دادند ،نداده اند .زخم هایی که بر پیکر دزفول وارد
شده است در دوران دفاع مقدس نیاز به مرهم های بیش از این دارد که تا کنون
صورت گرفته است و امیدواریم دزفول در مسیر توسعه بیش از پیش قرار گیرد.
سردار کلولی دزفولی در پاسخ به برنامه های روز چهارم خرداد گفت :برای این
روز در پنج شــهر برنامه گســترده ای داریم و با حضور بیش از دو هزار نفر و با
سخنرانی وزیر محترم گردشگری مراسم برگزار می شود.
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان همدان مطرح کرد

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تهیه و توزیع
 ۲۰۰بسته جهیزیه برای خانوادههای تحت
پوشش بهزیســتی و کمیته امداد خبر داد
و بیان کرد :در حوزه اشــتغال نیز قرار شد
در شهرســتانهای محروم بــه ازای جذب
تســهیالت در نیمه اول ،سهم بیشتری در
اشتغال خانگی و مشاغل زود بازده پرداخت
شــود تا از محل این طرحها اشــتغال مولد
ایجاد شود.

یارانه نیازمندانی که امکان ثبتنام ندارند ،چه میشود؟
ممکن اســت در جریان ثبتنام از جاماندگان یارانه ،برخی افراد اطالعاتی از چنین فرصتی نداشته
و یا اگر میدانند ،هیچگونه دسترسی برای ثبتنام نداشته باشند ،در حالی که نیازمند دریافت آن
هســتند؛ اینکه تکلیف آنها چه میشود ،مشخص نیست ،موضوعی که سالها پیش نیز در جریان
ثبتنام اتفاق افتاد و احتمال تکرار آن وجود دارد.به گزارش ایسنا ،ثبت نام از جاماندگان یارانههای
نقدی از  ۲۷اردیبهشــت ماه شروع شده و امروز همزمان با اول خردادماه ،زمان اولیه اعالمی برای
متقاضیان تمام میشــود تا اینکه سازمان هدفمندی یارانهها مجددا زمان دیگری را تعیین کند.اما
در این میان یکی از مسایلی که مطرح است ،ثبتنام کسانی خواهد بود که به هر دلیلی نمیتوانند
نســبت به آن اقدام کنند؛ افرادی که یا مطلع هســتند و نمیتوانند و یا اینکه اصال اطالعی از این
جریــان ندارند.به عنوان مثال ،برای ثبتنام ،فرد متقاضی باید با شــماره تلفن همراهی که به نام
خودش است ،اقدام کند ،در حالی که افرادی مثال برخی کهنساالن که اصال از تلفن همراه استفاده
نمیکنند و یا در شــرایط و یا مناطقی هستند که تامین آن برایشان با مشکالتی مواجه است و یا
دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند ،اگر خانواده آنها نتوانند برایشان اقدامی کنند ،عمال با وجود نیاز
به دریافت یارانه ،از آن محروم میشوند.از سوی دیگر کسانی هستند که ممکن است به دلیل شرایط
نامناسب زندگی حتی در شهرها و یا در مناطق دور افتاده و کم برخوردار ،از اینکه ثبتنام یارانه در
حال انجام است ،اطالعی نداشته باشند و در صورت اطالع هم امکان ثبتنام ندارند ،بنابراین بخشی
از افرادی که مشمول یارانه میشوند هم به این صورت ،امکان ورود به لیست یارانهبگیران را ندارند.
اما بحث دیگر مربوط به افراد فاقد شناسنامه و یا مدارک معتبر هویتی و حساب بانکی است که با
وجود اقدامات صورت گرفته ،تعدادی هستند که فاقد هویت معتبر بوده و حتی در صورت نیاز ،عمال
امکان ثبتنــام و دریافت یارانه ندارند.این نمونههایی از افرادی بود که با وجود نیاز نمیتوانند و یا
نمیدانند که باید ثبتنام کنند و در لیست قرار نمیگیرند که قبال در سال  ۱۳۹۳که دولت دست
به ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه زد نیز چنین مسایلی مطرح بود.این در حالی است که از  ۲۰تا
 ۳۱فروردین  ،۱۳۹۳بازه زمانی به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت
بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین شد .اما با توجه به مهلت یک روزه برای هر
خانواده و از سوی دیگر مشکالتی که در زمان ثبتنام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان
قرار داشت و البته عدم اطالعرسانی دقیق در مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف ،درنهایت افرادی
از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.

اعالم آمادگی  ۳۰هزار همدانی برای
اهدای عضو
همدان -مجید ملکیــان :همدان مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان همدان
از اهدای عضو  ۲۰۰همدانی خبر داد و گفت ۳۰ :هزار نفر از اســتان همدان در
ســامانه انجمن اهدای عضو ثبتنام کردند.دکتر مجید حمیدی به مناسبت روز
اهدای عضو ،اظهار کرد :دو نوع مرگ داریم که شامل مرگ مغزی و قلبی است
که  ۹۹درصد مرگ قلبی برای افراد ،رخ میدهد .مرگ مغزی متفاوت اســت و
بیشتر در بیمارستان اتفاق میافتد و اگر خارج از بیمارستان باشد باید تا هشت
دقیقه راه هوایی باز شــود در غیر این صورت فــرد فوت میکند اما اگر جریان
اکسیژن رسانی فعال شود ما قلب انسان را گول میزنیم تا به ضربان سازی ادامه
دهد تا اگر ممکن اســت کمک و برای درمان اقدام کنیم .اگر بشود کاری کرد
در این فرصت انجام شــود اما اگر نشود دچار مرگ مغزی شده و قبول آن برای
بستگان خیلی سخت است.وی با اشاره به اینکه باید با فردی صحبت کنیم که
عزیز آن خانواده دچار ضایعه و مرگ مغزی شده در حالیکه دغدغه آن خانواده،
بهبود بیمار است ،خاطرنشان کرد :تاکنون بیش از  ۲۰۰خانواده همدانی راضی به
اهدای عضو عزیزانشان شدند ،این افراد کار بزرگی انجام دادند و باقیاتالصالحات
برای عزیزشــان به جا گذاشتند.حمیدی ادامه داد :در سال گذشته  ۱۲خانواده
برای اهدای عضو در اســتان همدان رضایت دادند که هشت مورد منتقل شدند
و پنج مورد با موفقیت انجام شد و بیشترین آمار استان با  ۲۴مورد در سال ۹۷
بوده است .در سال جاری نیز دو مورد اهدای عضو داشتیم که از شهرستانهای
درگزین و همدان بودند و هر کدام چهار عضو شامل قلب ،دو کلیه و کبد خود
را اهداء کردند.
شهردار تبریز:

اطالعات شهرداری در حوزههای مختلف به
صورت آنالین قابل مشاهده شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز :شــهردار تبریز گفت:
با رونمایی ســامانه شــفافیت و آغاز به کار رسمی آن،
اطالعات شــهرداری در حوزههــای مختلف به صورت
آنالین قابل مشــاهده شــد.یعقوب هوشیار ،در جلسه
علنی شورای اســامی تبریز و رونمایی از این سامانه،
افزود :ســامانه شــفافیت مصوبه سال  ۱۴۰۰در شــورا بود که بخشی از آن به
صورت پرتال فعال بود و دادهها به صورت دســتی وارد میشد.وی اظهار داشت:
در زمان کنونی اطالعات و دادهها توســط نیروهای شهرداری به صورت خودکار
در این سامانه بارگذاری شده و این سامانه در آینده نیز قابل ارتقاء است.شهردار
تبریز گفت :اطالعات شهرداری در حوزههای بودجه ،سالنامههای آماری ،لیست
قراردادها و پیمانکاران و نمودارهای درآمدی به صورت آنالین قابل مشاهده است
و برخی موارد دیگر با نظر شورای اسالمی شهر بارگذاری خواهد شد.
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نفت و انرژی

سازمان انرژیهای تجدید پذیر اعالم کرد؛

تامین برق پایدار از طریق انرژی های تجدیدپذیر

ســازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری برق ایران و شرکت شهرکهای صنعتی برای تامین برق از انرژیهای پاک تفاهمنامه
امضا کردند.به گزارش خبرگزاری مهر سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری برق ایران اعالم کرد تفاهمنامه مشترک برای تأمین
برق پایدار شــهرکها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از
طریق استقرار نیروگاههای تجدیدپذیر به امضای «محمود کمانی» معاون وزیر و ریاست سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی برق و «علی رسولیان» معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران رسید.محمود کمانی هدف از انعقاد این
تفاهمنامه را استفاده از ظرفیتها و توانبخش غیردولتی در زمینه کمک به افزایش ظرفیت برق در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ،ارتقا کیفیت آن
و همچنین ترویج بهرهمندی از انرژی پاک از طریق منابع تجدیدپذیر عنوان کرد.برنامهریزی برای تأمین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق استفاده از فضای
سقف مستحدثات واحدهای صنعتی موجود (در قالب خرید تضمینی برق نیروگاههای انشعابی کمتر از  ۲۰۰کیلووات) ظرف مدت  ۲سال .برنامهریزی برای تأمین  ۳هزار
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت باالتر از  ۲۰۰کیلووات در قالب روشهای خرید استفاده از ظرفیت ماده  ۱۲و جمع سپاری از طریق استفاده از ظرفیت شهرکها
و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود ،توسعه شهرکها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدید پذیر ظرف مدت
 ۴سال ازجمله اهداف این تفاهمنامه است.

گزیده خبر
مدیر آبفای خوانسار خبر داد؛

تکمیل  50درصدی شبکه جمع آوری فاضالب
شهر خوانسار
اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب شــهر خوانسار 50
درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت.مدیر آبفای
خوانســار با بیان این که تاکنون  70کیلومتر از شبکه
جمع آوری فاضالب شــهر خوانســار اجرا شده است،
تصریح کرد :این طرح با استفاده از لوله های پلی اتیلن
به قطرهای  250 ،200و  300میلی متر در حال انجام اســت.مهدی جهانگیری
تکمیل طرح شبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانسار را نیازمند صرف هزینه ای
بالغ بر  100میلیارد تومان دانســت و گفــت :امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد
نیاز این طرح تا سه سال آینده به بهره برداری کامل برسد.وی افزود :تاکنون در
شهر خوانسار  15هزار و  358انشعاب آب و  1517انشعاب فاضالب به مشترکان
واگذار شده اســت و در صورتی که شبکه جمع آوری فاضالب این شهر به طور
کامل اجرا شود می توان در حدود  5هزار انشعاب فاضالب دیگر با  13هزار آحاد
به متقاضیان جدید واگذار کرد.
بازدید معاون وزیر نیرو از تصفیه خانه های فاضالب شهر بندرعباس:

انتقال پساب فاضالب بندرعباس بدون
مشکل به سرانجام می رسد

معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیــر نیرو از عملیات
سامانه انتقال پساب فاضالب بندرعباس و تصفیه خانه
فاضالب شــهرک پیامبر بازدید و رونــد اجرای آن را از
نزدیک بررسی کرد.محسن بختیار در این بازدید ضمن
با اهمیت خواندن تصفیه تکمیلی فاضالب بندرعباس و
بازچرخانی آن برای استفاده صنایع افزود :ساماندهی فاضالب شهر بندرعباس و
انتقال پساب تصفیه شــده به صنایع مولد هرمزگان به عنوان یک طرح مهم در
حال اجراســت و امیدواریم با تکمیل آن مشکل شهر بندرعباس مرتفع شود.وی
گفت :با توجه به سرمایه گذاری صنایع بزرگ ،مشکلی از بابت تامین مالی در این
پروژه وجود ندارد و این طرح بدون مشــکل به سرانجام خواهد رسید.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت انتقال پساب
فاضالب به صنایع افزود :سامانه انتقال پساب به صنایع ،بر اساس برنامه های پیش
بینی شــده از سوی شرکت توسعه زیرساخت خلیج فارس در حال اجراست که
امیدواریم با تکمیل آن ضمن جلوگیری از ورود پســاب به دریا ،استفاده بهینه از
این ظرفیت صورت گیرد.
سرپرست شرکت گاز مازندران:

مشعل گاز  101روستای مازندران تا پایان
امسال روشن میشود
سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار این که عملیات
گازرسانی ،مطالعاتی و طراحی در  504روستای مناطق
جنگلی و کوهستانی استان در حال انجام است ،گفت:
بر اساس برنامه و طبق پیشرفت طرحهای لوله گذاری،
ساکنان  101روستا از این تعداد تا پایان امسال از نعمت
گاز بهرهمند میشوند.قاسم مایلی رستمی در نشست خبری با بیان اینکه مطالعه
و طراحی برای گازرســانی به تمامی این روســتاها انجام شده و کارها با قوت در
حال پیگیری اســت ،افزود :هم اکنون عملیات شــبکه گذاری گازرسانی در 6۰
روستای شرق مازندران در منطقه دودانگه و چهاردانگه ساری و هزار جریب نکا
و بهشهر  ۱۸۵ ،روســتای صعب العبور و کوهستانی بخش کجور و پول نوشهر،
روســتاهای منطقه بلده نور ،روستاهای رینه بخش الریجان شهرستان آمل واقع
در محور هراز 18 ،روســتا در منطقه سوادکوه و حدود  11روستا نیز در منطقه
کوهستانی اشکورات رامسر در غرب استان در حال انجام است.وی با بیان اینکه
با حمایت دولت مشکل افزایش هزینه گازرسانی به مناطق کوهستانی و ییالقی
اســتان رفع شد و تا  ۲۰۰میلیون تومان برای هر علمک نیز حمایت شده است،
ادامه داد :بر اســاس برنامه تمامی روستاهای واجد شرایط مازندران تا پایان سال
ی شود.
 ۱۴۰۲گازرسانی م 

برگزاری مجمع شرکت تعاونی کشاورزی ،بهره
برداری و احیاء جنگل انصار دلند
مجمع عمومی عادی انتخابات هیئت مدیره شــرکت تعاونی انصار دلند با حضور
نمایندگان منابع طبیعی و ســازمان تعاون روســتایی در محل فاطمیه روستای
حدنصاب رســیدن و حضور اعضای
سنگســتان برگزار گردید.در ابتدا پس از به ّ
تعاونی و توزیع تعرفهها ،گزارشی از عملکرد تعاونی و ترازنامه مالی آن در سه سال
گذشته قرائت گردید.یازمراد کوسه غراوی ،رئیس اداره ترویج ،آموزش و مشارکت
های مردمی گفت :شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون و مشارکت تشکیل میگردد
و با توجه به اینکه در حال حاضر ،در دوره تنفس جنگل هستیم اما زمینه فعالیت
برای تعاونی در زمینه منابع طبیعی متوقف نشده و این تعاونی کماکان میتواند در
دیگر فعالیتهای عمرانی منابع طبیعی مرتبط با جنگل ،مرتع و آبخیزداری فعالیت
نماید.در حاشــیه مراسم انتخابات با حضور پرشور اعضای تعاونی برگزار و پس از
شمارش آرا ،آقایان محمد سمیعی ،رمضانعلی نکوئی ،اسماعیل بذرافشان ،یاسر
اربابی و خانم سمیه نکوئی به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای اکبر بذرافشان و
خانم سمانه نکوئی به عنوان بازرسین شرکت تعاونی انتخاب شدند.

@sobheqtesad
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هند برای خرید ارزانتر نفت روسیه دندان تیز کرد

رییس شرکت دولتی هندوستان پترولیوم ( )HPCLاعالم کرد هند سرگرم مذاکره با روسیه در خصوص قراردادی برای خرید نفت
با نرخ ارزانتر است.به گزارش ایسنا ،هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است ،مانند سایر کشورهای
جهان با نرخ باالی تورم دست و پنجه نرم می کند و در تالش برای کاهش هزینه واردات و حمایت از مصرف کنندگان در برابر
افزایش قیمتهای سوخت است .این کشور از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در  ۲۴فوریه ،خرید نفت روسیه را بیش از دو
برابر در مقایسه با کل وارداتش در سال  ،۲۰۲۱افزایش داده است زیرا خریداران هندی نفت روسیه را به قیمت ارزانتری دریافت
می کنند.اما اظهارات پوشب کومار جوشی ،رئیس هیات مدیره هندوستان پترولیوم ،نشان می دهد که دهلینو مستقیما در این معامالت خرید دست دارد در حالی
که بسیاری از کشورهای غربی در واکنش به جنگ در اوکراین ،تحریمهای بی سابقه ای را علیه روسیه اعمال کرده اند .اگر چه دهلی نو خواستار آتش بس فوری در
اوکراین شده اما آشکارا اقدامات نظامی مسکو را محکوم نکرده است.جوشی در کنفرانس مطبوعاتی اعالم درآمدهای سه ماهه هندوستان پترولیوم گفت :مذاکراتی در
سطح دولتی در جریان است و ما از هر گونه فرصتی استقبال می کنیم و اگر توافق در سطح دولتی انجام گیرد ،واضح است که بخشی آن خواهیم بود.کشورهای گروه
هفت متعهد شدهاند خرید نفت روسیه را ممنوع کرده یا به تدریج به واردات نفت روسیه خاتمه دهند تا مسکو را بر سر جنگ در اوکراین ،منزوی کنند.منابع آگاه ماه
گذشته به رویترز گفته بودند :پاالیشگاههای هندی سرگرم مذاکره برای یک قرارداد نفتی شش ماهه با روسیه برای واردات میلیونها بشکه نفت هستند.بر اساس گزارش
رویترز ،روسیه در آوریل برای نخستین بار در رتبه چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به هند قرار گرفت و سهمش از کل واردات هند ،به حدود شش درصد رسید.

پاداش  ۵برابری صرفهجویی برای مشترکان برق

وزیر نیرو با تشریح جزئیات مشوقهای وزرات نیرو برای کاهش مصرف برق ،گفت :از ابتدای خردادماه ،مشترکان به
ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف ۵ ،برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل  ۵۰۰تومان پاداش میگیرند.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو« ،علیاکبر محرابیان» اظهار کرد :امســال برای افرادی که در مصرف خود صرفهجویی
میکننــد ،پاداشهایی پیشبینی کردیــم با انجام اقدامات کوچک مدیریت مصرفی میتواننــد پاداش الزم را برای
صرفهجویی بگیرند.وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق غیرگرم و عادی  300کیلووات است ،اضافه
کرد :مشــترکانی که در مصرف برق صرفهجویی و الگوی مصرف را رعایت کنند ،بابت هر کیلووات به طور متوســط
 100تومان پرداخت خواهند کرد و این مشترکان در صورت صرفهجویی و به ازای هر کیلووات ساعت  5برابر تشویق
میشوند یعنی به ازای هر کیلووات ساعت  500تومان تشویق میشوند.وزیر نیرو تصریح کرد :اگر این مشترک فقط
 50کیلووات صرفهجویی کند به طور مثال ســال گذشــته  300کیلووات مصرف داشته و امسال مصرف را به 250
کیلووات برســاند ،قبض برق این مشترک رایگان شده و هیچ پولی بابت برق پرداخت نمیکند.محرابیان خاطرنشان
کرد :اگر مشترک  200کیلووات مصرف و  100کیلوات صرفهجویی کند 50 ،هزارتومان منفعت خواهد شد به نحوی
که  20هزارتومان پول قبض شده و  30هزار تومان از دولت بستانکار میشود .به عبارتی دیگر در این موضوع نه تنها
مشــترک برای قبض خود هزینهای پرداخت نمیکند بلکه برای صرفهجویی خود نیز پاداشی دریافت میکند.وی با
بیان اینکه الگوی مصرف در مناطق گرمسیر با مناطق معمولی متفات بوده و در مناطق گرم امکان صرفه جویی بسیار
خوبی وجود دارد ،گفت :در این مناطق کشور که از کولرهای گازی و داکت اسپلیتها استفاده میشود ،اگر مشترکان
این مناطق بتوانند یک دستگاه را کمتر استفاده کنند ،در ماه پاداش قابل توجهی را دریافت میکنند.وزیرنیرو با اشاره
به مصوبه دولت در زمینه الزام ادارات برای صرفهجویی برق اظهار کرد :طبق مصوبه دولت برای موضوع مدیریت تقاضا
در بخش اداری برنامهریزی شده که صرفه جویی قابل توجهی در ادارات و دستگاههای دولتی انجام شود.وی افزود :از
اول خرداد با تذکرات و تنظیماتی که بر روی دستگاههای سرمایشی و غیره ادارات اعمال میشود ،مدیریت مصرف و
تقاضای مورد نظر تا حدودی انجام میشود.به گفته وزیر نیرو ،این برنامه مدیریت تقاضا برای سایر بخشهای مصرف
از جمله صنایع و تجاری هم در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت ذخایر سدهای
بزرگ کشور
آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشــور نشــان میدهد ،با
سپری شدن  ۲۴۱روز از سال آبی ،تا  ۳۱اردیبهشتماه (سال
آبی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای
کشــور حدود  ۲۷.۲۰میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به
مدت مشابه سال آبی گذشــته بیانگر ۷درصد کاهش است.
به گزارش ایسنا ،فیروز قاســم زاده -مدیرکل دفتر اطالعات
و دادههای آب کشــور اظهار کرد :بررســی وضعیت ورودی
سدهای کشور نشــان میدهد که ورودی به مخازن در سال
آبی جاری  ۲۵.۱۱میلیاردمترمکعب رســیده که نســبت به
مدت مشــابه سال آبی گذشــته  ۲درصد افزایش دارد.طبق
اعالم وزارت نیرو ،وی اضافه کرد :میزان پرشدگی سد زاینده
رود در استان اصفهان ،سدهای استان تهران ،سدهای استان
خوزســتان و ســدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط
فعلی به ترتیب حدود  ۳۱درصد  ۳۲ ،درصد  ۵۹ ،درصد و ۷۵
درصد اســت که با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای
پیش رو ،رعایــت الگوی بهینه مصرف در بخشهای مختلف
مصرف امری ضروری است.

تفاهم نامه تأمين خوراک اوليه
مجتمع پتروشيمی ايالم امضاء شد
با امضای تفاهمنامه توسعه
فاز دوم میــدان گازی تنگ
بیجــار بین گــروه صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس و
شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،هم پایداری شبکه گاز غرب کشور و به ویژه ایالم افزایش
مییابد و هم ظرفیت معطل مانده پتروشــیمی ایالم ناشی از
کمبود خوراک ،ســرانجام فعال خواهد شد.به گزارش روابط
عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،اين تفاهم نامه
که به امضای دکتر علی عسکری و مهندس حیدری مدیران
عامل دو شرکت رســيد ،گامی است بلند برای افزایش تولید
پتروشیمی ایالم که با سرمایهگذاری بیش از یک و نیم میلیارد
دالر  ۱۷ســال ساخت آن به طول انجامید و فاز دوم آن سال
گذشته افتتاح شد اما کمبود خوراک ،به چالشی جدی برای
این مجتمع تبدیل شده بود.با امضای این تفاهمنامه ،تولید گاز
از هفت میلیون بــه  ١١میلیون مترمکعب افزایش مییابد و
خوراک پایدار پاالیشگاه گاز ايالم به عنوان منبع اصلی خوراک
مجتمع پتروشیمی ایالم تأمين میشود .در حال حاضر به علت
عدم تأمین خوراک پتروشــیمی ایالم زیر ظرفیت اسمی کار
میکند.با این تفاهمنامه نه تنها ظرفیت اسمی تولید مجتمع
پتروشــیمی ايالم افزايش مييابد و موجب افزایش تولید این
پتروشــیمی و در نتیجه تاثیر بیشتر این پتروشیمی بر روی
اقتصاد منطقه میشود که با افزایش خوراک پاالیشگاه ،تأمین
گاز مصرفی استان ایالم و اســتانهای غربی کشور پایدارتر
میشود و موجب تقویت فشار گاز غرب کشور خواهد شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

وزیر جهاد کشاورزی:

ارز  ۴۲۰۰تومانی ریشه بهره وری را خشکاند

وزیر جهاد کشاورزی در
نشســت ملی بهرهوری
با اشــاره به چالشهای
امنیت غذایی که در دنیا
به وجود آمده اســت گفت :اتفاقات به وجود آمده در دنیا نشان
میدهد اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیســت.به گزارش
خبرنگار مهر سید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در
نشست ملی بهرهوری با اشاره به چالشهای امنیت غذایی که
در دنیا به وجود آمده اســت گفت :اتفاقــات به وجود آمده در
دنیا نشــان میدهد اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست.
وی افزود هرچند در رشــد بهرهوری نیروی کار در کشاورزی از

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

صنعت و خدمات جلوتر است ولی به طور کلی این حوزه را نماد
نیاز به افزایش بهرهوری میدانند که درست هم هست.ساداتی
نژاد تصریح کرد تأمین امنیت غذایی راهی جز بهبود بهره وری
ندارد و بهبود بهره وری در گرو تولید دانش بنیان است.ساداتی
نژاد تاکید کرد :طرح مردمی ســازی یارانهها را انقالب در بهره
وری صنعت دام و طیور میدانیم.وزیر جهاد کشــاورزی با بیان
اینکه کشاورزی به طور کلی ارزش افزوده کمتری از سایر صنایع
دارد و به همین دلیل یارانه بگیر است گفت در دنیا یا عرض را
به اول زنجیره ،یعنی تولید کننده میدهند یا به انتهای زنجیره
یعنی مصرف کننــده میدهند .در ایران بــرای اولین بار وارد
کننده یارانه دادیم و بدین نحو ریشــه بهرهوری را خشکاندیم.

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکــه  ۹میلیون تن ذرت چند
میلیون تن کنجاله ســویا و چهار میلیون تن جو از این طریق
وارد شــد و با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار گرفت و
این موجب شــد تولید کننده انگیزهای برای افزایش بهره وری
نداشته باشد ،گفت :دقیقاً از زمانی که ارز  ۴۲۰۰اجرا شد تغییر
کاربری اراضی کشــاورزی در کشور افزایش یافت.وی با تاکید
بــر اینکه راهی جز افزایش بهرهوری بــرای تأمین غذای ارزان
قیمت وجود ندارد گفت :دنیا قبل از کاشــتن بذر بازارهای آن
را تعیین میکنند تا کمبود و انباشــتی وجود نداشته باشد در
حالی که ما در ســالهای گذشته حدود  ۱۳میلیارد متر مکعب
آب صرف محصولی شد که هدر رفت ،به بیانی حدود  ۴۰هزار
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میلیارد تومان.وی افزود :در حال حاضر ما یک محصول و حدود
یک درصد از صنعت کشــاورزی را با کشــت قراردادی تأمین
میکنیم در صورتی کــه در دنیا از  ۴۰تا  ۹۰درصد به صورت
قراردادی تأمین میشــود.وی افزود :در حال حاضر ما سالیانه
 ۱۳میلیون تن گندم نیاز داریم که ده میلیون تومان برای نان
خبــازی دو میلیون برای صنعت و  ۵۰۰هزار تن برای نانهای
حجیم استفاده میشود.ساداتی نژاد تصریح کرد از ابتدای دولت
رویه قراردادی را شــروع کردیم و به شــرکت بازرگانی دولتی
گفتیم باید عالوه و بستن قرارداد با کشاورز کشاورز را بیمه کند
اسممان را نیز تأمین کند و در انتهای فصل باقی تسویه حساب
کند تا کشــاورز در دقیقه جز تولید محصول نداشته باشد.وی
ادامه داد :برنامه داریم امسال دو میلیون هکتار زمین کشاورزی
را که قرار دادی کنیم قطعاً ما را به سمت امنیت غذایی خواهد
برد.وزیر جهاد کشــاورزی افزود :االن کشت قراردادی برنج را با
هدف  ۴۵هزار هکتار شروع کردیم.

آخرین جزییات از سطح مبادالت تهران-توکیو

گشایش در آزادی پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن
رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت :گویا در مورد پولهای
بلوکه شده ایران در ژاپن گشایشهایی ایجاد شده است اما چون
اطالعات آن را دقیقا افشا نمیکنند ،در نتیجه ما هم با حدس و
گمان در این زمینه صحبت میکنیم.بهرام شکوری در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا درباره سطح مبادالت کنونی ایران با ژاپن گفت:
ســطح مبادالت ایران با ژاپن نســبت به گذشته تغییری نکرده
اســت .ژاپنیها نوعا شــرکای امریکاییها و سرمایهگذاریهای
مشــترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریمها بسیار متاثر
هســتند .در نتیجه ســطح روابط ما هنوز نزدیک به صفر است
ولی ژاپنیها امیدوار هســتند که برجام به نقطهای برسد تا این
روابط گسترش یابد.وی افزود :قبل از عید نوروز؛ سازمان توسعه
تجارت ژاپن جلساتی با اتاق بازرگانی ایران داشتند که عالقهمند
بودند ،زمینههای همکاری با ایران را مشخص کنند ،به خصوص
با کمپانیهای متوسطی که در ژاپن وجود دارد .درواقع باید بتوان
از االن این بســتر را فراهم کرد و مقدمات آن را انجام داد تا اگر
برجام عملیاتی شــد ،مقدمات آن شکل گرفته باشد .با توجه به
تغییــر و تحوالتی که در اتاق ایران بود کمی این موضوع مغفول
ماند که امیدوارم از هفته آینده ،بتوانیم این مذاکرات را شــروع
کرده و اســتمرار آن موجب شود که ســریعا بعد از برجام این
ارتباط برقرار و توســعه یابد.شکوری درباره نوع مبادالت ایران و
ژاپن خاطرنشان کرد :نوعا آنچه که قبال بیشتر ژاپن خریدار آن
از ایران بود یکســری محصوالت معدنی و در کنار آن یکســری
خاویار ،میگو ،محصوالت غذایی ،آبمیوهها ،آب انار ،خشــکبار و
پســته ایرانی و فرش بود .ایران در حوزههای مختلف میتواند با

ژاپن ارتباط داشته باشد که یکی صنعت توریسم است .ژاپنیها
بسیار عالقهمند به تاریخ و آثار باستانی ایران هستند.اگر بتوانیم
شرایطی را مهیا کنیم که توریستهای ژاپنی بتوانند به راحتی
به ایران بیایند و جاذبههای گردشگری و تاریخی ایران را ببینند،
میتواند درآمدزایی خوبی برای کشور داشته باشد .ایرانیها هم
عالقهمند به رفتن به ژاپن هســتند ،البته عالقهمندی ژاپنیها
بیشــتر از ایرانیهاست ،چون هزینه ســفر برای ژاپنیها کمتر
اســت ،در نتیجه ما میتوانیم توریســت خارجی از ژاپن بیشتر
داشــته باشــیم.رییس کمیته مشــترک ایران و ژاپن در ادامه

جزئیات واردات گندم
ایران در سال گذشته بیش از  ۲.۴میلیارد و در یک ماهه اول امسال حدود ۳۰۶
میلیون دالر واردات گندم داشــته اما در این لیســت ،هند که اخیرا اعالم کرده
صادرات گندم خود به دنیا را محدود کرده است ،دیده نمی شود.به گزارش ایسنا،
اخیرا دولت هند اعالم کرده است جهت حفظ امنیت غذایی خود ،صادرات گندم
را محدود میکند ،این تصمیم با اشاره به جنگ اوکراین و تحت تاثیر قرار گرفتن
صادرات این کشــور در کاالی اساســی از جمله گندم بوده است.اینکه صادرات
گندم هند و محدودیت آن چه میــزان واردات گندم ایران را متاثر خواهد کرد
و اصــا تا چه اندازه در تامین گندم ایران نقش دارد ،در آمار تجارت خارجی از
ابتدای سال گذشته تا پایان فروردین امسال ،مورد بررسی قرار گرفت.
هند بیش از یکسال است که در لیست خرید گندم ایران نیست
آنطور که لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران -به ایسنا اعالم کرده است ،از سال
گذشته تا ابتدای امســال ،هند در لیست صادرکنندگان گندم به ایران نبوده و
ســهمی در واردات این کاال برای ما ندارد.طبق گزارش سخنگوی گمرک ایران،
در ســال گذشته از مجموع  ۲۶.۹میلیون تن به ارزش  ۱۵.۱میلیارد دالر کاالی
اساســی وارد شــده با ارز ترجیحی برای هفت قلم ،بیش از هفت میلیون تن به
ارزش نزدیک به  ۲.۵میلیارد دالر به واردات گندم اختصاص داشــته اســت که
نسبت به سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۳۵درصد در وزن و  ۱۹۷درصد در ارزش افزایش
داشته است.
روسیه ،امارات و عراق؛ سه کشور اول صادرکننده گندم به ایران
در بین کشــورهای صادرکننده گندم به ایران ،روســیه در رتبه اول قرار دارد؛
بهطوری که بیش از  ۲.۵میلیون تن به ارزش  ۹۰۴میلیون دالر از واردات گندم
در سال گذشته از این کشور بوده است.امارات با حدود  ۱.۱میلیون تن به ارزش
 ۴۰۳میلیون دالر در رده دوم قرار دارد و بعد از آن عراق است که  ۹۴۳هزار تن
به ارزش  ۳۲۳.۸میلیون دالر گندم به ایران صادر کرده اســت.انگلیس با ۵۹۰.۶
هزار تن به ارزش  ۲۰۰.۱میلیون دالر ،هلند  ۵۲۴هزار تن به ارزش  ۱۹۵میلیون
دالر ،سنگاپور  ۳۵۰هزار تن به ارزش  ۱۲۳.۵میلیون دالر و آلمان  ۳۳۷هزار تن
به ارزش  ۱۲۲.۲میلیون دالر دیگر کشورهایی هستند که ایران در سال گذشته
از آنها گندم خرید و وارد کرده اســت .در لیســت صادرکنندگان گندم به ایران
در سال قبل ،هنگکنگ ،ایتالیا ،قزاقستان ،ترکیه و اوکراین نیز دیده میشوند.
امسال هم روسیه اول است ،عراق فعال نیست
اما گزارش ســخنگوی گمرک ،از واردات گندم در یک ماه اول امسال هم نشان
داد که روسیه همچنان رتبه اول صادرکنندگان گندم به ایران را در اختیار دارد
ولی عراق که در ســال گذشته ،رتبه سوم را داشــت ،در ماه ابتدایی  ،۱۴۰۱در
لیست خرید گندم نبوده است.بر اساس این گزارش در فروردینماه سال جاری،
 ۷۶۳هــزار تن به ارزش بیش از  ۳۰۶میلیون دالر گندم وارد ایران شــده که از
این میزان  ۱۹۸هزار تن به ارزش  ۷۹میلیون دالر از روســیه بوده است .امارات
نیز با  ۱۷۹هزار تن بــه ارزش  ۷۲میلیون دالر در رتبه دوم قرار دارد.همچنین
 ۱۳۷.۵هزار تن به ارزش  ۵۶.۱میلیون دالر از سنگاپور ۱۳۲ ،هزار تن به ارزش
 ۵۴میلیون دالر از هلند و  ۶۳هزار تن به ارزش  ۲۵میلیون دالر از آلمان ،گندم
وارد ایران شده است.قزاقستان و ترکیه نیز دیگر کشورهای صادرکننده گندم به
ایران در فروردین  ۱۴۰۱بودهاند.

افزود :نمایشــگاههایی که تجار ایرانی میتوانند در ژاپن شرکت
کنند هم زمینه همکاری دیگری اســت .به هر حال دانش فنی
و تکنولــوژی که در ژاپن وجود دارد در ســطح اروپاســت و در
ماشین آالت صنعتی ،آسانسور ،بســیاری از تلفنها و کاالهای
دیگری که اســتفاده میکنیم ،میتوان از ژاپن بهرهمند شد .وی
ادامه داد :شاید یکی از این زمینههایی که در آینده اتفاق بیفتد
این باشــد که به جای تولید خودروهای بیکیفیت در کشــور،
برندهای خوب خودروســازی ژاپن مثــل تویوتا بتوانند به ایران
بیایند و با سرمایهگذاری بیشتر در ایران بتوان از ظرفیت باالی

تکنولوژی ژاپن در این حوزه استفاده کرد.شکوری درباره وضعیت
پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن بیان کرد :گویا گشایشهایی
در این مورد ایجاد شــده اســت اما چون اطالعات آن را دقیق
افشــا نمیکنند ،در نتیجه ما هم با حدس و گمان در این زمینه
صحبت میکنیم .اما هم کره و هم ژاپن با چراغ سبزی که امریکا
نشان داده بود ،عالقهمند بودند که پولهای ایران را بدهند .حال
آن را دادهانــد یا خیر ،خیلی اطالع نــدارم و وزارت امور خارجه
بیشتر در جریان این کار است.وی افزود :دولت و مردم ژاپن و کره
عالقهمند به همکاری با ایران هستند .ما قبل از کرونا جشن 90
سالگی روابط اقتصادی ،سیاسی ایران و ژاپن را جشن گرفتیم و
حدود یک قرن با آنها ارتباط داشتهایم .ژاپنیها هم قلبا عالقهمند
به این موضوع هســتند اما به هر حال این دنیای تجارت است و
اگر ما هم جای آنها بودیم همین رفتار را میکردیم .سهم عمده
تجارت ژاپن با امریکا است و آنها منافع مردمشان را فدای ایران
نمیکنند .ما هم نمیخواهیم که این کار را بکنند .رییس کمیته
مشــترک ایران و ژاپن در پایان خاطرنشــان کرد :ژاپنیها قلبا
عالقهمند هستند که این اتفاق بیفتد و همان طور که در گذشته
هم برای ماجرای خرید نفت نشان دادند ،آنها بیشتر راغب بودند
که معافیتهایی را از امریکا بگیرند که نفت ما را بخرند .این نشان
دهنده این اســت که ژاپنیها هم تالش میکنند که این اتفاق
بیفتد اما به هر حال ما هم باید از این ســو به آنها کمک کنیم.
باید به ســمتی برویم که تعامالت خوبی را با دنیا داشته باشیم
چون اگر نداشته باشیم طبیعتا هم این کشورها را دچار زحمت
و هم تجار خودمان را متضرر میکنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

خط قرمز مهم در مسیر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
رئیــس اتاق بازرگانی ایــران با حمایت
از همت دولت در اصالح سیاســتهای
ارزی ،اعالم کرد که باید چند خط قرمز
در این مســیر رعایت شــود.به گزارش
ایسنا ،غالمحسین شــافعی در نشست
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،با
بیان اینکــه قبل از هر چیز راهحلهای
فوری بــرای کمک به معیشــت مردم
بایــد در اولویت قرار بگیــرد بیان کرد:
ثبات متغیرهای اقتصــاد کالن بهویژه
نــرخ ارز اولین موضــوع دارای اهمیت
اســت .نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت
بهتنهایی موجب اصــاح فرآیند تولید
نیســت .واقعیت این اســت که ساختار
تولید بســیاری از کاالهای اساســی در
کشــور مانند مرغ ،تخممــرغ ،لبنیات،
روغــن و  ...که مشــمول تصمیم اخیر
دولت قرار گرفته ،دارای ایرادهای جدی
اســت .مث ًال مقیاس تولید بســیاری از
تولیدکنندگان اقتصادی نیست .فناوری
تولید بســیاری از بنگاهها قدیمی است
و الیآخــر .این ســاختار تولیــد ،خود
نتیجه نوع سیاستهای حمایتی دولت
از تولید ،نحــوه قیمتگذاری نهادههای
تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه
سیاستهای ارزی و تجاری کشور بوده،
تحریمها نیز دسترســی به فناوریهای
نوین را دشوار کرده و همه اینها موجب

شــده اســت تا قیمت تمامشده واقعی
نسبت به سایر کشورها باالتر باشد.او با
بیان اینکه مشکالت صرفاً از طریق حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی رفع نخواهد شد و الزم
اســت وزارتخانههای مرتبط برنامههای
جدی و روشنی برای اصالح ساختارهای
تولید کاالهای اساسی در کشور داشته
باشــند تاکید کرد :اتاق ایــران آمادگی
خود را برای مشــارکت در تهیه چنین
برنامههایی اعالم میکند.شافعی سومین
نکته برای موفقیت اصالحات اقتصادی
دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و
انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی
دانست و ادامه داد :یکی از استداللهایی
که برای لزوم حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
بیان میشد رانت واردکنندگان کاالها و
نهادههایی بود که با این نرخ واردات انجام
میدادند .در کمــال تعجب همزمان با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،انحصار واردات
برخی نهادهها به سازمانهای دولتی داده
شد .تجربه نشــان داده است که ایجاد
انحصار عرضه دولتــی در بازار منجر به
کاهــش کیفیت و افزایــش هزینههای
تمامشــده میشــود و در نتیجه بازار از
عملکــرد بهینه خود فاصلــه میگیرد.
حذف بخــش خصوصی و ایجاد انحصار
واردات آنهم فقط به دو شرکت دولتی
موجــب حذف رقابــت و کارایی در این

بازار میشود که بهنوعی گام رو به عقب
در ســاختار اقتصادی کشور به حساب
میآید .بهویژه آنکه با توجه به حذف ارز
ترجیحی ،دیگر شائبه انگیزه رانتی برای
واردات کاالهای مذکــور وجود ندارد و
حضور بخش خصوصی نهتنها هزینهای
برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی
بازارهای مربوطه کمک میکند.او افزود:
همچنین اقــدام دولت به قیمتگذاری
دستوری کاالها در شرایط جدید و بدون
توجه به افزایش هزینههای تمامشــده
سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که
حتماً بایــد از آن پرهیز کرد.رئیس اتاق
ایران در ادامه با اشــاره به هجمه های
اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرســی
شــورای عالی نظارت از منابع و مصارف
اتاق خبر داده و گفت :ما در هیات رئیسه
در چارچوب قوانین مصوب و همچنین
آییننامهها و ضوابطی که شــورای علی
نظارت و هیات نماینــدگان اتاق ایران
تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی
داریم.شــافعی ادامه داد :آنچه در چند
وقت اخیر مطرح شد نه بیسابقه است
و نه عجیب و تحلیــل دقیق و واضحی
از علل و اســباب آن داریم؛ اگر چه بیان
همــه آن را در ایــن مقطع به مصلحت
نمیدانیــم .هیات رئیســه اتــاق ایران
تاکنون با محور قــرار دادن منافع ملی

سعی کرده است تا موضوعات مطروحه
را کمتر به فضای عمومی بکشــاند و از
طریق سازوکارهای درونی خود ،مذاکره
با وزرای دولــت و نمایندگان مجلس و
همچنیــن ارائه اطالعــات الزم موضوع
را به مســیر درست هدایت کند؛ چراکه
مطمئن هســتیم بزرگان کشور در هر
ســه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و
بهزودی بســیاری از موضوعات روشــن
خواهد شــد.او تاکید کرد :هیات رئیسه
اتاق ایران بنا بر وظیفه خود ،پیگیریهای
حقوقی ،قضایــی و اداری الزم را انجام
داده است .اگرچه معتقدیم طرح تحقیق
و تفحص با وظایف قانونگذار و فلســفه
تحقیق و تفحص در امور کشور منافات
دارد؛ اما با توجه به تصویب آن ،همکاری
بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص
خواهیم داشت تا واقعیتها روشن شود.
مــا از هیچ متخلفی حمایــت نکرده و
نخواهیم کرد .خــود را هم مبرا از خطا
و اشــتباه نمیدانیم؛ اما اطمینان داریم
نه تیترهای جنجالــی و نه توییتهای
آتشــین ،معیار بررســیهای حقوقی و
قضاوتهای قانونی نیست.

اختصاص اینترنت به اقشار کمدرآمد به کجا رسید؟
با تغییر قیمت اینترنت ثابت و همراه ،موضوع اختصاص اینترنت رایگان به اقشار ضعیف از سوی مسووالن مطرح شد و باید دید بحث ارائه بستههای اینترنت برای اقشار کم
برخوردار در جهت جبران افزایش قیمت ،چگونه اجرایی خواهد شــد.به گزارش ایســنا ،یکی از وعدههای دولت سیزدهم تسهیل در کسبوکارهای اینترنتی و افزایش سرعت
اینترنت بود ،بهنوعی که رئیس جمهور وعده اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف و با سرعت باال را داده بود که گیمرها هم از آن لذت ببرند .وزیر ارتباطات هم یکی از برنامههایش
را رساندن فیبر نوری به تک تک خانههای مردم ،اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعتهای چند گیگی اینترنت اعالم کرد.از سوی دیگر در ماههای گذشته ،اپراتورهای همراه
و ثابت ،بستههای اینترنتی که پیش از این ارائه میشد را تغییر دادند .این موضوع واکنشهایی را هم ب ه دنبال داشت ،هرچند سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد که این تغییر
تعرفهها در چارچوب مصوبه قانونی کمیســیون تنظیم مقررات رخ داده و تخلفی صورت نگرفته اســت ،از سوی دیگر این تصمیم برای سرمایهگذاری اپراتورها در مسیر توسعه
ضروری بوده اســت.پس از آن صادق عباسی شاهکوه -رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -اعالم کرد :حجم استفاده  ۴۰درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو
گیگابایت است و ما با تاکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامهای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کمبرخوردار یا کل جامعه بستههایی را در نظر بگیریم که مشکلی
از نظر دسترســی عادالنه ایجاد نشــود و این برنامه ،پس از نهایی شــدن اعالم میشود .ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکهای با
کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.
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گزیده خبر
مطابق آمارهای رسمی وزارت صمت؛

تولید  ۵۳میلیون تن فوالد خام و محصوالت
فوالدی در سال ۱۴۰۰
تهران -ایرنا -شــرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی موفق شدند در
ســال  ۱۴۰۰بیش از ۵۳میلیون و  ۲۴۵هزار و  ۲۰۰تن فوالد خام و محصوالت
فوالدی تولید کنند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،مطابق آمارهای رسمی منتشره
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سالی که گذشت  ۲۸میلیون و  ۴۰هزار و ۱۰۰
تــن فوالد خام و  ۲۵میلیــون و  ۲۰۵هزار و  ۱۰۰تن محصوالت فوالدی تولید
شد که در مقایسه با سال  ۹۹به ترتیب کاهش  ۲.۱درصدی و افت پنج درصدی
نشــان میدهد.در  ۱۲ماهه پارسال  ۲۹۹هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد
که نشاندهنده رشــد  ۲.۸درصدی است.تولید شمش آلومینیوم با رشد ۲۵.۱
درصدی به  ۵۷۱هزار و  ۱۰۰تن رســید.در این مدت تولید پودر آلومینا با رشد
هفت دهم درصدی به  ۲۳۰هزار و  ۷۰۰تن رسید.در سال  ۱۴۰۰همچنین یک
میلیون و  ۴۷۴هزار و  ۴۰۰تن کنسانتره زغالسنگ تولید شد که در همسنجی
با سال  ۹۹افت  ۱۲.۸درصدی نشان می دهد.

واردات آیفون ممنوع شد؟
گزارشها حاکی از این اســت که تلفنهای همراه بــا برند اپل در گروه کاالیی
 ۲۷قرار گرفتند که امکان ثبت ســفارش آن وجود ندارد.به گزارش ایسنا ،هفته
گذشته واردکنندگان در ســامانه جامع تجارت با این پیام مواجه میشدند که
ثبت ســفارش برند اپل تا روز شنبه  ۳۱اردیبهشت محدود شده است.اما امروز
این پیام تغییر کرده و در سامانه اعالم شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه
با برند اپل در گروه کاالیی  ۲۷امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.گروه  ،۲۷گروه
کاالهای لوکس و غیرضروری اســت که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
البته هنوز ابالغیه رسمی از سوی سازمانهای متولی از جمله وزارت صمت در
این رابطه منتشر نشــده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به
پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایلهای لوکس نداده است.
در اولین همایش تجلیل از برترینهای بورس کاال صورت گرفت؛

انتخاب فوالد مباركه بهعنوان شركت برتر از
لحاظ ارزش در بورس كاال
در اولیــن همایش «تجلیل از برترینهای بورس کاال»
شرکت فوالد مبارکه ،با کســب رتبه اول ازنظر حجم
و ارزش عرضــه محصوالت در بورس کاال طی ســال
 ،۱۴۰۰تندیس شــرکت برتر ازلحاظ ارزش در بورس
کاال را دریافت کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.ســید احســان خاندوزی وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،تندیس «شــرکت برتر ازلحــاظ ارزش در بورس کاال» را به
محمدیاســر طیبنیا مدیرعامل فوالد مبارکه اهدا کــرد .ثبت باالترین فروش
اعتبــاری بهمنظور حمایت از صنایع پاییندســت بهخصوص خودروســازان و
تولیدکنندگان لوازمخانگی و همچنین حضور بهعنوان بزرگترین عرضهکننده
تلفیقــی بهمنظور تأمین نیاز بازار داخل از محل واردات ورق ،ازجمله دالیل این
انتخاب اعالم شد.محمدیاســر طیبنیا ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،در این
همایش اظهار کرد :به دنبال سیاستهای دولت مبنی بر کنترل قیمتها در بازار
و در بورس کاال ،سیاست فوالد مبارکه افزایش ارائه محصوالت فوالدی در بورس
کاال ،پوشش کل ترازها و کنترل قیمتهاست.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با
اشاره به بازدهی سهام شرکتها در بورس کاال گفت :شرکت فوالد مبارکه ارزشی
نزدیک به  ۳۶۰هزار میلیارد تومان دارد و اگر بازدهی ســهام فوالد و سهامی از
این دست را با ســهام بازارهای موازی مقایسه کنیم ،شاهد آن خواهیم بود که
بازدهی آن بیش از یک دهه (در میانمدت و بلندمدت) ،بیش از بازارهای موازی
همچون مســکن ،طال و ارز بوده است.طیبنیا با بیان اینکه مجموعههایی مثل
فوالد مبارکه بعضا مورد انتقاد قرار میگیرند،

چادرملو جایزه طالیی مسئولیت اجتماعی را
دریافت کرد
در چهارمین جایزه مســئولیت اجتماعــی و پایداری
بنگاههای اقتصادی که شــب گذشته در محل سالن
همایشهای صدا و سیما برگزار گردید جایزه طالیی و
تندیس ویژه حوزه محیط زیســت به شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو اهدا گردید .

حضور گلگهر در نخستین رویداد
خصوصیسازی اقتصاد ایران
شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نخستین رویداد
بینالمللی خصوصیســازی اقتصاد ایــران که با حضور
رئیسجمهور ،وزیر اقتصاد و مقامات عالی رتبه کشــور
افتتاح شد ،شرکت کرد .گل گهر عالوه حضور ،با پرپایی
غرفه در نمایشــگاه جانبی این رویــداد مهم ،به معرفی
توانمندیها و دستاوردها اقتصادی و هم چنین پروژههای توسعهای خود میپردازد.
همچنین شرکت برخی معاونین و مدیران گل گهر در نشستهای تخصصی ،علمی
و هماندیشــی و تبادل نظر در خصوص مباحث کالن مطرح در این رویداد ،یکی
دیگر از اهداف گلگهر خواهد بود.نخســتین رویداد خصوصی سازی اقتصاد ایران
با حضور رییس جمهور  ۳۱اردیبهشــت افتتاح شــد ،با حضور سران قواه ،وزرا و
مسئولین کشوری تا سوم خرداد در محل سالن اجالس سران ادامه دارد.

گهرزمین در چهارمین دوره مسوولیت های
اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشور حائز
رتبه برتر شد
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت
سنگ آهن گهرزمین ،این شرکت در چهارمین جایزه
مسوولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی
که روز گذشته در مرکز همایش های بین المللی صدا
و سیما برگزار شد موفق به کسب رتبه برتر مسوولیت
های اجتماعی در بین بنگاه های اقتصادی کشــور شــد.گفتنی اســت شرکت
گهرزمین در راســتای مسوولیت های اجتماعی در حوزه های مختلف اقدامات
شایســته ای را در استان کرمان بویژه جنوب استان و شهرستان سیرجان انجام
داده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض از دستگاه های خودپرداز ممنوع است

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،اخذ عوارض از دستگاههای خودپرداز بانکها ،موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
ممنوع شــد.به گزارش ایســنا به نقل از دیوان عدالت اداری ،به دنبال شکایت بانک پارسیان از شورای اسالمی شهر قائم شهر و
درخواست ابطال بند  ۴۴-۴از ردیف  ۴۴در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری و قرض
الحسنه ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند  ۱۶ماده  ۸۰قانون
تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ۱۳۷۵با اصالحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر
نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسالمی شهر محسوب شده
و در تبصره یک ماده  ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات
مربوطه تجویز شــده اســت و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره  ۹۳۳الی  ۹۳۵مورخ  ۱۲/۴/۱۳۹۷وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر
مثل فعاالن اقتصادی و رای شماره  ۱۲۴۰مورخ  ۸/۱۲/۱۳۹۶وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات
تشخیص نگردیده است .اما ردیف  ۴۴-۴تعرفه سال های  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
(برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.

گزیده خبر
حضور فعال بانک سامان در نمایشگاه Iran
2022 Health
بیســت و سومین نمایشــگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،
آزمایشگاهی و داروئی با عنوان  ،2022 Iran Healthبا حضور بانک سامان
و بیش از  400شرکت دیگر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،این بانک که به دلیل
ســابقه و امکانات و زیرساختهای فراوان طی سالهای اخیر به انتخاب اول
شرکتهای حوزه دارو و درمان تبدیل شده است با کادری کامل متشکل از
مدیران ارشــد ،میانی و کارشناسان متخصص در حوزههای ارزی ،اعتباری و
ریالی در نمایشگاه حضور خواهد داشت.گفتنی است این نمایشگاه از 3خرداد
لغایت  6خردادماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد
شــد و بانک سامان به معرفی دستاوردها و امکانات و راهکارهای جدید خود
برای شرکتهای فعال در حوزه بازرگانی و تولید تجهیزات پزشکی و دارویی
خواهد پرداخت.شایانذکر است ،غرفه بانک سامان در این نمایشگاه در سالن
 35آماده میزبانی از همه فعاالن حوزه دارو و درمان و عالقهمندان به دریافت
مشاوره درزمینهٔ خدمات مالی و بانکی است.
بانک مرکزی اعالم کرد:

نحوه تامین کسری موجودی چکهای جدید
صیادی
در راستای اجرای تکالیف قانون اصالح قانون صدور چک ،سامانه «محچک»
(مسدودســازی حساب صادرکننده چک برگشتی) از تاریخ هفتم خرداد ماه
جاری در شــبکه بانکی کشور عملیاتی می شــود.به گزارش روابط عمومی
بانک توســعه صادرات ایران ،بانک مرکزی طی اطالعیه ای اعالم کرد روند
کار این ســامانه بدین گونه است که در صورت کسری موجودی حساب فرد
صادرکننده چک نزد بانک ،مبلغ مورد نظر از ســایر حساب های شخص در
همان بانک برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت می شود.در مرحله بعدی
این فرایند و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک ،حساب های فرد
صادرکننده چک در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری
چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک ،مسدود
و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود.

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir
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خبرهای خوب برای بازار جهانی طال

با توجه به اینکه بازار سهام ایاالتمتحده همچنان در معرض خطر است ،آیا طال باید باالتر از آن معامله شود؟ .تحلیلگران هفته آتی را
آزمون مهمی برای طال میدانند زیرا بازارها درباره تاثیرات افزایشهای بزرگ فدرال رزرو بحث میکنند.به گزارش ایسنا ،طال هفته را با
اولین افزایش هفتگی خود در پنج هفته گذشته به پایانرساند زیرا این فلز گرانبها در نهایت شاهد افزایش تقاضای پناهگاه امن به دلیل
نگرانیها در مورد تورم و رشد اقتصادی بود .هفته آینده ،فروش شدید در فضای سهام ممکن است به پایان نرسد زیرا اساندپی  ۵۰۰در
حال حاضر ۲۰ ،درصد کمتر از باالترین رکورد خود در ژانویه است.مدیر ارشد  OANDAگفت :در چند هفته گذشته ،شاهد فروختن بازار
سهام و همراهی طال بودیم اما پس از آن به اوج کوتاه مدت بازدهی خزانهداری رسیدیم که درها را برای طال به عنوان پناهگاه امن باز کرد .ادوارد مویا ،تحلیلگر بازار به کیتکو
نیوز گفت  :بازار سهام ایاالتمتحده هنوز در معرض خطر است .ما میتوانیم شاهد آخرین سقوط بزرگ باشیم و احتماال یک بار دیگر شاهد آزمایش منابع امن طال خواهیم
بود.اوری شنفلد ،اقتصاددان ارشد  CIBCگفت که بازارها نگران هستند که آیا تورم و رشد میتوانند به اندازه کافی سریع به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو واکنش نشان دهند.
شنفلد افزود که اگر اینطور نباشد ،فدرال رزرو مجبور خواهد شد تا برنامه انقباض تهاجمی خود را افزایش دهد .طال در شرایط سختی قرار دارد و ممکن است در معرض خطر
فروش بیشتر به زیر سطح  ۱۸۰۰دالر در هر اونس باشد ،به خصوص اگر بستهشدن آن زیر سطح  ۱۷۹۱دالر باشد.سرمایهگذاران باید تا زمانی که طال به باالی سطح ۱۸۹۵
دالر در هر اونس برسد خود را برای یک اقدام جانبی قیمت آماده کنند .نگرانیهای رشد اقتصادی همچنان یکی از اصلیترین داستانها برای بقیه سال باقی مانده است و باید
بر شاخص دالر آمریکا تاثیر بگذارد که اخیرا نزدیک به باالترین سطح  ۲۰سال اخیر معامله شده و صعود طال را محدود کرده است.

بانک مرکزی اعالم کرد

جزئیات بهروزرسانی فهرست بدهکاران بانکی

مدیــر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی ،با اشــاره به مطالبات
معــوق برخی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دریافتکننده
تســهیالت و تعهــدات کالن گفت :متاســفانه عــدهی کمی از
اشــخاص و شــرکتهای دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت
به بازپرداخت تســهیالت به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل
تســهیالت غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشــار اســامی نیز
تفکیکی با عناوین «تســهیالت کالن» و «تسهیالت غیرجاری»
لحاظ شده اســت.به گزارش ایسنا ،محبوب صادقی ضمن اشاره
به انتشار لیســت اسامی بدهکاران تســهیالت و تعهدات کالن
گفت :این دسته اشخاص حقیقی حقوقی هستند که تسهیالتی
را با مبلغ مشــخصی به میزان  ۱۰درصد سرمایه پایه یک بانک
دریافت کردهاند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده
تســهیالت و تعهدات کالن اطالق میشــود.وی افزود :این افراد
به این منظور نباید تلقی شــوند که تسهیالت را اخذ کردهاند و
نســبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشــند در حالیکه خیلی از
این افراد با تسهیالت دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور
و گردانندگان شرکتهای بزرگ فوالدی و نفتی ،صنایع سنگین
و ســیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت میکنند و در موعد مقرر

نظام بانکی با پرداخت
وام مناسب در کنار
مجموعههای صنعتی بزرگ
ایفای نقش کند

نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام کردهاند.این مدیر بانک
مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانکها انجام
میگیــرد ،افزود :صنایع بزرگ و اشــخاص تولید کننده چارهای
جز اخذ تســهیالت از شــبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی
از ظرفیت بانکها بهرهمند میشــوند.طبق اعالم بانک مرکزی،
صادقی با اشــاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و
حقوقی دریافتکننده تسهیالت و تعهدات کالن گفت :متاسفانه
عدهی کمی نیز از اشخاص و شرکتهای دریافت کننده تسهیالت
کالن نسبت به بازپرداخت تسهیالت به موقع اقدام نمیکنند و در
ســرفصل تسهیالت غیرجاری قرار گرفتهاند که در انتشار اسامی
نیز تفکیکی با عناوین «تسهیالت کالن» و «تسهیالت غیرجاری»
لحاظ شده است.وی افزود :بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی
یا حقوقی ،تسهیالتشــان به هر دلیلی معوق شده است و تحت
عنوان تسهیالت غیرجاری رده بندی شدهاند و لذا در مرتبه دوم
انتشار اطالعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از
یکدیگر تفکیک شدهاند.مدیر اداره اطالعات بانکی با اشاره به اینکه
برخی از این تســهیالت تحت تکلیف خود دولت است ،تصریح
کــرد :بدین معناکه برخی از این تســهیالت تحت تکلیف دولت
اســت تا به این واسطه ،تســهیالتی را پرداخت کنند و اقداماتی

را برای کشــور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند .برهمین
اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیالت در نظر میگیرد .پس
از دریافت این تسهیالت و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی
توسط کشاورزان ،بعد از فروش محصوالت مبالغ به بانکها عودت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید بر عینیت
بخشی به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ،دانش
بنیان و اشتغال آفرین ،گفت :الزم است برای توسعه اقتصاد
کشــور ،نظام بانکی با پرداخت وام مناسب در کنار مجموعه
های صنعتی بزرگ ایفای نقش کند.به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحســنه مهر ایران ،دکتر «سید سعید شمسی
نژاد» مدیرعامل بانک در ســفر یک روزه به اســتان قم در
بازدید از گروه صنعتی پاکشوما گفت :الزم است برای توسعه

اقتصاد کشور ،نظام بانکی با ارائه وام مناسب در کنار مجموعه
های صنعتی بزرگ ایفای نقش کند.وی با بیان اینکه پرداخت
وام خرد قرض الحسنه به رونق تولید و توسعه کسب و کارها
کمک می کند ،گفت :با اخذ مجوز از بانک مرکزی ســقف
وام فردی قرض الحســنه از  ۵۰۰میلیون ریال به  ۲میلیارد
ریال افزایش پیدا کرده اســت که ایــن امر قطعا به افزایش
قدرت خرید مردم کمک معنــاداری میکند .این اقدام می
تواند نقطه عطف همکاری میان بانک با بخش تولید و بنگاه

میشــوند.صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص
انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :بانک مرکزی
پیش از آن و پیگیریهای الزم را از شبکه بانکی انجام داد و این
مهم پس از ابالغ قانون بودجه ،در قالب بخشنامه به شبکه بانکی
ابالغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند .الزام قانون بودجه
 ۱۴۰۱بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است .یعنی ابتدای
تابســتان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و
این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب میآید.
وی یادآور شــد :اما در راســتای همراهی قوه قضائیه و مجلس
شورای اسالمی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به
معنای همکاری ماست .که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین
ماه و پس از آن روز گذشــته و در اردیبهشــت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد :برخی از شرکتها در دستور کار
شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریمهای ظالمانه تصمیمی
خاص برای تولید محصولی اتخاذ میشود و حدودی برای شرکتی
خاص در نظر گرفته شــود .اما در صورتی کــه این موارد داخل
حدود مقرر صورت نگیرد ،از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد
الزم صورت خواهد گرفت و البته رســیدگی به این موارد برعهده
هیأت انتظامی بانکهاست.

های اقتصادی بزرگ باشد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر
ایران با اشــاره به اینکه این بانک تــا کنون بیش از ۸۶هزار
میلیارد ریال وام قرض الحسنه در قالب طرح کاالکارت برای
خرید کاالی ایرانی به مشتریان پرداخت کرده ،اظهار داشت:
بایــد این فرآیند با تأمین منافع زنجیره بخش تولید ،فروش
و مصرف با قوت و قدرت بیشــتری تداوم یابد.شمسی نژاد
خدمت در نظام قرض الحســنه را بزرگترین افتخار کارکنان
این بانک معرفی کرد.

به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی کشور اخذ شد؛

کسب جایزه ملی مسوولیت اجتماعی توسط
بانک مسکن
بانک مسکن در مراسم اعطای چهارمین جایزه مسوولیت اجتماعی و پایداری
بنگاههای اقتصادی ،به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی کشــور موفق به
کسب رتبه برتر شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن  -هیبنا ،
مجموعه بانک مسکن در مراسم چهارمین جایزه ملی مسوولیت اجتماعی و
پایداری بنگاههای اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفت.در این مراسم که در محل
مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد ،مهدی سندگل نظامی
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت به نمایندگی از دکتر محمود شایان
مدیر عامل بانک مسکن به واسطه عملکرد این مجموعه در حوزه مسوولیت
اجتماعی ،مشتریمداری و تأمین مالی مسووالنه لوح تقدیر دریافت کرد.

کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی در
حوزه افکارسنجی
کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی در حوزه افکارسنجیاداره کل روابط
عمومی بانک توسعه تعاون در جشن ملی روابط عمومی موفق به کسب رتبه
برتر در حوزه افکارســنجی و تحلیل محتوا گردید.همزمان با فرا رسیدن 27
ط عمومی ،جشن ملی
اردیبهشــت ماه و گرامیداشت هفته ارتباطات و رواب 
روابط عمومی و تقدیر از روابط عمومیهای برتر سازمانها و نهادها ی دولتی
و خصوصی  ،در تاالر وحدت برگزار شــد.در جشن ملی روابط عمومی که با
حضور دکتر سعید رضا عاملی ،دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی ،اساتید
برجسته روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این حوزه برگزار شد،به بانک
توسعه تعاون در بخش افکارســنجی و تحلیل محتوا لوح سپاس و تندیس
اهدا شد
خبر خوش مدیرعامل بانک دی برای سهامداران؛

نماد بانک دی به زودی بازگشایی می شود
مدیرعامل بانک دی گفت :جلســات متعدد و خوبی برگزار شده و به زودی
مجمع تایید صورت های مالی سال  ۱۳۹۹برگزار می شود و نماد بانک دی
بازخواهد شد.علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در گفتگو با خبرنگار ایبنا
در خصوص آخرین وضعیت نماد این بانک در بازار سرمایه اظهار داشت :نماد
بانک دی تقریبا از مهرماه سال گذشته بسته است .این بسته بودن نماد ،برای
سهامداران باعث دردسر شده و خیلی از سهامداران نگران هستند و دغدغه
دارند که در این شــرایط ،نمی توانند اقدام به خرید و فروش سهام کنند.وی
افزود :بنده می خواهم به سهامداران عزیز این نوید را بدهم که با حمایت بانک
مرکزی و مخصوصا رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی و
ســایر عزیزانی که در حوزه نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و فرابورس
هستند ،مشکل بسته بودن نماد بانک دی حل خواهد شد.

آمادگی بانک سپه برای کمک به
واحدهای تولیدی و اشتغال زایی
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه از آمادگی این بانک برای
کمک به رونق تولید و اشــتغالزایی و خدمات رسانی ویژه به
واحدهای تولیدی و صنعتی بــزرگ خبر داد،به گزارش پایگاه
اطالعرسانی بانک سپه ،دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک
سپه روز پنجشنبه  ۲۹اردیبهشت ماه به همراه دکتر علی صالح
آبادی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل برخی بانک های
کشور برای بررسی مسائل حوزه بانکی استان آذربایجان شرقی
به شهر تبریز سفر کرد.دکتر ابراهیمی در حاشیه بازدید از چند
واحــد تولیدی ،تأکید کرد :در حــال حاضر واحدهای تولیدی
بســیاری در استان آذربایجان شــرقی با پشتیبانی بانک سپه
فعالیت میکنند و این حمایتها افزایش مییابد.دکتر ابراهیمی
تصریح کرد :بانک سپه در کنار پشتیبانی از واحدهای تولیدی،
در زمینه رفع نیازهای اقشــار مختلف مردم گامهای مهمی در
اقصی نقاط کشور نظیر استان آذربایجان شرقی برداشته است.
مدیرعامل بانک ســپه از آمادگی این بانک برای کمک به رونق
تولید و اشتغالزایی و خدمات رسانی ویژه به واحدهای تولیدی
و صنعتی بزرگ در کشور خبر داد.

بخشنامه تامین مالی بخش  ITو ICT
از محل منابع داخلی پست بانک
ایران ابالغ شد
اداره كل بررسی و نظارت بر طرحها پست بانک ایران بخشنامه
تامیــن مالی بخش  ITو  ICTاز محــل منابع داخلی بانک را
به شــعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش اداره کل
روابط عمومی ،این بخشنامه که بر اساس مصوبه  1310مورخ
 18/02/1401هیات مدیره ابالغ شده است ،با اعطای تسهیالت
به طرحهای ایجادی ویژه شرکت های دانش بنیان شامل ،ICT
فعالین حوزه  ،ITفین تک و غیر نوپا با رعایت حدود و اختیارات
ارکان اعتباری و با توجه به سیاست ها و ضوابط اعتباری سال
 ١٤٠١بانک و در ســه سطح با نرخ  18درصد موافقت شد.در
ســطح اول تسهیالت تا سقف  2000میلیون ریال با نرخ سود
 18درصــد و با اخذ ســفته تضمینی پرداخت میشــود .این
تسهیالت تا مبلغ  500میلیون ریال به حداکثر باز پرداخت 36
ماه ،تا مبلغ  1000میلیون ریال با باز پرداخت  48ماه و تا مبالغ
بیش از  1000میلیون ریال و تا سقف  2000میلیون ریال با باز
پرداخت  60ماه به متقاضیان قابل پرداخت است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در جریان اولین سفر بایدن به آسیا؛

بایدن خطاب به رهبر کره شمالی :سالم ...فقط همین!

جو بایدن دیروز (یکشــنبه) قبل از سفر به ژاپن به عنوان بخشی از سفرش به آسیا در سئول در پیامی ساده و معمولی ،به رهبر
کره شــمالی گفت« :ســام...فقط همین!»به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا دیروز
(یکشنبه) در آخرین روز از سفرش به خبرنگاران گفت که درخصوص آزمایشهای هستهای کره شمالی که پس از یک دوره پنج
ساله ،اولین آزمایشها خواهد بود« ،نگران نیست».اما پاسخ کنایهآمیز بایدن وقتی که از او پرسیده شد چه پیامی برای کیم جونگ
اون ،رهبر کره شمالی دارد ،به نحوی بر رویکرد «کم اهمیت» دولت آمریکا در قبال تنشهای حل نشده با کره شمالی تاکید کرد .و این رویکرد با شیوه و «نامههای
عاشقانه» دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری سابق آمریکا به کیم جونگ اون در تضاد کامل است.این در حالیست که هیچ کدام از این رویکردها در قبال کره شمالی کارساز
نبوده و این کشور به آزمایشهای موشک بالستیک قارهپیما خود ادامه داده است و گمانهزنیها حاکی از آن است که کره شمالی آماده آزمایش جدید دیگری میشود.
جو بایدن در این خصوص گفت« :ما آماده هر آنچه که کره شمالی مشغول آن است ،هستیم».بایدن و رئیس جمهوری کره جنوبی روز شنبه توافق کردند تا مانورهای
نظامی بیشتر و بزرگتری را انجام داده و در صورت لزوم برای بازدارندگی کره شمالی ضمن مقابله با چالشهای جدید منطقهای و بینالمللی ،تسلیحات بیشتر آمریکایی
را مستقر کنند.طی همین سفر ،جو بایدن اظهار کرد که حاضر است با کیم جونگ اون پای میز مذاکره بنشیند ،البته به شرطی که این مذاکرات به یک «دستاورد
جدی» منجر شود.کره شمالی بارها خواستههای آمریکا را «ریاکارانه» توصیف کرده و گفته که واشنگتن «سیاستی خصمانه» از جمله تحریمها علیه کره شمالی دارد.
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زلنسکی:

نیازی به جایگزین برای عضویت
در اتحادیه اروپا نداریم

رئیس جمهور اوکراین ،در واکنش به طرح یشــنهادی همتای فرانسوی خود ،هر گونه پروژه جایگزینی برای عضویت اوکراین در
اتحادیه اروپا را نوعی «سازش» با روسیه دانست.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور
اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی در کییف با آنتونیو کوستا ،نخست وزیر پرتغال گفت :ما به جایگزینهایی برای نامزدی اوکراین جهت عضویت در اتحادیه اروپا و
این دست مصالحهها نیاز نداریم.وی افزود :صادقانه بگویم ،هیچ سازشی با اوکراین در پرونده اروپا وجود ندارد ،این امتیازدهی دیگری بین اروپا و روسیه خواهد بود .من
کام ً
ال از آن مطمئن هستم .این نفوذ و فشار سیاسی و دیپلماتیک مقامات و البیگران روسیه بر تصمیم یک کشور اروپایی مبنی بر حمایت یا عدم حمایت از اوکراین
است.امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،اخیرا پروژه «سازمان سیاسی اروپا» را در پارلمان اروپا مطرح و تصریح کرد که مکانیسم الحاق به اتحادیه اروپا که توسط
کییف مطرح شــده ،ممکن اســت «دهه ها» طول بکشد.وی همزمان پیشنهاد ایجاد یک «سازمان جدید اروپایی» را که اوکراین به آن ملحق شده و میتواند شامل
بریتانیا نیز باشد ،ارائه کرد.این پروژه که قرار است در یک نشست اروپایی در پایان ژوئن بررسی شود ،مورد انتقاد برخی از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور لیتوانی،
قرار گرفته که معتقد است این نشان دهنده عدم تمایل به ورود سریع اوکراین به اتحادیه اروپا است.

ادعای رویترز؛

انتقال قدرت در عربستان قریب الوقوع است

یــک خبرگزاری غربی به نقل از یک منبع ســعود اعالم کرد
که انتقال قدرت در عربستان سعودی نزدیک است.به گزارش
تســنیم ،یک منبع ســعودی به رویترز اعالم کرد که انتقال
قدرت در عربســتان قریب الوقوع اســت و حضور شاهزاده
عبدالعزیز بن احمد در هیئت «محمد بن ســلمان» ولیعهد
عربســتان که برای تسلیت به امارات ســفر کرده است ،گواه
این امر اســت.به گزارش عربی  ،21شاهزاده «عبدالعزیز بن
احمد» پسر ارشد شاهزاده «احمد بن عبدالعزیز» برادر پادشاه
عربستان است که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
رویترز نوشــت :اگرچه شاهزاده عبدالعزیز هیچ سمت رسمی
ندارد ،اما رسانههای رسمی عربستان سعودی نام او را در صدر
فهرســت همراهان محمد بن ســلمان قرار دادند تا به حاکم
جدید امارات متحده عربی درگذشــت برادرش را تســلیت
بگویند.در این گزارش آمده اســت که شــاهزاده محمد بن
سلمان سفر به امارات را به تعویق انداخته بود تا اینکه پدرش
«ملک سلمان» پادشاه  86ساله عربستان پس از یک هفته
از بیمارستان مرخص شد که این موضوع نیز توجه ناظران و
تحلیلگران را دوباره به مسائل جانشینی معطوف کرد.رویترز
در ادامــه تاکید کرد :حضور عبدالعزیز بن احمد در هیئت بن
ســلمان تعجب آور بود ،زیرا ناظران صحنه سیاسی عربستان
میبینند که این گام یک ســیگنال از سوی ولیعهد سعودی
برای نشان دادن وحدت خاندان حاکم است ،پس از اینکه او
سالها را صرف ساختن پایگاه قدرت خود کرد.این خبرگزاری
اعالم کرد  :یک منبع ســعودی آگاه به امور خاندان حاکم که
خواســت نامش فاش نشود به دلیل حساسیت موضوع گفت:
حضور پسر شاهزاده احمد در کنار ولیعهد سعودی در ابوظبی
پیامی قوی برای افکار عمومی در داخل و خارج از کشور است،

به ویژه اینکه انتقال قدرت قریب الوقوع است».این خبرگزاری
همچنین به نقل از «کریستین کوتس اولریکنان» استاد علوم
سیاسی در مؤسسه بیکر دانشگاه رایس در ایاالت متحده اعالم
کرد که محمد بن ســلمان از خالل این هیئت خواســت تا
وحدت را در میان خاندان حاکم سعودی نشان دهد».
رویترز افزود :شــاید هدف نشان دادن اتحاد در درون خاندان
آل ســعود بود که محمد بن ســلمان به دلیل مسائلی مانند

ادامه تنش سیاسی در ارمنستان با تظاهرات
علیه پاشینیان

در ادامه تنش سیاســی در ارمنستان ،هزاران مخالف
نخست وزیر این کشور در تجمعی در پایتخت ارمنستان
استعفای او را خواستار شدند.به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس ،منابع رســانهای از تداوم تظاهرات
علیه دولت «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان
در اعتــراض به مذاکرات وی با دولت جمهوری آذربایجان بابت مســئله قره باغ
کوهستانی خبر دادند.خبرگزاری «ترند» به نقل از رسانههای ارمنستانی نوشت
که مخالفان پاشینیان که حدود چهار هزار نفر تخمین زده میشدند دعصر شنبه
به وقت تهران در شهر ایروان خبر تجمع کردند .معترضان که در «میدان فرانسه»
تجمع کرده بودند خواســتار استعفای فوری نیکول پاشینیان شدند.خبرگزاری
«نیوز آرمنیا» نیز نوشــت که در ر راهپیمایی امروز تجمع کنندگان شعارهای
«شــرم بر پاشینیان» و «نیکول خائن است» ســر دادند« .ایشخان ساقاتلیان»
هماهنگ کننده «جنبش مقاومت ارمنستان» و معاون پارلمان این کشور خطاب
به نیکول پاشــینیان ،گفت که او ماموریتی به نمایندگی کشور و از طرف مردم
ندارد و هر توافقی که او به دســت آورده ،بی اعتبار است.وی به پاشینیان گفت:
«شــما یک راه دارید ،استعفای ســریع ،بدون هیچ شوکی .سعی نکنید کشور
بیثبات کنید ،باید بدون خونریزی بروید ،خونی که ریختهاید بس است».ایشخان
ســاقاتلیان پس از راهپیمایی در میدان فرانسه گفت که فردا یکشنبه تظاهراتی
برگزار نخواهد شد و تنها در زمینه موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهد
شــد که از تحلیلگران سیاسی ،کارشناســان ،شخصیت های عمومی و سیاسی
دعوت شده است.
سفیر روسیه:

با حضور سوئد و فنالند در ناتو ،شمالگان
صحنه عملیات نظامی میشود

سفیر روسیه در گروه همکاری شمالگان دیروز (یکشنبه)
گفت ،با حضور فنالند و ســوئد در ناتو ،این منطقه به
صحنه بینالمللــی عملیات نظامی تبدیل میشــود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک،
هلسینکی و استکهلم درخواستهای عضویت خود را
برای پیوستن به ناتو روز چهارشنبه گذشته به ینس استولتنبرگ ،دبیرکل این
ائتالف نظامی تحویل دادند.نیکوالی کورچونف ،سفیر روسیه در گروه همکاری
شمالگان با اشاره به این اقدام سوئد و فنالند گفت :ما شاهد افزایش فعالیتهای
نظامی بینالمللی در منطقه شــمالگان هســتیم.وی افزود :فعالیتهای نظامی
بینالمللی در منطقه شــمالگان رو به افزایش هستند .تبدیل منطقه شمالگان
به صحنه بینالمللی عملیات نظامی باعث ایجاد مزاحمت و دردسر میشود .ما
نمیتوانیم درباره این وضعیت بی تفاوت باشیم.این دیپلمات روس همچنین ادامه
داد :سیاست عدم تعهد به ائتالفهای نظامی که همان سیاست دیرینه سوئد و
فنالند اســت مدتهاست که باعث شــده تا ثبات و صلح در منطقه شمالگان و
عرضهای جغرافیایی شمالی حفظ شود.

رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا ،با
تاکیــد بر اینکه  ۲۵ســال آینده مانند
گذشــته نخواهــد بود ،از نســل آینده
این کشور خواســت ارتش را برای نبرد
در جنگهــای آینده کــه به گفته وی
شــباهتی به جنگهای امروزی ندارد،
آماده کنند.به گزارش ایســنا ،به نقل از
روســیا الیوم ،ژنرال مارک میلی ،رئیس
ستاد مشــترک ارتش آمریکا ،در جمع
دانشــجویان فارغ التحصیل از آکادمی
نظامی در «وســت پوینت» ،تصویری
تاریک از جهانی متالطمتر را ترسیم کرد
که قدرتهای بــزرگ قصد تغییر نظم
جهانی را دارند.رئیس ســتاد مشترک
ارتش ایــاالت متحده به حاضران گفت
که آنها مســئولیت دارند مطمئن شوند
آمریکا آماده است.میلی به دانشجویان
فــارغ التحصیل گفت :احتمــال وقوع
درگیــری بــزرگ بینالمللــی بیــن
قدرتهای برتر در حال افزایش اســت،
نه کاهش .هر پیشــرفت نظامی که در
 ۷۰سال گذشته داشتهایم به سرعت در
حال متوقف شدن است و ایاالت متحده
در واقــع چالشهای زیــادی در همه

بازداشت شــاهزاده احمد بن عبدالعزیز و «محمد بن نایف»
ولیعهد سابق سعودی تحت فشار بوده است.بر اساس گزارش
این خبرگزاری محمد بن ســلمان پس از حذف «محمد بن
نایف» و رسیدن به سمت ولیعهدی سرکوب رقبا و منتقدان
را آغــاز کرده اســت.در این گزارش آمده اســت :دیپلماتها
دستگیری شــاهزاده محمد بن نایف و شــاهزاده احمد بن
عبدالعزیــز در مارس  2020را به عنوان یک نقطه حســاس

در روابط بین ریاض و واشــنگتن توصیف میکنند .مقامات
سعودی در مورد این دســتگیریها که چندین منبع در آن
زمان گفتند که بــه دلیل خیانت بوده اظهار نظری نکردهاند.
در دورههای مختلف حکومتهای آل سعود ولیعهد با چالش
خاصی در میان خاندان سعود مواجه نبود؛ چرا که طبق توافق
صورت گرفته قدرت بین برادران تقســیم میشد و همچنین
روابط پایدار با آمریکا تضمینی برای انتقال قدرت در عربستان
بود .در حال حاضر شرایط بسیار متفاوت شده است به طوری
که از یک ســو محمد بن سلمان با سنتشکنی و کودتا علیه
شاهزادگان سعودی در صدد رسیدن به تاج و تخت پادشاهی
این کشــور اســت و از طرف دیگر احتماالتی مطرح میشود
مبنی بر اینکه ممکن اســت بن سلمان قبل از مرگ پدرش
قصد تصاحب تخت او را داشــته باشد .همانطور که اشاره شد
بر خالف دورههای گذشته روابط عربستان و آمریکا در مرحله
فعلی با تنشهای زیادی مواجه شده است.به طور کلی انتقال
قدرت در عربستان با یک دوره بیثباتی سیاسی همراه خواهد
بود که این اتفاق در پس زمینه بیثباتی جهانی رخ میدهد.
آن هم در شــرایطی که محمد بن سلمان در قبال جو بایدن
یک موضع خصمانه اتخاذ کرده اســت .در حال حاضر آمریکا
سیاســتهای محمد بن ســلمان به ویژه در زمینه امتناع از
افزایش تولید نفت و تاکید بر اتحاد ریاض با روســیه در اوپک
پالس را خطر بزرگی برای خود میداند .از طرف دیگر محمد
بن سلمان به شــکل قابل توجهی در صددد نزدیک شدن به
چین اســت و همین امر آمریکاییها را ملزم به اتخاذ تدابیر
مربوطه میکند .مطرح شــدن بحث تصویب الیحه نوپک در
کنگره و احتمال اعمال اقدامات تنبیهی علیه عربستان و سایر
کشورهای عضو اوپک در چارچوب همین اقدامات آمریکاست.

مارک میلی:

احتمال بروز درگیری
بین المللی در حال افزایش است

زمینهها از جمله جنگ ،فضا ،اینترنت،
نیروی دریایــی ،نیروی هوایی و زمینی
خواهد داشــت.وی با بیان اینکه آمریکا
دیگــر قدرت بالمنازع جهانی نیســت،
افزود ،این کشــور در اروپــا با عملیات
نظامی روســیه در اوکراین ،در آسیا با
رشــد عظیم اقتصادی و نظامی چین و
همچنین تهدیدات هستهای و موشکی

مذاکره کننده اوکراین آتش بس یا سازش با
روسیه را رد کرد

اوکراین توافق برای آتش بس با روســیه را رد کرده و گفت:
کییف هیچ توافقی را با مسکو که شامل واگذاری قلمروی این
کشور باشد ،نمیپذیرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،میخایلو پودولیاک ،مشاور ریاست جمهوری اوکراین
با تاکید بر این مساله که موضع کییف درباره جنگ سازش
ناپذیر اســت ،ادامه داد ،سازش با روسیه برای اوکراین یک پسرفت است چون مسکو
پس از هر گونه توقف در درگیری بار دیگر با تمام قوا وارد عمل میشود.وی همچنین
گفت :جنگ در اوکراین پس از هرگونه سازش با روسیه متوقف نمیشود بلکه تنها برای
مدتی متوقف میشود .پس از آن هم روسها با شدت بیشتری جنگ را ادامه میدهند
و تسلیحات و نیروی نظامی خود را افزایش داده و بر روی اشتباهات خود کار میکنند
و خطاها را برطرف کرده و با قوای جدید و مقیاس بیشتر دست به حمله میزنند.این
مقام اوکراینی همچنین درخواستهای غرب برای آتشبس فوری شامل باقی ماندن
نیروهای روسیه در بخشهایی اشغال شده جنوب و شرق اوکراین را «بسیار عجیب»
دانســت و آن را رد کرد.وی افزود :نیروهای روسی باید اوکراین را ترک کنند و پس از
آن از سرگیری هرگونه روند صلح امکان پذیر خواهد بود.
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کره شــمالی و در خاورمیانــه و آفریقا
بــا بیثباتی که عامل آن تروریســتها
هســتند ،در حال آزموده شــدن است.
میلــی همچنیــن گفت کــه از نظر او
جنگ آینده بسیار پیچیده خواهد بود،
با جنگی که به سالحهای دقیق دوربرد
و فناوریهای پیشرفته جدید نیاز دارد.
وی با بیان اینکه ایاالت متحده در حال

حاضر برای ارســال پهپادهای جدید با
فناوری پیشــرفته و سایر تسلیحات به
ارتش اوکراین عجلــه دارد و در برخی
موارد ایــن تجهیزات تنهــا در مراحل
اولیه تولید بوده است ،عنوان داشت که
بعضا حتی از تسلیحاتی مانند پهپادهای
دوش پرتــاپ بــه رغم پیشــرفتهای
صورت گرفته استفاده شده است.میلی با
بیان اینکه با تحوالت جنگ در اوکراین
نیاز به انواع تســلیحات بیشــتر شــد،
تصریح کرد :در هفتههــای اول جنگ
بر روی تســلیحات دقیق دوربرد مانند
موشکهای «اســتینگر» و «جاولین»
تمرکز شــد ،اما اکنــون تمرکز بر روی
توپخانه و افزایش محمولههای هویتزر
است.این ژنرال آمریکایی تاکید کرد که
طی  ۲۵تا  ۳۰سال آینده ،ماهیت اصلی
جنگ و تسلیحات آن تغییر خواهد کرد.
میلی اظهار داشــت کــه ارتش ایاالت
متحده نمیتواند به مفاهیم و تسلیحات
منســوخ شده بچســبد ،بلکه باید فورا ً
نیرو و تجهیزاتی را مدرن ســازی کرده
و توسعه دهد که بتواند درگیری جهانی
را بازدارنده یا در صورت لزوم پیروز شود.

تجمع هزاران نفری در استانبول علیه
محکومیت یک چهره مخالف اردوغان

هزاران نفر در تظاهراتی در شهر استانبول در اعتراض به
محکومیت «جانان کفتانچیاوغلو» ،سیاستمدار برجست ه
و چهره مخالف دولت ترکیه که به رئیسجمهوری این
کشــور توهین کرده بود ،تجمع کردند.به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری رویترز ،جانان کفتانچیاوغلو که به
کمتر از پنج سال زندان محکوم شده است ،ریاست «حزب مردم جمهوریخواه»
استانبول را برعهده دارد .در سال  ،۲۰۱۹او نقش مهمی در انتخابات شهرداری
استانبول ایفا کرد.روز شنبه تظاهرکنندگان در منطقه مرکزی «مالتپه» سرود
خواندند و مخالفان پرچمهای ملی را به اهتزاز درآوردند.بر اساس قوانین ترکیه،
محکومیتهای کمتر از پنج ســال به حالت تعلیق در میآیند و دو کارشناس
گفتند که کفتانچیاوغلو زندانی نخواهد شــد .تحلیلگــران از او به عنوان «مغز
متفکر اپوزیســیون» دولــت رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهــوری ترکیه یاد
میکنند.دیدگاههای کفتانچیاوغلــو ،در مورد تظاهراتهای ضد دولتی و گروه
حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» ،از دالیل دیگری است که سبب شد دادگاه
استانبول برای او پرونده تشکیل بدهد.

گزیده خبر
آیا اتریش عضو بعدی ناتو است؟

تهران -ایرنا -با اعالم درخواست رسمی کشورهای سوئد و فنالند برای پیوستن به
ناتو و فشار برخی چهره های برجسته اتریش ،اکنون نگاه ها به دولت وین است
که آیا قصد کنار گذاشتن سیاست بی طرفانه و پیوستن به این ائتالف نظامی را
دارد.به گزارش ایرنا به نقل از دویچه وله ۵۰ ،چهره اتریشــی شناخته شده با زیر
ســوال بردن موضع دولت وین از مقامات کشور خود خواسته اند مانند دو کشور
ســوئد و فنالند بــه عضویت ناتو درآید .اما ناظران می گویند دولت این کشــور
برخالف ســوئد و فنالند ،فاقد حمایت اکثریت برای پیوســتن به ائتالف نظامی
ناتو است.دویچه وله در گزارش خود آورده است :فنالند و سوئد با اعالم پیوستن
بــه ناتو ،به ترتیب دهه هــا و قرن ها بی طرفی را کنار مــی گذارند .اما «کارل
نهامر» صدراعظم اتریش اعالم کرده که کشــورش قصد پیروی از این دو کشور
اســکاندیناوی برای پیوستن به ائتالف نظامی ناتو را ندارد.وی این اظهارات را در
ماه آوریل (فروردین) و اندکی پیش از ســفر به مســکو برای دیدار با «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهور روســیه با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین تکرار کرد
و افزود :اتریش بی طرف بوده ،هســت و خواهد بود.اما پس از این ســخنان۵۰ ،
اتریشی شناخته شده در زمینه های تجارت ،سیاست ،دانشگاه و جامعه مدنی این
موضوع را به طور علنی مطرح کردند .آنها در نامه ای سرگشاده از «الکساندر فن
در بلن» رئیس جمهور خواســتند تا به طور مستقل سیاست بی طرفی کشور را
بررسی کند«.هاینز گارتنر» دانشمند علوم سیاسی وین در این خصوص توضیح
مــی دهد که به لحاظ تاریخی ،طرفهای مختلف تالشهای زیادی برای از بین
بردن بیطرفی انجام دادهاند ،اما همیشه شکست خوردهاند .به گفته وی هیچ یک
از احزاب بزرگ سیاسی و مردم خواهان کنار گذاشتن سیاست بی طرفی نیستند.
نظرســنجی ها هم حاکی از آن است که حدود  ۷۵درصد از اتریشی ها مایل به
حفظ بی طرفی هستند
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چهره روز
احمد ظاهر
احمد ظاهــر ( ۲۴جــوزا  ۲۴ – ۱۳۲۵جــوزا )۱۳۵۸
آواز خوان برجستهٔافغانســتان در دهههــای  ۵۰و ۶۰
خورشــیدی بود.از احمد ظاهر با عنوان «محبوبترین
خواننده تاریخ افغانستان» یاد میشود.وی در عمر کوتاه
خود بیشتر از سیوســه آلبوم منتشر کرد و درست در
سالروز تولد  ۳۳سالگیاش در سانحهٔ «مشکوک»سقوط
اتومبیل در تونل سالنگ ،درگذشت .احمد ظاهر در ۲۴
جوزا (خرداد)  ۱۳۲۵در شهر کابل زاده شد .احمد ظاهر
آوازخوانی را از مکتب آغاز کرد و نخســتین آهنگش با
این شــعر ضیا قاریزاده ای بلبل شوریده شو از تو فغان
از من را در دبیرســتان ،لیســه حبیبیــه خواند و لقب
بلبل حبیبیه را به دســت آورد .وی پس از نشان دادن
استعداد در موسیقی در رادیو افغانستان برنامههایی اجرا کرد.احمد ظاهر پس از گذراندن دوره دانشسرا
(دارالمعلمین) راهی هندوستان شد تا در رشتهٔ آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد بگیرد .شاید
او نخستین کسی بود که آالت موسیقی غربی را با موسیقی شرقی وفق داد و سازهای آکاردئون ،ارگن
و ترومپت و غیره را به موســیقی افغانستان هدیه آورد .آوازه او از طریق موسیقی از شهرت پدرش که
صدراعظم وقت افغانستان بود باالتر رفت .پدر احمد ظاهر از پشتونهای استان لغمان و مادرش از فارسی
زبانان شهر کابل بود او با انتخاب اشعار از سه کشور فارسیزبان در پی وحدت زبان این سه کشور بود.
او در سال  ۱۳۵۱خورشیدی ،لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد و بسیاری از مردم
افغانســتان او را بهترین خوانندهٔ تاریخ این کشــور میدانند.احمد ظاهر سه بار ازدواج کرد و از این سه
ازدواج دو فرزند دارد ،یکی «شــبنم» و دیگر «احمدرشــاد» که هر دو خارج از کشور در آمریکا زندگی
میکنند.احمد ظاهر به خاطر درگیریهای خانوادگی راهی زندان شــد و در این هنگام بود که مادرش
درگذشت .روایتی وجود دارد که وی پس از رهایی از زندان ،در عروسی دختر زمامدار وقت حفیظ اهلل
امین بنابر اصرار دخترش ،شرکت کرد و آواز خواند .بسیاری بر این عقیدهاند که این واقعه باعث شد تا
حفیظاهلل امین به فکر قتل وی گردد و از همین روی ،قتل احمد ظاهر را که در سالنگ صورت گرفت،
نیز به امین نســبت میدهند .پیکر او ابتدا در مســجد حاجی مجید در سردخانه نگهداری و سپس در
گورستان شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

ازب یهنریستاوفتادن
رودامنمقبلیهبدستآر
زینسرتوبسازچارهٔخویش

انتقال سربازان مجروح ارتش اوکراین از کارخانه محاصره شده فوالد
"آزوفستال" در شهر "ماریوپُل" تحت اسکورت نیروهای ارتش روسیه

ورزشی

«کتاب مستطاب کالغ» در بازار کتاب

پیشنهاد  ۳۲میلیون یورویی بارسلونا به لواندوفسکی
باشگاه بارسلونا برای جذب مهاجم لهستانی بایرن مونیخ پیشنهاد  ۳۲میلیون یورویی به این باشگاه داده است.به گزارش ایسنا،
به نظر می رســد که روبرت لواندوفســکی باوجود آنکه یک فصل دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد اما قصد جدایی از تیم را دارد.
بارســلونا مشتری جدی لواندوفسکی است و در تالش است تا این بازیکن را در تابستان جذب کند.سایت »Meczykiاز نخستین
پیشنهاد رسمی باشگاه بارسلونا برای جذب لواندوفسکی خبر داد و نوشت که آبی اناری ها پیشنهاد  ۳۲میلیون یورویی را برای
انتقال لواندوفسکی داده اند و منتظر پاسخ باشگاه بایرن هستند.ژاوی در واکنش به جذب لواندوفسکی گفت :لواندوفسکی به دنبال
جدایی است و ما هم به جذب این بازیکن عالقه داریم اما مذاکره با بایرن آسان نیست.رئیس باشگاه بایرن مونیخ اخیرا اعالم کرد
که قصد فروش لواندوفسکی را ندارند و باید دید که آیا بایرن می تواند این مهاجم خود را متقاعد به ماندن کند.

ردبهترازینسفرنیفتی
هشدار!هکازنظرنیفتی
چونجمعکنیهنر،نیفتی
اتروزبالمگرنیفتی
اتردکفرددسرنیفتی

کشف مکانیسمی که عامل از دست
دادن حافظه در افراد مسن است
پژوهشــگران «دانشــگاه جانز هاپکینز» در بررســی جدید خود،
مکانیســمی را شناسایی کردهاند که در از دست رفتن حافظه افراد
مســن نقش دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروســاینس نیوز،
متخصصــان علوم اعصاب «دانشــگاه جانز هاپکینــز» ( )JHUطی
آزمایشــی روی موشها ،مکانیســمی را در مغز کشف کردهاند که
مسئول از دست دادن حافظه در اثر افزایش سن است .این پژوهش،
عملکرد مغزهای پیر را آشکار میکند و ممکن است درک عمیقتری
را در مورد بروز بیماری آلزایمر و اختالالت مشابه آن در انسان ارائه
دهد«.جیمز کنیریم» ( ،)James Knierimاستاد «مؤسسه ذهن/مغز
زانویل کریگر» ( )Zanvyl Krieger Mind/Brain Instituteدر دانشــگاه
جانز هاپکینز و از پژوهشگران این پروژه گفت :ما در حال تالش برای
درک کردن حافظه طبیعی هســتیم و این که چرا بخشی از مغز به
نام هیپوکامپ برای حافظه طبیعی ،بسیار حیاتی است .بسیاری از
اختالالت حافظه ،با مشکلی در این ناحیه همراه هستند.دانشمندان
حوزه علوم اعصاب میدانند که نورونهای هیپوکامپ ،مســئول دو
عملکرد مکمل در حافظه به نام جداسازی الگو و تکمیل الگو هستند.
این عملکردها در یک شیب موجود در ناحیه کوچکی از هیپوکامپ
به نام « »CA3انجام میشــوند.هنگامی که این عملکردها از تعادل
خارج میشــوند ،حافظه به اختالل دچار میشــود و عالئمی مانند
فراموشی یا تکرار را ایجاد میکند .پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز
کشف کردند که با افزایش سن مغز ،این عدم تعادل ممکن است به
دلیل ناپدید شدن شیب  CA3ایجاد شود.

تخت گاز
معاینه بیماران مبتال به نارسایی
قلبی با کمک یک اپلیکیشن

فرهنگ
 ۴فیلم ایرانی به جشنواره زلین
دعوت شدند

جشــنواره بینالمللی فیلم کــودک و نوجوان زلین
در کشــور جمهوری چک میزبان  ۴فیلم بلند ایرانی
خواهد بود.به گزارش ایســنا ،شــصت و دومین دوره
جشــنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان زلین از
تاریخ  ۴تا  ۱۱خردادماه ( ۲۵می تا یک ژوئن) برگزار
میشود«.مشق امشب» به کارگردانی مشترک اشکان
نجاتی و مهران نعمتاللهی و «سیارک» به کارگردانی
مهدی حســینوند عالیپــور در بخــش پانورامای
ســینمای کودکان« ،وقت چیغ انارها» به کارگردانی
گراناز موســوی و «روز سیب» به کارگردانی محمود
غفاری در بخش آثار منتخب جشنوارههای بینالمللی
و «سینگو» ساخته علیرضا محمدی در بخش رقابتی
آثار بلند فیلمهای کودک جشــنواره بینالمللی فیلم زلین در کشــور جمهوری چک به نمایش
گذاشته میشوند.جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان زلین از رویدادهای سینمای کودک و نوجوان
و یکی از قدیمیترین جشــنوارهها از این نوع در جهان اســت که از سال  ۱۹۶۱بهعنوان یکی از
پیشگامان جشنوارههای فیلم ویژه کودکان و نوجوانان آغاز بهکار کرد.

ردداریهٔدگرنیفتی

از هر دری خبری

پیشنهاد
«کتاب مستطاب کالغ» با گردآوری و تحلیل کامیار
عابدی منتشر شده است.به گزارش ایسنا ،این کتاب
در حوزه ادبیات تطبیقی در  ۱۵۶صفحه در نشر کالغ
عرضه شده اســتدر معرفی این کتاب آمده است :در
این کتاب مولف پس از مقدمهای درباره حضور کالغ
در شعر و نثر ایران و جهان ،روایتهای مختلف چهار
حکایت و داستان و شعر مربوط به کالغ را در ادبیات
منظوم و منثور ایران و جهان گردآوری و شناسایی و
تحلیل کرده است.حکایت اول همان حکایت «کالغ و
روباه» معروف اســت که روایتهای ایزوپ ،الفونتن،
کریلف ،اشرفالدین نسیم شمال ،ایرج میرزا ،حبیب
یغمایی ،نیر ســعیدی و میرزا علیاکبر صابر از آن در
دست است و روایت یغمایی در ایران از همه مشهورتر است و در کتابهای درسی هم آمده است.
حکایت دوم حکایت «کالغ و طاووس» است که ایزوپ ،کلیله و دمنه ،عبدالرحمن جامی ،الفونتن،
کریلف ،پروین اعتصامی و نیر سعیدی آن را به نظم و نثر درآوردهاند و روایت کلیله و دمنه در ایران
از همه مشهورتر است.حکایت سوم حکایت «کالغ و عقاب» است که عنصری بلخی ،ناصرخسرو،
پوشکین ،نیما یوشیج ،پرویز ناتل خانلری ،منوچهر شیبانی ،مصطفی رحیمی ،فخرالدین مزارعی،
عزیز دولتآبادی و بهرام طوســی روایتها و بازتابهای مختلفی از آن به دســت دادهاند و روایت
خانلری در ایران از همه مشهورتر است.حکایت چهارم حکایت «کالغ و شاعر محزون» از ادگار آلن
پو شــاعر و نویسنده آمریکایی است که روایتهای شجاعالدین شفا ،صادق چوبک ،مسعود فرزاد،
مهستی بحرینی ،مهدی اخوان ثالث ،محمد دهقانی ،احمد میرعالیی ،سپیده جدیری ،حسین الهی
قمشهای و محمدصادق رئیسی از آن در دست است.

گنجینه

پورشه  ۹۱۱توربو  Sکابریولت با تیونینگ جذاب برابوس
پورشه سوددهی خود در چند سال اخیر را با ارائه ویژگیهای قابل شخصیسازی متعدد افزایش داده است؛ اما صنعت تیونینگ
نیز راههای زیادی برای تنوع بخشیدن به خودروها دارد .برای افرادی که خواهان خودرویی خاصتر هستند میتوانند با برابوس
 ۸۲۰آشــنا شوند ،خودرویی که بر اساس پورشــه  ۹۱۱توربو  Sکابریولت شکل میگیرد .عدد  ۸۲۰بکار رفته در این خودرو نیز
عددی تصادفی نیســت.این تیونر آلمانی در واقع این خودرو را با نام کامل  820-PowerXtra P38Sمیشناســد و عدد موردبحث
نیز به قدرت  ۸۲۰اسب بخاری اشاره دارد .با این کیت تیونینگ ،گشتاور پورشه نیز به  ۹۵۰نیوتون متر میرسد .توربوهای بهتر
برابوس باعث ارائه بوست بیشتر میشوند و تنظیمات متفاوت  ECUهم باعث میشود پیشرانه عملکرد بهتری داشته باشد .اگزوز
اینکونل برابوس هم جریان بهتر گازها و صدای منحصربهفردی را تضمین میکند .این قدرت بیشتر منجر به ثبت شتاب صفر تا
 ۹۶کیلومتر در ساعت  ۲.۵ثانیهای و حداکثر سرعت  ۳۴۰کیلومتر در ساعت میشود .بد نیست بدانید نسخه استاندارد  ۹۱۱توربو
 Sکابریولت قدرت  ۶۴۰اسبی ،شتاب  ۲.۷ثانیهای و حداکثر سرعت  ۳۳۰کیلومتر در ساعتی با پکیج اسپرت کرونو دارد.برابوس
حتی دو حالت متفاوت برای اگزوز در نظر گرفته که شامل حالتهای اسپرت و رفتن به خانه است .در حالت دوم اگزوز صدای
کمتری تولید خواهد کرد .نسخه کمتوانتر این خودروی تیون شده توسط برابوس خروجی  ۷۲۰اسبی دارد و با نام PowerXtra
 720-PS38Sشناخته میشود .برخالف  ،۸۲۰این مدل فقط با تنظیم بهتر  ECUعرضه میشود .اگزوز اینکونل هم در دسترس
خریداران این کیت خواهد بود .شتاب این مدل به  ۲.۶ثانیه و حداکثر سرعت آن به  ۳۳۵کیلومتر در ساعت میرسد.

پژوهشــگران «دانشگاه ایالتی اوهایو» در بررســی جدید خود ،توانایی
یک اپلیکیشــن تحلیل صدا را در تشــخیص وضعیت بیماران مبتال به
نارســایی قلبی ارزیابی کردهاند.به گزارش ایســنا و به نقل از اسکاردیو،
یک اپلیکیشن تحلیل صدا که توســط بیماران مبتال به نارسایی قلبی
در خانه استفاده میشود ،سه هفته پیش از بستری شدن در بیمارستان
یا نیاز به تشــدید درمان ،وجود مایعی را در ریهها تشــخیص میدهد.
پروفسور «ویلیام آبراهام»( ،)William Abrahamپژوهشگر «دانشگاه ایالتی
اوهایو»( )OSUگفت :استاندارد کنونی مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی
قلبی در خارج از بیمارســتان ،کافی نیست .اپلیکیشن آزمایششده در
این پژوهش میتواند  ۸۰درصد از موارد بدتر شــدن نارســایی قلبی را
پیشبینی کند .این آمار در پژوهشهای پیشــین ،بین  ۱۰تا  ۲۰درصد
بود .در آینده ،تجزیه و تحلیل صدا همراه با سایر اطالعات بالینی میتواند
برای اصالح درمانها پیش از بدتر شدن وضعیت بیمار استفاده شود و در
نتیجه از بستری شدن او در بیمارستان جلوگیری کند.در بیماران مبتال
به نارســایی قلبی ،قلب آن گونه که باید خون را در بدن پمپاژ نمیکند.
مایعات به درستی توسط کلیهها دفع نمیشوند و مایعات اضافی در ریهها
یا پاها جمع میشــوند« .احتقان ریــه»( ،)Lung congestionیکی از علل
شایع بستری شدن در بیمارســتان است و میتواند تهدیدکننده باشد.
برای درمان احتقان ریه در حال حاضر از بیماران درخواست میشود که
هر روز خود را وزن کنند و هرگونه افزایش قابلتوجه نشانههای بیماری را
گزارش دهند .همچنین ،از بیماران خواسته میشود تا نشانههای بدتری
مانند تنگی نفس ،نیاز به باال بردن سر هنگام شب برای تنفس راحت و
تورم پاها یا مچ پا را گزارش دهند.

