امیرعبداللهیان در نشست داووس؛

برای دستیابی به توافق جدی هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

حسین امیرعبدالهیان ،وزیر امور خارجه که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور دارد ،صبح پنج شنبه در جلسه پرسش و پاسخ به
سواالت فرید زکریا ،خبرنگار و از مجریان مشهور شبکه سی ان ان آمریکا پاسخ داد.به گزارش یورونیوز ،وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا
قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا که قاعدتا مسالهای فرابرجامی است برای ایران در به نتیجه رسیدن مذاکرات حیاتی است،
گفت« :اگر بخواهم صادقانه بگویم چه چیزی باعث مکث در مذاکرات شده درخواستهای و مطالبات اقتصادی ما در مسیر تجارت جهانی است و نباید مسئله را
به یک موضوع تقلیل داد .در واقع موضوع قراردادشتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا یک مسئله فرعی است ....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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رئیسجمهور در جلسه شورای اداری استان تهران؛

در راه سخت رشد اقتصادی همه به دولت کمک کنند

آخرین اخبار از ریزش ساختمان در آبادان

تاکنون  ۲۴نفر کشته شدند
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درخواست روسیه برای واردات کاالهای ایرانی؛

افزایش  ۸۱درصدی تجارت
تهران و مسکو

معاون نخســتوزیر روسیه گفت :در بازار روسیه نیازهای متعددی وجود دارد که کاالهای ایرانی میتوانند آن را
تامین کنند و کاهش محدودیت واردات به روســیه و توســعه روابط پولی دو کشور میتواند عامل گسترش این
روابط باشد.به گزارش ایرنا« ،الکساندر نواک» روز چهارشنبه در نشست تجاری ایران و روسیه با بیان اینکه رهبران
دو کشور برای افزایش همکاریهای اقتصادی تالش میکنند ،اظهار داشت :امروز فشارهای بسیاری از کشورهای
غیردوســت به روسیه وارد شده که نیاز افزایش همکاریهای دو کشور را بیشتر میکند و به همین دلیل هیات
بزرگی از روسیه متشکل از بخشهای دولتی ،فرمانداری ،تجار ،فعاالن اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی به
ایران آمده تا برای تعمیق روابط اقدام کنیم....
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مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد؛

مسدود کردن کسری مبلغ چک در سایر حسابهای افراد
3
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران:

وزیر اقتصاد با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد
3

مذاکرات ایران و روسیه در حوزه انرژی به کجا رسید؟
4

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی

انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است
نوبت اول

آگهــيمناقـصه

عملیات اجراي موزاییک فرش میادین امام رضا(ع) و فرهنگ

شماره 8-1401

شهرداري صدرا درنظر دارد مناقصه عملیات اجراي موزاییک فرش میادین امام رضا(ع) و فرهنگ را طبق برآورد و مشخصات
قید شده در اسناد مناقصه ،از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید  .كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به
آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي  ،مراحل ثبت
نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاء الكترونیكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -1برآورد اولیه كل مبلغ  17/517/702/113 :ریال مي باشد
 -2تامین اعتبار از محل منابع داخلي مي باشد.
 -3مبلغ تضمین شــركت در مناقصه  876/000/000ریال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
یا فیش واریزي نقدي به حساب  100830670088بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
 -4مبلغ خرید اوراق مناقصه  1،500،000ریال به حساب  100805891412نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران مي باشد .
 -5سپرده نفرات اول  ،دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6هزینه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -7شهرداري در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 -8سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
 -9تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تداركات الكترونیكي دولت روز چهار شنبه تا ساعت  10صبح تاریخ 1401/03/07مي باشد .
 -10آخرین زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19عصر دو شنبه مورخ  1401 /03 /16مي باشد .
 -11آخرین زمان مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19عصر پنجشنبه مورخ 1401 /03 /26
میباشد.
 -12زمان بازگشایي پاكت ها ساعت  13روز شنبه مورخ  1401 /03 /28مي باشد.
متقاضیان مي بایســت مدارك پاكتهاي الف – ب – ج در سامانه بارگذاري نمایند شهرداري از دریافت حضوري پاكات طبق
قانون  ،معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سایت ستاد (پاكت الف) به صورت فیزیكي تا ساعت 9
صبح مورخ  1401 /03 /28در پاكت سربسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا
به آدرس زیر تحویل نمایند.
آدرس  :استان فارس – شهر صدرا – بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا  -كد پستي 7199433869شماره تماس
071-36417818واحد قراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مركز تماس - 41934
021دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
نوبت اول 1401 /03 /07:
نوبت دوم 1401 /03 /16:

بهزاد پرنیان  -شهرداري صدرا

رهبر انقالب:

مجازات عبرتآموز مقصران حادثه آبادان بر
عهده همه ما مسئوالن کشور است
حضرت آیتاهلل خامنهای تصریح کردند :وظیفه پیگرد مقصران حادثه آبادان و مجازات عبرتآموز آنان بر
عهده همه ما مسئوالن کشور است .به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی حادثه فروریختن یک ساختمان
در شهر آبادان ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:
حادثه تاسفبار آبادان عالوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از ظرفیتها برای کاستن از تلفات که در
درجه اول اهمیت است ،وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرتآموز آنان با همکاری قوه قضاییه
و نیز تالش گســترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئوالن کشور
است.الزم میدانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئوالن دولت پیگیری و جدیت کامل در این مورد را
مطالبه نماییم.به مصیبتدیدگان حادثه تسلیت عرض میکنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت میکنم.
اژهای:

کسانی که در حادثه متروپل مسئولیتی داشتند تحت
تعقیب قرار میگیرند

ایرنا  -رئیس قوه قضائیه گفت:تمام کسانی که در حادثه ریزش ساختمان
متروپل آبادان مســئولیتی داشــتند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.به
گزارش خبرنگار ایرنا ،حجت االسالم غالمحسین محسنیاژهای در جریان
حضور سرزده به شهرســتان پیشوا در جمع خبرنگاران با تسلیت حادثه
متروپل آبادان که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان شــد ،اظهار
داشت :ابعاد مختلف این حادثه باید بررسی شود و کارشناسان هم به لحاظ
فنی در این خصوص نظر دهند اگر هر یک از دستگاهها که مسئولیتی داشتهاند و مسئولیت خود را انجام
نداده باید تحت پیگیری قرار گیرند.وی افزود :در جریان این حادثه هر فردی یا هر تشکیالتی ،حتی اگر
از خود قوه قضاییه باشد اگر وظایفی داشته و آن را انجام ندادهاند باید مورد پیگیرد قرار گیرند تا چنین
حوادثی دیگر تکرار نشــود.رئیس دستگاه قضا خاطرنشــان کرد :دولت نیز در این خصوص کارگروهی
تعیین کرده و آن کارگروه نیز به صورت همه جانبه در حال رسیدگی است و گزارش آن به قوه قضائیه
ارســال میشود و اهل فن نیز گزارش خود را تهیه میکنند ،همه کسانی که در این زمینه مسئولیتی
داشته و یا مسئولیتی میتوانستند داشته باشند و انجام ندادهاند تحت تعقیب قرار میگیرند.رئیس قوه
قضائیه روز جمعه در برنامهای از پیش تعیین نشــده در نماز جمعه این هفته شهرستان پیشوا حضور
پیدا کرد.پیشوا با بیش از  ۸۰هزار نفر جمعیت در  ۴۵کیلومتری جنوبشرق تهران واقع شده است.

آمریکا محموله نفتی ایران را مصادره کرد

تهران – ایرنا – یونان گفته بود محموله  ۱۱۵هزار تنی نفت ایران را  -که توقیف آن توسط آتن واکنش
تهران را نیز به دنبال داشت -تحویل آمریکا میدهد؛ رسانه ها روز پنجشنبه اعالم کردند که این محموله
توسط آمریکا مصادره شد.به گزارش ایرنا ،رویترز دقایقی پیش خبر داد که آمریکا محموله توقیف شده
نفت ایران توسط یونان را در نزدیکی جزیره اویا یونان تحویل گرفت و مصادر کرد.بر اساس این گزارش،
این محموله نفتی به کشــتی اجاره شده توسط آمریکا انتقال داده شد.دولت یونان روز چهارشنبه یک
فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران را در سواحل این کشور نگه داشت و بار آن را با حکم
دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا توقیف کرده بود.کاردار ســفارت یونان در تهران (در غیاب ســفیر)
روز چهارشنبه و در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران در آبهای یونان ،به
وزارت امور خارجه کشــورمان احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسالمی ایران به او ابالغ
شد.ســازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور نسبت به اقدام دولت
یونان در رابطه با نگه داشتن کشتی با پرچم جمهوری اسالمی ایران و توقیف بار آن ،واکنش نشان داد
و در بیانیه ای از دولت یونان خواست که فورا ً به تعهدات بینالمللی خود عمل کند.
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اســتانها  -ایرنا  -بخشهایی از ســاختمان
 ۱۱طبقــه متروپل در آبــادان ظهر روز دوم
خرداد ریزش کرد و به گفته معاون اســتاندار
خوزستان و فرماندار ویژه آبادان تاکنون پیکر
 ۲۴نفر از کســانی که زیــر آوار جان خود را
از دســت داده اند پیدا شــده و برای تشخیص هویت به دانشگاه علوم
پزشکی آبادان انتقال یافت.به گزارش روز جمعه گروه اخبار استانها،
محمد مخبر با ســفر به آبــادان آخرین اقدامات بــرای آواربرداری و
امدادرســانی حادثه ریزش ســاختمان  ۱۱طبقه متروپل را به صورت
میدانی مورد بررســی قرار داد.وی در همان ساعات اولیه این حادثه بر
لزوم رسیدگی فوری به حادثه ریزش ساختمان  ۱۰طبقه در مرکز شهر
آبادان و خارج کردن سریع مصدومان از زیر آوار تاکید و در تماسهای
تلفنی جداگانه با اســتاندار خوزستان و فرماندار آبادان ،دستورات الزم
برای بسیج امکانات جهت کمک به مصدومان این حادثه را صادر کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین روز بعد از حادثه به هیاتی سه نفره
شامل نمایندگانی از وزارتخانههای کشور ،راه و شهرسازی و مشاور خود
ماموریت داد با عزیمت فوری به آبادان ،با بررسی جزییات پرونده ریزش
ساختمان در این شهرســتان ،گزارش دقیق خود را درباره علل وقوع
این حادثه ارائه کنند.بر اساس این ابالغ ،محمد مخبر به محمد یزدی
مشــاور خود و مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی و توسعه امور شهری
وزیر کشور و محمد مهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی مأموریت داد تا گزارش خود را با همفکری دیگر متخصصان
این حوزه جمع بندی و ارائه کنند.در پی ریزش این ساختمان تیمهای
عملیاتی به محل حادثه اعزام شــده و در حال ریزشبرداری و عملیات
جســت و جو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار هستند .در
حالی که عملیات آواربرداری با حساســیت و شتاب بیشتر ادامه دارد،
احمد وحیدی وزیر کشور نیز که برای رسیدگی به این واقعه از همان
روز وقوع حادثه (دوم خردادماه) به آبادان ســفر کرده  ،روز گذشــته
از احتمال ریزش باقی مانده ســازه به عنــوان دغدغه اصلی گروههای
امدادی یاد کرد و افزود که در صورت حضور مردم در محل حادثه ،این
ریزش میتواند منجر به فاجعه شود.
رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

اعالم تخلفات ارزی و گرانفروشیهای
دارو به قوه قضاییه

رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکــه گزارش تخلفات ارزی دارو و
موارد گران فروشیهای ســنگین این حوزه به قوه قضاییه اعالم شده
و در دست بررسی است ،گفت :امیدوارم جرایمی که به متخلفان داده
میشــود ،آنقدر بازدارنده باشند تا دیگر کسی طرف سودجویی از دارو
و غذای مردم نیاید.دکتر بهرام دارایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
معایــب ارز  ۴۲۰۰و ایجاد رانت در حــوزه دارو ،گفت :حوزههایی که
بحثهای اقتصادی داشته باشد و راههایی برای ایجاد رانت در آن وجود
داشته باشد ،مانند بحثهای ارز ترجیحی ،یارانهها ،انحصار ،سهمهای
ویژه و ،...حتما ممکن است مفســده در آن ایجاد شود و شکی در آن
نیست .بنابراین مانند هر حوزه دیگر ،در حوزههای دارو ،غذا ،تجهیزات
پزشــکی و ...هم ممکن است این اتفاقات رخ دهد و تاکنون هم اتفاق
افتاده است.
سودجویی کاسبان تحریم در حوزه سالمت
وی افزود :مصادیق و موارد آن هم همواره وجود داشته است و سالهای
اخیر هم اتفاقاتی اعم از ریز و درشــت در این زمینه رخ داده است .در
عین حال زمانی هم که ما در تحریم به سر میبریم ،کاسبان تحریم و
سوء استفادهکنندگان از تحریم همیشه حضور دارند .در همه حوزهها
ایــن وجود دارد ،در حوزه دارو و غذا و تجهیزات پزشــکی هم باوجود
اینکه با سالمت و جان مردم سروکار دارد ،از آن هم رویگردان نیستند
و در آن هم وارد میشــوند.دارایی با بیان اینکــه موارد برخورد با این
ســودجویان باید شــدیدتر و جدی تر باشــد ،ادامه داد :البته به خود
سیســتمها و حاکمیت هم برمیگردد که بتواند بهگونهای عمل کند
تا دســت این سودجویان را تا حد امکان کوتاه کند .شکی نیست که با
قوانین و نظارتهایی که وجود دارد ،کاهش اثر عامل انسانی در بحث
مقررات و مجوزها و  ...هم مهم است و باید انجام شود.
ضرورت نظارت مکانیزه بر دارو ،غذا و تجهیزات پزشکی
دارایــی گفت :از طرفی بحث نظارتها هم باید بســیار جدی شــود.
برنامهها و سیستمهای مکانیزه هم برای همین است که بتواند شفافیت
ایجاد کند ،اثر عامل انســانی را کم کند و ...که در ســازمان غذا و دارو
سالهاست بر روی این موضوع تاکید و کار میشود .سامانه تیتک هم
برای همین ایجاد شــده که بتواند تا جایی پیش رود که عامل انسانی
کمترین اثر را در اعطای مجوزها و  ...داشته باشد تا بتوانیم ادعا کنیم
عامل انسانی به حداقل رسیده و شفافیت هم کمک میکند تا متوجه
شویم که هر کس در این سیستم چه اقدامی انجام میدهد.وی افزود:
به عنوان مثال به تازگی در بحث تجهیزات پزشکی روی سایتمان هر
کســی را که در حوزه واردات یا زمینههای دیگر ارزی را گرفته ،اعالم
کردیم تا مشخص باشــد که چه کسی ،چه ارزی ،برای چه کاری و از
چه منبعی دریافت کرده و این میتواند کامال شــفاف شود .برای دارو
هم همین اقدام را انجام میدهیم و ماهیانه آنها را اعالم میکنیم.
گزارش تخلفات ارزی و گرانفروشیهای سنگین به قوه قضاییه
دارایــی گفت :البته مواردی را هم اعالم کردیم که تخلفاتی در زمینه ارز
ترجیحی انجام شده که به قوه قضاییه رفته و امیدواریم به زودی تکلیف
آنها مشخص شود .به تازگی هم یکسری موارد گرانفروشیهای سنگین
را اعالم کردیم که در دست بررسی است و امیدوارم به زودی اعالم شود.
همچنین حتما امیدوارم که جرایمی که به متخلفان داده میشود ،آنقدر
بازدارنده باشند تا دیگر کسی طرف سودجویی از دارو و غذای مردم نیاید تا
بخواهد اخالل ایجاد کرده یا سود نامشروعی به دست آورد.
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سردار فدوی:
مردم دزفول با تقدیم  2600شهید وعده
الهی را محقق کردند

جانشین فرمانده کل سپاه ،دزفول
را یکی از شــهرهای بــارز تحقق
وعده خدا در اســتقامت و پایداری
دانســت و اظهار داشت :مردم این
شــهر در ســالهای دفاع مقدس
 2600شهید تقدیم انقالب کردند.
به گزارش گروه حماسه و مقاومت
خبرگزاری فارس ،همایش روز ملی «مقاومت و پایداری» با عنوان «روز دزفول»
عصر روز چهارشنبه چهارم خردادماه در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
با حضور سردار علی فدوی ،جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
غالمحســین کلولی دزفولی ،مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد ،ســیداحمد آوایی
نماینده دزفول در مجلس شورای اسالمی و غالمحسین رضوانی ،نماینده تهران
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
ســردار دزفولی ۲۸ :محصول فرهنگی متناسب با روز دزفول امسال
تولید شده است
در ابتدای این همایش سردار غالمحسین کلولی دزفولی ،مدیرعامل بنیاد چهارم
خرداد درباره ماهیت این همایش بیان داشت :ما هر سال در چنین روزی برای
اینکه مقاومت ،ایثار و از خود گذشــتگی مردم دزفول از نظرها فراموش نشود،
این نوع مراسمها را برگزار میکنیم.وی افزود :برگزاری چنین همایشی برای این
است که با گسترش و توسعه فرهنگ مقاومت و پایداری موجب زنده نگهداشتن
این ایام شود .در واقع اگر این مراسمها نباشد و این گرامیداشتها تشکیل نشود،
نسل امروز و آینده نمیداند چه بر ملت ایران گذشته است.سردار دزفولی با اشاره
به خلق حماســه مقاومت و پایداری از ســوی مردم دزفول در هشت سال دفاع
مقدس ابراز داشت :مردم دزفول در دوران دفاع مقدس شهر خود را خالی نکردند
و دشــمن ناامید و ناکام شد .به همین خاطر بنا داریم فرزندان ما در نسلهای
آینده این روزها را در ذهن خود به یاد داشــته باشــند تا بتوانیم فرهنگ ایثار و
شهادت را حفظ کنیم.وی با اشاره به تولید  ۲۸محصول فرهنگی متناسب با روز
دزفول ادامه داد :گروه ســرود ما تا امــروز در پنج نقطه تهران برنامه اجرا کرده
اســت .امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سال ادامه دهیم و فقط منوط به این
یک هفته نباشد.
ســردار فدوی :دغدغه جوانان دهه هفتاد این بود که چرا برای دفاع از
حرم ما را نمیبرید
ســردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید
بر اینکه انقالب اســامی ریشه در جبهه حق دارد و شکست برای آن مفهومی
ندارد ،بیان داشت :در این  ۴۳سال مسلم شده است که انقالب اسالمی ریشه در
اهل بیت (ع) دارد و پروردگار عالم روزی و پیروزی را از جایی که ذهنها خطور
نمیکرده ،نصیب بندگانش کرده است.وی با اشاره به سستی برخی مسلمانان در
جنگ احد و علل شکست مسلمانان در این غزوه افزود :در این جنگ مسلمانان
دستور خدا و پیغمبر (ص) را گوش نکردند و شکست خوردند.سردار فدوی شهر
دزفول را یکی از شــهرهای بارز تحقق وعده خدا در استقامت و پایداری دانست
و اظهار داشــت :در  ۴۳ســال پس از پیروزی انقالب دشــمن همه نوع جنگی
با کشــورمان را انجام داد .وقتی دشــمن فهمید از طریق جنگ سخت پیروزی
نمیشــود رو به جنگهــای دیگر آورد .به حول و قــوه الهی هر جبههای علیه
جمهوری اسالمی ایران اقدام کرد ،شکست خورده است و جبهه باطل حتی یک
پیروزی هم نداشته اســت.وی با تأکید بر اینکه جبهه باطل از پس دلدادههای
جمهوری اســامی همانند یمن ،لبنان و عراق نیز برنیامده است ،ادامه داد :در
جنگ تحمیلی اعتــراف کردند که در نوک حمله صدام بود ،اما به صراحت ۸۷
کشور گفتند پشت صدام بودند .در جنگ یمن فقط عربستان سعودی و امارات
نیســتند ،بلکه برخی کشــورها هم علیه مردم یمن حضور دارند ،اما چرا آنها
بعد از چند ســال نتوانستند پیروز شوند؟جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اشاره به استیصال دشمن در حمله به یمن ابراز داشت :اعالم
کردند یک هفته بیشــتر جنگ یمن طول نمیکشد ،اما االن شاهد آن هستیم
که جنگ یمن هشــت سال طول کشیده اســت .این در حالی است که دشمن
نمیداند چگونه از مخمصه جنگ یمن خالص شود .بیایند اعالم کنند و بگویند
که شکســت خوردند.وی با اشاره به تقدیم  ۲هزار و  ۶۰۰شهید از شهر دزفول
در هشــت سال دفاع مقدس گفت :کار ســخت یعنی جنگ هشت ساله ایران،
یعنی جنگ یمن ،یعنی اینکه بدانیم که جانمان در خطر است ،اما وعده خدا را
فراموش نکنیم.سردار فدوی با اشاره به اعتراف دشمن که در شدیدترین جنگ
با ایران اســت ،خاطرنشان کرد :پای این جنگ هم باید به مثابه پیروزی همین
طوری عمل کنیم.
آوایی :دزفول ســه بار در جنگ تخریب شد اما مردم در همان دوران
شهرشان را ساختند
سیداحمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسالمی و اولین فرمانده سپاه
دزفول خاطرنشــان کرد :در زمان جنگ ،بنده ســپاه دزفول را تشکیل دادم .در
آن زمان قبل از شــروع جنگ ،عوامل عراق در اطراف این شهر فعالیتهایی را
انجام داده بودند .ما در آن زمان شاهد واردات اسلحه و انفجار خودروهای عراقی
در شــهر بودیم.وی با اشــاره به حضور مردم دزفول در این شهر حتی با وجود
بمبارانهای رژیم بعث افزود :مردم دزفول به صورت طبیعی مبارزاتی با دشمن
داشتند و برای دفاع از نظام و انقالب با این دسته از دشمنان برخورد کردند .در
هشت سال دفاع مقدس نیز مردم این شهر اقدام به تخلیه شهر نکردند.آوایی با
بیان اینکه خاطرات رزمندگان از پویایی این شــهر در آن هشت سال گواهی از
حضور جانانه مردم دزفول است ،ابراز داشت :شهروندان دزفولی جدا از حضور در
خط مقدم جبهه ،پذیرای رزمندگان هم بودند .ایســتگاههای صلواتی بر پا بود و
شهروندان امکانات خود را در اختیار رزمندگان گذاشته بودند .میتوان گفت فرد
دزفولی نداریم که جبهه نرفته باشد.وی حداکثر جمعیت آن روز دزفول را ۱۲۰
هزار نفر توصیف کرد و گفت :شــهر دزفول در دوران جنگ لشکر ولیعصر را با
بیش از  ۱۲هزار رزمنده داشت و هنگام برخورد موشک به شهر نیز ،شهروندان
به سرعت کارهای امدادی انجام میدادند.
رضوانی :لزوم توجه به وضعیت آب و اشتغالزایی شهر دزفول
در ادامه غالمحســین رضوانی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به مقاومت مردم دزفول در هشــت سال دفاع مقدس خواستار توجه بیشتر به
مشکالت این شهر و پیگیری مطالبات مردم شهر دزفول شد و درباره مشکل آب
این شهر اظهار داشت :آب شهرستانها از جمله شهرستان دزفول در قالب بودجه
آب وزارت نیرو یا در مواردی که با وزارت کشــاورزی مرتبط شــود ،رسیدگی و
تصویب میشود ،بنابراین به عنوان طرح مستقل نه فقط برای دزفول ،بلکه برای
تمامی شهرستانها مجلس به این صورت رسیدگی نمیکند.
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رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی

انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در بیان شاخصهای نماینده و مجلس انقالبی تاکید کردند که
انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن اســت.به گزارش ایســنا،
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز
(چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین
و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله
گفتند :قاعده عبور از شرایط سخت ،پیچیده و تلخ و رسیدن به
پیروزی و موفقیت ،عملکرد جهادی ،عزم راســخ ،ابتکار عمل ،از
خود گذشــتگی ،نگاه بلندمــدت و در رأس همه آنها اخالص و
توکل به خداوند متعال است.ایشان مجلس شورای اسالمی را از
ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواریها و
پیچیدگیهــای مدیریت کشــورها در شــرایط خطیر کنونی
بینالمللی ،همه قوا و دستگاهها را به درک اهمیت جایگاه خود و
همکاری صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند :شناخت
صحیح تواناییها و آسیبپذیریها یکی از مسائل بسیار ضروری
است زیرا دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد
به خطا و اشتباههای ما چشم دوخته است.رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر ،این حادثه عظیم را فراتر از
باز پسگیری یک شهر دانستند و گفتند :فتح خرمشهر در واقع
تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به ســود رزمندگان اســامی و
تبدیل آن به یک معادله شیرین بود.حضرت آیت اهلل خامنهای در
تبیین علت این تغییر معادله افزودند :عوامل نجات ملی که با فتح
خرمشــهر محقق شــد عبارتند از :عملکرد جهــادی ،از خود
گذشتگی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل ،نگاه بلند به اهداف و آرمانها ،و
باالتر از همه اخالص و توکل بر خداوند.ایشان این عوامل و قاعده
کلی را نسخه نجات بخش در همه امور و در همه زمانها دانستند
و تأکید کردند :مبنای این قاعده نجاتبخش ،وعده تخلف ناپذیر
خداوند در قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد و جامعهای اســت
که به این عوامل پایبند باشــند و خداوند عمل و مجاهدتهای
افراد چنین جامعهای را ضایع نخواهد کرد.رهبر انقالب اسالمی
گفتنــد :از خود گذشــتگی به معنای اســیر نشــدن در پنجه
خواستههای حقیر است و بسیاری از مشکالت افراد و جوامع از
تن دادن به خواســتههای حقیر آغاز میشــود.حضرت آیت اهلل
خامنهای ســپس وارد موضوع مجلس شدند و با تأکید بر اینکه
مجلس شورای اســامی یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت
کشور و دارای جایگاه مهمی است ،خاطرنشان کردند :نمایندگان
مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم جمعیت نیز
باید به جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داشــته باشند و متوجه
ســختی و پیچیدگی مدیریت کشور باشند.ایشــان با اشاره به
وسعت ،جمعیت ،جغرافیا ،تاریخ و اقلیم متنوع ایران تأکید کردند:
مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز ،کاری مهم و با توجه به
شــرایط ویژه کنونی دنیا ،طبیعتاً دشــوار و پیچیده است.رهبر
انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند :البته در شرایط امروز دنیا،
مدیریت برای همه کشــورها سخت شده است.حضرت آیت اهلل
خامنهای در تبیین دالیل شــرایط خاص حاکم بر دنیا ،گفتند:
رقابتهای خصمانــه قدرتها و تهدیدهای قدرتهای اتمی علیه
یکدیگر ،تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی
اروپا به عنوان یکــی از جنگخیزترین مناطق جهان ،فراگیری
کمسابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان ،همه
عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کرده اند و در چنین
شرایطی مدیریت کشورها ،ســخت تر و پیچیده تر شده است.
ایشــان خاطرنشــان کردند :ایران ،عالوه بر شرایطی که بر همه
کشــورها حاکم است ،به دلیل ارائه الگویی نو که عبارت از مردم
ساالری دینی است و موجب بر هم خوردن جدول تنظیمی نظام
سلطه شده اســت ،با قدرتهای جهانی درگیر چالش مستمر در

ابعاد مختلف اســت.رهبر انقالب اســامی با تأکیــد بر اینکه
جمهوری اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها ،سینه
سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است ،افزودند :نمایندگان
مجلس ،دولت و قوه قضاییه و دستگاههای دیگر همه باید بدانند
که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این
جایگاه ،مراقبت از خود را افزایش دهند.حضرت آیت اهلل خامنه
ای خاطرنشان کردند :باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها
را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا
دشــمن بیش از آنکه بــه توانایی های خود امیدوار باشــد ،به
اشتباههای ما امید بسته است.رهبر انقالب با اشاره به تعبیر سابق
خود از مجلس یازدهم بهعنوان مجلس انقالبی افزودند :بعضیها
از این تعبیر خوششان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا
که مــردم نمایندگانی را برای این مجلــس انتخاب کردند که
شــعارها و جهتگیریها آنها انقالبی بود.ایشان اظهارات برخی
افراد که شعارهای انقالب را دردسر برای کشور میدانند ،مردود
دانستند و گفتند :حرکت به سمت آرمانهای انقالب به نفع کشور
و موجــب درمان دردهای آن اســت.حضرت آیتاهلل خامنهای،
انقالبی ماندن را مهمتر از انقالبی بودن خواندند و خاطرنشــان
کردند :بعضی افراد در سالهای اول انقالب بسیار پر شور و حرارت
و به تعبیری ســوپرانقالبی بودند اما استقامت و طاقت ماندن در
این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین مشکلتر
جمعی مجلس اســت.
از انقالبــی بودن ،انقالبی ماندن فردی و
ِ
ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در دو سال گذشتهی
مجلس یازدهم ،در ادامه به بیان شاخصهای «نماینده انقالبی»
پرداختند و گفتند :اولین شاخص« ،سادهزیستی ،و اسیر تجمالت
و اعیاننشینی نشدن» است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از
دوره نمایندگی تفاوت کند«.مسئولیتپذیری» دومین شاخص
یــک نماینده انقالبی بود که رهبر انقالب با تأکید بر آن ،گفتند:
پای قانون خوبی که تصویب میکنید محکم بایستید و از طرف
دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان
یــا ناتوانی دولــت در اجرای آن ،قانونی تصویــب کنید تا فقط
مســئولیت آن را از دوش خود بردارید.ایشان «مردمی بودن» را
شاخص دیگری از انقالبیگری یک نماینده برشمردند و افزودند:
مردمی بودن یعنی عالوه بر نشســت و برخاست با مردم ،گوش
شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته باشید اما در جایی که امکان
اجرای خواســته مردم ممکن نیســت با زبان گویا دالیل آن را

توضیح دهید که این کار از مصادیق جهاد تبیین اســت.حضرت
آیتاهلل خامنهای« ،اصلی -فرعی کردن مســائل کشور و مقدم
داشتن حل مسائل اصلی» را از دیگر شاخصهای نماینده انقالبی
دانستند و گفتند :شــاخص دیگر« ،اجتناب جدی از تبعیض و
فساد» چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل
فساد است.ایشان «همکاری صمیمانه با قوا و دستگاههای دیگر
و همچنین بدنه آنها» و پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله
الزامات مجلس انقالبی دانســتند و خاطرنشان کردند :نماینده
انقالبی با عموم مردم همراه اســت اما عوامزده و ج ّو زده نیست
بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس ،چنانچه مخالفتها منطقی
بود آنها را بپذیرید اما در غیر اینصورت ،جنجال و فضاسازی علیه
مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد.رهبر انقالب،
«پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن» را شاخصه دیگر
نماینده انقالبی دانســتند و در جمعبندی این بخش از سخنان
خود گفتند :البته یکی از چیزهایی که نشانه انقالبی بودن نیست
نطقهای میاندستو ِر پر شو ِر همراه با اعتراض و عصبانیت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ســپس به بیان چنــد توصیه درباره
مســائل قانونگذاری پرداختند.ایشان با تأکید بر «وضع قوانین با
نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزیی»،
کلی ابالغی در قوانین را با اهمیت خواندند و
توجه به سیاستهای ِ
افزودند :وظیفه مجلس ،قانونگذاری بر اساس این سیاستها است
نــه در تعارض با آنهــا ،البته بعضی از سیاســتهای کلی مانند
سیاستهای کلی انتخابات یا سیاستهای کلی قانونگذاری نیاز به
قانون دارند که با وجود گذشــت چند ســال از ابالغ آنها هنوز
قوانین مربوطه تصویب نشده است.رهبر انقالب ،پیشنهاد طرح از
طــرف نمایندگان را بخصوص در مواردی که خأل و نیاز کشــور
است اما دولت درباره آنها الیحه نداده است ،جزو حقوق و وظایف
مجلس خواندند و گفتند :البته شنیدم که در این مجلس تعداد
طرحها بیش از مجالس قبلی اســت که این کار چندان مناسب
نیســت و کار کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل میشود و با
اجرا نشدن قانون ،مسئولیتها لوث میشود.ایشان در این زمینه
بررسی
افزودند :با تشــکیل مجالس جدید ،طرحهای در جریان
ِ
مجلس قبل کــه وقت و زحمت زیادی صرف آنها شــده ،کنار
گذاشــته میشود که این مسئله نیاز به اصالح دارد.توصیه دیگر
حضرت آیتاهلل خامنهای «اصالح ساختار بودجه» بود که گفتند:
ترکیب غلط بودجه هنوز اصالح نشــده که مخاطب این موضوع

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

گفت وگوهای آژانس با ایران به نقطه بسیار دشواری رسیده است

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ادعا کرد که مذاکرات با ایران به منظور پایان دادن به بن بست طوالنی مدت درباره توضیح
منشــا «ذرات اورانیوم غنی شده یافته شده در تاسیسات قدیمی اعالم نشده» ،در نقطه «بسیار دشواری» قرار گرفته است.به گزارش ایرنا ،مدیر نهاد هسته ای
سازمان ملل متحد در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ابراز امیدواری کرد که از فاصله زمانی میان اکنون تا هنگامی که قرار است این گزارش پیش از برگزاری
نشست سه ماهه این سازمان در  ۶ژوئن ( ۱۶خرداد ماه) در اختیار شورای حکام قرار گیرد ،استفاده بهینه شود.محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است :نفوذ سیاسی و البیگری
نباید در تصمیمات آژانس اثر بگذارد و ایران و آژانس باید در یک مسیر کامال حرفهای و رفتار در چهارچوب کارشناسی مسائل را دنبال کنند و جای هیچ گونه سیاسی کاری نیست .گروسی
در  ۲۰اردیبهشت ماه هم زمان با سفر انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به تهران ،از طریق ویدئو کنفرانس در پارلمان اروپا گفت که همچنان امید به دستیابی به
توافق در روند مذاکرات وین وجود دارد .ما هنوز امیدواریم که توافقی در بازه زمانی معقولی ،حاصل شود ،اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم که پنجره فرصت هر آن ممکن است بسته شود.دور
هشتم مذاکرات رفع تحریمها که از ششم دیماه سال گذشته آغاز شد ،از  ۲۰اسفند  ۱۴۰۰به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،وارد دوره تنفس شده و مذاکره کنندگان برای
مشورتهای سیاسی به پایتختهای کشورهایشان بازگشته اند

بیشــتر دولت اســت اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینهها
بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق ،به کسری بودجه که
امالخبائث مشکالت اقتصادی است ،اضافه شود.ایشان با تأکید بر
«تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهشها و چه در
کمیســیونهای تخصصی» ،به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره
کردند و گفتند :در این برنامههای پنجســاله نباید به کلیگویی
اکتفا شود بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئلهمحور برنامه ،راه
را برای دستاندرکاران کشور روشن کنند.رهبر انقالب اسالمی با
بیان چند نمونه از مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار
بگیرد ،افزودند :در برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی ،یا
مســئله معدن که ظرفیتهای کشور در آن دســتنخورده یا با
استحصال بدون ارزش افزوده است ،و یا مسئله صنعت که راهبرد
کشور در این بخش نامعلوم است ،به صورت علمی و مسئلهمحور
سند و برنامه نوشته شود .البته امکانات کشور و موضوع آمایش
سرزمینی نیز در نظر گرفته شود.ایشان در توصیه بعدی« ،توجه
به ابعاد رســانهای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای
مردم» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :توضیح درست ندادن به
مردم ،موجب میشود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد
شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید.حضرت آیتاهلل خامنهای
با تمجید از چابکی و گزارشهای بهموقع دیوان محاسبات در چند
سال اخیر ،افزودند :اخیرا ً دیوان محاسبات بررسی بودجه بعضی
از شــرکتهای دولتــی را نیز آغاز کرده که اگــر آن را به همه
شــرکتهای دولتی تعمیم دهید از جمله امتیازات این مجلس
خواهد بود.رهبر انقالب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان
مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند :رئیس
مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند،
در حالیکه این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در
یک منطقه با پیشــنهاد یا فشار یک نماینده ،مسئولی منصوب
شــود اما عملکرد او مطلوب نباشد ،مشخص نیست باید از چه
کسی بازخواست شود.ایشان در این زمینه افزودند :یکی از مسائل
مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به
وظایف خود عمــل کند ،البته همواره بــه دولتیها نیز توصیه
کردهایم از مشــورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.حضرت
آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از
بیان مطالب اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس ،گفتند :هر
چه مسئولیت بیشتر میشــود ،عبادت و تضرع انسان به درگاه
خداوند متعال و شــفیع قرار دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید
بیشتر باشد.ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و
شهیدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،یاد شهید صیاد خدایی
را که سه روز قبل در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید،
گرامی داشــتند.در ابتدای این دیدار ،آقای دکتر قالیباف رئیس
مجلس شــورای اسالمی ،ضمن تشــریح اقدامات دو سال اخیر
مجلس یازدهم« ،توجه به خنثیسازی تحریمها» را راهبرد اصلی
این مجلس خواند و گفت :مجلــس درچارچوب این راهبرد ،به
دنبال تحقق «بســته تحول در قوانین اقتصادی» اســت.رئیس
مجلس با بیان اینکه مجلس همزمان با حل ریشــهای مسائل بر
تدبیــر برای کاهش مشــکالت مقطعی مردم نیــز تأکید دارد،
تصویــب بازتوزیع یارانه ارز ترجیحی بــه صورت کاالبرگ برای
کاالهــای ضــروری را از اقدامات نماینــدگان در این خصوص
برشمرد.تشریح اقدامات قانونی در جهت تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار ،تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانههای خالی،
حمایــت از دانشبنیانها ،شــفافیت ،واردات خودرو ،حمایت از
خانــواده و جوانی جمعیت ،اولویتبخشــی به مناطق محروم و
مناطــق حاشیهنشــین در بودجه و مصوبــات ،پیگیری بهبود
مشکالت سربازان از دیگر محورهای گزارش آقای قالیباف در این
دیدار بود.
شمخانی:

جهان باید در مقابله با سیاستهای
یکجانبهگرایانه آمریکا متحد شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین
تالش غرب برای سرگرمسازی روسیه
در بحران اوکراین برای کاهش تمرکز
این کشــور در حوزه های دیگر بهویژه
آســیای مرکزی ،قفقاز و سوریه گفت:
برخی کشورها با سوءاستفاده از بحران
اوکراین بهدنبال اجرای طرحهای توسعهطلبانه در منطقه و پیگیری
اهداف بلند پروازانه خود هســتند که باید با آن مقابله جدی شود.به
گزارش ایســنا ،دریابان علی شمخانی که برای شرکت در چهارمین
گفتگوی امنیت منطقهای به تاجیکســتان ســفر کرده ،با نیکالی
پاتروشف دبیر شــورای امنیت فدراسیون روســیه دیدار و پیرامون
مســائل دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی گفتگــو کرد.در این دیدار
دریابان شمخانی با ابراز رضایت از سطح عالی رایزنیهای دو کشور در
سطوح مختلف بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر همکاریهای ایران
و روســیه با توجه به تحوالت جدید در عرصه بینالمللی تاکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اعمال تحریمهای
گسترده غرب علیه روسیه خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران
 ۴۳ســال است که در معرض تحریم قرار دارد و به نماد بیاثر بودن
تحریم برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای مستقل تبدیل شده
است.شــمخانی بر ضرورت پیریزی همکاریهای راهبردی تهران -
مسکو برای مواجهه با سیاســتهای یکجانبهگرایانه آمریکا تاکید
کرد و افزود :به نظر میرســد تحریمها علیه روســیه با پایان جنگ
لغو نخواهد شــد و از این رو باید برای تدوین نظام منسجم همکاری
بین کشورهای تحریم شده در افق راهبردی و بلندمدت برنامهریزی
شود.وی ایجاد جهش اساســی در تعامالت و مناسبات اقتصادی دو
طرف را از مهمترین ابعاد روابط و عامل تسریع در ارتقای ابعاد دیگر
همکاریها دانســت و گفت :بسترســازی برای زیست مشترک در
شــرایط تحریمی و تبدیل تحریمها به فرصتی برای تقویت اقتصاد
مولد و درونزا ضروری است.

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

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad
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رییسی در جلسه شورای اداری استان تهران؛

در راه سخت رشد اقتصادی همه به دولت کمک کنند

اولویتها ،چالشها و الزامات توســعه پایتخت در جلسه شورای
اداری اســتان تهران به ریاســت رئیسجمهور مورد بررسی قرار
گرفت.به گزارش اقتصادآنالین ،ســیدابراهیم رییســی ظهر روز
پنجشــنبه در این جلسه با اشــاره به گزارش مثبت ارائه شده از
سوی اســتاندار تهران بویژه در حوزه کاهش نرخ بیکاری ،گفت:
ایجاد اشــتغال در کنار ساخت مسکن یکی از برنامههای محوری
دولت مردمی است.رییســی احیای واحدهای تولیدی تعطیل و
نیمهتعطیل را جزء نقاط تمرکز دولت برای اشــتغالزایی عنوان و
خاطرنشان کرد :ظرفیتهای موجود در این دست واحدها باید هر
چه ســریعتر تعیین تکلیف شده و فعالیت آنها از سر گرفته شود
تا تولید رونق یافته و اشــتغال پایدار ایجاد شود.رییس جمهور در
ادامه به موضوع ارتقای تقسیمات کشوری در استان تهران اشاره
کرد و اذعان داشــت :اصل اصالح تقســیمات کشوری در استان
تهران مورد قبول ما اســت ،اما این کار باید به شکلی دقیق مورد
کارشناسی قرار گیرد و نتیجه به هیأت دولت ارائه شود تا در مورد
آن تصمیمگیری کنیم.رییســی همچنین به موضوع بکارگیری
جوانان انقالبی از ســوی استانداری تهران اشاره کرد و گفت :باور
به توانمندیهای جوانان ،مشــی امام راحل و مقام معظم رهبری
اســت و باید از این روش الگو بگیریــم .اگر در بکارگیری جوانان
انقالبی کارآمدی آنان را مدنظر قرار دهیم ،انرژی جوانی و روحیه
نوآوری و خالقیت آنان میتواند گرهگشای مشکالت کشور باشد.
رییس جمهــور همچنین بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام
اســتان تهران تاکید و تصریح کرد :بنده در مدت حدودا  ۹ماهه
ســپری شده ،در دولت و در ســفرهای که به استانهای مختلف
داشــتم ،کلنگ آغاز هیچ طرحی را بر زمین نزدم و اساســاً تمام
توجه خود را بر تکمیل پروژههــای نیمه تمام متمرکز کردهایم.
رییســی با بیان اینکه معطلی طوالنیمدت پروژههای عمرانی به
طور طبیعی باعث نارضایتی مردم خواهد شــد ،خاطر نشان کرد:
برای ما مهم نیست که هر کدام از این پروژهها در زمان کدام دولت
آغاز شده و تکمیل آن به نام چه کسی ثبت میشود؛ ما به میدان
آمدهایم تــا گره از کار مردم باز کنیم و باور داریم که اگر اخالص
داشــته باشــیم ،خدا به تالش ما برکت میدهد.رییس جمهور با
اشــاره به اینکه توسعه ناوگان حملونقل ریلی در استان تهران با
همکاری شهرداری از دغدغههای جدی دولت است ،گفت :آلودگی
هوای تهران نیز یکی دیگر از نگرانیهای جدی دولت است که به
دنبال رفع ریشههای آن هستیم و بنده برای برطرف کردن منشأ
خارجی این آلودگیها نیز به وزیر امور خارجه و رییس ســازمان

حفاظت محیط زیســت مأموریت دادم که با کشورهای همسایه
در این زمینه مذاکره کنند.رییســی در بخش دیگری از سخنان
خود ،به مســائل روز کشور از جمله در حوزه اقتصاد پرداخت و با
اشاره به تالش دولت برای اصالحات اقتصادی ،الیحه بودجه سال
جاری را یکی از جلوههای این اصالحات دانســت .رییس جمهور
محور اصلی بودجه سال  ۱۴۰۱را سند آمایش سرزمینی دانست
و تصریح کرد :در تنظیم بودجه ســال جاری تالش کردهایم همه
مردم در جای جای کشــور از منابع و امکانات برخوردار شــوند و
عدالت و توازن در تخصیص منابع ایجاد شود.رییســی همچنین
تأکید کرد :یکی دیگر از ویژگیهای بودجه  ۱۴۰۱این اســت که
در تنظیم این بودجه روی منابع صندوق توسعه ملی هیچ حسابی
باز نکردهایم و بنا را بر این گذاشــتیم که منابع این صندوق تحت
نظر مقام معظم رهبری به برنامهها و اقدامات بزرگ در راســتای
توسعه کالن کشور اختصاص یابد.رییس جمهور اجرای اصالحات
اقتصادی را تنها راهکار تحقق رشــد اقتصادی در کشور دانست
و گفــت :صحبتی که بنده درباره تصمیمهای ســخت در یکی از
جلسات روزهای اخیر بیان کردم به شکل صحیحی منعکس نشد.

صحبت بنده این بود که ما برای تحقق رشد اقتصادی راه سختی
در پیش داریم و بدون همراهی مردم و همه ارکان کشور ،پیمودن
این مســیر ممکن نیســت.رییس جمهور افزایش سرمایهگذاری
داخلی و خارجی و افزایش بهــرهوری را دو ضرورت دیگر تحقق
رشد اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد :شخصاً باور دارم که مردم
اگر احساس کنند دولت در این مسیر به طور جدی پای کار است
با ما همکاری و همراهی خواهند کرد.رییســی گفت :همه افرادی
کــه در بخشهای مختلف دولت و نهادهــای دولتی و حکومتی
حضور دارند ،باید با الزامات تحقق رشد اقتصادی همراهی داشته
باشند و افرادی که به این ضرورتها باور ندارند ،نباید در مناصب
و جایگاههای مؤثر در تصمیمگیری و اجرا حضور داشــته باشــد.
رییس جمهور در ادامه بر لزوم کنترل هزینههای دولت تأکید کرد
و افزود :اگر دولت پرخرج باشد ،حتی خودش را نمیتواند حرکت
دهد چه رسد به کلیت جامعه؛ لذا همانطور که مقام معظم رهبری
نیز در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسالمی تأکید
کردند ،دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر هزینهها و تورم را
مهار کنند.رییســی با تاکید بر ضرورت توسعه واقعی فعالیتهای

دانشبنیان در کشور ،اظهار داشت :یکی دیگر از کارهایی که دولت
باید به طور جدی دنبال کند ،پیوند دانایی به توانایی است .آنچه
در نامگذاری ســال  ۱۴۰۱مد نظر مقام معظم انقالب بوده ،صرفاً
افزایش تعداد شــرکتهای دانشبنیان نیست ،بلکه در کنار این
افزایش تبدیل ظرفیتهای دانشبنیان به تولید ،اشــتغال و رشد
اقتصادی بوده است.رییس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید
بر اینکه فقر ،فساد و تبعیض به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری
اسالمی ایران نیســت ،تصریح کرد :دولت با اجرای طرح عادالنه
کردن یارانهها به طور جدی در مســیر رفع فقر مطلق اصالحات
گام برداشــته و در عین حال به دنبال رفع فســاد و تبعیض در
زمینه تخصیص یارانهها نیز بوده است.رییسی اصالح نظام بانکی
و اصالحات ساختاری در حوزه زمین را نیز از پیشنیازهای اصلی
تحقق رشــد و توسعه اقتصادی کشور دانست و خاطر نشان کرد:
باید در زمینه تعیین تکلیف اراضی ،اصالحات ساختاری انجام شود
تا جلوی زمینخواری گرفته شود و البته این به معنای آن نیست
که مبارزه با زمینخواری متوقف به انجام این اصالحات باشد ،بلکه
هر دوی این اقدامات باید توأمان پیگیری شود.ضرورت ساماندهی
وضع اتباع خارجی در کشــور محور بعدی سخنان رییسجمهور
در این جلســه بود .رییســی در این باره از تاسیس سازمان اتباع
خارجی در کشــور خبر داد و گفت :اگرچه تأسیس سازمان اتباع
خارجی در دستور کار است و تا تعیین تکلیف این سازمان ،وزارت
کشور مأمور شده جهت تهیه شناسه برای تک تک اتباع خارجی
مقیم کشورمان اقدام کند.رییسی افزود :وزارت کشور در حال تهیه
اطالعات هویتی ،تردد ،تحصیل ،کسبوکار ،ازدواج و طالق و سایر
احوال شخصی اتباع خارجی ساکن در ایران است .افغانستانیهای
ساکن در ایران میهمانان عزیز ما هستند و با افتخار از آنان پذیرایی
میکنیم اما این مســئله منافاتی با ساماندهی وضعیت آنها ندارد.
رییسی در بخش پایانی سخنان خود همراهی مردم را بزرگترین
ســرمایه دولت دانست و با قدردانی از این همراهی ،اظهار داشت:
راه ارج نهادن به همراهی و بزرگواری مردم ،تالش برای حلوفصل
مشکالت مردم است.رییسجمهور با اشاره به تهیه و تدوین سند
تحول از سوی دولت ،گفت :در ادوار گذشته برخورداری از برنامه
کالن جزء نیازهای اصلی دولت و نظام حکمرانی کشــور بود که
تصمیم گرفتیم این ضعف را با ارائه سند تحول دولت برطرف کنیم.
وی افزود :این سند با همکاری تعداد قابل توجهی از اندیشکدههای
کشــور و با اخذ نظر بیش از  ۶۰۰نفر از صاحبنظران تهیه شده و
در  ۳۷محور مختلف ،به مهمترین مسائل کشور پرداخته است.

وزیر کار؛

فرزندان مجردی که یارانه جدا می خواهند
چه کنند؟

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره محاسبه
حقوق فرزنــدان مجرد در ســرجمع درآمد
خانوار بــرای پرونده دریافت یارانه توضیحاتی
ارائه کرد.به گــزارش از خانه ملت ،حجت اهلل
عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که مردم
گالیههایی از محاسبه درآمد فرزندان مجرد در
سرجمع درآمد خانوار دارند ،آیا وزارت تعاون
برنام های برای اصالح این موضوع دارد؟ گفت:
هر خانواده یک پرونده هدفمندی یارانه دارد
که شامل تمامی افرادی است که همسفره هستند؛ همسفره یعنی پدر ،مادر و فرزندان
که تمامی درآمد همه اعضای خانواده در ســرجمع پرونده مذکور محاسبه میشود.
وی افزود :اگر فرزندی به ســن قانونی رسیده و تمایل نداشته باشد که درآمدش در
ســرجمع درآمد خانوار لحاظ شود ،میتواند در سایت هدفمندی یارانهها ،درخواست
دهد و خود را به عنوان خانوادهای جدا معرفی کند؛ هیچ منعی برای این موضوع وجود
ندارد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پاســخ به این پرســش که شنیده میشود،
امکان جداکردن یارانه فرزندان مجرد از خانواده وجود ندارد ،توضیح داد :مسئولیت این
موضوع با سازمان هدفمندی یارانهها است که مطرح میکنند آن را انجام میدهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه؛

نوسانات ارزی حاصل از اصالح یارانه ها
مقطعی است

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات نوســانات ارزی ناشی از اصالح
یارانهها را مقطعی دانســت.به گزارش ایســنا ،رحیم زارع با اشاره به نوسانات بازار
ارز در پی اجرای طرح نظام پرداخت یارانهها گفت :با توجه به حذف ارز ترجیحی
نهادههای دامی و آزاد شــدن قیمت این نهادههای ،تقاضاها برای ارز جهت واردات
این محصوالت افزایش یافته که این موضوع منجر به نوســان در قیمت ارز شــده
اســت.وی با بیان اینکه «تاکنون در دولت فعلی با نوســان ارزی کمتری نســبت
به گذشته مواجه هســتیم» ،حذف ارز دولتی برای برخی محصوالت و همچنین
آزادســازی واردات خوردو موجب افزایش تقاضاها برای ارز و به تبع آن نوسان در
بازار و افزایش قیمت ارز میشــود اما این افزایش قیمت مقطعی است و ان شاءاهلل
مدتی بعد شاهد ثبات خواهیم بود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد؛

مسدود کردن کسری مبلغ چک در سایر
حسابهای افراد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت :طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده
چک برگشــتی به اندازه کسری مبلغ چک در حسابهای بانکی از فردا در بانکهای
دولتی و خصوصی آغاز میشــود.به گزارش خبرگزاری مهر ،مصطفی قمری وفا مدیر
روابط عمومی بانک مرکزی نوشت :طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکنندهچک
برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حسابهای بانکی از فردا در بانکهای دولتی
و خصوصی آغاز میشود.بر اساس قانون جدیدچک ،فردی که در چند بانک مختلف
حساب دارد ،چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد ،مانده کلیه حسابهای
او احصاء میشــود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده ،کسری
موجودی چک برگشتی مسدود میشود.
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گزیده خبر
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران:

وزیر اقتصاد با افزایش حقوق بازنشستگان
موافقت کرد

علی اکبر عیوضی گفت :وزیر اقتصاد قول دادند در جلسه امروز انشاء اهلل موافقت
نهایی با مصوبه افزایش مســتمری ســازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد.به
گزارش ایلنا ،پس از کش و قوسهای فراوان بحث افزایش حقوق بازنشســتگان
اعم از مستمریبگیران حداقلبگیر و متوسطبگیران (سایر سطوح حقوقی) بهنظر
میرسد باالخره پرونده تایید مصوبهی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در
تایید افزایش حقوق  ۵۷.۴درصدی حداقلبگیران و ۳۸درصدی ســایر سطوح
توسط هیئت دولت بزودی تعیین تکلیف میشود.
علیاکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با تاکید
بر بحث مواد قانونــی  ۹۶و  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی و ضرورت قانونی تایید
مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته مبنی بر افزایش  ۵۷.۴درصدی
حقوق حداقلبگیران و  ۳۸درصدی ســایر سطوح کارگران و بازنشستگان بیمه
شــده ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد :دولت باید در بحث افزایش حقوق
مستمری بازنشستگان به قانون عمل کند و منابع آن نیز موجود است.وی با اشاره
به جلسه اخیر احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم) در
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :در این جلسه نمایندگان
کانون عالی کارگران بازنشســته تامین اجتماعی و کانون بازنشســتگان تامین
اجتماعی تهران دعوت شــده بودند و به بررســی تاخیر دولت در صدور احکام
مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشســتگان پرداختند.عیوضی با تایید اخبار
درباره نظر مساعد پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) و سایر اعضا
با افزایش حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب افزایش
قانونی حقوق بنابر مصوبات ســازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار ،بیان
کرد :در این جلســه خاندوزی (وزیر اقتصاد) نیز موافقت خود با افزایش حقوق
بازنشســتگان برای تمام ســطوح اعم از متوسطبگیر و حداقلبگیر بنابر مصوبه
شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعالم کرد.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران ضمن نقل و قول از وزیر
اقتصاد تصریح کرد :ایشان معتقد بودند که در هیئت دولت مخالفتی با افزایش
حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
وجود ندارد و تاخیر تصمیمگیری دولت در این موضوع دالیل دیگری داشــته
است.وی در پایان با اشاره به جلسه امروز هیئت دولت با همین موضوع افزایش
حقوق بازنشســتگان ،ادامه داد :وزیر اقتصاد قول دادند در جلسه امروز انشااهلل
موافقت بررســی و موافقت نهایی با مصوبه افزایش مســتمری سازمان تامین
اجتماعی صورت بگیرد.

یارانه خانوارهای معترض کی قابل
برداشت میشود؟

آنطور که ســازمان هدفمندی یارانهها خبر داده اســت ،مرحله دیگری از یارانه
جدید  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومانی را به حساب خانوارهایی که اعتراض کرده بودند،
واریز کرده ولی تا مشــخص شدن نتیجه بررسیها ،مسدود و غیرقابل برداشت
خواهد بود.به گزارش ایسنا ،جریان پرداخت این یارانه از این قرار است که در ماه
گذشته ،دولت روال پرداخت یارانه نقدی را در قالب طرح اصالح نظام یارانهای
تغییر داد و در ســاعت  ۲۴روز  ۱۹اردیبهشت ،مبلغی در قالب یارانه جدید به
حساب سرپرستان خانوار  ۷۲میلیون نفر واریز کرد .این یارانه برای مرحله ۱۳۵
و  ۱۳۶یعنی اردیبهشت و خرداد بود و برای  ۹دهک پرداخت شد .هر نفر در سه
دهک اول  ۴۰۰هزار و شش دهک دوم  ۳۰۰هزار تومان برای هر مرحله دریافت
کرد .در این حالت از جمعیت  ۷۸میلیون نفری که تا اردیبهشــت امسال یارانه
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی دریافت میکردند حدود شش میلیون نفر در قالب دهک
دهم ،حذف شــدند .این غربالگری را وزارت رفاه انجام داده بود.اما به دنبال آن
اعتراض زیادی از سوی کسانی که یارانه آنها قطع شده بود ،مطرح شد .این افراد
میتوانستند در سامانهای که تعیین شد ،درخواست بازبینی را ثبت کنند .طولی
نکشید که رئیسجمهور دستور رسیدگی فوری به این اعتراضها را صادر کرد و
مقرر شد که یارانه اردیبهشت یا همان یارانه مرحله  ،۱۳۵به حساب خانوارهایی
که اعتراض خود را ثبت کرده بودند ،واریز ولی «غیرقابل برداشت» باشد تا مورد
بررسی قرار گیرد .از این جهت در  ۲۷اردیبهشت ماه اولین مرحله واریز برای
کسانی که اعتراض کرده بودند ،انجام شد.اکنون سازمان هدفمندی یارانهها اعالم
کرده است که برای تعداد دیگری از کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت
کرده ولی در یارانه جدید به عنوان دهک پردرآمد کنار گذاشــته شــده بودند و
اعتراض آنها ثبت شده است نیز واریز یارانه اردیبهشت را انجام داده است و مانند
قبلیها قابل برداشــت نخواهد بود تا وضعیت آنها رسیدگی شده و اگر مشمول
دریافت یارانه باشند ،امکان برداشــت خواهند داشت.خانوارهایی که نسبت به
دهکبندی خود و قطع یارانه در اردیبهشت ،اعتراض دارند ،همچنان میتوانند با
مراجعه به سامانه  hemayat.mcls.gov.irوزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نسبت
به ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد

سهم دولت از سرخابیها تا پایان شهریور به
کمتر از نصف می رسد

ئیس ســازمان خصوصی ســازی از برقراری مذاکرات بــرای عرضه بلوکهای
مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس خبر داد و تاکید کرد :سهم دولت از
این دو باشــگاه تا شهریورماه به کمتر از  ۵۰درصد می رسد.حسین قربانزاده در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به فراخوان عرضه بلوکهای مدیریتی سهام استقالل
و پرســپولیس که اوایل فروردین ماه توسط سازمان خصوصیسازی اعالم شد،
اظهار کرد :مذاکراتی با شــرکتهای مختلف در این راســتا در حال انجام است
اما نمیتوان نامی از این شــرکتها برد .گفت زیرا ممکن است شرکت و برنامه
ســازمان را دچار آســیب کند.وی ادامه داد :اما از زمانی که فراخوان اعالم شده
است مذاکره سازمان خصوصی سازی با شرکتهای مختلف که شرایطی داشتند
در حال انجام است.رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد :تعهد سازمان این
است که تا پایان شهریور سهم دولت در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را را به
زیر  ۵۰درصد برساند.بر اساس این گزارش ،فرایند واگذاری سرخابیها باالخره
و پس از وعده های طول و دراز ،زمستان سال گذشته انجام شد و بر این اساس
پذیرهنویسی تعداد یک میلیارد و  ۲۳۶میلیون و  ۹۹هزار و  ۶۵۶سهم از سهام
جدید شــرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران (سهامی عام) در نماد معامالتی
(اســتقاللح  )۱و تعداد یک میلیارد و  ۳۴میلیون و  ۸۴۰هزار و  ۵۶۷ســهم از
سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معامالتی
(پرسپولیســح  )۱ناشی از سلب حقتقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی
بازار پایه فرابورس ایران ،از  ۱۵اســفندماه آغاز شده بود سرانجام در  ۲۸اسفند
به پایان رســید.طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس  ۳۲۰هزار نفر مشارکت
کردند ۲۶۱ .میلیارد تومان از ســهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از ۸۸
میلیارد تومان نیز توســط حقیقی ها خریداری شد .همچنین  ۲۸۶هزار نفر در
پذریه نویسی استقالل شرکت کردند.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
نصب کد شناسایی عالیم کمک ناوبری
بندر چابهار

معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
گفــت :بر روی کلیــه عالیم کمک ناوبــری آبراهها و
کانالهای دسترســی بندر چابهار پالک کد شناســایی
( )identification Codeنصب شدبه گزارش پایگاه اطالع
رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و
بلوچستان ،سیداحمد هاشمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان
و بلوچســتان گفت :این اقدام در راستای یکسان سازی شناسایی عالیم کمک
ناوبری مستقر در آبهای کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد و جهت پیگیری
سابقه عالمت ،مفقود شــدن و کاربرد در نرم افزار سیستم جامع دریایی مطابق
قوانین بین المللی چراغهای دریایی ( )IALAطراحی شده است که نشان دهنده
نوع عالیم (بویه) ،متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی و شماره سریال آن نشان
دهنده حوزه تحت پوشش بندر چابهار از کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد
مدیرعامل آب و فاضالب استان مازندران:

برای اجرای طرح فاضالب قائمشهر ،پیگیر
دریافت تسهیالت از بانک توسعه اسالمی
هستیم

مدیرعامل آب و فاضالب استان مازندران با اشاره به لزوم اجرای طرحهای جمع
آوری و تصفیــه فاضالب در شــهرهای اســتان گفت:
برای اجرای طرح فاضالب در قائمشــهر پیگیر دریافت
تســهیالت از بانک توسعه اســامی هستیممهندس
برارزاده با بیان اینکه مطالعات طرح فاضالب این شهر از
سال  ۱۳۸۶آغاز و پس از پیگیریهای انجام شده و اخذ
مجوزات الزم ،ازســال  ۱۳۹۱عملیات اجرایی آن شروع شد افزود :هدف از انجام
این طرح اجرای  ۶۲۰کیلومتر شبکه جمع آوری تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت
 ۷۲۸۴۰مترمکعب درشــبانه روز می باشد.وی ،با اشاره به اینکه برای اجرای این
طرح نیاز به دریافت تسهیالت بین المللی از بانک توسعه اسالمی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

مشکالت قطعی برق مازندران در تابستان
امسال کاهش مییابد

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت :مشکالت
کمبود و قطعی برق در تابســتان امســال در استان با
اجرای طرح های زیرساختی کاهش مییابد .سید کاظم
حسینی در نشست شــورای اداری استان مازندران در
ساری افزود :در سال گذشته خاموشی خارج از برنامه و
قطعی برق در نقاط مختلف استان چشمگیر و باعث گالیه شهروندان شده بود اما
در تابستان امسال به طور حتم مشکالت تابستان  ۱۴۰۰در توزیع برق را نخواهیم
داشت.وی با بیان این که ،مردم مازندران سال گذشته  ۲هزار و  ۱۵۶مگاوات برق
مصرف کردند ،گفت :پیش بینی می شــود این رقم برای سال جاری حدود پنج
درصد به نسبت سال قبل آن افزایش یابد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان:

توسعه بستر  FTTHدر استان گلستان

جلسه بررســی نحوه واگذاری  ftthوتوسعه بستر آن در استان برگزار شد .در
جلســه ای بین بخش خصوصی ومخابرات منطقه گلستان در خصوص توسعه
بســتر  ftthدر استان بحث وتبادل نظر شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به
اهمیت طرح فیبررسانی به منازل وتعیین هدف برای مناطق مخابراتی گفت  :در
جلسه ای با بخش خصوصی راههای همکاری در جهت اجرای این پروژه در استان
بررســی و به جهت ایجاد زیرساخت های الزم گفتگو شد .وی با تأکید براینکه
با افزایش تقاضای روزافزون مشــترکین برای سرویس های پرسرعت وبا کیفیت
اینترنت مواجه هســتیم افزود  :رفع انتظار ونیاز متقاضیان ومشتریان با توسعه
زیرســاخت های الزم میسر بوده وباید در این خصوص برنامه ریزی الزم صورت
گیرد .مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین گفت :هم اکنون سرویس  ftthدر
تعدادی از شهرستانها ودر مناطق محدودی از آنها قابل ارائه می باشد.
به میزبانی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه قم

برگزاری بیست و پنجمین مرحله نیمه نهایی
مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه

ســید محمود طاهری از رقابت  551نفر در بیســت و
پنجمین مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم و نهج
البالغه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوده های نفتی
ایــران در قم و هفت منطقه دیگــر به صورت همزمان
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه قم ،سید محمود طاهری با اشاره به زمان برگزاری این
دور از مســابقات قرآنی به میزبانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منقطه
قم،اظهار کرد :مرحله مقدماتی این مسابقات که در ماه های پایانی سال گذشته با
حضور  3هزار نفر از کارمندان و خانواده های آنان برگزار شده بود ،در مرحله نیمه
نهایی به میزبانی اســتان قم با حضور  551نفر ادامه پیدا کرد.مدیر شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با اشاره به استقبال بانوان از حضور در این دور
از مسابقات بیان کرد:متسابقین در هفت منطقه قم ،همدان ،مشهد ،تبریز ،اهواز و
رفسنجان به همراه کارکنان هشت پاالیشگاه بخش خصوصی در رشتههای متعدد
شامل تحقیق ،ترتیل ،حفظ ،مفاهیم و همچنین نهجالبالغه به رقابت پرداختند.

غبارروبی گلزار شهدا با حضور مدیرعامل و
کارکنان آبفای هرمزگان

مدیرعامل ،معاونین و کارکنان شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان با حضور در گلزار شهدای گمنام بندرعباس با
شهدا تجدید میثاق کردند.این مراسم به مناسبت سوم
خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار و قبور مطهر
شهدای گمنام عطرافشانی و غبارروبی شد.عبدالحمید
حمزه پور مدیرعامل آبفا در این مراســم گفت :ما هر آنچه داریم از برکت خون
شهداست و برماست تا نام شهدا را زنده نگه داریم.به گفته وی ،شهدا و خانواده
های آنها با جانفشــانی در جنگ هشت ساله ،امنیت را برای ما به ارمغان آورده
اند و ما وظیفه داریم ضمن پاســداری از دســتاورهای آنها ،به عنوان خدمتگزار
عملکردی داشته باشیم که از ما راضی باشند.
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مذاکرات ایران و روسیه در حوزه انرژی به کجا رسید؟

روز چهارشنبه وزیر نفت با الکساندر نواک ،معاون نخستوزیر
روســیه و هیئت عالیرتبه این کشــور دیدار داشت و در این
دیدار مباحث مختلفی در زمینه افزایش همکاری ها مطرح و
در نهایت اعالم شد ظرف یک سال و نیم آینده سقف مبادالت
تجاری این دو کشــور به ساالنه  ۴۰میلیارد دالر می رسد .در
حوزه انرژی نیز توافقات خوبی صورت گرفت.بهگزارش ایسنا،
مناســبات ایران و روســیه با توجه به مجاورت جغرافیایی و
اشــتراک در بسیاری از مســائل بینالمللی در سالهای اخیر
ماهیــت راهبردی پیدا کرده اســت .به طور طبیعی آنچه این
مناسبات راهبردی را تقویت ،پایدار و اثربخش برای دو کشور
می کند ،گسترش همکاریها به حوزههای اقتصادی و بهویژه
انرژی است که ما جلوههای این همکاری را در بازار جهانی نفت
به خوبی میبینیم .منتها هنوز این شکل از مناسبات راهبردی
بــه حوزه همکاریهای دوجانبه در نفت و گاز بهصورت واقعی
تبلور پیدا نکرده است.ایران و روسیه هر دو در زمره بزرگترین
دارندگان و تولید کنندگان نفت و گاز هســتند .این مســئله
نمیتواند تنها دو کشــور را در قامت رقیب قرار دهد .تهران و
مسکو ظرفیتهای بزرگی برای همکاری در طرحهای مشترک
نفت و گاز و تبدیل شــدن بــه یک بلوک واحد تولید و عرضه
انرژی تعریف کنند.

مسیر مثبت مذاکرات
در زمستان ســال گذشــته برای این مهم مذاکراتی بین دو
کشور برقرار شد که نتایج روشنی را در بر داشت اما مذاکرات
چند روز پیش با بنای محکمتری پیش رفت و آنطور که جواد
اوجی وزیر نفت نیز اعالم کرده ،توافقهای خوبی صورت گرفته
اســت؛ بهطوری که هم در بحث توسعه میدانهای مشترک،
میدانهای مســتقل نفت و گاز و سرمایهگذاریهای مشترک
و در حوزه پتروشیمی ،دانش فنی ،صدور کاتالیستها و بحث
سوآپ گاز ،سوآپ فرآوردههای نفتی و حتی نفت خام در قالب
کارگروهی مشترک توافقهای خوبی انجام شد.وی با اشاره به
اینکه سقف رقم کنونی مبادالت تجاری ما با روسیه  ۴میلیارد
دالر اســت ،تصریح کرد :با توجه بــه ظرفیتهایی که هر دو
کشــور دارند برنامهریزی کردهایم که این ســقف را ساالنه به
 ۴۰میلیارد دالر برســانیم.وزیر نفت درباره زمان تحقق هدف
مبادالت تجاری ســاالنه  ۴۰میلیارد دالر با روسیه نیز گفت:
بــا این توافقها و تفاهمنامهها که بعضــی از آنها هم در حوزه
انرژی منجر به قرارداد شــده است ظرف یک و نیم سال آینده
و با برنامهریزی که در دســتور کار داریم به سقف  ۴۰میلیارد
دالر در ســال در روابط تجاری ایران و روسیه برسیم.الکساندر

نواک ،معاون نخســتوزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به
اینکه همکاریهای ایران و روسیه همهجانبه است ،گفت :این
همکاریها اخیرا از پویایی خاصی برخوردار شــده است و ما
باید توافقهای مهمی را که در سطح رؤسای جمهوری ایران و
روسیه حاصل شده است ،اجرایی کنیم.
این تعامل میتواند دوسر برد باشد
محمد خطیبی  -نماینده سابق ایران در اوپک  -در خصوص
تاثیرات و فرصتهای افزایش همکاری با روســیه در حوزه
انرژی به ایســنا گفت :همکاری ایران و روســیه با توجه به
پتانسیلهای دو کشــور میتواند مثبت و قابل توجه باشد.
این دو کشور حداقل در سه سازمان انرژی بایکدیگر پیمان
بستهاند و حضور در این سازمانها میتواند به توسعه روابط
کمک کند؛ ضمن اینکه روسها در بسیاری از شرکتها در
بخش باالدســتی سرمایهگذاری کردند و این شرکتها توان
این را دارند که هم در بخش باالدستی و هم در بخش پایین
دستی توسعه را رقم بزنند.وی با اشاره به پتانسیل و توانمندی
روسها در حوزه نفت ،اظهار کرد :در حوزه نفت میتوانیم با
روسها همکاری داشته باشیم اما به شرط آن که اسنادی که

توسط مقامات سیاســی امضا می شوند ،مورد پیگیری قرار
گیرند و شرکتها مورد حمایت باشند تا بتوانند این اهداف را
دنبال کنند ولی اگر در حد امضا باشد ،شرایط مانند گذشته
می شود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در
گذشته از این نوع امضاها بسیار داشتیم گفت :این مشکالت
باید برطرف شوند .با امضای یک تفاهمنامه نمیتوان خیلی
امیــدوار بود و باید تا آخرین مرحله این مســاله را پیگیری
کرد و هرجا با هر مشکلی مواجه شد ،باید در باالترین سطح
مورد بررسی و حمایت قرار بگیرد تا وارد مرحله اجرایی شود.
خطیبی با اشاره به رقابت ایران و روسیه و تاثیر این مساله در
پیشبرد اهداف ،گفت :این مساله می تواند تبدیل به همکاری
شود .اگر این اتفاق بیفتد ،هر دو طرف میتوانند سود ببرند،
بنابراین این تعامل میتواند تبدیل به فضایی شود که در آن،
هــر دو طرف بتوانند منافعی را بدســت آورند.به گفته وی،
همه این موارد باید در قالب شــرکتها دیده شود و دولتها
از شــرکتها حمایت کنند تا این دو کشــور در یک فضا با
یکدیگر همکاری کنند .امکان فعالیتهای مشترک نیز برای
دو کشور وجود دارد که اجرای آن نیازمند پیگیری و حمایت
دولتهاست تا بتواند نتیجه مطلوب را حاصل کند.

یک فرصت برای ایران
همچنین جواد یارجانی  -مدیرپیشــین امور اوپک و روابط با
مجامع انرژی وزارت نفت  -در همین راســتا به ایســنا گفت:
هرچقــدر همکاریهای مشــترک را با شــرکتهای مختلف
بدون توجه به ملیت آن ها افزایش دهیم ،خصوصا آنهایی که
تواناییهایی را در ســطح بینالمللی دارند ،به نفع ما خواهد
بود .درســت است که صنعت نفت ســابقه فعالیت  ۱۰۰ساله
دارد امــا ایــن صنعت بینالمللی و در حال پیشــرفت بوده و
الزم اســت که در سطح بینالمللی شــرایط فراهم شود و با
شرکتهایی که تجارب و موفقیتهایی دارند ،همکاری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه این مســاله توان داخلــی ما را افزایش
میدهد ،تصریح کرد :برخی گمان میکنند اگر با شرکتهای
خارجی همکاری کنیم ،آنها اطالعات خود را از ایرانیها دریغ
می کنند ،درحالی که اینطور نیســت .ما نمونههایی داریم که
شرکتهای بزرگی که اکنون در ایران فعال هستند ،از طریق
همین همکاریها توسعه یافتهاند .اکنون این شرکتها توانمند
هستند؛ تا جایی که حتی در خارج از کشور فعالیت میکنند.
به گفته این کارشــناس ارشد حوزه انرژی هر نوع همکاری با
کشــورهای دیگر مثبت اســت و امیدواریم بعد از تحریمهای
ظالمانه بتوانیم با تواناترین شرکتهای خارجی به خصوص در
قسمتهایی که امکانات ما از نظر مالی و سرمایهای و یا از نظر
تکنولوژی کم است ،مانند فعالیت در دریاها ،آبهای عمیق و
همینطور حوزههایی که با کشــورهای دیگر مشترک هستیم،
گامهای بیشتری را برداریم.یارجانی با اشاره به رقابت روسیه با
ایران در حوزه نفت ،گفت :در اینکه هر کشوری به دنبال منافع
خود است ،شکی نیست ،اما باید توجه داشت که شرکتهایی
وجود دارند که منافعشان را دنبال میکنند ،شرکتهای روسی
بسیاری در سطح بینالمللی به دنبال توسعه همکاریهای خود
با کشــورهای دیگر هستند و الزم اســت که ایران نیز با این
شرکتها در راســتای منافع ملی خود همکاری داشته باشد
و تواناییهای تولید را افزایش دهد.مدیر پیشــین امور اوپک و
روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با بیان اینکه میتوان روابط
با شرکتهای روسی را زیر ذرهبین قرار داد و با درنظر گرفتن
ارزشهای آن به همکاری اقدام کرد ،گفت :در مورد بازار باید
گفت که روســیه جزو تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز است و
رقابــت نیز وجود دارد لذا باید تمام ابعاد در نظر گرفته شــود
تا بتوانیم ســهم از دســت رفته خود را در بازار نفت بدست
آوریم.گفتنی است؛ کمیسیون مشترک ایران و روسیه در آینده
نزدیک برگزار میشــود و نشست هیئتهای عالیرتبه پیش
نشست قبل از برگزاری این کمیسیون مشترک بوده است.

جهش قیمت نفت در برابر چشمانداز
تحریم نفت روسیه

قیمت نفت روز پنجشنبه تحت تاثیر
نشــانههای کمبود عرضه در آستانه
فصل رانندگی تابســتانی در آمریکا
و تالش اتحادیه اروپــا برای تصویب
هرچه ســریعتر تحریم علیه واردات
نفت روسیه ،حدود سه درصد صعود
کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت سه دالر و  ۵۲سنت
معادل  ۳.۱درصد افزایش یافت و به  ۱۱۷دالر و  ۵۵ســنت در هر
بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با
ســه دالر و  ۹۷سنت معادل  ۳.۶درصد افزایش ،به  ۱۱۴دالر و ۳۰
سنت در هر بشکه رسید.نفت برنت برای ششمین روز متوالی افزایش
قیمت داشــت و در باالترین قیمت از  ۲۵مارس بســته شد .وست
تگزاس اینترمدیت هم به باالترین حد از  ۲۳مارس رســید.ادوارد
مویا ،تحلیلگر ارشد شرکت  OANDAدر این باره گفت :قیمت نفت
با محدود ماندن عرضه در بازار در ابتدای فصل رانندگی تابستانی و
تداوم روند کاهش ذخایر آمریکا ،افزایش یافت.قیمت نفت از آماری
که کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا را نشــان داد ،پشتیبانی شد.
طبق گزارش روز چهارشــنبه اداره اطالعــات انرژی آمریکا ،ذخایر
نفت آمریکا هفته گذشــته به میزان  ۱.۰۱۹میلیون بشکه و ذخایر
بنزین به میزان  ۰.۴۸۲میلیون بشــکه کاهش پیــدا کرد .ذخایر
سوختهای دیگر شــامل دیزل و نفت کوره  ۱.۶۵۷میلیون بشکه
رشــد داشــت.قیمتهای نفت از ابتدای ماه مه تاکنون حدود پنج
درصد رشد کرده که تا حدود زیادی به دلیل انتظارات برای موافقت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت روسیه بوده
است.چارلز میشــل ،رئیس شورای اروپا گفت :مطمئن است پیش
از نشســت بعدی شورا در  ۳۰مه ،توافق درباره تحریم نفت روسیه
میتواند حاصل شــود .مجارستان مانع اصلی این توافق مانده است
زیرا تحریمهای اتحادیه اروپا مستلزم موافقت تمامی کشورهای عضو
است .مجارستان خواســتار حدود  ۷۵۰میلیون یورو برای ارتقای
پاالیشگاههای خود و توسعه خط لوله از کرواسی است.حتی بدون
تحریم رســمی ،نفت روسی اندکی موجود اســت زیرا خریداران و
شرکتهای بازرگانی از معامله با شرکتهای نفتی روسی خودداری
میکنند .با دشوار شدن فروش به خریداران اروپایی ،روسیه فروش
نفــت به چین و هند را به میزان قابل توجهی افزایش داده اســت.
طبق گزارش خبرگزاری ریا به نقل از الکساندر نواک ،معاون نخست
وزیر روســیه ،تولید نفت روسیه از  ۵۲۴میلیون تن در سال ۲۰۲۱
به  ۴۸۰تا  ۵۰۰میلیون تن در سال  ۲۰۲۲کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیران اوپک پالس دوم ژوئن دیدار میکنند و به گفته شش منبع
آگاه در این گروه ،انتظار میرود به توافق فعلی برای افزایش تدریجی
تولید ادامه دهند و افزایش تولید به میزان  ۴۳۲هزار بشکه در روز
را برای ژوییه تصویب کنند .با این حال آمار داخلی این گروه نشان
داد تولید اوپک پالس در آوریل  ۲.۶میلیون بشکه در روز پایینتر از
سطح هدف گذاری شده بود و روسیه عامل نیمی از این کسری بود.
بر اساس گزارش رویترز ،عوامل دیگر هم از قیمتهای نفت پشتیبانی
کرده است .شــانگهای آماده بازگشایی پس از قرنطینه دو ماهه می
شــود و همزمان اوج فصل رانندگی تابستانی آمریکا با تعطیالت روز
یادبود آغاز خواهد شد.
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رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

واردات گوشیهای آیفون ممنوع نیست

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه
تجارت تاکید کــرد :مردم نگران نباشــند به
اندازه دو برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت
ســفارش برای واردات آیفون در دو ماه امسال
انجام شــده اســت.به گزارش ایلنا ،علیرضا پیمانپاک در حاشــیه همایش مشترک
بازرگانی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران ،درخصوص حذف ارز  ۴۲۰۰برخی کاالها
گفت :قرار نیست ارز یارانهدار برای واردات کاالهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن
همراه آیفون اختصاص یابد.وی با انتقاد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات گوشی
آیفون اظهار داشــت :حال امسال در دوماه اول دوبرابر بیش از نیاز کل کشور در سال
گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است .بنابراین مردم نگران
نباشند و به اندازه کافی از این نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی

@sobheqtesad
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از دالالن و واردکننــدگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشــی آیفون را نخورند.معاون
وزیر صمت در مورد اصالح آئیننامه واردات تهلنجی نیز تصریح کرد :این آئیننامه در
دولت تهیه شده و به زودی اصالح میشود ،اما نباید انتظار داشت همه مواردی که در
سالهای گذشته مشکل داشته ،ظرف سه ماه در دولت به سرانجام برسد.پیمانپاک با
بیان اینکه با توجه به ذخایر اســتراتژیک محصوالت غذایی و واردات مناسب مشکلی
در کشور نداریم ،خاطرنشان کرد :البته در کشورهای دنیا در دو سه ماهی که به فصل
برداشت مانده است ،ممکن است مشکالتی ایجاد شود ،اما در کشور ما با توجه به ذخایر
مناسب استراتژیک و واردات به اندازه کافی مشکلی از نظر ذخایر نداریم.وی ادامه داد:
در صورتی که موافقتنامه تعرفه ترجیحی امضا شود ،توسعه تجارت بین ایران و روسیه
گسترش پیدا میکند.به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ۷۰ ،تا  ۸۰درصد نیاز
کشور خریداری شده و ذخیره داریم و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کاالهای اساسی
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در کشور وجود ندارد.پیمانپاک در مورد متصل نبودن سیستم گمرک به سامانه جامع
تجارت ابراز داشت :این مشکل از قبل وجود داشته ،اما وزارت اقتصاد تالش میکند ،به
زودی سامانه گمرک را به سامانه جامع تجارت متصل کند .وی در مورد سؤالی مبنی
بر حجم مبادالت تجاری کشــور در دو ماه گذشته بیان کرد :چون سامانه گمرک به
سامانه جامع تجارت متصل نشده ،رقم دقیق را نمیدانم ،اما اگر این سامانه به صورت
آنالین متصل شود ،میتوان رقم دقیق اعالم کرد .در حال حاضر براساس گزارشهای
سه ماهه گمرک ،حجم تجارت کشور اعالم میشود.معاون وزیر صمت در مورد حجم
تجارت ایران و روســیه یادآور شــد :این رقم در حال حاضر  ۴.۱میلیارد دالر است و
اگر زیرساختها و شــرایط فراهم شود ،ظرف یکی دو سال آینده حجم تجارت ایران
و روســیه به  ۱۰میلیارد دالر میرسد .پیمانپاک در پاسخ به سوالی در مورد چرایی
واردات کاالهای مصرفی مانند مربا به کشــور با وجود داشــتن نمونه مشابه خارجی
عنوان کرد :براســاس قوانین ،واردات کاالهای مصرفی برای تولید داخل ممنوع است،
اما در مورد مربا که ارزش سه میلیون دالر وارد شده است ،در واقع کنسانتره میوههای
گرمسیری تحت عنوان مربا وارد شده که البته آن هم میتواند به عنوان مواد مصرفی
سایر صنایع غذایی استفاده شود.

درخواست روسیه برای واردات کاالهای ایرانی؛

افزایش  ۸۱درصدی تجارت تهران و مسکو

معاون نخستوزیر روسیه گفت :در بازار روسیه نیازهای متعددی
وجود دارد کــه کاالهای ایرانی میتواننــد آن را تامین کنند و
کاهش محدودیت واردات به روسیه و توسعه روابط پولی دو کشور
میتواند عامل گسترش این روابط باشد.به گزارش ایرنا« ،الکساندر
نواک» روز چهارشــنبه در نشست تجاری ایران و روسیه با بیان
اینکه رهبران دو کشور برای افزایش همکاریهای اقتصادی تالش
میکنند ،اظهار داشــت :امروز فشارهای بســیاری از کشورهای
غیردوســت به روسیه وارد شده که نیاز افزایش همکاریهای دو
کشــور را بیشتر میکند و به همین دلیل هیات بزرگی از روسیه
متشکل از بخشهای دولتی ،فرمانداری ،تجار ،فعاالن اقتصادی و
نمایندگان واحدهای تولیدی به ایران آمده تا برای تعمیق روابط
اقدام کنیم.معاون نخســتوزیر روسیه با تاکید بر اینکه نشست
امروز بین ایران و روســیه نقش بســیار مهمی در روابط بین دو
کشور دارد ،خاطرنشان کرد :به دنبال ارائه تصویر واقعی و شفاف
برای روابط بین دو کشور و تعمیق روابط با ایران هستیم.
افزایش  ۸۱درصدی تجارت ایران و روسیه
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بسیار خوبی برای افزایش
همکاری با ایران به وجود آمده اســت ،تاکید کرد :میتوانیم در
طرحهــا و پروژههای مهم در ایران مانند نیروگاه اتمی بوشــهر
همکاری داشــته باشیم و روابط بین دو کشور را توسعه بخشیم.
نواک با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم تبادالت بین دو کشور

هستیم ،تصریح کرد :در سال گذشته فرصت خوبی برای افزایش
تجارت ایران و روسیه به وجود آمد بهطوریکه حجم تبادالت تا
 ۸۱درصد افزایش پیدا کرد و به چهار میلیارد دالر رسید و امسال
نیز تاکنون تبادالت بین دو کشور تا  ۱۰درصد افزایش پیدا کرده
است.معاون نخستوزیر روســیه با تاکید بر تمایالت این کشور
برای تکمیل کریدور شــمال  -جنوب اظهار داشت :این کریدور

صادرات قطعات خودرو به روسیه؛

ایران از روسیه فوالد وارد می کند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در
تهاتر کاالیی با روسیه ،واردات فوالد از
مهمترین برنامه هاست که بزودی انجام
میشود.به گزارش اقتصادآنالین به نقل
از صدا و سیما؛ سیدرضا فاطمی امین
در حاشــیه نشست مشــترک تجاری
ایران و روســیه افزود :در حوزه معدن ,استخراج سنگ آهن وضعیت
مناسبی دارد اما ذخایر معدنی دیگر مانند روی ,سرب و آلومینیم رو
به اتمام است ،لذا با مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام دادیم قرار
شد با روسیه تهاتر کاالیی داشته باشیم.وی با بیان اینکه شرکت های
خودروسازی روسیه ،مشکالت تولید قطعات خودرو دارند ،گفت :زمینه
برای صادرات این قطعات به روسیه مهیاست ضمن اینکه ما در زمینه
توربین های گازی ایران ،فناوری های خوبی کسب کرده ایم که ثمره
آن امضای قرار داد با نیروگاه های روســی برای تعمیرات این توربین
هاست که در ازای این صادرات ،می توانیم مواد اولیه فوالد وارد کنیم.
به لغو ممنوعیت واردات خوشبین نباشید؛

تنها ممنوعیت واردات ٤تا  ٥قلم کاال
لغو می شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که واردات کاالهای خارجی که
مشابه تولید داخل دارند همچنان ممنوع است گفت :حذف ممنوعیت
واردات  ۴تا  ۵قلم کاال به دولت پیشنهاد شده است.به گزارش تسنیم،
سیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات
کاالهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند ،گفت :حذف ممنوعیت
واردات  4تا  5قلم کاال به دولت پیشــنهاد شــده که در حال بررسی
آن هســتیم ،اما عمده ساختار ممنوعیت واردات  2هزار قلم کاال که
از سال  97تصویب شده حفظ میشود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اضافه کرد :عمده کاالهای ممنوعه وارداتی ،مصرفی و نهایی هستند و
ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آالت را ممنوع نمیکنیم.
به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد؛

سمند و تیبا گواهی استاندارد
را نگرفتند

ســازمان ملی اســتاندارد ایران از تمدید اعتبار خودروهای سمند،
تیبا صنــدوقدار و تیبا  ۲خودداری کرد.به گــزارش اقتصاد آنالین،
ســه خودرو یاد شده به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد ،از سوی
دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از فهرست
تمدید اعتبار حذف شدند«.مصطفی آجرلو» مدیرکل روابط عمومی
سازمان ملی اســتاندارد ایران این مطلب را در توئیتی اطالع رسانی
کرد.به گزارش ایرنا ،پیشــتر «مهدی اســام پناه» رییس سازمان
ملی اســتاندارد ایران با اشاره به توقف تولید خودروهای ناایمن و بی
کیفیت ،تصریحکرد :تا پایان سال جاری بخش عمده ای از تولیدات
فعلــی از چرخه تولید حذف می شــوند و باید خودروهای مطابق با
استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند.

برای روسیه بسیار مهم است و ما به دنبال توسعه آن و دسترسی
روســیه به حاشــیه خلیجفارس و افزایش فعالیت در آن منطقه
هستیم.نواک تاکید کرد :روسیه به دلیل شرایطی که امروز با آن
مواجه شــده ،به دنبال افزایش واردات است از این رو با شرکای
بینالمللی به دنبــال ارتقای همکاریهــای اقتصادی و تجاری
هســتیم.وی افزود :امروز پیشنهاداتی برای افزایش همکاریهای

در ماه مارس؛

عربستان باالترین مازاد تجاری
تاریخ را ثبت کرد
تــراز تجاری کاالیی عربســتان ســعودی در مارس
گذشــته  ۸۶.۹میلیارد ریــال ( ۲۳.۱۷میلیارد دالر)

مــازاد را ثبت کرد که باالترین میــزان در تاریخ این
کشور است.به گزارش ایلنا از خلیج آنالین ،تراز تجاری
کاالیی عربســتان ســعودی در مارس گذشته ۸۶.۹
میلیارد ریال ( ۲۳.۱۷میلیارد دالر) مازاد را ثبت کرد
که باالترین میزان در تاریخ این کشور است.بر اساس
دادههای اداره کل آمار سعودی ،ارزش صادرات (نفتی
و غیرنفتی) در ماه مارس گذشــته به  ۱۴۲.۲میلیارد

بین دو کشور وجود دارد و به دنبال انجام طرحهای فعلی هستیم
تا بروکراسی پیشــنهادات جدید طی شود.وی گفت :در روسیه
بودجه قابل توجهی برای افزایش زیرســاختهای اقتصادی در
نظر گرفته شــده که این شــانس اضافهای برای توسعه تجارت
با کشورهای همسایه اســت و برنامههای بسیاری برای افزایش
حجم واردات و صادرات داریم.معاون نخستوزیر روسیه با بیان
اینکه به دنبال کاهش محدودیت واردات به روسیه هستیم ،گفت:
قوانینی که واردات و صادرات محصوالت پزشکی ،تجهیزات ،مواد
اولیه و خدمات مهندســی را آســانتر میکند وضع شده است.
همچنین «لوان جاگاریان» ســفیر روسیه در ایران در همایش
تجاری ایران و روسیه ،خاطرنشان کرد :نباید اشتباهات گذشته
تکرار شود ،زیرا استانهای مختلفی در ایران دارای ظرفیت برای
پیشرفت اقتصادی هســتند.وی افزود :طی  ۱۱سال گذشته از
دولت دهم تا تشــکیل دولت سیزدهم که سفیر روسیه در ایران
هســتم ،اطمینان دارم روابط جدید ،نفع دو کشــور را به دنبال
دارد.جاگاریان تاکید کرد :شش سال پیش بعد از اجرای برجام،
بین استانهای مختلف ایران و روســیه ارتباطهایی برقرار شد
که هرکدام ارتباط مســتقیم با روسیه داشت اما با گذشت زمان
عملیاتی نشد.سفیر روسیه در ایران خاطرنشان کرد :میتوانم به
تجار و بازرگانان و فعاالن اقتصادی اطمینان بدهم که برای صدور
روادید در روسیه کمک میکنیم و برگزاری این همایش به نفع
دو کشور خواهد بود.ش
ریال ( ۳۷.۹میلیــارد دالر) و واردات به ارزش ۵۵.۲
میلیارد ریال ( ۱۴.۷میلیارد دالر) رســید.این دادهها
حاکی از افزایش درآمدهای صادرات نفت عربســتان
در ماه مارس اســت و تاثیــر افزایش قیمت نفت آن
را دوچندان کرد ،که باالترین ســطح خود را در ۱۴
سال گذشته در پس زمینه تهاجم روسیه به اوکراین
به ثبت رساند.
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گزیده خبر
پایان بی انضباطی مالی در گمرک؛

اثر مثبت لغو ارز  ٤٢٠٠تومانی
در تجارت خارجی

عضو کمیســیون برنامه و بودجه با حمایت از تغییر مبنای ارز وارداتی کاالها در
مورد تاثیر این تصمیم بر قیمت ها گفت :در کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات
میزان تاثیر آن کمتر از یک درصد و در ســایر کاالها  ۳درصد اســت.به گزارش
تسنیم ،محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای
اسالمی در مورد تغییر مبنای ارز وارداتی کاالها گفت :اتفاقی که در این دو سه
ســال گذشــته میافتاد این بود که کاالیی که اصال در حوزه کاالهای اساسی و
دارو هم نبود و همه کاالها که وارد کشــور میشدند بر مبنای ارز  4200قیمت
گذاری شــده و  4درصد براساس قانون حقوق گمرکی از میزان ارزش آنها به
صورت حقوق گمرکی گرفته میشــد و آن کاال بر مبنــای ارز نرخ آزاد در بازار
فروخته میشــود و رانتی بین  30تا  35هزار میلیارد تومان در ســال از جیب
دولت گرفته و به کسانی داده میشد که به هیچ عنوان آن تخفیفی که به آنها
میداد در قیمت کاالیی که به مردم عرضه میشــد عمال محاسبه نمیشد و بی
انضباطی مالی در گمرک داشتیم.وی افزود :از سال  97تصمیم گرفته شده است
که کاالیی که وارد ایران میشود ،ارزش آن براساس  4200تومان برای هر دالر
محاســبه شود و  4درصد به عنوان حقوق گمرکی گرفته شود.اگر میانگین 40
میلیارد دالر در ســال واردات داشته باشیم که برخی کاالی اساسی بوده است،
این  40میلیارد دالر ضرب در قیمت بین  25تا  4200تومان و  4درصد ،چیزی
حدود  30تا  35هزار میلیارد تومان اختالف میشــود.در مجلس گفته شد چه
کاری است که پولی را از جیب دولت میگیریم و به واردکنندهای میدهیم که
به هیچ عنــوان در قیمت عرضه خودش به مردم هم وارد نمیکند ،بنابراین در
قانون بودجه  38 ،1400هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حقوق ورودی برای
واردات گمرکی و حقوق گمرکی درنظر گرفتیم که دولت در ســال  1400عمل
نکرد ،یعنی این از مواد قانونی بود که نه دولت دوازدهم و نه دولت سیزدهم در
این شش ماهی که در نیمه دوم کار را به دست گرفت ،متاسفانه این کار انجام
نشــد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاســبات مجلس در مورد چرایی عدم
انجام این کار گفت :دوستان می گویند زیرساختها در گمرک باید آماده شود و
محاسبات آن فراهم شود و نگرانی از افزایش قیمت کاالها داشتند در صورتی که
براساس محاسبات در قانون 1400نرخ  4درصد برای کاالهای اساسی را به یک
درصد کاهش دادیم و برای ســایر کاالها  4درصد به  2درصد کاهش داده شده
است .یعنی بین یک تا دو نیم درصد کاالی ورودی (در هر دالر) افزایش قیمت
مییافت.زنگنه در ادامه گفت :بنا به دالیلی که دولت داشت این کار انجام نشدو
عمــا  38هزار میلیارد تومانی که از محل حقوق ورودی در بودجه  1400دیده
بودیم یک بخش عمده محقق نشد.در جلسات متعدد به وزیر ابالغ شد ،امسال
در سال  1401نرخ ورودی برای کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات پزشکی را از 4
درصد به یک درصد تقلیل دادیم و سایر کاالها همان رقم  4درصد را دارد و عمال
باعث میشود آن بی انضباطی مالی در گمرک از بین برود و باعث میشود یک
منابعی از جیب دولت به عده خاصی نرســد و نکته سوم این است که در نهایت
جلوگیری کند از برخی از رانتهایی که ممکن است به وجود بیاید.
وی در مورد تاثیر این تصمیم بر قیمت ها گفت :در کاالهای اساســی و دارو و
تجهیــزات میزان تاثیر آن کمتر از یک درصد اســت ،چون ما  4درصد را برای
کاالهای اساسی یک درصد کردیم ،چون  4درصد  4200تومان پرداخت میشد،
ولی این جا یک درصد  25هــزار تومان را پرداخت میکنید ،اما برای کاالهای
غیر اساســی و دارو و تجهیزات پزشــکی مبلغی که به میزان قیمت کاال افزوده
می شــود  3درصد اســت یعنی  3درصــد کاالی ورودی ،عمال حقوق گمرکی
افزایش پیدا میکند و قیمت را افزایش میدهد.نکته دیگر این که ،چون خیلی
از کاالهای ورودی ،کاالی نهایی نیستند یعنی این کاالی وارداتی یک بخشی از
کاالیی اســت که تولید میشود و اگر این  3درصد در کاالی نهایی ضرب شود
مبلغ آن کمتر خواهد شد.
نرخ  ۴۲۰۰از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت ؛

پای ارز آزاد به محاسبات گمرکی باز شد

سرانجام با ابالغ گمرک ایران ،نرخ  ۴۲۰۰از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و
نرخ ( ETSنرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.به گزارش ایسنا ،همزمان با سوم
خردادماه ،با ابالغ بخشنامهای از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکهای
اجرایی ،جزئیات تکلیف قانون بودجه در راستای تغییر مبنای محاسباتی حقوق
ورودی اعالم شــده اســت .این در حالی است که در نیمه فروردینماه امسال و
با ابالغ قانون بودجه ،گمــرک ایران از حوزه فناوری اطالعات و امنیت فضای
مجازی خود خواســته بود که با توجه به الزام قانــون بودجه ،برای اعمال نرخ
 ETSدر سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کاالی وارداتی اقدام
کند .بعد از آن مقرر شــد که جهت کاهش آثار تورمی این تغییر ،سود بازرگانی
و حقو ق گمرکی کاالهای غیراساسی نیز کاهش پیدا کند .بر این اساس در نیمه
اردیبهشت ماه ،ســود بازرگانی و تعرفه  ۴۴۰ردیف کاال کاهش پیدا کرد ولی
کاهش حقوق گمرکی ســایر کاالها که وعده آن داده شده بود ،گفته شد که در
دســتور کار قرار دارد.به هر ترتیب ابالغ اخیر گمرک نشــان میدهد که عمال
مبنای محاســبات در حقوق ورودی واردات از  ۴۲۰۰به نرخ ســامانه معامالت
الکترونیک ( )ETSتغییر کرده و اصالحات ســود بازرگانی و تعرفهای که توسط
هیات وزیران مصوب و ابالغ شــده بود در دستور کار قرار گرفته است.طبق این
بخشنامه حقوق گمرکی چهار درصد کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشــکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی نیز به یک درصد کاهش پیدا
میکند.اما در بند  ۴بخشــنامه ابالغی به گمرکهای اجرایی تاکید شده که با
توجه بــه الزم االجرا بودن احکام قانون بودجه و مفــاد تصویب نامه ابالغی از
اول فروردین ماه  ،۱۴۰۱درخصوص کاالهای اظهار و ترخیص شــده از ابتدای
امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معامالت الکترونیک و تغییرات حقوق ورودی
بر اســاس ماده( )۱۳۵قانون امور گمرکی نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه
کســر دریافتی اقدام کنند .بدیهی است کاالهای اظهار شده تا تاریخ صدور این
بخشــنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده  ۱۰۸قانون امور گمرکی نخواهد
شد.همانطور که پیشتر اعالم شده بود باید برای کاالهایی که از ابتدای امسال
اظهار و ترخیص شدهاند ،تجار اختالف هزینه محاسباتی بین  ۴۲۰۰با نرخ ETS
را به گمرک که در زمان ترخیص نسبت به آن تعهد داده بودند ،پرداخت کنند.
در این رابطه موضوع مورد توجه ،مشــمولیت کاالها برای حقوق ورودی اســت
که در این بند به آن اشــاره نشده اســت ،پیشتر ارونقی-معاون فنی پیشین
گمرک -به ایسنا گفته بود که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول
اینکه کاالهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد) ،مشمول افزایش
حقوق ورودی نیســت ،ولی برای کاالهای ترخیص شده از ابتدای سال ،مالیات
بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشــیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کاال
در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی .دوم اینکه باید ماده  ۱۱آئین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شــرایط سود بازرگانی قبل
از افزایش رعایت شود.این در شرایطی است که به گفته وی ،در بخشنامه اخیر
ابالغی گمرک ،این موضوع رعایت نشده است؛ بهطوری که حقوق ورودی شامل
حقوق گمرکی و سود بازرگانی میشود.
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گزیده خبر
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛

ثبت نهایی تمامی مجوزهای کسب و کار بر
روی درگاه ملی مجوزها

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعالم کرد :تمامی مجوزهای کسب و کار
صادره از ســوی این بانک در دو زمینه اصلی «شروع کسب و کار» و همچنین
« توســعه و تداوم فعالیت ها» بر روی درگاه ملی مجوزهای کشــور به صورت
جامع تکمیل و ثبت نهایی شــد.دکتر مهران محرمیان در مصاحبه با خبرنگار
ایبِنا گفت :در اجرای الزامات و تکالیف قانونی مرتبط با بهبود فضای کســب و
کار و تســهیل صدور مجوزها از جمله مــاده  ۵۷قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و قانون اصالح مواد  ۱و  ۷قانون اجرای سیاست
های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تمامی
مجوزهای کســب و کار صادره از ســوی این بانک در دو زمینه اصلی «شروع
کسب و کار» به تعداد  ۳۶فقره مجوز و همچنین « توسعه و تداوم فعالیت ها»
بالغ بر  ۷۲فقره مجوز را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشــور به صورت جامع
تکمیل و ثبت نهایی نموده اســت.وی افزود :با عنایت به ضرورت ساده سازی
مجوزهای شــروع کسب و کار صادره از سوی بانک مرکزی ،در ماههای پایانی
سال گذشته ساده سازی های الزم در خصوص تمامی  ۳۶فقره مجوز این بخش
انجام و مراتب در جلســه مورخ ۲۱۱۲/ ۱۴۰۰/هیات مقررات زدایی به تصویب
نهایی رسید .معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد :در حال حاضر
اتصال الکترونیک  ۳۶مجوز مذکور نیز انجام و در درگاه ملی مجوزهای کشــور
در دســترس عموم می باشد.دکتر محرمیان افزود :پس از آن بانک مرکزی در
تاریــخ  ،۱۸/۰۲/۱۴۰۱تعداد  ۷۲فقره مجوز صــادره دیگر این بانک در زمینه
تداوم و فعالیت نهادهای ذیربط را تحت عنوان مجوزهای اســتعالمی تکمیل
نمــود به منظور طــرح و تصویب در هیات مقررات زدایــی ،به مرکز مطالعات
و پایش و بهبود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد ارســال نموده است.معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد :بدیهی است پس از تصویب مراتب در
هیات مقررات زدایی سایر تمهیدات و اقدامات الزم درخصوص اتصال الکترونیک
مجوزهای اخیر نیز به قید تسریع انجام خواهد شد.
در پی ابالغیه بانک مرکزی بررسی شد؛

چک موردی چیست و به چه کسانی
تعلق می گیرد؟

چک موردی یکی از انواع چک است که در قانون اصالح قانون صدور چک به آن
پرداخته شده است .این نوع چک به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک
تعلق میگیرد.به گزارش مهر ،امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از
دی ماه  ۱۴۰۰فراهم و بانکها موظف شدند چک موردی را به عنوان محصول
جدید بانکی طبق اصالحیهقانون صدور چک و دستورالعمل صدور چکموردی
ابالغی بانک مرکزی به مشتریان ارائه کنند .البته این امر توسط بانک مرکزی از
طریق دستورالعمل چک موردی و براساس قانون اصالح قانون صدور چک ابالغ
شده و این چک میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یابد.
چک موردی چیست؟
در توضیــح چک موردی باید گفت چک موردی یکی از انواع چک اســت که
در قانون اصالح قانون صدور چک به آن پرداخته شــده است .این نوع چک به
افرادی تعلق میگیرد که دســته چک ندارند و یا به هر دلیلی نیازی نمیبینند
که دسته چک داشته باشند .اما مایلند برخی تعهدات خود را به صورت موردی
از طریق چک ایفا کنند.
چک موردی به چه کسانی تعلق میگیرد؟
افراد متقاضی چک موردی ،باید حساب جاری بدون دسته چک داشته باشند.
چک موردی صرفاً به افراد حقیقی و حقوقی و حســابهای انفرادی اختصاص
مییابد و تخصیص چک موردی به حسابهای اشتراکی ممنوع است.
چند مرتبه میتوان در سال چک موردی دریافت کرد؟
متقاضی در هر بار تقاضا میتواند دو فقره چک موردی را از کل شــبکه بانکی
دریافت کند .چک موردی به صورت ســالیانه سقف دارد و هر شخص متقاضی
چک موردی در ســال میتواند حداکثر پنج فقره چک موردی از شبکه بانکی
اخــذ کند .اعطای چک موردی به مشــتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای
موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ،ممنوع است.
تفاوت چک موردی و عادی چیست؟
چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و وجه افتراق میان
چک موردی و عادی در آن است که چک موردی قابلیت ضمانت ندارد و قابل
انتقال به اشــخاص ثالث و ارائه برای امور وثیقهگذاری نیست .درخصوص چک
موردی مشــابه با چکهای عادی زیرساخت همان ســامانه صیاد است و این
زیرساخت از آذر ماه سال گذشته در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته.همانطور که
پیشتر اشاره شد ،استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد یکی
از بانکهاست و صدور آن نیز مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.همانطور
که درخصوص چکهای جدید عادی نیز بارها تأکید شــده است ،تسویه چک
موردی نیز منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه
صیاد اســت .همچنین چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط
شــخصی که چک موردی در وجه او صادر شده ،قابل تسویه است.دارنده چک
موردی میتواند آخرین وضعیت صادرکننده چک موردی شــامل سابقه چک
برگشــتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق
سامانه صیاد استعالم کند.
در سال ۱۴۰۰؛

افزایش  ۱۰۸درصدی تسهیالت پرداختی به
شرکت های دانش بنیان

طی دوازده ماهه  ۱۴۰۰به  ۱۳۶۲شــرکت دانش بنیــان معادل  ۴/۶۶۹هزار
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه  ۱۳۹۹معادل
 ۲/۱۰۸درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی
بانک مرکزی ،بیشترین تسهیالت طی دوازده ماهه  ۱۴۰۰از سوی بانک های
ملت به مبلغ  ۹/۱۱۲هزار میلیارد ریال  ،ملی به مبلغ  ۴/۹۴هزار میلیارد ریال
و صادرات به مبلغ  ۹/۸۸هزار میلیارد ریال پرداخت شــده است .بر اساس این
گزارش طی دوازده ماهه  ۱۴۰۰به  ۱۳۶۲شــرکت دانش بنیان معادل ۴/۶۶۹
هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه  ۱۳۹۹معادل ۲/۱۰۸
درصد افزایش داشــته اســت .منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های پیش
از مقطع دی ماه  ۱۳۹۷تعداد تســهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان
بوده اســت و از مقطع دی ماه  ۱۳۹۷تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیالت
پرداختی منظور نظر می باشد .
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به دنبال پوشش بیمه همگانی سالمت؛

هزینه درمان سه دهک کم درآمد رایگان شد؟

پوشش بیمه قرار میگیرند .به گفته وی ،در قانون بودجه ۱۴۰۱
مصوب شده اســت که همه افراد جامعه را که ایرانی هستند،
بیمه درمانی کنیم .بیمه سالمت۹۰ ،درصد هزینههای بستری
و ۷۰درصد هزینههای بخش سرپایی را پوشش میدهد و همه
افــراد جامعه میتوانند از این مزیت اســتفاده کنند.در جریان
بررســی بودجه  ۱۴۰۱و با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان
بیمه ســامت۶ ،هزار میلیارد تومان اعتبــار برای بیمه فراگیر
و همگانی تصویب شــد و با اســتفاده از این قانون مصوب و با
معرفی ســه دهک درآمدی پایین از سوی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ۵ ،میلیون و
۴۰۰هزار نفر از اقشــار دهکهای پایین و کم برخوردار جامعه
بیمه شدند .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اسامی افراد فاقد

بنابر اعالم معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت
ایران ۵ ،میلیون و ۴۰۰هــزار نفر مختص  ۳دهک اول جامعه
تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.به گزارش اقتصادآنالین؛ مهدی
رضایی ،معاون بیمه و خدمات ســامت سازمان بیمه سالمت
ایران ،با اشــاره به اینکه ســرانه حق بیمه در سال جاری ،یک
میلیون و ۱۰۰هزار تومان به ازای هر فرد در سال  ۱۴۰۱است،
گفت :پرداخــت این میزان برای  ۳دهک اول جامعه توســط
خودشان مشــکل زا بوده و خوشبختانه با تقبل حق بیمه این
افراد توسط دولت ،به صورت رایگان بیمه شدهاند ۲۴.فروردین
ماه سال جاری بود که محمد مهدی ناصحی ،مدیرعامل سازمان
سالمت بیمه ایران ،اعالم کرد که بر اساس قانون بودجه ،۱۴۰۱
افراد فاقد بیمه پایه ســه دهک پاییــن درآمدی ،رایگان تحت
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بیمه در سه دهک پایین درآمدی را با کد ملی به سازمان بیمه
ســامت ارائــه داد و به صورت یکجا و بدون نیــاز به ثبت در
ســامانه ،این افراد بیمه شدند.الزم به ذکر است که افراد تحت
پوشــش بیمه رایگان میتوانند از خدمات دولتی به طور کامل
برخوردار شــوند .برای استفاده از خدمات بخش خصوصی باید
از نظام ارجاع استفاده شــود .در حال حاضر ،حدود ۵۰درصد
از بیمهشــدگان بیمه رایگان از نظام ارجاع بهرهمند میشوند؛
در بخش دولتی برای هزینههای بســتری ۹۰درصد هزینهها و
در بخش ســرپایی ۷۰درصد هزینهها را بیمه سالمت پوشش
میدهد.باید توجه داشت که افراد نمیتوانند همزمان از  ۲بیمه
استفاده کنند .بنابراین زمانی که فردی از بیمه تأمین اجتماعی
منقطع میشود ،میتواند از بیمه سالمت استفاده کند.با توجه
به پوشــش جدید بیمهای ۴۵ ،میلیون نفر تحت پوشش بیمه
سالمت هستند .در این ســازمان  ۲۰میلیون نفر بیمهشدگان
روستایی به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند و دولت ،حق
بیمه این افراد را تقبل کرده است.به گفته معاون بیمه و خدمات
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سالمت ســازمان بیمه
سالمت ایران ،برآوردها
حاکی از آن اســت که
بیــن  ۶تا  ۹میلیون نفر
در کشــور فاقــد بیمه
هســتند ۵ .میلیــون و
۴۰۰هزار نفر مختص ۳
دهک اول جامعه تحت
پوشــش بیمه قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه ۴۰۰هزار نفر نیز
در دو ماه پایانی ســال گذشته در مناطق کم برخوردار حاشیه
شهر بیمه شدند ،میتوان گفت که دهکهای پایین با اطمینان
باالیی تحت پوشــش قرار گرفتهاند و عمده افراد باقیمانده در
دهکهای باالتر جامعه هستند.بر اساس اظهارات رضایی ،عمده
داروهای اساسی تحت پوشش بیمهها قرار دارد .البته از فهرست
دارویی کشــور که بیش از ۳هزار و  ۴۰۰قلم دارو است ،حدود
۲هزار و  ۶۰۰قلم تحت پوشش کلیه بیمههای پایه قرار دارد.

تحول جدید در نظام بانکی؛

احراز هویت مشتریان بانک ها آنالین شد

نظام بانکی بعد از افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
 ،تمدید تاریخ انقضا کارتهای بانکی بدون حضور مشــتری و
عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام ،حاال موضوع
افتتاح حســاب و صدور کارت بدون حضور در شــعب بانکی را
عملیاتی خوهند کرد.به گزارش تسنیم ،براساس بخشنامه ابالغی
بانک مرکزی به بانکها در خصوص «شــمولیت دسترسی به
خدمات بانکی و الکترونیکی شدن بیشترآن» بانکها در کنار
افتتاح حضوری حساب ها به ویژه حساب دریافت تسهیالت خرد
و به منظور شمولیت مالی ،اقدام به افتتاح حساب و اعتبارسنجی
به صورت غیرحضوری و در بستر اینترنت و اپلکیشن های بانکی
خواهند کرد.نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف
مجاز انتقال وجه کارت به کارت ،تمدید تاریخ انقضا کارتهای
بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری
متقاضیان ســجام ،حاال موضوع افتتاح حســاب و صدور کارت
بدون حضور در شعب 2بانکی را عملیاتی خوهند کرد.

مزایای افتتاح حساب غیرحضوری در بانکها
افتتاح حســاب در حال حاضر در بیشــتر بانک ها به شــیوه
ســنتی و حضوری انجام می گیرد ،در این شیوه مشتری با در

دســت داشتن مدارک ســجلی و کپی آنها با مراجعه به شعب
بانک ها در شــرایط ویژه کرونایی ضمن صــرف وقت در تردد
و متحمل شدن ریســک های ابتال به بیماری کرونا درخواست
افتتاح حســاب را دارند .نظام بانکی به منظور گسترده کردن
خدمات الکترونیکی و جامه عمل پوشــاندن بــه بانک24*7
درصدد اســت افتتاح حساب غیرحضوری را عملیاتی کند .این
موضوع در حوزه شــمولیت و دسترســی بیشتر شهروندان به
خدمات بانکی قرار می گیرد .طبق تعریف بانک جهانی (2017
)شــمول مالی بدین معناست که شــهروندان به انواع مختلف
خدمات مالی مناسب دسترسی داشته باشند و بتواننـــد بــه
طــور مؤثر از آنها اســــتفاده کنند .چنین خدماتــی باید به
صورت مســئوالنه و ایمن بــرای مصرف کننده ها ارائه شود .در
پایینترین ســطح خود ،شــمول مالی بــرای ارائهدهندگان در
یــک محیط به خوبی قاعدهمند به صــورت پایــدار در بانک
یا سایر مؤسســات مالی یا ارائهدهندگان خدمات پول موبایلی،
داشتن حساب ســپرده یا حســاب معامالتی (حساب جاری)
آغــــاز میشود که میتواند بــرای انجام و دریافت پرداخت ها
و ذخیره یا پسانداز پول اســتفاده شــود.در روش غیرحضوری
افتتاح حساب امکان ثبت تقاضای احرازهویت برای متقاضیان

سخنگوی اجرای قانون جدید چک خبر داد:

تجهیز چکهای تضمین شده به شناسه
صیادی  ۱۶رقمی

سخنگوی اجرای قانون جدید گفت :بر اساس اصالحیه اخیر قانون
صدور چک ،چکهای تضمین شــده باید از طریق سامانه صیاد
صادر و مجهز به شناســه  ۱۶رقمی شوند.به گزارش ایبِنا به نقل
از روابط عمومی بانک مرکزی؛ آمنه نادعلیزاده اظهار کرد :بانکها
مکلف هستند در زمان صدور چک های تضمین شده ،ثبت صدور
این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.سخنگوی اجرای
قانون جدید چک با بیان اینکه با شناســه دار شــدن چک های تضمینی ،امکان استعالم
مشــخصات این چک ها برای گیرندگان فراهم شده اســت ،گفت :گیرندگان چک های
تضمینی برای اســتعالم می توانند به تمام مبادی متصل به ســامانه صیاد اعم از پیامک،
خودپرداز ،برنامک ها ،اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که
چک به نفعشان ثبت شده باشد.وی با تاکید بر اینکه ثبت صدور چک های تضمین شده
صرفا توسط بانک انجام می شــود ،افزود :امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه
 ۱۶رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها فراهم شده و از نیمه خرداد به
بعد چک های تضمین شــده فاقد شناسه  ۱۶رقمی ،امکان مبادله به صورت بین بانکی را
نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.

براساس انطباق الکترونیک چهره متقاضی با تصویر ثبت احوال
را به صورت جامع و کامل در بستر همراه بانک مهیا کرده است

و دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای احراز هویت نیســت.به
عبارتی بانک ها در طراحی سامانه» احراز هویت غیرحضوری»
تالش خواهند کرد تا سه ضلع مثلث را فراهم کند تا مشتری با
خیال آسوده خدمات مورد نیاز را دریافت کند ،امنیت،سهولت
و غیرحضــوری بودن به صورت توامــان در این خدمت ،زمینه
آغاز ســفر مشتری در اکوسیســتم دیجیتال بانک ها را فراهم
خواهد آورد.در این روش کافی اســت مشــتری نسخه جدید
همراه بانک مدنظر خود را نصب کند و با ارسال تصاویر مدارک
هویتی و همچنین ویدئو زنده ،تقاضای افتتاح حســاب خود را
به بانک مدنظر ارســال کند و اگر مایل بودید کارت نقدی خود
را درب منزل یا محل کار از مامور پست تحویل بگیرد.در روش
غیرحضوری دریافت تسهیالت ،وثایق بانکی نیز که شامل سفته
و گواهی کســر از حقوق می شود کامال به صورت الکترونکی و
در بستر همراه بانک و اینترنت انجام می گیرد .ضمناً در مرحله
بعدی اعتبارسنجی مشتری نیز توسط شرکت های مورد تایید
بانک مرکزی انجام و نیازی بــه مراجعه حضوری نخواهد بود،
مرحله نهایی افتتاح حساب غیرحضوری امضا الکترونیکی است
که بانک ها در حال فراهم اوردن زیرســاخت های الزم در این
زمینه هستند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نماینده بریتانیا در مذاکرات وین:

ی واند برای همیشه روی میز بماند
متن توافق وین نم 

رییس هیــات انگلیس
در مذاکــرات ویــن بر
اهمیــت جمعبنــدی
سریعتر گفتوگوهایی
کــه با محور رفع تحریمها جریان دارد ،تاکید کرد.به گزارش
ایرنا ،استفنی القاق روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توئیتر
اعالم کرد که که با « فیلیپه ارهرا» مذاکره کننده ارشد فرانسه
درباره ایران و برجام دیدار و گفتوگو کرده است .وی مدعی
شد  ،پیشنویس توافقی که مارس گذشته در وین حاصل شد
«اکنون میتواند امضاء شود»این دیپلمات ارشد انگلیسی ادعا
کرد که این توافق ،هنگامی که ایران به توســعه فناوریهای
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هســتهای خود ادامه می دهد« ،نمیتواند برای همیشه روی
میــز بماند».وی درباره نتیجه مذاکراتش با طرف فرانســوی
هم نوشــت که دو طرف درباره «مقابله با اســتفاده و اشاعه
تســلیحات با فناوری پیشرفته توسط ایران ،مقابله با فعالیت
های بدخواهانه ایران در منطقه توسط سپاه و نیروهای نیابتی
و حمایت از شــرکای خلیج فارس» توافــق کردند.این مقام
انگلیسی بدون اشاره به نقض مکرر برجام توسط کشورش و
سایر طرفهای اروپایی که این توافق را به یک پوسته خالی
تبدیل کردهاند ادعا کرد که ایران با ســاخت ذخایر اورانیوم
غنی شده  ۲۰و  ۶۰درصدی و بهره برداری از سانتریفیوژهای
پیشرفته  ۶-IRبازگشت به برجام را «بی ارزش» میکند.القاق

دیروز هــم در اقدامی تحریک آمیــز از رایزنی با نمایندگان
ارشد رژیم صهیونیســتی درباره توافق هسته ای ایران خبر
داد.وی با انتشــار پیامی در توئیتر نوشت که به مدت دو روز
مذاکرات فشردهه ای را با دیپلماتهای رژیم اسرائیل داشته
است .وی افزود در این جلسات دو طرف یادداشتها را درباره
برنامه هستهای و فعالیتهای منطقهای ایران مقایسه کردند.
به گفته وی در این جلسه جاشوا زارکا معاون مدیرکل وزارت
خارجه ،الون بار مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و ایال هوالتا
مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیســتی حضور داشتند.رژیم
صهیونیستی که اساســا بقای خود را در بستر تنشآفرینی
در منطقه مشــاهده میکند ،در مذاکــرات وین نیز هیاتی

امیرعبداللهیان در نشست داووس؛
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دیپلماتیک مشابهی را برای تحریک کشورهای مذاکره کننده
و اخالل در روند گفتوگوها به اتریش اعزام کرد.اواخر بهمن
 ۱۴۰۰هیاتی به سرپرســتی جاشــوا زارکا راهی وین شد تا
عالوه بر دیدار با هیاتهای مذاکره کننده با مدیرکل آژانس
انــرژی اتمی نیز مالقات کند .یک منبع اگاه هنگامی که دور
جدید مذاکرات وین از ســرگرفته شد ،در گفتوگو با ایرنا از
هماهنگی سه کشور اروپایی عضو برجام با رژیم صهیونیستی
درباره مذاکرات وین خبر داد و گفت که ســفرها و مذاکرات
مســتمری میان دو طرف برای اخالل در روند گفتوگوها و
به نتیجه نرسیدن توافقات و تعهدات متقابل  ۲۰۱۵تشکیل
شده است.به گفته وی ،مهمترین محور مشترک آنها ،نگرانی
از پررنگ شــدن نقش ایران در قبال تحــوالت منطقهای و
بینالمللی است که موجب تضعیف حضور رژیم صهیونیستی
از یک طرف و کاهش منافع اقتصادی این سه کشور اروپایی
از جهت تجارت و فروش سالح است.

برای دستیابی به توافق جدی هستیم

حسین امیرعبدالهیان ،وزیر امور خارجه که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور دارد ،صبح پنج شنبه در جلسه پرسش و پاسخ به
سواالت فرید زکریا ،خبرنگار و از مجریان مشهور شبکه سی ان ان آمریکا پاسخ داد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از یورونیوز ،وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به
سوالی درباره اینکه چرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا که قاعدتا مسالهای فرابرجامی است برای ایران در به نتیجه رسیدن
مذاکرات حیاتی است ،گفت« :اگر بخواهم صادقانه بگویم چه چیزی باعث مکث در مذاکرات شده درخواستهای و مطالبات اقتصادی ما در مسیر تجارت جهانی
است و نباید مسئله را به یک موضوع تقلیل داد .در واقع موضوع قراردادشتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا یک مسئله فرعی است که از طرف البی اسرائیلی
بزرگنمایی شده است .اولویت برای ما منافع ملت ایران است .برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می
داریم».امیر عبدالهیان برطرف کردن فشار حداکثری دوران ترامپ از سوی جوبایدن را اولویت تهران برشمرد .وزیر خارجه ایران گفت رییس جمهور بایدن دقیقا
می داند برای بازگشت به برجام چه باید بکند و ما پنجره دیپلماسی را باز گذاشته ایم و برای رسیدن به توافقی خوب جدی و مصمم هستیم.امیر عبداللهیان در
پاسخ به سئوال دیگری در مورد وضعیت اوکراین اعالم کرد که سیاست تهران مخالفت با جنگ است و در این مدت با وزرای خارجه روسیه و اوکراین صحبت کرده
و حتی برای میزبانی از مذاکرات بین آن ها اعالم آمادگی کرده است .با این حال وزیر خارجه ایران از پاسخ مستقیم به این سوال فرید زکریا که «بین مخالفت با
جنگ و محکوم کردن اقدام کشوری که آغاز گر حمله بوده است تفاوت است» ،طفره رفت و ریشه اصلی حمله روسیه را متوجه «اقدامات تحریک آمیز» آمریکا
و ناتو دانست .وی در ادامه با تاکید بر اینکه تهران «استاندارد دوگانه» ندارد بر مخالفت با جنگ «چه در اوکراین چه در افغانستان و یا فلسطین» تاکید کرد.

روابط با عربستان و یمن :احتمال دیدارها در سطح وزیر
وزیر خارجه ایران در مورد رابطه با عربســتان ســعودی با تاکید بر پیشرفت در مذاکرات اخیر گفت ما « :درها را بازگذاشتیم که هر زمان ریاض مایل بود روابط
طبیعی خود را از سر بگیرد ،از آن استفاده کند ».آقای امیرعبدالهیان در ادامه از توافق با مقامات سعودی برای دیدار احتمالی در سطح وزرای خارجه در آینده
نزدیک در یک کشور ثالث خبر داد.در همین حال وزیر خارجه ایران بر نقش همه طرف های یمنی در آینده این کشور تاکید کرد .او گفت « :انصاراهلل و متحدان
در یمن توانستند در مقابل جنگ بایستند .آتشبس باید استمرار یابد و محاصره یمن پایان یافته و همه طرفهای یمنی دور یک میز بنشینند و درباره کشورشان
تصمیم بگیرند».
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گزیده خبر
واکنش تند اوکراین به ایده سازش با روسیه برای پایان جنگ:

بروید به جهنم!

همزمان با انتقاد رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهادات
دال بر تســلیم کردن بخشهایی از خاک این کشور و
سازش برای پایان جنگ با روسیه ،مشاور رئیس جمهور
در اظهارنظری آتشین خطاب به طراحان این ایده گفت:
بروید به جهنم!به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،این اظهارات تند ولودیمیر زلنســکی ،رئیس جمهوری اوکراین و یکی از
مشاوران ارشدش در حالی مطرح شــد که نیروهای اوکراینی با حمالت تازهای
در دو منطقه شــرقی که در ســال  ۲۰۱۴میالدی به دست جداییطلبان روس
زبان افتاد ،مواجه هســتند.روزنامه نیویورک تایمز  ۱۹مه سال جاری میالدی در
مقالهای نوشته بود ،با توجه به اینکه یک پیروزی نظامی قاطع واقعبینانه نیست،
یک صلح مذاکره شــده احتماال کییف را ملزم میســازد تا تصمیمات سختی
اتخاذ کند .هنری کیسینجر ،وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز اخیرا در نشست
داووس توصیه کرده بود که اوکراین باید به روسیه اجازه دهد تا کریمه را که در
سال  ۲۰۱۴میالدی به مسکو الحاق کرده بود ،حفظ کند.زلنسکی نیمه شب در
ســخنرانی ضبط شده گفت »:این ایده بوی تالشهایی برای راضی کردن آلمان
نازی در سال  ۱۹۳۸را میدهد .هرکاری که دولت روسیه انجام میدهد ،همیشه
یکی پیدا میشود که بگوید «اجازه دهید» منافعش را در نظر بگیرد .این برداشت
برای شما پیش میآید که کیسینجر سال  ۲۰۲۲را در تقویم خود ندارد اما سال
 ۱۹۳۸میــادی را چرا و او فکر میکند که برای مخاطبانی در مونیخ در ســال
 ۱۹۳۸میالدی سخنرانی میکند نه مخاطبانی در داووس در سال .۲۰۲۲در سال
 ۱۹۳۸میالدی انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا و آلمان توافقی را در مونیخ امضا کردند که
به عنوان بخشــی از یک تالش نافرجام برای متقاعد کردن هیتلر ،دیکتاتور نازی
به دست کشیدن از کشورگشاییهای بیشتر ،زمینی در چکسلواکی قبل بدهند.
وزارت خزانهداری آمریکا؛

واشنگتن تحریم هایی جدیدی علیه ایران
وضع کرد

اســامی  ۱۰فرد که اتباع کشــورهای مختلف از جمله
ایران ،ترکیه و افغانستان هستند و  ۹شرکت مستقر در
هنگکنگ ،لبنان ،چین ،ایران ،روســیه ،کره جنوبی و
امارات در فهرست تحریم جدید خزانهداری آمریکا قرار
گرفتهاند.به گزارش فــارس ،وزارت خزانهداری آمریکا
امروز چهارشنبه اسامی چند فرد و شرکت را که ادعا کرده بخشی از یک شبکه
بینالمللی برای درآمدزایی برای نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و
حزباهلل هســتند را در فهرســت تحریم قرار داده است.در این فهرست که روی
وبســایت وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته اسامی  ۱۰فرد و  ۹شرکت دیده
میشود.اشــخاصی که تحریم شدهاند اتباع کشورهای ترکیه ،ایران ،افغانستان و
روسیه هستند .شرکتهای تحریمشده در هنگکنگ ،لبنان ،چین ،ایران ،روسیه،
کره جنوبی و امارات عربی متحده مســتقر هستند.وزارت خزانهداری آمریکا در
بیانیهای ،ضمن طرح اتهامهای اثباتنشده تصریح کرده است« :امروز دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری یک شــبکه قاچاق نفت و پولشویی را که
تحت هدایت مقامهای نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد در فهرست تحریم
قرار داده اســت .این شبکه ،فروش صدها میلیون دالر نفت ایران را برای نیروی
قدس و حزباهلل تسهیل کرده است».وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ادعا کرده
این شبکه مورد حمایت نهادهای اقتصادی روسیه قرار دارند و یکی از عوامل اصلی
تولیــد درآمد نفتی برای ایران بودهاند«.برایان نلســون» ،معاون وزیر خزانهداری
آمریکا در تروریسم و اطالعات مالی گفت« :ایاالت متحده آمریکا کام ًال به پاسخگو
کردن ایران بابت حمایتش از نائبان تروریستی و بیثباتسازی خاورمیانه متعهد
است».او اضافه کرد« :با آنکه که ایاالت متحده آمریکا کماکان به دنبال بازگشت
به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک است ما تردیدی در هدف قرار دادن
کسانی که اقدام به فراهم کردن حمایتهای مالی برای نیروی قدس یا حزباهلل
کنند نخواهیم داشت».تحریمهای جدید بر خالف ادعاهای آمریکا درباره داشتن
حسن نیت در مذاکرات با ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه چین؛

پکن ترور شهید صیاد خدایی
را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانســی خبری
ترور ســردار شهید حسن صیاد خدایی را محکوم کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،وانگ ونبین ،سخنگوی
وزارت امور خارجه چین در کنفرانســی مطبوعاتی در
جواب خبرنگاری درباره شــهادت ســردار حسن صیاد
خدایــی ،گفت« :مــا گزارشهای مربوط را پیگیری میکنیــم .پکن با هر اقدام
تروریستی در همه اشکال مخالف است و از تالشهای مقامات ایرانی برای مبارزه
با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات ملی حمایت میکند».عصر روز یکشنبه سردار
حسن صیاد خدایی از سوی  ۲موتورسوار و با شلیک  ۵گلوله و در حالی که این
شهید در داخل ماشــین خود در مقابل منزل مسکونیاش حضور داشت ،مورد
حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad
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چهره روز

آن کس هک هب دست ،جام دارد

آبی هک ِخِضر حیات از او یافت

بابک بیات

رسرشت ٔه جان ،هب جام بگذار

علیحسین بیات زرندی مطلق معروف به بابک بیات (زادهٔ
 ۲۳خرداد  ۱۳۲۵در تهران – درگذشتهٔ  ۵آذر  ۱۳۸۵در
تهران) ،آهنگساز ،نوازنده ،تنظیمکننده و آهنگساز فیلم
ایرانی بود .بابک بیات در ســال  ۱۳۲۵در شهر تهران به
دنیا آمد .از ســن  ۱۹ســالگی در اپرای تهران و زیر نظر
خانم اولین باغچهبان ،آقای ثمین باغچهبان و نصرتاهلل
زابلی با موسیقی کالسیک و جهانی آشنا شد و در حدود
پنج ســال همکاری خود را با این اپرا ادامه داد .بعد از آن
با محمد اوشال آهنگساز و رهبر ارکستر جاز فولکلوریک
دوستی عمیقی پیدا کرد که این دوستی به ادامه هارمونی
و آکومپانیمان و فراگیری دیگر اشــتیاقات موســیقایی
بیات منجر شــد .ایرج جنتی عطایی شاعر و ترانهسرا و
نمایشنامهنویس که از دوران کودکی تا قبل از انقالب با بابک بیات همگام با هم موسیقی ترانه را ادامه
دادند ،در زندگی بیات و خانوادهاش بسیار مؤثر بود ،که این دوستی به ساخت ترانههای بسیاری از جمله:
غریبه ،جنگل ،بنبست ،خونه ،فریاد زیر آب ،علی کنکوری ،تپش ،خاتون ،سایه ،خورجین (بانوی شرقی)،
فصل بد خاکستری (روح بزرگوار) ،سقف،غریبه ،هیچکسی مثل تو نبود ،طالیهدار (ای بزرگ موندنی) و
بسیاری ترانههای دیگر منجر شد.بابک بیات موسیقی فیلم را با فیلم غریبه که با همراهی واروژان ساخته
شــد ،شــروع کرد .بعد از فیلم غریبه ،بیات موسیقی فیلمهای خورشید در مرداب ،شب آفتابی (با ترانه
عروسک قصه من) ،برهنه تا ظهر با سرعت ،فریاد زیر آب ،سریال چنگک و بسیاری موسیقی فیلمهای
دیگر را ساخت.بعد از انقالب بابک بیات فعالیت موسیقی را در شرکت ابتکار ،همراه با دوستش ابراهیم
زالزاده و با کاســت قاصدک ،زندگینامه صمد بهرنگی ادامه داد .پس از آن کاست خروس زری پیرهن
پری را به همراه احمد شاملو کار کرد.

پیشنهاد

ما و می و زاهدان و تقوا

بیرون ز لب تو ساقیا نیست
ِ
مس
رنگس همه شیوهاهی تی

از هر دری خبری

متروپل آبادان

فرهنگ

ورزشی

فدراسیون فوتبال ایران از فوتبال کانادا شکایت میکند
فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد از مسئوالن فدراسیون فوتبال کانادا به علت لغو یک طرفه بازی دوستانه دو تیم شکایت کند و مبلغی
را به عنوان غرامت مطالبه کند.به گزارش ایســنا ،فدراســیون فوتبال کانادا ساعاتی قبل از انتشار اطالعیهای از لغو دیدار دوستانه میان
تیم ملی فوتبال کانادا و ایران خبر داد .فدراســیون فوتبال ایران نیز در واکنش به این مســاله ،لغو مسابقه دوستانه میان تیمهای ملی
دو کشــور را اقدامی «یکجانبه» از سوی کانادا دانست و اعالم کرد که تیم میزبان به دالیل نامعلوم این اقدام را انجام داده است .محمد
جماعت ،مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال ایران گفته که این فدراسیون از طریق مجاری قانونی پیگیر دریافت غرامت از فدراسیون فوتبال
کانادا شده است .او گفته که در قرارداد میان طرفین ،مبلغی به عنوان غرامت گنجانده نشده چرا که هزینهها و درآمد طرفین متفاوت
است .او اعالم کرد این فدراسیون جمع درآمدها و هزینههای خود را به عنوان مبلغ غرامت از این فدراسیون پیگیری خواهد کرد.حمید
استیلی روز گذشته گفته بود اگر ایران در مسیر برگزاری این بازی سنگاندازی کند ،باید جریمه هنگفتی را پرداخت کند و به هر نحو
ممکن باید این دیدار برگزار شود اما به نظر میرسد کاناداییها نهایتا برای لغو این بازی به جمع بندی رسیدهاند و باید دید جریمهای
شامل حال فدراسیون فوتبال این کشور می شود یا نه .مسابقه دوستانه تیم های ملی ایران و کانادا قرار بود به میزبانی ونکوور در تاریخ
شانزدهم خرداد برگزار شود.

رد میکده جو ،هک جام دارد

کاین رشته از او نظام دارد
ات یار ،رس کدام دارد
ِ

کس
رد دور ،ی هک کام دارد

چش
از م خوشت هب وام دارد
ِ

پژوهشــگران آمریکایی و هلندی در بررسی مشترکی ،مکانیسمی
را کشــف کردهاند که ســلولهای ایمنی بدن را برای از بین بردن
تومورهای ســرطانی تحریک میکند.به گزارش ایســنا و به نقل از
نیوزوایز ،پژوهشــگران طی دهه گذشــته ،گامهای قابل توجهی را
برای توســعه و اجرای روشهای ایمنیدرمانی سرطان برداشتهاند
که از سیســتم ایمنی بدن برای درمان بیماری استفاده میکند .با
وجــود این ،درمانها برای همه افراد یا همه انواع ســرطان کارآمد
نیستند .دشواری در درک این که بدن دقیقا چگونه واکنش ایمنی
ضد ســرطان را ایجاد میکند ،پیشرفت به سوی مؤثر کردن درمان
در سطح جهانی را کند کرده است.پژوهشگران «دانشگاه شیکاگو»
( )UChicagoدر آمریــکا و «دانشــگاه آمســتردام» (University of
 )Amsterdamدر هلنــد ،بینشهایی را در مورد روند واکنش ایمنی
ضد ســرطان ارائه دادهاند و گام مهمی در این زمینه برداشــتهاند.
واکنش ایمنی مورد نظر آنها ،تحریک سلولهای  Tبود.پژوهشهای
پیشــین نشــان دادهاند که یک مکانیســم واحد ،مسئول تحریک
ســلولهای  Tبرای شناسایی سلولهای ســرطانی و حمله به آنها
اســت .این پژوهش جدید نشــان میدهد که یک مکانیســم دوم
موســوم به « »1-MHCنیز در تحریک واکنش ســلولهای  Tمؤثر
است«.جاســتین کالین» ( ،)Justin Klineاستادیار پزشکی دانشگاه
شیکاگو و از پژوهشگران این پروژه گفت :نکته مهم این است که ما
مسیری کامال منحصربهفرد را شناسایی کردهایم که به واسطه آن،
تومورها و سیستم ایمنی با یکدیگر صحبت میکنند.

تخت گاز
پیشبینی میزان بقای بیماران
قلبی با کمک هوش مصنوعی

بازیگر «رفقای خوب» درگذشت
«ری لیوتا» بازیگر آمریکایــی فیلمهایی چون «رفقای
خــوب» و «ســرزمین رویاها» در ســن  ۶۷ســالگی
درگذشــت.به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز،
«ری لیوتا» کــه در فیلمهایی چــون «رفقای خوب»،
«میدان رویاها» و دیگر فیلمها و همچنین در تلویزیون
شخصیتهای قدرتمند و ماندگاری خلق کرد ،در هتلی
در جمهوری دومینیکن ،جایی که مشغول فیلمبرداری
یک فیلم بود ،در ســن  ۶۷ســالگی درگذشت« .لیوتا»
نخست به خاطر بازی در نقش «جوی پرینی» در سریال
«دنیایی دیگر» پس از ایفای نقشــی کام ًال متفاوت در
داستان جنایی کمیک «چیزی وحشی» در سال ۱۹۸۶
شناخته شد .دوست او «مالنی گریفیث» او را « جاناتان
دمی» کارگردان فیلم پیشــنهاد کرد تا او در نقش یک شــوهر تهدیدآمیز و یک خالفکار سابق ظاهر
شــود .اما بیشتر شهرت وی بخاطر بازی در نقش «هنری هیل» در فیلم تحسینشده «رفقای خوب»
ســاخته «مارتین اسکورسیزی» در سال  ۱۹۹۰کسب شد .او یک سال قبل آن نیز برای بازی در فیلم
«ســرزمین رویاها» در نقش شخصیت «جو جکسون» یک بازیکن بیسبال مورد توجه قرار گرفته بود.
«رابرت دنیرو» که با «لیوتا» در فیلمهای «رفقای خوب» و «ســرزمین پلیس» همبازی بود با انتشــار
بیانیهای گفت« :از خبر درگذشت «ری» بسیار ناراحت شدم .او برای ترک کردن ما خیلی جوان بود».
«لورین براکو» دیگر بازیگر فیلم «رفقای خوب» نیز توییتر نوشت« :از شنیدن این خبر وحشتناک در
مورد «ری» کام ًال متاثر شــدم .در هر جای دنیا که باشم مردم به من بگویند که فیلم مورد عالقهشان
«رفقای خوب» است .سپس همیشه میپرسند بهترین قسمت ساخت آن فیلم چه بوده است .پاسخ من
همیشه یکسان بوده است« ...ری لیوتا»».

َ
سلطانی جم ،مُام دارد
ِ

کشف مکانیسمی که قاتل
تومورهای سرطانی است!

«زخمهای عادی» و «استخوانی در گلو»
دو کتاب «زخمهای عادی» و «استخوانی در گلو» نوشته
معصومه باقری منتشر شده است.به گزارش ایسنا ،کتاب
«زخمهای عادی» موضوعی اجتماعی _ رئالیستی دارد
و توسط انتشارات نسل نو اندیش منتشر شده.در معرفی
این کتاب میخوانیم« :وقایع این کتاب در شهر تهران و
شهر دزفول رخ میدهد .داستان از زبان سوفیا ،شخصیت
اصلی قصه بیان میشــود که دختری مغرور و زیباست
و در اثــر اتفاقاتی که در زندگیاش میافتد ،شکســت
میخورد ،ولی ناگهان تصمیم میگیرد ســرپای خودش
محکم و قوی بایستد و همهچیز را از نو بسازد« .زخمهای
عادی» سومین رمان معصومی باقری است که داستانی
داستان شایگان و
اجتماعی و عاشقانه را روایت میکند.
ِ
سوفیا که از کارهای اشتباه و جزئی و سوءتفاهمهای کوچک پرده برمیدارد .مخاطب در این داستان با
داستان زنی است که
مسائلی ساده و جزئی مواجه میشود که کلی ِد آن دلتنگی است«.زخمهای عادی»
ِ
آرامش جزئی برسد.
از خودش و ســایهها و آدمها کوچ میکند تا از خاطراتِ گذشتهاش فرار کند و به
ِ
فروپاشــیدن چیزی که عذابش
عنوان
عنوان عنصری بنیادین در رمان حضور دارد و به
مفهو ِم کوچ به
ِ
ِ
ِ
قهرمان
میدهد ،به کار گرفته شده است.داستانی از موقعیتهای دراماتیک و احساسات عمیق و زنی که
ِ
زندگی خودش است».هر اندوه و دلتنگی که در مغز و فک ِر آدم رسوخ کند ،بسیار تلختر و آزاردهندهتر
از غصههایی است که با چش ِم خودمان میبینیم و وحشتزده میشویم .اندوهی که ُمدام و بیوقفه در
فکر باشد ،تبدیل به زخم میشود .زخمهای عادی...بعضی دردها آنقدر بزرگ میشوند تا از قلب عبور
زندگی انسان تبدیل میشوند به زخمهایی
میکنند و به اســتخوان میرسند .پس از آن تما ِم رنجهای
ِ
کوچک و عادی...

گنجینه

لوسید ایر رکورد دار شعاع حرکتی خودروهای الکتریکی
لوسید ایر دریم ادیشن همچنان بیشترین شعاع حرکتی بین خودروهای الکتریکی با رکورد  ۸۳۶کیلومتر را دارد .اخیرا ً یکی از
فعاالن حوزه خودرو با طی مسافتی در حدود  ۸۰۵کیلومتر توانسته است به این رکورد نزدیک شود؛ اما اگر یک راننده فقط به
شعاع حرکتی خودروی خود اهمیت دهد ،لوسید ایر چه مسافتی را طی خواهد کرد؟ کانال یوتیوب کیلووات اخیرا ً تصمیم گرفته
است تا یک تست حداکثر شعاع حرکتی را برای لوسید ایر برگزار کند .این کانال خودروی خود را از لوسید تحویل گرفته و برای
انجام تست به یوتا رفته است .آنها خواستهاند رکورد جهانی گینس برای بیشتری مسافت طی شده با یک خودروی الکتریکی
غیر خورشــیدی یعنی  ۱۶۰۸کیلومتر را ارتقا دهند.اما آیا لوسید ایر دریم ادیشن میتواند تقریباً دو برابر شعاع حرکتی اعالمی
توسط  EPAبرای خودش را ثبت کند؟ به نظر میرسد این یک هدف کام ً
ال جاهطلبانه خواهد بود اما تیم موردبحث از رکوردشکنی
خود مطمئن است .برنامه این کانال نیز راندن خودرو با سرعت ثابت  ۴۳کیلومتر در ساعت بوده است و تقریباً هر  ۳ساعت نیز
رانندگان عوض میشوند .هر زمانی که لوسید ایر نیاز به توقف داشته باشد راننده میتواند خودرو را در حالت خالص قرار دهد و
تا رسیدن به سرعت  ۴۳کیلومتر در ساعت شتاب گیری آرامی را تجربه کند.

پژوهشگران «دانشــگاه جانز هاپکینز» ،نوعی روش یادگیری عمیق را
ابداع کردهاند که میتواند میزان بقای بیماران قلبی را پیشبینیکند.به
گزارش ایســنا و به نقل از نیوز مدیکال نت ،پژوهشگران «دانشگاه جانز
هاپکینز»( )JHUدر بررســی جدید خود ،از ارزیابی جای زخم در قلب
با کمک یادگیری عمیــق ،برای پیشبینی امکان نجات یافتن از مرگ
ناگهانی مرتبط با آریتمی استفاده کردند«.مرگ ناگهانی قلب مرتبط با
آریتمی»( ،)SCDAیکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است.
«دســتگاههای کاردیوورتر قابل کاشت»( ،)ICDمرگ ناگهانی مرتبط با
ی را به طور مؤثری خنثی میکنند .یافتههای این پژوهش ،بر نیاز
آریتم 
حیاتی به روشهای دقیق و ارزان ارزیابی خطر آریتمی تأکید میکنند تا
این مشکل بزرگ سالمتی عمومی را کاهش دهند.عالوه بر این ،شواهد
موجود نشان میدهند که مدلهای محاسباتی به عنوان ابزار غربالگری
مرحله اول ،در یک جمعیت بزرگ بیاثر هستند .تصاویر ب ه دستآمده از
قلب که توزیع جای زخم را نشان میدهند و متغیرهای بالینی معمولی
را در خود جای دادهاند ،ممکن اســت بر این محدودیتها غلبه کنند و
احتمال مرگ ناگهانی مرتبط با آریتمی در بیمار را در عرض چند ثانیه
و به طور دقیق ارائه دهند.پژوهشگران در این پروژه ،یک راهبرد منحصر
به فرد را برای افراد مبتال به بیماری ایســکمیک قلبی ارائه دادهاند که
خطر مرگ ناگهانــی مرتبط با آریتمی را پیشبینی میکند .این روش
جدید که « »SSCARنام دارد ،تجزیه و تحلیل شبکههای عصبی را برای
تخمین میزان بقای فردی در بیماری عروق کرونری ترکیب میکند و
متغیرهای بالینی و «تصویربرداری تشــدید مغناطیسی قلبی-عروقی»
( )CMRرا به کار میبرد.

