بخشنامه وزیر کشور به استانداران

بهرهبرداری از ساختمانهای غیرایمن متوقف شود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر کشور تاکید کرد :استانداران با ظرفیتهای قانونی ،بهرهبرداری از ساختمانهای ناایمن را متوقف کنند.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ،احمد وحیدی وزیر
کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور ،بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان ،ضوابط شهرسازی ،ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید
کرد.وی در این بخشنامه از استانداران خواست ،با استفاده از ظرفیت های قانونی ،ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی ،از بهرهبرداری ساختمان های ناایمن جلوگیری
کنند.حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان ،لزوم توجه و نظارت مسئوالن و سازمان های ذیربط را به
رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز ،بیش از پیش ضروری ساخته است.وی در این بخشنامه....
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نگاهی به یارانه آب و اثرات آن برمصرف

به نام مردم و به کام پرمصرفها

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به ایسنا اعالم کرد

 ۹مورد مشکوک آبله میمونی در ایران؛
 ۶مورد منفی قطعی شدند
معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت ۹ :مورد مشکوک آبله میمونی
داشــتیم که  ۵تا  ۶مورد منفی قطعی شــدند و برای بقیه هم منتظر
پاسخ آزمایش هستیم .االن هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در کشور،
نداریم.به گزارش ایسنا ،دکتر کمال حیدری در حاشیه نشست خبری
مبارزه با دخانیات در پاســخ به سوال ایسنا ،درباره وضعیت تشخیص
و شناســایی آبله میمونی و تعداد موارد مشــکوک در کشــور ،گفت:
آبله میمونی بحث روز اســت و آموزش ،اطالع رســانی و آمادهباش به
تمام همکاران بخش خصوصی و دولتی انجام شــده است.وی گفت :ما
باید زودهنگام آمادگی داشته باشــیم و در همین راستا آموزش برای
همکاران انجام شده است .بحث تشخیص هم فعال در انستیتو پاستور
انجام میشود.معاون وزیر بهداشت گفت :در زمینه واکسیناسیون علیه
آبله نیز پوشش جمعیتی را داشتیم و اکنون هم ثابت شده که افرادی
که واکســن زدند تــا  ۸۵درصد در برابر آبله میمونی ایمن هســتند.
مشکلی هم در زمینه تامین واکسن آن در صورت لزوم نداریم.حیدری
گفت ۹ :مورد مشــکوک آبله میمونی داشــتیم که  ۵تا  ۶مورد منفی
قطعی شدند و برای بقیه هم منتظر پاسخ آزمایش هستیم .االن هیچ
مورد ثابت شده آبله میمونی در کشور ،نداریم.

4

وزیر راه و شهرسازی اعالمکرد؛

پایان خرداد؛ اعالم نتایج پاالیش
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

تهران -ایرنا -وزیر راه و شهرســازی گفت :ضرورت دارد تا اســتانها قبل از روزهای پایانی خردادماه نتایج
پاالیش را نهایی و اعالم کنند تا بعد از اعالم نتایج ،روند ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی
تامین شده ،آغاز شود.به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی ،نشست بررسی روند پیشرفت تامین اراضی و
اجرای طرح نهضت ملی مسکن دیروز  ۸خردادماه به ریاست «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی« ،محمود
محمودزاده» معاون مســکن و ساختمان و مدیران عامل سازمانهای و شرکتهای تابعه وزارتخانه در بخش
مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد....
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وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری تعرفه های پستی اعالم کرد

تعرفههای پستی  ٢٠درصد افزایش مییابد
5

چرا معدوم سازی؟
5

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰
3

وزیر صمت در جمع خبرنگاران :خودرو گران نمیشود

وضعیت صنعت خودرو کشور قابل دفاع نیست
نوبت دوم

آگهــيمناقـصه

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

بهزاد پرنیان  -شهرداري صدرا

هفتمین روز حادثه متروپل

عزای عمومی در کشور و وجود سه جسد مجهول الهویه
اســتانها  -ایرنا  -بخشهایی از ساختمان  ۱۱طبقه متروپل در آبادان ظهر روز دوم خرداد ریزش کرد
و هیــات دولت به احترام جانباختگان حادثه آبادان و ابراز همدردی با خانوادههای آنان امروز (هشــتم
خردادماه) را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرد.به گزارش گروه اخبار استانها ،در پی ریزش این
ساختمان تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شده و در حال ریزشبرداری و عملیات جست و جو برای
یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار هستند و عملیات آواربرداری با حساسیت و شتاب بیشتر ادامه دارد.
بر اساس اعالم معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان امروز گفت :آمار جانباختگان حادثه ریزش ساختمان
متروپل آبادان با پیدا شدن یک جسد دیگر از زیر آوار به  ۲۹نفر رسید.امروز شایعه بیرون آوردن یک نفر
با عالئم حیاتی از زیرآوار ساختمان متروپل و انتقال وی به بیمارستان نیز توسط فرماندار آبادان تکذیب
شد.اخبار این حادثه در پرونده خبری حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان قابل دسترسی است.
رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد

تامین کیتهای غربالگری آبله میمونی در انستیتو پاستور
رئیس انستیتو پاستور ایران از تامین کیتهای غربالگری آبله میمونی خبر داد و گفت :دانشگاههای علوم
پزشــکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشــات غربالگری ،نمونهها را برای بررسی
تکمیلی به انستیتو پاستور ارسال خواهند کرد.به گزارش ایسنا ،دکتر رحیم سروری در این باره گفت :با
توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص
مولکولی کشور جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی ،انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه
اورتوپاکس ویروس را طراحی نموده و آماده توزیع به آزمایشــگاههای منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور
اســت.وی افزود :دانشگاه های علوم پزشــکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات
غربالگری ،نمونهها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال خواهند کرد.سروری همچنین
تاکید کرد :انستیتو پاستور ایران از زمان شروع پاندمی کرونا نیز مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی
کووید ۱۹-را به عهده داشت و ضمن تدوین پروتکلهای تشخیص و آموزش دانشگاههای علوم پزشکی،
مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور را نیز بر عهده داشت.
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مسمومیت دانشجویان ویروسی نیست
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نتیجه بررسیهای دانشجویانی
که چندی پیش در خوابگاه دچار مشکالت گوارشی شده بودند ،گفت:
موارد مسمومیت غذایی زیاد داریم ،به ویژه در مکانهای تجمعی و در
این فصل زیاد دیده میشــود .غالبا هم بحث مسمومیت غذایی است
و بحث ویروســی بودن مطرح نشده است.حیدری همچنین در پاسخ
به ســوالی درباره هپاتیت ویروسی جدیدی که مطرح شده ،گفت :این
موضوع چیزی نبوده و رد شده است .از این شایعات زیاد است .به عنوان
مثال آبله میمونی را آنقدر زیاد کردند که همه فکر کنند به سمت یک
پاندمی دیگر میرویم .درحالی که چیز مهمی نیســت و در کل جهان
 ۳۲۰مورد دیده شده که بعد از چند هفته هم بهبود مییابد .انگار ایجاد
التهاب در جامعه برای برخی لذت شده است .باید توجه کرد که وزارت
بهداشت به شدت روی هر اتفاقی حساس است.حیدری درباره وضعیت
افزایش فشار خون و دیابت در کشور ،گفت :مطالعه ای را در این موارد
هر چند ســال یکبار انجام میدهیم که مطالعه ما نشان داده در سال
 ۱۴۰۰نسبت به ســال  ۱۳۹۵دیابت حدود  ۴درصد افزایش داشته و
فشار خون هم افزایش داشته اســت .به طوریکه در سال ۲۶ ،۱۳۹۵
درصد افراد باالی  ۱۸سال به فشار خون مبتال بودند که در سال ۱۴۰۰
به  ۳۰درصد رسیده است.وی افزود :همچنین در سال ۱۰.۸ ،۱۳۹۵
درصد افراد باالی  ۲۵سال دیابت داشتند که در  ۱۴۰۰به  ۱۴.۹درصد
رســیده است .در عین حال به دلیل ســبک زندگی در هر دو بیماری
وضعیت کشور خوب نیست .در دوران کرونا هم مراجعات این بیماران
کاهش یافت و مراقبتها نیز کم شد .یکی از اهداف ما در شرایط کنونی
توجه بیشتر به مراقبتهای بیماران مزمن و بحث غربالگری ها است که
بنا داریم امســال برنامه غربالگریها را در دیابت ،فشار خون و سرطان
بیشتر توسعه دهیم تا در مراحل اولیه شناسایی انجام شود.
ثبت کم ترین مرگ های کرونایی در ایران

 ۲فوتی در شبانه روز گذشته
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در شبانه روز گذشته  ۲بیمار کرونایی در
کشور فوت شدند.به گزارش خبرنگار مهر ،تا دیروز  ۸خردادماه ۱۴۰۱
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۷۵ ،بیمار جدید مبتال به
کووید  ۱۹در کشــور شناسایی و  ۳۲نفر از آنها بستری شدند.مجموع
بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۳۱هزار و  ۵۶۲نفر رسید.
در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۲ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری بــه  ۱۴۱هزار و  ۳۰۸نفر
رســید.در شبانه روز گذشته در همه اســتانها به جز تهران و گیالن،
مرگ و میر صفر گزارش شــده اســت.تا کنون  ۷میلیــون  ۴۶هزار و
 ۱۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده
انــد ۵۶۱.نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

همکار گرامی
جناب آقای حیدرخانی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرگرامیتان را به شما تسلیت
عرض نموده برای آن مرحوم مغفور غفران الهی و برای شــما و
بازماندگان محترم صبر جمیل آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی عج

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

سردار جاللی مطرح کرد؛

لزوم تقویت رصدخانه تهدیدات صوتی کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت :در اختیار
داشتن مرکزی توســعه یافته برای رصد و پایش تمام
فعالیتهای تهدیدزای دشــمن در حوزه ارتعاشــات و
اصوات ضروری است.به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار
غالمرضا جاللی در هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی
ایران که با حضور متخصصان ،اســاتید و کارشناســان

گزیده خبر
امیرآبادی فراهانی:

منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیسجمهور
هستیم
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت :هیئت رئیســه از
نمایندگان خواست برای اســتیضاح صبر کنند شاید
رئیسجمهور خــودش کابینه را ترمیم کند ،البته این
دولت بــا دولت قبل قابل قیاس نیســت اما انتظار ما
بیشتر است.به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد امیرآبادی
عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی در برنامه جهانآرا با موضوع بررسی
عملکرد دوســاله نمایندگان یازدهمین دوره مجلــس گفت :گاهی یک وزیر یا
نماینده که هر کدام اهل شــهر و استانی هستند ،تمایل دارند برای همان شهر
و اســتان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه
حاکم باشد در نظام بودجهریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.وی ضمن انتقاد از
برخی خصوصیســازیهای غلط تاکید کرد :در بحث خصوصیسازی ،به عنوان
مثال یک واحد پتروشــیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است
میگیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط میدهند؛ تا روند حاکم این چنین باشد،
تأمیــن  ۱۳۰هزار میلیارد تومان از محل فــروش اموال تملیکی دولت ،محقق
نمیشود.امیرآبادی تصریح کرد :اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند
کــه کمک کنند و یک دولــت انقالبی روی کار بیاید و مجلــس و دولت برای
حل مشکالت هماهنگ شوند ،خوب اســت؛ ولی اگر سبب شود بحث نظارتی
نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست .قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف
دارند.عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به موضوع اصالح
سیاست ارز دولتی بیان کرد :در قانون حذف ارز ترجیحی ،اختیاراتی را به دولت
دادهایم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند .اینطور
نیست که اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و حقوق مردم
ضایع شود ،نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان میشوند.وی ضمن اشاره
به عملکرد دولت یادآور شــد :به نظرم الزم اســت سه چهار وزیر ،یک معاون و
چند استاندار تغییر کنند ،چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد
کافی بوده است .هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر
کنند شاید رئیسجمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند .نمایندگان ،روی
عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه
نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.امیرآبادی در رابطه با طرح شفافیت گفت:
بنده جزء نویسندگان طرح اولیه شفافیت بودم و اولین نفر هم محمدباقر قالیباف
آن را امضا کرد .البته برخی مخالفان دالیلی داشتند اما آنها مخالف اصل شفافیت
نبودند .معتقدم اصل بر شفافیت است و بقیه فرع است .طرح شفافیت قوای سه
گانه نیاز به  ۱+۵۰رأی دارد نه دو ســوم نمایندگان!عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :مقرر شده که در امور صنفی ،مجلس ابتدا رأیگیری
کند که آیا میخواهد درباره آن مســئله رأیگیری شفافی داشته باشد یا نه که
رأی در مورد اول ،شــفاف خواهد بود یعنی مشــخص میشود کدام نمایندگان
موافق و کدام مخالف شفافیت هستند.
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علوم صوتی در دانشــگاه امیرکبیر برگزار شــد ،ضمن
گرامیداشت سوم خرداد ،سالروز حماسه فتح خرمشهر
اظهار داشت :آزادسازی خرمشهر ،نمادی از یک پیروزی
قاطع و یک دستاورد نظامی در دوران دفاع مقدس بود.
اما نکتهای که در این میان حائز اهمیت است توجه به
این دســتاورد به عنوان نماد سیاسی و ارزشی است .از
همین روســت که باید بررسی کنیم که فتح خرمشهر
چه دســتاورد و پیامهایی دارد.رئیس ســازمان پدافند
غیرعامل کشــور ادامه داد :باید بدانیم که دســتاورد
حماسه آزادســازی خرمشهر نه محدود به دوران دفاع
مقدس بلکه پیامی به تمــام دورانها و آن هم مربوط
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به همه حوزهها و فعالیتهای ما حتی حوزههای علمی
است .از همین روست که رهبر عزیزمان فرمودند که «
خرمشهرها در راه است».سردار جاللی ادامه داد :برای
درک عظمت و اهمیت دستاورهای حماسه سوم خرداد
باید ابتدا نگاهی به آنچه در دوران دفاع مقدس و پس از
اشغال خرمشهر اتفاق افتاد بیندازیم .در زمانی که ارتش
رژیم بعث عراق با استفاده از خال ناشی از عدم آمادگی
و انسجام قوای نظامی دست به تسخیر خرمشهر زد بنی
صــدر رئیس جمهور بود و تحت تاثیر نوع تفکراتش به
دنبال طرح ریزی عملیات نظامی کالســیک بدون در
نظر گرفتن شــرایط جنگ در آن زمان بود .هدف بنی
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صدر پیروزی قاطع در این عملیاتها و تثبیت جایگاه
سیاســی اش بود اما در تمام این عملیاتها شکســت
خورد.وی افرود :پس از این شکســت ها ،بنی صدر به
بن بست نظامی رسید و تالش کرد شرایط را به سمت
مذاکره و امتیــاز دادن برای پایان جنگ ببرد .اما تفکر
بسیجی که تربیت شــده مکتب امام (ره) بود با تغییر
راهبرد و خروج از قواره جنگ کالسیک و فراهم کردن
زمینه اتحاد ســپاه و ارتش و اعتماد به حضرت امام و
باور قلبی و ایمانی به دســتورات ایشان مبنی بر لزوم
شکســت حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر ،با تکیه بر
ظرفیتهای داخلی و بــاور به جوانان و اعتماد به آنها،
توانســت معادالت جنگ را برهم بزند.رئیس ســازمان
پدافند غیرعامل کشــور با بیان اینکــه این راهبرد نه
فقط برای آن زمان بلکه برای همه دورانهاست ،تصریح
کرد :در واقع فتح خرمشــهر ،برای ما این منطق و باور

را به ارمغان آورد که ما میتوانیم بدون وابســتگی و با
تکیه بر ظرفیتهای درونزا با اســتراتژیهای خاص با
توجه به شــرایط خودمان از پس هر بحران و شــرایط
ســختی برآییم.به گفته سردار جاللی ،در واقع حماسه
سوم خرداد به ما میگوید در شرایط امروز هم میتوانیم
از همین راهبردها اســتفاده کنیم .چارچوبها و اصول
ما درســت و صحیح اســت و پایداری آن در طول ۴۰
سال گذشته کام ً
ال به اثبات رســیده است.وی با بیان
اینکــه تجربه دفــاع مقدس و حماســههایی همچون
خرمشهر سبب شد تا جمهوری اسالمی ایران به سطح
کم نظیری از بازدارندگی دســت یابد کــه روز به روز
در حال تقویت اســت ،اظهار داشت :نمونه این قدرت
بازدارندگی را در استیصال آمریکاییها در پاسخ نظامی
به ایران پس از سرنگون کردن هواپیمای فوق پیشرفته
جاسوسی آمریکایی شاهد بودیم.رئیس سازمان پدافند
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غیرعامل کشــور با بیان اینکه راهبرد دشمن مبتنی بر
فشــار همه جانبه مادون جنگ نشان دهنده موفقیت
بازدارندگــی ما در این حوزه اســت ،تصریح کرد :البته
این بازدارندگی نیازمند بهروزرسانی ،تقویت و پاسداشت
است.سردار جاللی با بیان اینکه ما در پدافند غیرعامل
با توجه به نوع تهدیدات ،تمرکزمان را بر حوزههای بین
رشتهای معطوف کردهایم ،گفت :حوزه علوم صوت نیز
میتواند به عنوان یکی از علوم بین رشــتهای ،تعامالت
خوب وگستردهای با مباحث مربوط به پدافند غیرعامل
داشته باشد.وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل تمرکز
بر رصد تهدیدات و آســیب پذیریهای خودی ،رصد
تحرکات دشمن نسبت به هر حوزه و تشخیص و هشدار
تهدیدات اســت ،توضیح داد :طبیعتاً این تهدیدات در
حــوزه صوت نیز میتواند کارکردهای مشــترکی بین
حوزه پدافند غیرعامل و حوزه صوتی ایجاد و دنبال کند.

بخشنامه وزیر کشور به استانداران

بهرهبرداری از ساختمانهای غیرایمن متوقف شود

وزیر کشــور تاکید کــرد :اســتانداران با ظرفیتهــای قانونی،
بهرهبرداری از ساختمانهای ناایمن را متوقف کنند.به گزارش گروه
سیاسی خبرگزاری فارس ،احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه
ای خطاب به استانداران سراسر کشور ،بر لزوم رعایت مقررات ملی
ساختمان ،ضوابط شهرسازی ،ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت
و سازها تاکید کرد.وی در این بخشــنامه از استانداران خواست،
با اســتفاده از ظرفیت هــای قانونی ،ضمن برخــورد با تخلفات
ساختمانی ،از بهرهبرداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.
در بخشنامه وزیر کشور آمده است:
حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال های اخیر از
جمله حادثه برج متروپل در آبادان ،لزوم توجه و نظارت مسئوالن
و ســازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی
مراحل ســاخت و ساز ،بیش از پیش ضروری ساخته است.وی در
این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس
جمهوری محترم ،با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود از جمله
سازمان های نظام مهندسی ،شهرداری ها ،دهیاری ها ،بخشداری
ها ،اتحادیه های صنفــی ،ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دادگستری و سایر دســتگاه های ذیربط ،نسبت به پیشگیری از
حوادث مشــابه اقــدام کنند.نائب رئیس شــورای عالی مدیریت
بحران ،تصریح کرده است :رعایت مقررات ملی ساختمان ،ضوابط
شهرســازی و اصول فنی ،ایمنی و بهداشــتی در تمامی مراحل
طراحی ،صدور پروانه ،اجرا ،پایان کار و بهرهبرداری از ســاختمان
توسط مالک ،مهندس طراح ،پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت
بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
وحیدی همچنین بر انجام اقدامات الزم برای بررسی ،آسیبشناسی
و رفع ایرادهــای احتمالی فرآیندهای موجــود نظارت و کنترل
ساختوســازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان
بالفاصله پــس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط
و مقررات و عدول از مفاد پروانه ســاختمان ،تاکید کرده است.در

این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان،
رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع ،هادی و تفصیلی) مصوب،
مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان ،توسط
مراجع صدور پروانه مالک عمل قرار گیرد.وزیر کشــور با تاکید بر
اینکه در بررسیهای پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای
ماده ( )۱۰۰و ماده ( )۹۹قانون شــهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا
تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ســاختمان از طریق پرداخت
جریمه جبران نشود ،افزوده است :همچنین با تغییر نوع استفاده و
بهرهبرداریهای غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق
تبصره ( )۱ماده ( )۱۰۰برخورد قانونی الزم صورت پذیرد.وحیدی

با اســتناد به جزء ( )۵بند (ض) ماده ( )۱۴قانون مدیریت بحران
کشور (مصوب  )۱۳۹۸و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات
ایمنی در ســاختمان های در حال بهره برداری ،خاطرنشان کرد:
ادارات راه و شهرســازی استان مکلفند «ارزیابی ایمنی ساختمان
هــای مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی
کالن شهرها در برابر آتش سوزی ،زلزله ،فرونشست و فروریزش
زمین انجام دهند».وی همچنین وفق بند ( )۱۴ماده ( )۵۵قانون
شهرداری تاکید کرد :پس از شناســایی ساختمانهای ناایمن و
پرخطر ،شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهرهبرداری
از ساختمان ناایمن هشدارهای الزم را بهصورت رسمی و با تعیین

مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابالغ کند.در بخشــنامه وزیر
کشور تصریح شده اســت پس از پایان مهلت تعیینشده و عدم
اقدام مالک به رفع خطر ،شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی
برای جلوگیری از فعالیت و بهرهبرداری از این قبیل ساختمانها
اقدام کند .وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث
مشابه و کسب آمادگی الزم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای
جزء  ۲-۳بند (د) ماده ( )۱۴قانون مدیریت بحران کشــور مبنی
بر توسعه ایمنی ،اطفاء حریق ،جستوجو و نجات آسیبدیدگان
از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعالســازی ستادهای مدیریت
بحران در شهرداریها و ارائه آموزشهای الزم به دستاندرکاران
امر ،تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحرانها و حوادث
احتمالی ،و نیز توســعه تجهیزات و ماشــینآالت موردنیاز برای
شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شوراهای اسالمی شهر
و اجرای آن ،تاکید کرده است.وی در این بخشنامه خواسته است
مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمانهای بدون پایان
کار با اولویت ساختمانهای بلندمرتبه ،مهم و عمومی اقدام و در
صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی ،پایداری و
استحکام بنا ،با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس
ناظر ،گزارش تخلفات این قبیل ساختمانها را سریعاً برای صدور
رأی مقتضی به کمیســیونهای ماده  ۱۰۰ارجــاع دهند.در این
بخشنامه تاکید شــده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه
و با اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود ازجمله سازمانهای
نظاممهندسی ،شهرداریها ،دهیاریها ،بخشداریها ،اتحادیههای
صنفی ،ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دادگستری و سایر
دستگاههای ذیربط ،نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات
الزم را انجــام دهند.نائب رئیس شــورای عالــی مدیریت بحران
خاطرنشان کرده است :چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری
از تخلفات ســاختمانی یا بهرهبرداری از ساختمانهای ناایمن به
همکاری نیروی انتظامی و دادگســتری با دستگاههای اجرایی از
جمله شهرداریها نیازباشد ،هماهنگی الزم انجام شود.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره):

مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)
الگوی همبستگی ملی است
مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره) الگوی همبستگی ملی است
تهران  -ایرنا  -دبیر ســتاد مرکزی بزرگداشــت سالروز ارتحال
حضرت امام خمینی(ره) ،این مراســم را الگوی همبستگی ملی
و دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی دانست و گفت :باید فراتر از
احترام برای زائران ایثار کنیم.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا،
محمدعلی انصاری در جلســه ســتاد مرکزی بزرگداشت سی و
سومین ســالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی با تسلیت
ایام شــهادت امام جعفرصــادق (ع) گفت :امروز کشــور عزیز
اســامی ما داغدار حادثه تلخ و جانکاهی از یک اتفاق ناگوار در
خوزستان است؛ به همین مناسبت هیأت محترم دولت امروز را
در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرده اند.دبیر ستاد مرکزی
بزرگداشــت امام خمینی(ره) افزود :همه ما داغدار و عزادار این
حادثه هســتیم .این حادثه و حوادثی از این دست بسیار تلخ و
جانکاه اســت .امیدواریم که داغ این حادثه دل های داغداری را
که این روزها در غم عزیزان خود نشستهاند به صبوری همراهی
کند و خداوند متعال مجروحان این حادثه را شــفا عنایت کند؛
رسیدگی و حضور به موقع مسئولین اعتماد را به مردم خوزستان
و کشور بر میگرداند و تا شــاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری
نباشیم.وی با اشاره به برنامه دستگاههای متخلف و میثاق با امام
راحل اظهار داشت :شــب  ۱۴خرداد از سخنان ریاست محترم
جمهور اســتفاده خواهیم کرد که بــه دالیلی از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت .نگاه و افکار جهانی متوجه حوادث کشــور به
ویژه این مراسم بزرگ است که آیا ملت ایران و وفاداران به امام
در این عرصه چه میزان عالقه و ایمان خود را نســبت به امام و
مکتب امام به نمایش میگذارند.دبیر ســتاد مرکزی بزرگداشت
امام خمینی(ره) با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی
بر برگزاری باشکوه این مراسم و رعایت مسائل بهداشتی ،گفت:
امیدواریم روز  ۱۴خرداد روز همبســتگی ملی ،میثاق با امام و
بیعت با مقام معظم رهبری باشــد .مقدمات کار انجام شــده و
از همت همه دولتمردان ،اســتانداران و افرادی که به نوعی در
این حرکت بزرگ نقش داشــتهاند قدردانی می کنیم.انصاری با
تاکید بر برنامه ریزی صحیح و دقیق صورت گرفته برای برگزاری
مراســم بزرگداشت ارتحال امام عنوان کرد :این مراسم باید الگو
و نمونهای از همبســتگی ملی و شعار ملی و دفاع از آرمانها و
ارزشهای ناب انقالب اسالمی باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
بر اساس گزارش مرکز آمار؛

کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰

نرخ بیکاری در سال گذشته برابر با  ۹.۲درصد بوده که نسبت به سال  ۱۳۹۹کاش ۰.۴
واحد درصدی را نشــان می دهد .با این وجود کاهش  ۰.۴درصد نرخ مشــارکت در این
بازه زمانی موید این موضوع اســت که کاهش نرخ بیکاری را نمی تواند به عنوان بهبود
شرایط بازار کار قلمداد کرد.به گزارش اقتصادآنالین؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ،بررسی
نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان میدهد که  ۹.۲درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی روند
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص ،نسبت به سال قبل ( ۰.۴ ، )١٣٩٩درصد کاهش یافته است.در سال
 ،١٤٠٠به میزان  ٤٠,٩درصد جمعیت  ١٥ســاله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران
قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ( ٠.٤ )١٣٩٩درصد
کاهش یافته است.بنابراین هر چند نرخ بیکاری در سال گذشته کاهش یافته بود اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت در این
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بازه زمانی ،این موضوع را نمی تواند ناشی از بهبود بازار کار و افزایش اشتغال قلمداد کرد.جمعیت شاغلین  ١٥ساله و بیشتر
در ســال  ،١٤٠٠برابر با  ٢٣میلیون و  ٤٤٧هزار نفر بوده که نســبت به سال قبل بیش از ١٨٠هزار نفر افزایش یافته است.
بررســی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشــان میدهد که در سال  ،١٤٠٠بخش خدمات با  ۴۹.۸درصد بیش¬ترین
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با  ٣٣.٨درصد و کشاورزی با ۱۶.۳درصد قرار
دارند.نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ســاله حاکی از آن اســت که  ۲۳.۷درصد از فعاالن این گروه سنی در سال  ١٤٠٠بیکار
بودهاند .بررســی تغییرات ســاالنه نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این نرخ نسبت به سال قبل ( )١٣٩٩تغییری نداشته
است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨تا  ٣٥ساله در سال  ١٤٠٠نشان میدهد که  ۱۶.۵درصد از جمعیت فعال این گروه
سنی بیکار بودهاند .این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به سال  ،١٣٩٩به میزان
 ۰.۲درصد کاهش یافته است.بررسی سهم جمعیت  ١٥ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال ١٤٠٠نشان میدهد که
۱۰.۲درصد جمعیت شاغل ،به دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از
 ٤٤ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این در حالی است که  ٣٧.٨درصد از شاغلین  ١٥ساله و
بیشتر ٤٩ ،ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.همچنین این نتایج گویای آنست که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور
بطور متوسط  ٤٣,٥ساعت در هفته کار کردهاند.

وزیر راه و شهرسازی اعالمکرد؛

پایان خرداد؛ اعالم نتایج پاالیش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن
تهــران -ایرنا -وزیر راه و شهرســازی گفت :ضــرورت دارد
تا اســتانها قبل از روزهای پایانــی خردادماه نتایج پاالیش
را نهایــی و اعــام کنند تا بعد از اعالم نتایج ،روند ســاخت
واحدهای طرح نهضت ملی مســکن در اراضی تامین شــده،
آغاز شــود.به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی ،نشست
بررسی روند پیشرفت تامین اراضی و اجرای طرح نهضت ملی
مسکن امروز  ۸خردادماه به ریاست «رستم قاسمی» وزیر راه
و شهرسازی« ،محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان
و مدیران عامل سازمانهای و شرکتهای تابعه وزارتخانه در
بخش مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد.در این نشست،
اســتانها به شکل وبیناری در جلسه حضور یافتند و به ارایه
گزارشی از روند تامین اراضی و پیشرفت اجرای طرح نهضت
ملی مسکن در استان خود پرداختند.در این جلسه اعالم شد
که اراضی  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار واحد طرح طرح نهضت ملی
مسکن تامین شده است.
پایان خــرداد؛ اعالم نتایج پاالیــش متقاضیان طرح
نهضت ملی مسکن
وزیــر راه و شهرســازی در این نشســت اظهار کــرد :پایان
خردادماه جلسه شــورایعالی مسکن با حضور رییسجمهور
برگزار میشود و در آن جلسه اســتانها روند تامین اراضی،
اجرا و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را گزارش میکنند.
قاســمی با تاکید بر اینکه هماکنــون اراضی قابلمالحظهای
آماده بارگذاری واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی است،
گفت :ضرورت دارد تا استانها قبل از روزهای پایانی خردادماه

را داشته باشند.
 ۸میلیون مستاجر در کشور داریم
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به اینکه وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت برای ساخت
واحدهای مسکونی اقشــار کمدرآمد مسئولیت دارد ،توضیح
داد :در حــال حاضر ،حدود  ۸میلیون مســتاجر و  ۸میلیون
جوان در کشــور وجود دارد که باید برای این اقشار واحدهای
مسکونی مناســب تولید و امکانی ایجاد شود تا طرح نهضت
ملی مســکن در اســتان نیاز بخش عمدهای از متقاضیان را
پاسخ بدهد.وی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را امکانی برای
اشــتغالزایی و ایجاد امید در کشور عنوان کرد و گفت :طرح
نهضت ملی مســکن کاری جهادی و انقالبی است و ضرورت
دارد تا با این رویکرد کارها انجام بشود.

نتایج پاالیش را نهایی کرده و اعالم کنند تا بعد از اعالم نتایج
پاالیش ،روند ســاخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در
اراضی تامین شده ،آغاز شود.
کلنگزنی  ۴۴۰هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن
عضو کابینه دولت ســیزدهم با یــادآوری اینکه حدود ۴۴۰
هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن طی ماههای گذشته و

اگر نظام یارانهای اصالح نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟

قیمت مسکن فعال باال نمیرود

یک کارشناس بازار مســکن گفت :حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم
نهادههای ساختمانی شود ،در کوتاهمدت به رشد قیمتها در بازار مسکن منجر
نخواهد شد اما اگر روند افزایش قیمت دالر و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن
نیز در بلندمدت تاثیر میپذیرد.حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
مسکن از مجموعهی کاالها و خدمات شــامل زمین ،نیروی انسانی ،خدمات و
نهادههای ســاختمانی تشکیل میشود .بخشی از نهادههای ساختمانی از حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانــی تاثیر میگیرد ولی به طور مثال در شــهر تهران که قیمت
متوســط هر متر خانه حدود  ۳۴میلیون تومان است ،این اقدام در کوتاه مدت
تاثیر چندانی ندارد.
بازار مسکن لزوما همسو با تورم پیش نمیرود
وی افزود :قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی ســنگین در کشــور
مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته
بود .حــذف ارز دولتی مجددا میتواند روی قیمتها تاثیرگذار باشــد و بخش
ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم ،یکسان
پیش نمیرود.محتشــم یادآور شد :سال گذشــته تورم حدود  ۴۰بود ،در حالی
که رشد قیمت مســکن در تهران به  ۱۶درصد رسید .پیشبینی من این است
که امســال هم این روند ادامه مییابد؛ اما اگر قیمــت ارز و تورم مرتبا افزایش
یابد مجموعه کاالها و خدمات مرتبط با بخش مســکن نیز دچار رشــد قیمت
میشود که احتمال افزایش قیمت مســکن در آینده وجود دارد.این کارشناس
بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد :وقتی ارز چندنرخی میشود طبیعتا
یک طبقهبندی در قیمت کاالها و خدمات به وجود میآید که برای اقتصاد خوب
نیست .یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند .وقتی دالر
چندنرخی میشود قیمت تمام شدهی یک سری از کاالها بیشتر و برخی کاالها
کمتر میشود.وی گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی مختص کاالهای ضروری بود .ابتدا ارز
ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و ســپس در جریان اصالح نظام یارانهای
ارز  ۴۲۰۰تومانی اقالم اساسی نیز حذف شد .برخی کارخانه های تولیدی برای
واردات دســتگاهها یا نهادههای خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب
میشــد استفاده میکردند و در نتیجه کاالی آنها با قیمت تمام شده پایینتری
تولید میشــد امــا از آن طرف تورم افزایش مییافت کــه نوعی تناقض در این
فرآیند را نشان میداد.عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران تاکید
کرد :دولت باید کنترل میکرد که اگر شرکتی از ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
استفاده کرده ،محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما
این اتفاق به دالیلی رخ نداد.
درآمد به ریال ،خرج به دالر
محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی با قیمت  ۳۰هزار تومانی آن در
بازار گفت :این تفاوت فاحش میتواند منجر به سوءاستفادههایی از طرف دریافت
کنندگان ارز باشد .حاال دولت ،رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما
خانوارها در هزینههای خود دچار مشــکالتی شدهاند .اتفاقی که در حال حاضر
افتاده این اســت که قیمت کاالها با دالر محاسبه میشود ،در حالی که درآمد
مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کاالها افزایش
نیافته است.به گفته وی ،دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد.
حذف ارز ترجیحی ،تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصالحات اقتصادی است
که منجر به مســدود کردن یکی از منافذ رانت میشــود اما باید برای پر کردن
فاصله تورم با درآمدها فکری شود.

در دولت سیزدهم کلنگزنی شد ،گفت :سیاست وزارت راه و
شهرسازی توسعه کالنشهرها نیست ،بلکه ساماندهی سرریز
جمعیتی کالنشــهرها در شهرهای جدید است که این مورد
باید در پاالیشها توســط سایر شهرها مدنظر قرار بگیرد.وی
تصریح کرد :ضرورت دارد تا ســازمان ملی زمین و مسکن با
کمک مالی به استانهایی که تامین اراضی کردهاند در اجرای
فونداســیون کمک کند و استانها نیز در این امر اهتمام الزم

مصالح سیمان و فوالد در خدمت اجرای طرح نهضت
ملی مسکن قرار میگیرد
قاسمی وجود کارخانههای متعدد سیمان و فوالد در کشور را
امکانی برای سرعت دادن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن
عنوان کرد.در این نشست همچنین محمود محمودزاده معاون
وزیر راه و شهرســازی گفت :تمامی استانها باید حداکثر تا
پایان خردادماه پاالیش نهایی ثبتنام متقاضیان را برای شرط
چهارم که سابقه سکونت است انجام بدهند .با توجه به اینکه
نهضت ملی مســکن پروژهای متقاضی محور اســت پاالیش
نهایی و اتصال متقاضیان به پروژهها ضرورت دارد.

اگر نظام یارانهای اصالح نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟

سلطانی :ارز چند نرخی باعث هرج و مرج میشود
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه سیســتم ارز
چندنرخــی باعث ایجاد هرج و مرج در بازار میشــود،
گفت که منابــع دیگری از جمله مالیات اجاره خانهها،
خانهها و خودروهای لوکــس ،ثروتمندان و بنگاههای
بزرگ خصولتی برای اداره کشــور وجود دارد که دولت
به درســتی و به اندازه کافی از آنها استفاده نمیکند.
احسان سلطانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به طور
کلی کارشناسان با ارز دو نرخی مخالف هستند ،هرچند
که اآلن ارز  ١٠نرخی اســت! به طور کلی سیستم ارز
چندنرخی درست نیست و باعث ایجاد هرج و مرج در
بازار میشــود.به گفته وی ارز  ۴۲۰۰تومانی تا حدی
زهــر ارز  ۲۵تا  ۳۰هزار تومانــی را میگرفت و باعث
میشد برخی اقالم اساسی با قیمت پایین تر به دست
مردم برســد .از طرف دیگر ارز دولتی حدود  ۱۵تا ۲۰
درصد ارز ورودی به کشــور بود که در میانگین واردات
کل ،نــرخ ارز موثر را حــدود  ۲۰درصد کاهش میداد
اما حاال بــا افزایش بیش از  ۱۰۰۰تومانی نرخ ارز نیما
و اینکــه نرخ ارز موزون و موثر کشــور هم  ۲۰درصد
باال رفته ،به مردم شوک وارد شد.سلطانی با بیان اینکه
دولت میتواند از منابع دیگری هم استفاده کند ،تصریح
کرد :برای مثال مالیات یک منبع درآمدی مهم اســت.
برآورد میشود چند صد هزار میلیارد تومان اجاره خانه
دریافت میشــود که باید مشمول مالیات شود ،اما این
صاحبخانهها مالیات پرداخت نمیکنند.

ســهم پایین بنگاههای بــزرگ و ثروتمندان از
درآمدهای مالیاتی
همچنین به گفتــه وی  ۲۰بنگاه اول ،بنگاههای رانتی
و خصولتی بــا ســودهای کالن که عمومــا معدنی،
فوالدی ،پتروشــیمی و نفتی هستند ،در سال گذشته
فقط هفت درصد مالیات موثر نســبت به درآمدشــان
پرداخت کردهاند؛ پس مالیات کمی پرداخت میکنند
و باعث میشــود دولت کمبود منابع پیــدا کند .این
کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه سهم ثروتمندان از
افزایش مالیات  ۱۴۰۱فقط پنج درصد اســت ،تصریح
کرد :این همه هیاهو در مجلس برای دریافت مالیات از
خانههای لوکس به وجود آمد اما کل سهم مالیات خانه
و خودروی لوکس و خانههای خالی فقط  ۰.۵درصد از
مالیاتهای امسال اســت.وی افزود :به عبارت دقیقتر
اآلن از بنگاههای پردرآمــد و ثروتمند مالیات دریافت
نمیشود ،اما باالخره کشــور باید با استفاده از منابعی
بچرخد .اآلن  ۵۰تا  ۶۰درصد هزینه خانوارها در تهران
صرف اجاره خانه میشــود ،اما این رقم باید  ۲۵تا ۳۰
درصد باشد .میانگین سهم اجاره مسکن از هزینه خانوار
در دنیا  ۳۰و در روسیه  ۱۲درصد است ،بنابراین سهم
بزرگی از منابع درآمدی کشور بدون پرداخت مالیات در
جیب یک عده است .منابع انرژی هم مفت به بنگاههای
رانتی داده میشود.این کارشناس ادامه داد :نسبت سود

خالص به درآمد فوالد مبارکه در  ۹ماهه اول سال قبل
 ۵۱درصد بوده اســت ،در حالی که هیچ بنگاه فوالدی
در دنیا بیشــتر از  ۱۰درصد ســود ندارد .این بنگاه با
این ســود عظیم فقط  ۱۰درصد مالیات میدهد .اگر
گفته میشود غذای مردم که صاحب کشورند ،باید به
قیمتهای جهانی باشد ،این استدالل باید برای خوراک
بنگاههای رانتی هم صدق کند.
نیروی کار بیشترین یارانه را به اقتصاد میدهد
ســلطانی همچنین تاکید کرد :در شرایطی که دولت
ناچار اســت همه قیمتها را واقعی کند ،باید حقوق و
دستمزد را هم واقعی کند .اآلن باالترین یارانه در کشور،
یارانهای اســت که نیروی کار به اقتصاد میدهد.بر این
اساس به گفته این کارشــناس اقتصادی ،در شرایطی
که دولت منابع ندارد ،مالیات دریافت نمیکند و منابع
کشــور را مفت به بنگاههای خصوصــی ارائه میکند،
مشــخص اســت دچار کســری بودجه میشود .کل
ارزی که صرف واردات نهادههای دامی میشــد حدود
ســه تا چهار میلیارد و برای روغن حدود  ۱.۵میلیارد
دالر بود که با افزایش در ســال جاری ممکن است به
حدود سه میلیارد دالر برسد؛ یعنی در مجموع هفت تا
هشت میلیارد دالر بودجه صرف واردات این چند قلم
کاالی اساسی میشد .وی با بیان اینکه در زمان جنگ
اقتصادی شرایط فرق میکند

وزیر کار؛

اگر افزایش  ۵۷درصدی حقوق مشموالن قانون کار اجرا نشود تخلف است
وزیر کار با بیان اینکه افزایش  ۵۷درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار میشوند اجرا شود ،گفت :اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد .تخلف است و ما به این تخلف در
بازرسیهای گستردهای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت ،حجت اهلل عبدالملکی در مورد افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارگران،
گفت :افزایش  ۵۷درصدی حقوق برای تمام کســانی که مشــمول قانون کار هســتند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشــد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسیهای
گستردهای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.وی ادامه داد :آمارها در تامین اجتماعی بیانگر این است که این مهم برای اغلب کارگران اجرا شده و به دلیل اینکه لیستهای
مربوطه به فروردین ماه را آخر اردیبهشت ماه دریافت کردیم افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده بنابراین
برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :کارگرانی که مشمول قانون کار میشوند میتوانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷
درصدی حقوق را اجرا نمیکند شکایت کنند.
آگهی ابالغ اخطاریه ماده-101اموال منقول کالسه 140004031051004880/1 :

بدینوســیله بــه نفیســه بابائی ومریــم بابائــی و فاطمــه بابائی و ســلیمه صمیمی بدهــکار پرونده کالســه
 140004031051004880/1که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر سند ازدواج
شماره  4800مورخه 1361/06/07دفترخانه ازدواج شماره  37و طالق شماره  11شهر کرج استان البرز بین شما و
معصومه اخالصی مبلغ چهارده هزار تومان وجه رایج کشور به نرخ روز بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح
می باشد در خصوص پرونده اجرائی کالسه فوق برابر گزارش مورخ 1401/02/21کارشناس رسمی دادگستری خط
تلفن همراه بشماره  09123605923به مبلغ  134/000/000ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور
معترض باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد
هیات ســه نفره کارشناسی به مبلغ  9/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناس تجدید نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
م الف /784ف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 140004031051004880/1 :
بدینوســیله به نفیســه بابائــی ومریم بابائــی و فاطمه بابائی و ســلیمه صمیمــی بدهکار پرونده کالســه
 140004031051004880/1که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر سند
ازدواج شماره  4800مورخه 1361/06/07دفترخانه ازدواج شماره  37و طالق شماره  11شهر کرج استان البرز
بین شما و معصومه اخالصی مبلغ چهارده هزار تومان وجه رایج کشور به نرخ روز بدهکار می باشید که بر اثر
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ میگردد
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب میشود فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
م الف /754ف
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گزیده خبر
حضور همراه اول در نمایشگاه کار دانشگاه
تهران با هدف جذب نخبگان
همراه اول با هدف حمایت از فرآیند جذب بدون واسطه نخبگان دانشگاهی،
در نمایشــگاه کار دانشگاه تهران حضور مییابد.نمایشــگاه کار هیبریدی
دانشگاه تهران از دیروز یکشــنبه  ۸خرداد تا  ۱۰خرداد  ۱۴۰۱در پردیس
فنی این دانشگاه ،با هدف جذب نیروی متخصص و بااستعداد در شرکتهای
بزرگ و معتبر ایران برگزار میشــود و میزبان کارجویان و فارغالتحصیالن
است.همراه اول بهعنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با حضور
در این رویداد که اصطالحا بهشکل «هیبرید» یعنی به دو صورت حضوری
و آنالین برگزار میشــود ،حمایت خود را از رویکرد جذب دانشجویان نخبه
در صنایع کشور اعالم کرده و درصدد جذب نیروهای متخصص در صنعت
تلکام است.این نمایشگاه ضمن برقراری ارتباطی بیواسطه میان بازار کار و
دانشگاه ،فرصت تعاملی مستقیم و رودررو بین کارجویان و دانشجویان نخبه
بــا صنعتگران را فراهم میآورد تا بدون دغدغه به گفتگو درباره فرصتهای
شغلی بپردازند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی:

 ۳۱خرداد ،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه
مالیاتی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز :مدیرکل امور مالیاتی
آذربایجانشــرقی بــا اعالم اینکه آخریــن مهلت ارائه
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
تا  ۳۱خرداد امسال تعیین شده است ،گفت :برخورداری
ت با نرخ صفر و مشــوق مالیاتی ،منوط
از هر نوع معافی 
به ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.عیسی اروج زاده
اظهار کرد :اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی
عملکرد سال  ۱۴۰۰خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی
از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  my.tax.gov.irارســال و مالیات خود را
پرداخــت کنند.وی ،ثبت نام در نظام مالیاتی را پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی
دانســت و افزود :با توجه به اینکه انجام تمام فرایندهای مالیاتی و ارائه اظهارنامه
منوط به ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی می باشد ،توصیه میشود مودیان
در اسرع وقت با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی به آدرس my.tax.gov.ir
نسبت به تکمیل و رفع نقص ثبت نام الکترونیکی خود اقدام کنند.
مدیر درمان استان گیالن:

توسعه و ارتقای مراکر درمانی
محمدپور -گیالن؛ دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیالن
به اتفاق رییس شورای اسالمی کار استان و رییس کانون
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان رشت با دکتر
حســین ابراهیمی مدیر درمان استان پیرامون توسعه ،
تجهیز و ارتقای مراکز درمانی تامین اجتماعی دیدار و
گفتگو نمودند.در ابتدای این دیدار حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر استان با
قدردانی از کادر درمان تامین اجتماعی گیالن اظهار داشت درمان تامین اجتماعی
امید جامعه کارگری برای دریافت خدمات درمانی اســت .ایشــان با بیان اینکه
تشکیالت خانه کارگر به عنوان یک مطالبه گر منصف اقدامات تامین اجتماعی
به ویژه درمان را مورد رصد قرار می دهد گفت توسعه مراکز درمانی به ویژه ارتقا
و تجهیزبیمارستان حضرت رســول اکرم (ص) خواست جامعه کارگری است و
دراین راه همراه مدیریت درمان استان برای تحقق خواسته های جامعه کارگری
خواهد بود.در ادامه نشست خوالگر رییس شورای اسالمی کار استان با بیان اینکه
اقدامات خوبی در راســتای بهبود و ارتقای درمان تامین اجتماعی در استان در
شرف شــکل گیری اســت افزود جامعه کارگری و انجمن های اسالمی کار از
فعالیتها و برنامه هایی که در راه توسعه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان
باشد حمایت می کند .
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان:

استفاده همزمان از امتیاز طرحهای حمایتی
نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت ممکن نیست
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی استان گلستان گفت متقاضیانی که قبال
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند ،امکان استفاده همزمان از امتیاز
طرحهای حمایتی نهضت ملی و قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت را
ندارند.مهندس مهدی ملک با اشاره به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت در خصوص واگذاری زمین یا واحد مســکونی به خانوارها پس از تولد
فرزند سوم و بیشتر ،اظهار داشت :متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر
آنها بعد از تاریخ  1400/۰۸/24باشــد ،میتوانند با مراجعه به قســمت ثبت نام
نهضت ملی مســکن در سامانه طرحهای حمایتی مســکن به آدرس https://
 /saman.mrud.irاقدام به ثبت نام کنند.
با حضور مدیران کشوری واستانی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

نشست تخصصی بررسی زیرساخت های
تجاری گیالن برای حمل و نقل و ترانزیت کاال
به روسیه
محمدپور -گیالن :با عنایت به اهمیت توسعه تجارت
با كشور روسیه و تشكیل كارگروهی با همین عنوان
به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری رییس
سازمان توســعه تجارت كشــور؛ نشست تخصصی
"بررسی زیرساخت های تجاری استان گیالن جهت
حمل و نقل و ترانزیت کاال به روسیه" با حضور مدیران سازمان توسعه تجارت
كشــور و اســتان ،مدیران راه آهن ،گمرك ،نمایندگی وزارت امور خارجه در
اســتان ،راهداری و حمل و نقل جاده ای ،ســازمان صمت گیالن و معاونین
و مدیران بندری و اقتصادی ســازمان منطقه آزاد انزلی در این منطقه برگزار
گردید.در این نشســت شاخص ها و متغیرها ،ظرفیت ها و چالش های پیش
روی افزایــش بهره گیــری از فرصت های حمل و نقل تركیبی در توســعه
مبادالت تجاری و لزوم گسترش تجارت و ترانزیت كاال با استفاده حداكثری
از ظرفیت لجستیكی كشور به خصوص بنادر استان گیالن و منطقه آزاد انزلی
مورد بررســی قرار گرفت و در خصــوص آخرین وضعیت اتصال ریل به بندر
كاســپین و پیش بینی های الزم درخصوص اتمــام عملیات اجرایی بحث و
تبادل نظر انجام شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

رعایت نکنید برقتان قطع میشود

سخنگوی صنعت برق گفت :بر اساس سازوکارهای لحاظ شده ،اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند ،بهگونهای
که میزان مصرف برق آنها نســبت به ســال قبل  ۳۰درصد کاهش نیابد ،برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد.مصطفی رجبی
مشهدی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه طبق ماده  ۲مصوبه هیات وزیران ،همه دستگاههای اجرایی ،بانکها ،نیروهای مسلح و
نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش  ۳۰درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته در طول ساعت کاری روزانه هستند
و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو میشوند ،اظهار کرد :هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاهها را ملزم به کاهش مصرف انرژی کرده است.وی با تاکید بر
اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را در پایان ساعت اداری تا سقف  ۶۰درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند ،گفت :مصرف برق بخش اداری با ابزارهای
هوشمند کنترل می شود و کنترل رعایت دقیق برنامهها توسط ادارهها ،از طریق رؤیتپذیری و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپهای نظارتی در هر شهرستان انجام
میشود.به گفته سخنگوی صنعت برق ،درصورتیکه دستگاههای اداری مصرف خود را متناسب با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند ،در مرحله نخست اخطار دریافت
ت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.رجبی مشهدی تاکید کرد :قبل از شروع فصل تابستان برخورد جدی با ادارات متخلف آغاز
میکنند و در صورت رعای 
میشــود و برای این مهم نیز ســاز و کارهای الزم را لحاظ کردهایم ،از سوی دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت برق الزم است تا همراهی مشترکان در تمام
بخشهای خانگی ،اداری و تجاری بیشتر شود.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از انجام موفقیت
آمیز تعمیرات زیرآبی شــناور راهنمابر هادی  ۹خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع
رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان ،سید احمد
هاشــمی با اعالم این خبر اظهار کرد :به منظور حفــظ و ارتقاء توان عملیاتی
بندر چابهار ،شناور راهنمابر هادی  ۹جهت انجام تعمیرات زیرآبی و بازدید های
بدنه از آب بیرون کشــیده شد.وی افزود :با وجود کمبود تجهیزات تعمیراتی و
عدم وجود فضای مناسب برای تعمیرات شناورهای خدماتی در بندر ،تعمیرات
شــناور فوق توسط متخصصین پرتالش و کارآزموده بندر چابهار به صورت ۲۴
ساعته انجام و در کمتر از  ۴۸ساعت با موفقیت به اتمام رسید و شناور به ناوگان
عملیاتی بندر پیوست.
در مراسم تجلیل از دست اندکاران تعمیرات خط انتقال قدیم قم عنوان شد

دو خط انتقال؛ برگ برندهای برای
کالنشهر قم

در مراسمی از عوامل اجرایی و پشتیبانی عملیات بزرگ
اصالح و تعمیر خط انتقال قدیم آب به قم تجلیل شد.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم،
مهندس حســن بختیاری در آیین تجلیــل از عوامل
اجرایی و پشتیبانی عملیات بزرگ اصالح و تعمیر خط
انتقال آب از ســد  15خرداد به قم گفت :این کار بزرگ که با تالش و همت و
برنامهریزی دقیق و منســجم به انجام رسید یک اطمینان خاطر نسبی از بحث
تأمین آب در شهر قم ایجاد کرد.وی با بیان اینکه  85درصد آب شهر قم توسط
دو خط انتقال تأمین میشود ،اظهار داشت :اگر به هر دلیلی یکی از این دو خط
از مدار خارج شود شــهر بزرگ قم با حساسیتهایی که بر روی آن وجود دارد
دچار تنش میشــود و قطعاً بازخوردهای منفی از خود بر جای خواهد گذاشت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم ضمن قدردانی از همکاران معاونت
بهرهبرداری و توسعه آب ،بخشهای پشتیبانی و تدارکات ،همکاران امور شهرها
و همه پیمانکاران ،کارگران و کارشناسان دخیل در اجرای این پروژه خاطرنشان
کرد :درصدد هستیم از هر کار ویژه و فوقالعادهای که ورای وظایف سازمانی در
شرکت انجام میشود قدردانی داشته باشیم.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهیدشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060316013000183مورخ 1400/12/9
هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک ماهیدشــت تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اســد
گودرزی فرزند شرف به شماره شناسنامه  440صادره از کرمانشاه در
یک واحد دامپروری به مساحت  1300مترمربع پالک فرعی از 198
اصلی قریه دم شمشــه واقع در ماهیدشت خریداری از مالک رسمی
آقای رضا منتظریانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آکهی به مدت  2ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت اول 1401/2/24 :نوبت دوم1401/3/9 :
علی ستار سلیمانی -رئیس ثبت اسناد و امالک

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی قطعی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی را باعث ایجاد گرانی مضاعف در جامعه دانست
و گفت که باید رویه قطعی برق در صنایع اصالح شود و راهکارهای دیگری اندیشید.حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایسنا با
اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق اظهار کرد :قطع برق در صنایع همچون فوالد و سیمان
کل نظام تولید و عرضه را در بخش های مختلف دچار اختالل می کند و آســیب آن به کل اقتصاد کشــور است.وی توضیح داد :ممکن
است برخی تولیدی ها و صنایع به بهانه خاموشی ،تولید را متوقف کنند و محصول خود را نگه دارند که این باعث گران شدن محصولشان شده و به تعبیر دیگر ،یک نوع گرانی
مضاعف در جامعه ایجاد می کند.نماینده شاهین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید رویه قطعی برق در صنایع اصالح شود ،افزود :باید به جای خاموشی صنایع ،راهکارهای
دیگری اندیشید که مهمترین آن جلوگیری از اسراف است؛ در حاضر میزان اسراف در مصرف برق در دستگاه های دولتی بسیار زیاد است و اصال به آن توجهی نمی شود.وی
اضافه کرد :نمونه مصرف بی رویه برق را می توان در دانشگاه ها دید که در طول روز برق کالس های خالی از دانشجو روشن است .پس میتوان همچون کنترل هوشمند برای
چاه کشاورزی ،کنترل هوشمند برای مصرف برق در مجموعه های اداری ،وزارت خانه ها و همه مراکز دولتی و عمومی تعبیه کرد.حاجی دلیگانی در پایان گفت :برای جلوگیری
از خاموشی در واحدهای صنعتی بزرگ هم باید خودشان شرایطی فراهم کنند که برق مورد نیازشان در پیک مصرف تامین شود .وقتی واحدهای بزرگ در سال مثال  ۱۸هزار
میلیارد تومان سود بدست می آورند پس برای آن ها تاسیس نیروگاه مشکلی ندارد.

به نام مردم و به کام پرمصرفها

استاندار کردستان:

ثبت رکورد تعمیرات زیر آبی شناور هادی
در بندر چابهار

باید رویه قطعی برق در صنایع اصالح شود

نگاهی به یارانه آب و اثرات آن برمصرف

گزیده خبر

استاندار کردســتان ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس
جمهور و جذب کامل اعتبارات مصوب سفر دیماه سال
گذشته وزیر نیرو به استان ،سد سیازاخ دیواندره تا پایان
سالجاری به طور کامل آبگیری و مطالبات شهروندان
این شهرستان در این رابطه ،محقق می گردد.به گزارش
روابط عمومی شــرکت آب منطقهای کردستان ،دکتر اسماعیل زارعیکوشا روز
شــنبه  7خرداد  1401در سفری یک روزه به شهرستان دیواندره ،از نزدیک در
جریان مشکالت و موانع سد سیازاخ قرار گرفت و بر تالش برای تکمیل این سد،
در سال جاری تأکید کرد.وی با اشاره به اینکه برای اتمام این طرح  ۲هزار و ۴۰۰
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
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حاجیدلیگانی:

قابل توجه ادارات دولتی

سد سیازاخ در صورت جذب کامل اعتبارات،
امسال به طور کامل آبگیری خواهد شد

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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مطابق آمار رســمی نهادهای اقتصادی ،روزانه رقم قابل توجهی
یارانه آب به هر ایرانی تخصیص مییابد .هدف از پرداخت یارانه به
انرژی در ایران ظاهرا تامین رفاه برای شهروندان است ،اما معموال
در عمــده موارد ،دهکهای درآمدیِ باالتــر ،بیش از دهکهایِ
درآمدیِ پایینتر ،از یارانه آب بهره میبرند .البته این یارانه برای
کاالیی ضروری مانند آب بد نیســت ،امــا وقتی حجم زیادی از
آب مصرفی شــهری مثل تهــران در خانههــای ویالیی صرف
آبیاری درختان و پرکردن اســتخرها می شــود ،باید به موضوع
به شــکل دیگری نگریست.بهگزارش ایسنا ،اهمیت حیاتی آب و
نیاز ضروری همگان به آن موجب شــده است که دولتها با نگاه
حمایتی و تخصیص یارانه ،آن را در اختیار شهروندان قرار دهند.
در ایران نیز در بخشهای گوناگون مصرف آب بهویژه شرب این
رویکــرد از دیرباز حاکم بوده و این در حالی اســت که به جهت
بروز پدیده تغییر اقلیم در ســالهای اخیر منابــع آبی در ایران
دستخوش نوسان های زیادی شده است.مساحت ایران نسبت به
جهان  ١١صدم درصد بود ،اما نســبت آب تجدیدشونده  ٢هزارم
درصد جهان است .یک پنجم متوسط مردم دنیا آب تجدیدپذیر
داریم و یک ســوم کل دنیا ســهم بارندگی در ایران وجود دارد.
 ٨۵درصد مساحت کشور ما اقلیم خشک و نیمه خشک است و
از نظر ســرانه جهانی بارندگی وارد تنش آبی شدهایم .منابع آب
در ایران در طول دهههای گذشــته با سرعتی باورنکردنی خالی
شدهاند و رخدادهای همچون فرونشست زمین ،هجوم ریزگردها،
خشــک شدن تاالب ها و  ...نشــانهها و هشدارهایی جدی برای
ما هستند.این شرایط در شــهر تهران بیش از هر جای دیگر به
چشــم میخورد .آخرین گزارشهای وزارت نیــرو حاکی از آن
اســت که ذخیره آب در مخازن سدهای استان تهران نسبت به
سال گذشته  ۲۸درصد کاهش داشته است .آنگونه که به گفته
مدیرعامل آبفای استان تهران ۱۷ ،درصد آب شرب کل کشور در

تهران مصرف میشــود.این در حالی است که حدود  ۲۰درصد
ک درصد مساحت کشور جای گرفته است .از
جمعیت کشور در ی 
سوی دیگر بنا به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان تهران از ابتدای سال تاکنون استان تهران  ۱۹۰میلیمتر
بارندگی داشــته و تهران پس از ســال ها بار دیگر در فهرســت
شــش استان کشور با تنش آبی قرار گرفته است .اما با جود تمام
این شــرایط وزارت نیرو اعالم کرده اســت با بهرهگیری از تمام
ظرفیتها پایداری آب را حفظ خواهد کرد اما این مسئله منوط
به مشارکت بخشهای مشترکان در مدیریت مصرف آب خواهد

بود .بر اســاس آمار رسمی ۶۰ ،درصد شهروندان تهرانی آب را
مطابق الگو مصرف میکنند ۲۰ ،درصد باالی الگوی مصرف و ۲۰
درصد از آنان دو برابر الگو ،آب مصرف میکنند؛ آن هم درســت
در شــرایطی که کمبود آب بیش از پیش در این شهر نمود پیدا
کرده اســت .داریوش مختاری  -کارشناس ارشد مدیریت منابع
آبی معتقد است :نحوه قیمتگذاری آب یکی از دالیل اصلی نبود
عدالت در بخش تقسیم یارانههای دولتی بوده ،متاسفانه این شیوه
قیمتگذاری منجر شــده به این که مردم به پرمصرفی تشویق
شــوند و در یک کالم ،هرچه بیشــتر مصرف کنند دولت یارانه

تغییر پیشنهاد اروپا برای شکستن طلسم تحریم نفت روسیه

اتحادیه اروپا با بازبینی پیشــنهاد اولیه،
ممنوعیت واردات نفت دریابرد از روسیه
را پیشنهاد کرد و محدودیت واردات از
طریق یک خط لوله مهــم را به تاخیر
انداخت تا نظر موافق مجارستان را جلب
کند و بســته تحریمها علیه مسکو را به
تصویب برساند.به گزارش ایسنا ،منابع
آگاه بــه بلومبرگ گفتند :کمیســیون
اروپا پیشنهاد بازبینی شده را روز شنبه
بــه دولتهای اتحادیه اروپا فرســتاد .بر
اساس پیشنهاد بازبینی شده ،صادرات
نفت روســیه از طریق خط لوله دروژبا
که منبع اصلی واردات نفت از روســیه
به مجارستان اســت ،از تحریم در امان
می ماند.به گفته منابع آگاه ،کشورهای
عضو اتحادیه اروپا واردات نفت دریابرد
از روسیه را در مدت شش ماه و واردات
فرآوردههای نفتی را در مدت هشت ماه
متوقف خواهند کرد.این پیشنهاد فرصت

بیشتری به مجارســتان می دهد تا راه
حــل فنی برای تامیــن نیازهای انرژی
خود پیدا کند .همچنین به نگرانی سایر
کشــورهای محصور در خشکی شامل
اسلواکی و جمهوری چک پاسخ میدهد.
تحت الیحه بازبینی شــده ،بلغارستان
یک دوره مهلت تا ژوئن یا دسامبر سال
 ۲۰۲۴خواهد داشــت و کرواسی برای
واردات نفت گاز خالء از روسیه ،معافیت
خواهد گرفت .کمیسیون اروپا همچنین

پیشــنهاد کرد صادرات مجــدد نفت
روســیه که از طریق خط لوله دریافت
شده اســت به ســایر اعضای اتحادیه
اروپا یا کشــورهای دیگر محدود شود.
همچنین به نظر می رســد کمیسیون
اروپــا دامنــه مقرراتی که بــر خدمات
مربوط بــه حمل نفت به کشــورهای
دیگر تاثیر می گــذارد را محدود کرده
اســت .این الیحه در حال حاضر فراهم
کردن کمک فنی ،خدمات واسطهگری

یا تامین مالی یــا کمک مالی در مدت
شــش ماه پس از تصویب این الیحه را
ممنوع می کند .پیشــنهاد قبلی شامل
هــر خدمات دیگری بود کــه به عنوان
اشــاره به فراهم کردن بیمه برای حمل
نفت تفسیر شــده بود.سفیران اتحادیه
اروپا قرار اســت روز یکشنبه برای بحث
درباره بسته بازبینی شده تحریمها دیدار
کنند .بعضی از کشورهای عضو خواستار
توافق پیش از دیدار روز دوشنبه سران
اتحادیــه اروپا در بروکســل برای بحث
درباره جنگ در اوکراین هستند.بســته
تحریمها نیازمند حمایت همه کشورهای
عضو است .چندین کشور پیش از این با
متمایز کــردن واردات نفت از خط لوله
و نفت دریابرد مخالفت کــرده و آن را
غیرمنصفانه دانسته بودند زیرا به شکل
نامتناسبی تامین نفت آنها را تحت تاثیر
قرار می دهد.

ی بیمحابای انگلیس
کمبود دیزل؛ ثمره تحریمها 

انگلیس مانند کرانه شرقی آمریکا با کمبود شدید سوخت
روبرو شــده که تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین،
آن را تشدید کرده است.به گزارش ایسنا ،ذخایر دیزل و
گازوئیل انگلیس تا آخر فوریه به  ۱.۵۷میلیون تن رسید
که پایینتر از  ۲.۲۳میلیون تن در مدت مشــابه سال
 ۲۰۲۱و پایینترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵
و پیش از ســال  ۲۰۰۸بود.خودروهای سواری انگلیس
یا از دیزل یا از بنزین استفاده میکنند اما حمل و نقل
باری ،خدمات تحویل محلی ،کسب و کارهای کوچک
و ســاخت و ساز همگی به دیزل متکی هستند.مصرف
سوختهایی مانند دیزل بسیار سریعتر از بنزین از دوران
رکود پاندمی کووید بهبود یافته که منعکس کننده رشد
دوباره فعالیت تجاری و ســفرهای بازرگانی در مقایسه
با ســفرهای تفریحی و رفت و آمدهای شــخصی بوده
اســت.طبق آمار رســمی ،مصرف سوختهای تقطیری
در فوریه نسبت به مدت مشابه پیش از دوران پاندمی،
تنها دو درصد کاهش یافت در حالی که مصرف بنزین
 ۱۲درصد کاهش داشــت .در نتیجه نسبت موجودی

سوختهای تقطیری به مصرف ،به دومین رکورد پایین
چند دهه گذشــته نزول کرده که نشــان دهنده افت
شــدید ذخایر است.این کمبود عرضه ،قیمت دیزل در
جایگاههای سوخت را به باالترین رکورد از سال ۲۰۰۸
رســانده است .قیمتهای باال با سرکوب مصرف ،ذخایر
را حفظ می کنند و واردات بیشــتر از خارج را تشویق
می کنند.انگلیس برای تامین  ۴۰درصد از مصرف این
سوختها در سال  ،۲۰۲۱به واردات متکی بود و روسیه

بزرگترین منبع این واردات بود و  ۳۳درصد از واردات
تمامی سوختهای تقطیری و  ۱۷درصد از کل مصرف،
از این کشــور تامین شــد .با توجه به این که واردات
دیزل از روســیه در مقیاس بزرگی انجام نمی شــود،
به راحتی می توان منابع دیگــر را جایگزین آن کرد.
انگلیس اعالم کرده اســت تمامی واردات از روسیه را
در طول ســال  ۲۰۲۲متوقف خواهد کرد .اما دیزل و
گازوئیل کافی از سوی منابع دیگر برای همه کشورهای
اروپایی وجود ندارد تا همزمان بتوانند جای واردات از
روســیه را بگیرند.اگر در تحریمهای برنامه ریزی شده
اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه ،در خصوص سوختهای
تقطیــری که با عرضه محدود در سراســر این منطقه
روبرو هســتند ،موضع مالیمتری اتخاذ نشود ،ریسک
کمبود شــدید در سطح خرده فروشــی وجود دارد.بر
اســاس گزارش رویترز ،آمریکا و انگلیس که پیش از
همه تحریمهایی را علیه دیزل روســیه اعالم کردند،
برای ادامه واردات و اجتناب از وقوع بحران جهانی ،به
اتحادیه اروپا وابسته هستند.

بیشــتری میپردازد.او به ایسنا گفت :به یکباره نمیتوان هزینه
تمامشده آب را از مصرفکننده دریافت کرد و برخی اقشار جامعه
حتما باید زیر چتر حمایتی دولت در بحث یارانهها قرار گیرند .اما
بــه منظور تحقق عدالت در بهره مندی از رویکردهای حمایتی و
هدفمندسازی آنها ضروری اســت برای مشترکانی که بیش از
الگو ،مصرف دارند سازوکاری اندیشیده شود تا خود را به رعایت
و مدیریت مصرف ملزم کنند.این کارشناس ارشد مدیریت منابع
آبــی با بیان اینکه مقوله دیگری کــه در بحث مصرف اثرگذاری
تعیینکنندهای دارد ،فقدان قوانین بازدارنده در حوزه آب است،
اظهار کرد :تجربه نشــان داده است برای نهادینه کردن رفتاری
در جامعه ،عالوه بر فراهم کردن بستر فرهنگی آن ،وضع قوانین
بازدارنــده نیز ضروری و الزم االجراســت .برای برون رفت از این
مشکل و در گام نخست نیازمند واقعی شدن قیمت آب متناسب
با قیمت تمام شــده آن هســتیم .در گام بعدی ضروری است تا
قوانین جامع و بازدارنده در حوزه آب وضع شود.به گفته مختاری
در شــرایطی که با وجود تمامی تنگناهای مالی و دشواریهای
اقلیمی ،عدالت اجتماعی توزیع آب برقرار شــده است ،شایسته
است که شهروندان به ویژه در کالنشهر تهران نیز در نحوه مصرف
این نعمــت عدالت و انصاف به خرج دهند و با درســت مصرف
کردن آن به ســوی برقراری تعادل در محیط زیست گام بردارند.
مختاری اظهار کرد :اکنون که علیرغم هشدارها و اطالعیههای
مداوم به کرات دیده شده که عدهای از پایتخت نشینان همچنان
به هشــدارها بی اعتنا هستند و اخالق و مسئولیت شهروندی را
بهجا نمیآورند .وظیفه تک تک شــهروندان اســت که با نگاهی
همدالنــه ،یکدیگر را بــه مدیریت مصرف آب دعــوت کنند و
مطالبهگر برقراری عدالت اجتماعی در شهر باشند ،چراکه تامین
بیدغدغه آب شــهروندان ،جز با همیاری مستمر آنان ،نهادها و
ارگانهای مختلف میسر نخواهد شد.
وزارت نفت خبر داد:

افزایش بیش از  ۶۰درصدی وصول
درآمدهای نفتی
تهــران -ایرنا -وزارت نفت از افزایش بیش از  ۶۰درصدی وصول درآمدهای
نفتی در فروردینماه و اردیبهشــتماه امســال نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته خبر داد.به گزارش ایرنا از وزارت نفــت« ،علی فروزنده» مدیرکل
روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد :با تالش وزارت نفت و برخالف شایعات
و گزارههای مطرحشده در فضای عمومی جامعه ،وصول درآمدهای حاصل
از صادرات نفت ،میعانات گازی ،گاز طبیعی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروشــیمی در دو ماه نخســت امســال افزایش خیرهکنندهای نسبت به
مدت مشابه پارسال داشته اســت.وی تصریح کرد :مقایسه عملکرد وصول
درآمدهای حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی ،گاز طبیعی ،فرآوردههای
نفتی ،محصوالت پتروشــیمی در دو ماه امســال نســبت به پارسال نشان
میدهد وصول درآمدهای ارزی در فروردینماه و اردیبهشتماه  ۱۴۰۱بیش
از  ۶۰درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.مدیرکل روابط عمومی
وزارت نفت افزود :برای نمونه درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز
شده در دو ماه نخست پارسال  ۱.۵میلیارد دالر بود که در دو ماه امسال به
 ۲میلیارد و  ۴۵۰میلیون دالر رسیده است.فروزنده گفت :درآمدهای وصولی
بر اســاس قانون و مفاد بودجه در اختیار سازمانهای مسئول برای مصارف
گوناگون کشور قرار گرفته است.

هر دستگاه ماینر به اندازه  5یخچال برق
مصرف میکند
با تالش های صورت گرفته 141 ،مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در یک ماه
گذشته کشف و جمع آوری شد.به گزارش ایلنا از توانیر ،با تالش های صورت
گرفته توسط پرسنل صنعت برق و گزارش های مردمی 141 ،مرکز غیرمجاز
اســتخراج رمزارز در یک ماه گذشته کشف و یک هزار و  964دستگاه ماینر
ازاین مراکز جمع آوری شــد.برپایه این گزارش 19 ،درصد ازاین کشفیات
توســط گزارش های مردمی  47 ،درصد از طریق بازرســی های محلی و
 34درصد با سایر روش ها انجام شده است.براساس این گزارش ،درمجموع
تاکنون  7هزار و  55مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز کشف و تعداد 233
هزار و  211دستگاه ماینر جمع آوری شده است.یاداور می شود :هر دستگاه
اســتخراج بیت کوین (ماینر) به صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج
یخچال  20فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل اســتخراج های
غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در شبکه توزیع ،می تواند باعث بروز آسیب
به وسایل برقی شهروندان شود.خاطرنشان می سازد هموطنان می توانند در
صورت مشاهده تخلف ،موارد را ازطریق سامانه اینترنتی سمات به آدرس
 https://www.tavanir.org.ir/samaatو یا اپلیکیشین برق من گزارش نمایند.
این گزارش می افزاید :پس از بررســی و صحت ســنجی گزارش ،به افشــا
کنندگان پاداش نقدی تعلق می گیرد.یاداور می شــود که اطالعات افشــا
کنندگان محرمانه باقی می ماند .
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وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری تعرفه های پستی اعالم کرد

تعرفههای پستی  ٢٠درصد افزایش مییابد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به
ثابت ماندن تعرفههای پستی از سال ۱۳۹۸
اعالم کرد که خدمات پایه پســتی ،شــامل
ارسال عادی و سفارشی مرسوالت ۲۰ ،درصد
افزایش مییابد.به گزارش ایســنا ،عیســی زارعپور در دیدار با مدیرعامل شرکت
پست ،با تکذیب افزایش دو و سه برابری تعرفههای پستی ،بیان کرد :طبق مصوبه
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر شده که خدمات پایه پستی ،عادی و
سفارشی  ۲۰درصد برای مردم عادی ۵۰ ،درصد برای حقوقیها و دولتیها افزایش
یابد؛ خدمات غیرپایه ،ویژه و پیشتاز نیز  ۴۰درصد ،مطابق با تورم افزایش مییابد؛

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

زیرا تعرفههای پستی از سال  ۱۳۹۸تغییر نکرده بودند.وی همچنین خاطرنشان
کرد :باید طی  ۲۴ســاعت مکانیزمی راهاندازی شــود و سامانهای ایجاد کنید که
اگر ریالی اضافهتر از قیمت مصوب گرفته شــده ،به افراد برگردانده شود .زارعپور
خطاب به محمود لیائی -مدیرعامل شرکت ملی پست -این شرکت را موظف کرد
به دلیل زمانگیر بودن فرآیندهای اداری ثبت شکایات ،سامانه آنالینی ظرف ۲۴
ساعت آینده راهاندازی کند که افراد شماره مرسوله خود را وارد کرده تا اگر هزینه
اضافهای از آنها گرفته شده ،به صورت سیستمی بازگردانده شود .به گزارش ایسنا،
در حالی که روز شنبه اخباری مبنیبر افزایش دو برابری تعرفههای پستی منتشر
شده بود ،مهدی سالم -سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -در توئیتر
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گفته بود:افزایش چند برابری هزین ه خدمات پستی تکذیب میشود .جای نگرانی
برای کسبوکارهای خانگی و مشاغل بهرمند از خدمات پستی وجود ندارد.پیش
از این لیایی درباره تعرفههای پستی گفته بود :تعرفههای پستی در دی ماه ۱۴۰۰
در مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات مصوب شــده و ما اجازه پیادهسازی آنها را
داشــتیم ،اما به دلیل تصمیم ســتاد تنظیم بازار که تا انتهای سال بنا به دستور
رئیس جمهوری هیچ تعرفه دولتــی افزایش پیدا نکند ،اجرای این مصوبه معلق
ماند و به تشــکیل اولین جلسه ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید موکول شد.او
همچنین با بیان اینکه با تغییر تعرفههای پســتی ،از معضلی که اکنون دست به
گریبانش هســتیم ،رهایی پیدا میکنیم ،گفته بود :ما در حال حاضر بین  ۱۰تا
 ۱۵میلیارد تومان روزانه ضرر میدهیم ،این ضرر هم بیشــتر به این خاطر است
که هزینه تمام شدن قبول مرسوله ،تجزیه مبادالت ،رهسپاری و توزیع ،تقریبا دو
برابر نرخ تعرفه فعلی است .هر چقدر که ما بتوانیم جلوی این ضرر را بگیریم ،به
سمت سوددهی میرویم.

وزیر صمت در جمع خبرنگاران :خودرو گران نمیشود

وضعیت صنعت خودرو کشور قابل دفاع نیست
تهــران -ایرنا -وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت :وضعیت
صنعت خودرو کشــور هنوز قابل دفاع نیســت ،اما نسبت به
حدود  ۶ماه گذشــته رشد قابلتوجهی داشته و مشکالت آن
یکبهیک در حال رفع اســت.به گــزارش خبرنگار اقتصادی
ایرنا« ،ســید رضا فاطمی امین» دیروز یکشــنبه در خاتمه
بازدید از گروه خودروســازی سایپا در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :صنعت خودروی ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی و
زیرساختهای نصب شده ،مناسب است.وی افزود :این صنعت
هرچند مسائل و چالشهای زیادی دارد و از این بابت باید به
مردم و مشتریان حق داد ،اما قابل احیا و اصالح است.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در ماههای گذشــته
تمرکــز اولیه ما روی موضوع تولید و افزایش تولید بود .وقتی
تولیــد افزایش مییابد گردش مالی شــرکتها اتفاق افتاده،
قیمت تمام شــده کاهش یافته ،شــرکتهای قطعهســاز به
حرکــت میافتند و بهبود کیفیت را میتوان انتظار داشــت.
فاطمی امین اضافه کرد :نکته دوم ،حرکت به ســمت تغییر
محصول است ،زیرا بخش عمدهای از بیکیفیتی که مردم در
خصوص خودروها اشاره دارند ،ناشی از پلتفرمهای قدیمی در
خودروهایی همچون تیبا ،ســمند و پژو  ۴۰۵است که خیلی
قابل اصالح نیســتند .وی یادآور شــد :ایرانخودرو در سال
جاری  ۸۰هزار دستگاه خودروی تارا و سایپا  ۸۰هزار دستگاه
خودروی شاهین را جایگزین محصوالت قدیمی خواهند کرد

که اینها تغییر ریل و حرکت به سمت خودروهای جدید است.
خودرو گران نمیشود
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :در شرایط فعلی تصمیمی
برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.فاطمی

در همایش تدوین مدل کسبوکار شرکتهای گروه سرمایهگذاری
توکافوالد مطرح شد؛

لزوم اجرای معماری سازمانی برای
همافزایی بیشتر در فوالد مباركه

محمد ناظمی هرندی ،معاون تکنولوژی شــرکت
فــوالد مبارکه در این همایــش اظهار کرد :فوالد
مبارکه همواره در مســیر رشد بوده و جزو معدود
شرکتهایی به شــمار میرود که تقریبا هیچگاه
رشد آن متوقف نشده اســت.وی افزود :این مورد
ناشی از ارزشهایی مثل منابع انسانی باکیفیت یا مشارکتهای ارزشمندی
اســت که در فوالد مبارکه و پیرامون آن شــکل گرفته است .این موارد در
نهایت به کسب ِجایگاه ارزشمن ِد امروز فوالد مبارکه منتهی شده است.معاون
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت :امروز در جایگاهی قرار داریم که ضمن
اینکه بسیار ارزشمند است ،بهشدت تهدید میشود .ازآنجاکه پیشبینی ما
برای آینده نهچندان دور ،سختتر شدن فضای رقابت است ،ضرورت دارد
تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و در مســیر حرکت خود طی ســه سال آینده،
دست به تغییر و تحوالت اساسی بزنیم.ناظمی هرندی با اشاره فرایند رشد
و توسعه ســازمانها اظهار کرد :اداره کردن مجموعهها اگر صرفا بر اساس
جمع جبری عملکردها باشــد ،ارزشافزوده خاصی ایجاد نمیکند .ارزش
کلیدی آنجاســت که شرکتها ،وقتی در کنار هم هستند نسبت به زمانی
که بهصورت مستقل فعالیت میکنند ،ارزشهای بهمراتب بزرگتری ایجاد
کنند.وی با اشاره به قدمت شرکت توکافوالد گفت :سازماندهی شرکتهای
زیرمجموعه فوالد مبارکه نیاز به برنامهای منســجم دارد .در چند ســال
گذشــته ،اقدامات خوبی برای ایجاد یکپارچگی انجام شده است .در دوره
مدیریت دکتر طیبنیا ،با توجه به اهداف موجود باید کارهای مهمتری انجام
دهیم .در همین راستا بر اساس نظر کارشناسی مشاوران فوالد مبارکه ،الزم
است یک طرح معماری سازمانی برای همافزایی بیشتر اجرا شود.

ثبت رکوردی دیگر در گندله سازی
گهرزمین
رفع محدودیت های موجود در طراحی اولیه پنل
های فن های فرآیندی موجب افزایش  ۳۵درصدی
نرخ تولید شده اســت.به گزارش روابط عمومی و
امور بین الملل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین
مهندس مقداد کردســتانی مدیر کارخانه گندله
سازی گهرزمین با اشاره به میزان تولید این کارخانه عنوان کرد :خوشبختانه
مشــکالت و محدودیت های موجود در طراحی اولیــه پنل های فن های
فرآیندی رفع شــد که ماحصل این اقــدام ،افزایش  ۳۵درصدی نرخ تولید،
درآمــد  ۶۳هزار میلیارد ریالی در ســال و همچنین ثبت رکورد ۴۵۴،۶۳۱
تن گندله در اردیبهشــت ماه سال جاری شده اســت.وی در ادامه افزود :با
آغاز بهره برداری از کارخانه گندله سازی گهرزمین و مواجه با افزایش دمای
تجهیزات فیلتر مربوط به پنل درایو فن های فرآیندی کارخانه ،محدودیت
هایی در نرخ تولید به جهت جلوگیری از افزایش دما و آســیب به تجهیزات
اعمال شــده بود .با اثبات این مسئله درخصوص ایراد در طراحی اولیه این
سیستم و پیشــنهاد حداقل  ۶ماهه نمایندگان شرکت سازنده در خصوص
اصالح عیوب و با وجود شــرایط تحریم ،موجب شــد تا در راستای صیانت
از سرمایه شرکت و افزایش نرخ تولید ،همکاران این مجموعه با استفاده از
تجربیات و حداقل امکانات موجود ،با تالش شبانه روزی طراحی اولیه را مورد
بازبینی و اصالحات الزم را با موفقیت اجرایی نمایند.

انتشــار تصاویر معدومســازی هزاران
جوجه یکروزه و دفن آنها زیر خاک به
دلیل نبود دان ،این ســوال را در اذهان
عمومــی ایجاد کرده که چرا نهادههای
ن نمیشود و چرا دستگاههای
آنها تامی 
مرتبط اقدامی بــرای جلوگیری از این
دســت معدومســازیها نمیکنند؟به
گزارش ایســنا ،روز گذشته فیلمی در
فضای مجازی منتشر شــد که نشان
میداد یک واحد مرغــداری با ادعای
کمبود و گرانی نهادههای تولید و دان
مرغ اقدام به معدوم سازی هزاران قطعه
جوجه کرده است .این در حالیست که
روزهای گذشــته وزیر جهادکشاورزی
اعالم کرد که شــرکت پشتیبانی امور
دام جوجهریــزی توســط مرغداران را
پیشخرید میکند ،بنابراین مرغداران
نگــران فروش محصول خــود در بازار
نباشــند.وی همچنین گفت :با رشــد
تســهیالتی که داشــتهایم و از سوی
ک کشــاورزی در سراسر کشور ارائه
بان 
کرده اســت ،مطمئن باشید در هفته
آینده ســرمایه در گردش به ســرعت
پرداخت خواهد شــد و هیچ دغدغهای
وجود ندارد که مرغــدار ما بخواهد به

امین در ادامه با اشــاره به برنامه دو ســاله تعریف شده برای
صنعت خودرو ،خاطرنشــان کرد :خودروسازی صنعتی بزرگ
و مهمی اســت که با مشکالت و چالشهایی نیز همراه است،
اما این مسائل قابل حل است.وی اظهار داشت :امروز تا حدود
زیادی مشکل تولید خودرو حل شده است .سال گذشته ۷۰

هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود داشت
و متوســط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها
 ۱۸درصد بود که مشکالت زیادی را ایجاد میکرد.وزیر صمت
اضافه کرد :امروز عبور مســتقیم خودرو از خط تولید به بازار
در ایرانخودرو به  ۱۰۰درصد و در سایپا به  ۹۷درصد رسیده
است.فاطمی امین گفت :اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشه
راه صنعت خودرو آغاز شده که از آن جمله مبارزه با کاالهای
یدکی قاچاق قابل اشــاره است که  ۳۰درصد بازار لوازمیدکی
خودرو را تشکیل میداد.وی ادامه داد :در سایر موضوعات از
جمله تنوع محصول ،بهبود کیفیت ،اصالح ســاختار مالکیت
خودروسازان و غیره بهطورکلی در  ۹محور ،برنامههایی تهیه
شــده و از خودروسازان نیز خواســتهایم که در همین راستا
حرکــت کند.وزیر صنعت ،معدن و تجــارت همچنین بیان
داشت :از این پس باید بیشتر روی محصوالت جدید متمرکز
باشیم ،خودروهایی همچون تارا و شاهین از کیفیت مناسبی
برخوردارند ،اما قیمتهای باالیی دارند که برای آحاد جامعه
قابل دسترسی نیستند .در تالشیم خودروهایی با قیمتهای
پایینتر در کشور تولید کنیم.فاطمی امین در خصوص قانون
جوانی جمعیت خاطرنشــان کرد :این طرح از سوی مجلس
شورای اسالمی مصوب شده و دو خودروساز بزرگ کشور را در
قبال آن متعهد کرده اســت که باید مطابق قانون اجرا شده و
کارهای آن به پیش بروند.

چرا معدوم سازی؟

ســمتی برود که جوجهریزی را حذف
کند و احیانا به ســمت معدومســازی
آن برود.حسین دماوندی نژاد  -معاون
وزیر جهاد کشاورزی  -نیز در روزهای
گذشــته اعالم کرده بود که هر هفته
تعدادی جوج ه یکروزه گوشــتی تولید
میشــود و باید در فضای پرورش قرار
گیرد .بر این اســاس شرکت پشتیبانی
امور دام ،تولید قراردادی با مرغداران را
در دســتور کار خود قرار داده است و
مرغداران به تعداد جوجه دریافت شده،
نهاده مدتدار را از شــرکت پشتیبانی

قیمت تایر با مجوز ستاد تنظیم
بازار افزایش می یابد؟
برخی از شــرکت های تولیدکننده تایر اعــام کرده اند از
امروز نســبت به افزایش قیمت محصــوالت خود اقدام می
کنند که پیگیری ها نشان می دهد ظاهرا ستاد تنظیم بازار
مجوز افزایش قیمت را داده اســت.به گزارش خبرنگار مهر،
صبح امروز برخی از شــرکتهای تولیدکننده تایر در نامهای
به ســازمان بورس و اوراق بهادار اعــام کردند که از امروز
هشتم خرداد ماه به دلیل افزایش بهای تمام شده محصوالت
تولیدی ،بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان نسبت به افزایش  ۳۰و  ۲۵درصدی قیمت
اقدام میکنند.بر همین اســاس ،پیگیریهای خبرنگار مهر
نشان میدهد که ســازمان حمایت که به طور کلی نسبت
به افزایش قیمت تایر اطالعی ندارد و عم ًال برخالف ادعای
این شرکتهای تولیدکننده تایر هیچ گونه مجوزی را برای
افزایش قیمت به آنها نداده اســت.از آنجا نهاد تصمیم گیر
برای افزایش قیمت کاال ستاد تنظیم بازار است پیگیریهای
خبرنگار مهر از این ســتاد نشــان میدهد این ستاد برای
افزایش قیمت تایر مجوزاتی را صادر کرده اســت اما هنوز
اطالعات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست.یک منبع
مطلع در همین رابطه گفت :ستاد مجوز افزایش قیمت تایر
را داده است اما توضیحات بیشتر در این زمینه روزهای آتی
رسانهای خواهد شد.

امور دام تحویل گرفتــه و مبادرت به
تولید میکنند .البتــه در مقطعی که
محصول به دست میآید ،تولیدکننده
مختار اســت که محصولش را به بازار
عرضه کند یا شرکت پشتیبانی امور دام
با نرخ مصوب ،مرغ تولیدی را خریداری
میکند.وی همچنیــن اعالم کرده بود
که پرورش دهندگان طیور گوشــتی
و تخم گذار میتواننــد با دریافت دان
مــدتدار و خرید اعتباری از شــرکت
پشــتیبانی امور دام کشور تسهیالت
الزم را در جهــت ادامه تولید و در بعد

نیاز تغذیهای گلههای تحت پوشــش
انجــام دهند تا نگرانی در تولید جوجه
یــک روزه بــرای تولیدکنندگان آنها
وجود نداشــته باشــد.البته محمدرضا
صدیق پور  -دبیر انجمن جوجه یکروزه
 نیز در نامهای بــه تاریخ ۴خرداد بهاعضــای انجمن جوجه یکــروزه اعالم
کرده بود که واحدهایــی که به دلیل
کاهش تقاضای جوجــه ریزی ،جوجه
های تولیدی شــان به فروش نرفته و
در جوجه کشی میماند برای جلوگیری
از معدوم شــدن جوجهها طی نامهای
با عنوان معاونت امــور دام یا مدیرکل
طیور یا ریاست سازمان جهادکشاورزی
اســتان و رونوشــت به انجمن جوجه
یکروزه ،تعداد جوجه جذب نشــده را
اعالم تــا در صورت امــکان با کمک
دســتگاه های ذیربط نسبت به جذب
جوجه یکروزه اقدام شود.همچنین در
این نامه ذکر شــده بود که از انتشــار
هرگونه عکس و فیلم معدوم ســازی
در فضای مجازی خودداری شــود که
با ســوء اســتفاده عوامل فرصت طلب
موجب تضییع شــدن حــق و حقوق
تولیدکنندگان این بخش نشود.

سیستان و بلوچستان ،صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در ســال  ۱۴۰۰حجم ســرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و
تجارت نســبت به مدت مشابه ســال قبل  ۵۲.۲درصد رشد داشته و سیستان و
بلوچســتان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.به گزارش ایسنا،آمار ساالنه
منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که سال
قبل ۲۶۰ ،مورد ســرمایهگذاری خارجی به ارزش هفت میلیارد دالر در کل کشور
تصویب شــده که  ۱۵۴مورد از کل طرحها با حجم سرمایه گذاری سه میلیارد و
 ۷۵۸میلیــون دالر ،یعنی به لحاظ تعدادی و حجمی به ترتیب حدود  ۵۹و  ۵۳درصد از کل ،در بخش صنعت،
معدن و تجارت بوده است.بر اساس این آمار ،سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت در
این مدت نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۹از لحاظ تعداد  ۲.۵درصد کاهش و از نظر ارزش  ۵۲.۲درصد رشد
داشته و به لحاظ تعداد پروژهها ،سهم بخش صنعت  ،۹۲.۲معدن  ۵.۲و تجارت  ۲.۶درصد بوده است.
مهمترین گروههای کاالیی سرمایهپذیر
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت ،بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی
نیز در گروههای ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با دو میلیارد و  ۲۱۲میلیون دالر ،ساخت کک فرآوردههای
حاصل از تصفیه نفت و ســوختهای هســتهای با بیش از  ۶۹۰میلیون دالر ،ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل
ارتباطی با بیش از  ۲۴۰و ساخت فلزات اساسی با بیش از  ۲۲۸میلیون دالر بوده است.
سیستان و بلوچستان ،صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان ،اســتانهای سیستان و بلوچســتان  ،۶۴البرز  ،۱۳بوشهر  ،۱۱کرمان  ۷و تهران  ۵درصد از حجم
سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صعت ،معدن و تجارت را جذب کرده اند.سرمایهگذاری خارجی مصوب
شامل کلیه درخواســتها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید ،خرید سهام شرکتهای موجود و
همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
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گزیده خبر
نماینده مجلس تاکید کرد:

آزادسازی پهنههای معدنی ،اقدام مثبت
ایمیدرو
ایرنا -نائب رئیس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای
اسالمی گفت :آزادســازی پهنههای معدنی و اجازه فعالیت بخش خصوصی از
جمله اقدامات مثبت انجام شــده در ایمیدرو اســت«.جالل محمودزاده» امروز
(شــنبه) در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا افزود :میــدان دادن به بخش
خصوصــی و آزادســازی پهنه های معدنــی ،در حالی که پیــش از آن معادن
مسدودســازی شده بود ،از جمله اقدامات و فعالیتهای مثبت ایمیدرو در دوره
مدیریت اخیر است.نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شــورای اســامی تصریح کرد :پیش از آن ،معادن در دســت عدهای بود که یا
فعالیت نمیکردند یا اجازه فعالیت به کســی نمیدادند اما امروز با آزادســازی
پهنه های معدنی ،به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شده است.محمودزاده با
تاکید بر اینکه امروز تحرک خوبی در بخش معادن کشور شاهدیم ،اظهار داشت:
امروز شاهد جان گرفتن فعالیتهای معدنی هستیم و بهویژه در این دوره جاده
سازی و احداث راه برای دسترسی آسانتر به معادن رونق گرفته است.نائب رئیس
کمیسیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،دسترسی
آسان با هزینه کم را از نتایج جاده سازی در مناطق معدنی ذکر کرد و گفت :در
همین راستا شاهد اولویت بندی و تامین اعتبار در احداث راه بودیم که موفقیت
های خوبی هم به همراه داشته است.
مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان خبر داد:

برگزاری اولین دوره آموزش حفار و کمک
حفار در منطقه جانجا

درراستای اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران و دانشــگاه زابل اولین دوره آموزش حفار و کمک حفار در منطقه جانجا
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
مصطفی مولوی زرندی با بیان این مطلب گفت :مجتمع طرح های اکتشــافی و
معدنی سیستان و بلوچستان با همکاری واحد آموزش ایمپاسکو با تولیت مرکز
آموزش و تحقیقات مواد معدنی یزد و دانشــگاه زابل ،اولین دوره آموزش حفار
و کمــک حفار را در محل معدن مس و طالی جانجــا برگزار کرد.وی در ادامه
افزود :این دوره در راســتای اجرای سیاست ارتباط صنعت و معدن با دانشگاه و
بهره مندی از توان علمی تحقیقاتی آن ،توســعه همه جانبه و شناسایی راههای
افزایش مشارکت عمومی و انتفاع حداکثری مردم منطقه در عرصههای گوناگون
تخصصی ،ایجاد زیر ســاخت های اشتغال از محل تفاهمنامه همکاری علمی و
اجرایی میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و دانشگاه زابل که در سال
گذشته به امضا رسیده بود ،برگزارشد.
وزیر کار با اشاره به رکوردهای تولیدی ذوبآهن اصفهان گفت:

امیدآفرینی از طریق انعکاس دستاوردها،
ضرورت امروز جامعه
حجتالــه عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در گردهمایــی سراســری مدیــران روابــط عمومی
ادارات کل اســتانی وســازمانهای تابعــه( ،همایش
جهادگران امیدآفرین) بر امیدآفرینی از طریق انعکاس
دســتاوردهای واحدهــای مختلــف کشــور از جمله
ذوبآهن اصفهان که توانســته اســت در این مدت کوتاه ،رکوردهای متعدد و
خوبی را کسب کند ،تاکید کرد.همایش جهادگران امیدآفرین وزارت کار با حضور
وزیر کار ،مدیران روابط عمومیهای ادارات کل اســتانی ،دستگاهها ،سازمانها،
بانکها و شــرکتهای وابســته وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مجموعه
تالش برگزار شد .عبدالملکی در این همایش اظهار داشت :این وزارتخانه به لحاظ
اجتماعی باالترین مســئولیتها را عهدهدار است و از این رو وزارت مردم است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همافزایی میان ارکان روابط عمومی وزارتخانهها
را حائز اهمیت عنوان نمود و گفت :سامانه مروارید بستری برای انعکاس خدمات
و دستاوردهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.وی افزود :امیدآفرینی و
انعکاس خدمات و دســتاوردهای وزارتخانه در بخشهای مختلف از جمله رفاه،
کار ،بیمهها و بانکها از جمله کارکردهای همکاران روابط عمومی است .رعایت
اخالق در انتقال اخبار و گزارش صحیح و درست باید به عنوان یک مالک و معیار
مدنظر روابط عمومیها باشــد .رسالت ما انتقال تمام موفقیتهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی و دولت بویژه مجموعه وزارت رفاه به جامعه میباشد و باید از
نگا ِه بخشی و جرئینگری پرهیز کنیم.

آغاز فرایند اجرایی سرمایه گذاری مجتمع
فوالد خراسان در پروژه پساب شهر نیشابور
مجتمع فوالد خراسان در راستای اجرای قرارداد سرمایه
گذاری در پروژه پساب شهر نیشابور ،با برگزاری مناقصه،
مشاور این پروژه را از میان شرکت های معتبر و دارای
گرید یک از سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب کرد.
به گفته معاون طرح و توســعه شرکت مجتمع فوالد
خراســان« ،شركت مشاور پدید آب سپاهان» پس از طی فرایند انتخاب مشاور
برابر آئیننامهی «خرید خدمات مشــاوره» مصوب هیــات وزیران انتخاب و در
اردیبشهت ماه ســال جاری ،قرارداد انجام کار به آن ابالغ شد.اسحاقیان افزود:
شرکت مشــاور در این پروژه انجام خدمات مهندسی ،نقشه برداری ،طراحی و
تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار را به عهده دارد.وی افزود :مشاور منتخب با
حضور تیم مهندسی مشاور در مجتمع فوالد خراسان در اوایل خرداد ماه ۱۴۰۱
و بازدید از محل احداث تصفیه خانه شــهر و برگزاری اولین جلسه مشترک با
حضور شــرکت آب و فاضالب نیشابور و مجتمع فوالد خراسان برنامه زمانبندی
خود را ارایه خواهد نمود .معاون طرح و توسعه فوالد خراسان اضافه کرد :شرکت
مشــاور در حال طراحی و تهیه نقشه های اجرایی پروژه است ،اظهار امیدواری
کرد با تهیه مدارک فنی و اسناد مناقصه ،هر چه زودتر نسبت به انتخاب پیمانکار
اجرایی پروژه از طریق مناقصه اقدام شود.سرپرست مدیریت مهندسی مجتمع
فوالد خراســان نیز بیان کرد :این پروژه بزرگ دارای سه بخش شامل« ،شبکه
جمع آوری فاضالب ســطح شهر» به طول حدود  ۲۸۰کیلومتر و  ۵۰هزار فقره
نصب انشعاب« ،تصفیه خانه فاضالب» با ظرفیت  ۴۰هزار متر مکعب در شبانه
روز در جنوب شــهر نیشــابور و نیز «خط انتقال از محل تصفیه خانه به محل
مجتمع فوالد خراســان» می باشــد .اقبالی افزود :مشاور در طول اجرای پروژه،
نظارت عالیه و کارگاهی را به عهده خواهد داشــت.گفتنی اســت ،پروژه تصفیه
پساب که در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی فوالد خراسان ،با حدود ۱۲
هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری اجرا خواهد شد.
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گزیده خبر
افزایش سرمایه بانک سینا
در دست بررسی است
سرپرســت بانک سینا گفت :موضوع افزایش ســرمایه این بانک از سوی
سازمان حسابرسی در دســت بررسی است،به گزارش روابطعمومی بانک
سینا ،جعفر صفایی مزید در نامهای خطاب به سازمان بورس و أوراق بهادار،
تأکید کرد :گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 18 ،اسفندماه 1400
برای ســازمان حسابرسی به عنوان بازرسی قانونی بانک ارسال شده است.
سرپرست بانک ســینا تصریح کرد :به محض تأیید ،گزارش مذکور جهت
صدور مجوز افزایش ســرمایه برای ســازمان بورس و اوراق بهادار ارسال
میشود.
مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان خبر داد؛

افزایش  ۱۷درصدی تولید سنگآهن در
سال 1400
مدیرعامل شرکت توســعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اعالم
کرد :میزان تولید سنگآهن شرکت در سال  1400در مجموع به  2میلیون
و  800هزار تن رسید که عالوه بر ثبت باالترین رکورد ،در مقایسه با سال
قبل آن  ۱۷درصد افزایش داشــت.به گــزارش روابط عمومی گروه مالی
گردشگری ،مهدی بهرامی گفت :سال  1400با وجود مشکالت برای همه
صنایع و اقتصاد کشــور ،این شرکت ســال خوبی را پشت سر گذاشت و
توانســت در تولید ،فروش و اشتغالزایی رکوردهای مختلف ثبت کند.وی
افزود :میزان باطله برداری در ســال گذشــته نیز  34میلیون و  500هزار
تن بود که باالترین رکورد از ابتدای شــروع به کار در معدن تاکنون است.
میزان فروش شرکت نیز در سال  ۱۴۰۰به بیش از  ۵۵هزار میلیارد ریال
رسید که نسبت به مدت مشابه ســال  ۱۳۹۹با رشد  ۴۰درصدی همراه
بود و رکورد ساالنه فروش را ثبت کرد.وی اظهار کرد :در بخش اشتغال نیز
شاهد رشــد  ۱۹درصدی پرسنل نسبت به سال قبل بودیم به طوری که
جمع نیروهای شاغل در شرکت ،پیمانکاران و مشاوران به  ۸۶۰نفر رسید.
در هفته جاری صورت می گیرد؛

پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران
حقیقی بانک ملت از طریق سامانه سجام
با تصویب هیأت مدیره بانک ملت مبنی بر پرداخت ســود سهام سنواتی
سهامداران این بانک از طریق سامانه سجام ،سود سهام سهامداران حقیقی
که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت سود سهام خود نشدهاند ،در هفته
جاری به حســاب سجامی آنان واریز خواهد شد.به گزارش روابط عمومی
بانک ملت ،پیرو نامه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
مبنی بر پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران بانک ملت از طریق سامانه
ســجام و در راستای ایجاد رضایتمندی حداکثری در سهامداران ،موضوع
یادشده با نظر موافق به تصویب هیأت مدیره این بانک رسید.بر اساس این
گزارش ،پس از انجام هماهنگی های الزم با شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تســویه وجوه ،مقرر شد سود سهامداران حقیقی که تاکنون
به هر دلیلی موفق به دریافت سود سهام خود نشدهاند از روز  10خردادماه
سال جاری به حساب سجامی آنان واریز شود.

کارآفرین به نفتی ها خدمات مالی
سفارشی می دهد
معاون امور بانکی از سفارشی سازی خدمات مالی در بانک کارآفرین برای
صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی خبر داد.به گــزارش روابط عمومی بانک
کارآفرین؛ سهراب صادقی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی ایران که با شعار نفت دانش بنیان؛ تولید
ایرانی ،صادرات جهانی ،در تهران برگزار شــد ،اعالم کرد :این نمایشگاهها
به دلیل تخصصیبــودن ،بهترین محل برای برقراری ارتباط شــرکتها،
پیمانکارها ،بانکها و بیمهها با یکدیگر هستند که به نوعی با تاثیرگذاری
در صنایع مادر کشور ،پرچمدار حوزه خودشان محسوب میشوند و همین
موضوع ریسک همکاری با آنها را برای بانکها کمتر میکند .وی با اشاره
به سفارشیسازی خدمات متنوع مالی در بانک کار آفرین برای شرکتهای
حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی ،تصریح کرد :در این قبیل نمایشگاهها میتوان
خدمات بانکی را با توجه به نیاز هر شرکت ،در یک بسته ویژه تعریف کرد
تا امکان دریافت بهتر و بیشــتر خدمات به شکل آسان و متناسب با نحوه
فعالیت و نیازها ،برای شرکتها فراهم شود.صادقی با اشاره به حضور موفق
بانک کارآفرین در نمایشگاه پتروشیمی کیش در اسفند ماه سال گذشته،
تاکید کرد :در ادامه تعامل و همکاری بانک کارآفرین با شرکت های فعال
در صنعت نفت ،جلسات مثبتی با شرکت های حاضر در نمایشگاه تهران
نیز برگزار شد و به تفاهمات ضمنی و شفاهی با برخی شرکتها رسیدیم
که حوزه فعالیت آنها از نفت و گاز گرفته تا پتروشــیمی و پاالیش و  ...را
شامل میشود و هرکدام با توجه به نوع فعالیتشان ،نیازهای متفاوتی هم
دارند که از جمله میتوان به درخواست تسهیالت ،ضمانتنامه ،اعتبارات
اسنادی ،انجام امورات ارزی مثل حوالهجات ارزی ،صرافی و ...اشاره کرد.

سامانه پل (پرداخت لحظهای) در بانک
پارسیان عملیاتی شد
سامانه پرداخت لحظهای «پل» در بانک پارسیان راهاندازی و امکان انتقال
وجه بینبانکی با سهولت ،سرعت و امنیت بیشتر و بهصورت لحظهای فراهم
شد.مشتریان بانک پارسیان با اســتفاده از این سامانه میتوانند با امنیت
بیشــتر و کارمزد کمتر نسبت به سامانههای ساتنا و پایا ،برای انتقال آنی
مبالغ  150میلیون ریال یا کمتر با استفاده از اینترنت بانک و همراه بانک
پارســیان ،بهصورت آنی به انتقال وجه بهحساب افراد در سایر بانکهایی
که دارای این ســامانه هستند ،اقدام کنند.این گزارش میافزاید ،پرداخت
لحظهای از طریق سامانه پل ،ازنظر کارکردی شبیه به انتقال وجه از طریق
کارت به کارت اســت با این تفاوت که مبــدأ و مقصد تراکنشها در این
سامانه ،بهجای شــماره کارت ،شماره شبای حساب افراد است.شایانذکر
است؛ با توجه به انتقال آنی وجوه در این سامانه ،امکان لغو تراکنش وجود
نداشــته و ضروری است که کاربران اینترنت بانک ابتدا نسبت به استعالم
شماره شبای مقصد اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به انجام انتقال
وجه اقدام کنند.گفتنی اســت ،سامانه پل ،سرویسی بینبانکی ،هماهنگ
و اســتاندارد در سطح کشــور اســت که با نظارت بانک مرکزی ،تسویه
پرداختهای لحظهای با حجم انبوه و مبالغ خرد را فراهم میکند.

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بازار مالی
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گزارش از نبش خیابان سیزدهم

رصد کانال حمایتی نماگر بورس از گروه خودرو

بازار ســهام همچنان دست به نقد در حالی سوار بر نمودارهای
تکنیکال به دنبال شناسایی روندهای حمایتی نماگرهای بورسی
است که خروج پول حقیقی ادامه دارد.به گزارش خبرنگار مهر،
دیروز یکشــنبه  ۸خرداد ماه  ۱۴۰۱شاخص کل قیمت و بازده
نقدی بورس تهران با کاهش  ۱۹.۳۷۴واحدی به یک میلیون و
 ۵۳۴هزار واحد رسید .شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۷.۶۹۷
واحدی عدد  ۴۲۴هزار و  ۸۴۵واحد را به نمایش گذاشت.شاخص
بازار اول اما در حالی با ۱۹.۳۶۱و احد کاهش به رقم یک میلیون
و  ۱۷۲هزار واحد دســت یافت که شاخص بازار دوم با ۲۳.۰۰۱
واحد کاهش ،به عدد  ۲میلیون و  ۹۳۸هزار واحد رضایت داد.در
بورس تهران دیروز  ۸میلیارد و  ۲۳۰میلیون سهم و اوراق مالی
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قابل معامله در  ۶۳۴هزار و  ۳۱۵نوبت داد و ستد شد که ارزشی
بالغ بر  ۴هزار و  ۵۱۲میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس نیز
شاخص کل این بازار با  ۱۳۲واحد کاهش به رقم  ۲۱هزار و ۲۶۵
واحد دست یافت .در این بازار ،طی روز جاری  ۲میلیارد و ۵۹۷
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از  ۳هزار و
 ۵۸۲میلیارد تومان معامله شد.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر
اُفت دیروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای «فوالد»
بــا  ۱.۶۹۶واحد« ،کچاد» با  ۱۳۷۸واحــد و «وامید» با ۱۰۲۵
واحد کاهش بودند در مقابــل اما نمادهای معامالتی «بوعلی»
بــا  ۳۰۹واحد« ،نوری» با  ۲۰۸واحد و «ســآبیک» با  ۶۰واحد
افزایش ،باالترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را

به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر ،معامله گران بازار سهام
امروز شاهد تقابل به نسبت پر حجم فروشندگان اغلب حقیقی با
خریدارانی بودند که با نگاهی به نقدینگی در گردش بازار ،چشم
امید به برگشت بازار با اخبار خوشایند در کانال حمایتی یک و
میلیون و  ۳۰۰هزار واحدی شاخص کل بورس دارند.در واقعیت
اما خرسهای روسی همچنان چوب حراج خود را بر روی نفت
خام و محصوالت فوالدی و معدنی باالتر از ایرانیها در مقابل تجار
چشم تنگ ایرانی میگیرند که این موضوع از چشم سهامداران
گروه فلزات اساسی و معدنیها و همینطور هلدینگ های سرمایه
گذاری آنها در روزهــای پر ترافیک فصل مجامع پنهان نمانده
اســت.انتظار برای کاهش ســودآوری گروههای شاخص سازی
همچون گروه فلزات اساســی و معدنیهــا همزمان با نزدیک
شدن به فصل گرما و آغاز خاموشیهای اجباری کارخانجات به
دلیل مصرف باالی برق خانگی ،باعث شده تا فشار فروشندگان
سهام همچنان چربش بیشتری بر خریداران حتی حقوقی این
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ســهمها داشــته باشد.
در گروه خودروییها اما
اقبال بــرای جمع آوری
ســهام در ســهمهای
شاخص جاده مخصوصی
در حالــی بــر تعــداد
فروشــندگان فزونــی
داشــت کــه بازیهای
پشــت پرده سهامداران عمده باعث شده تا اغلب تحلیلگران به
لیدر شدن این گروه برای بازار منتقد باشند.در این گروه امروز از
کف کارخانه ایران خودرو خبر رسید که محصوالت این شرکت
قرار اســت در بورس کاال عرضه شوند.در این زمینه هنوز هیچ
خبر رسمی مبنی بر اینکه قیمت عرضه در بورس کاال با قیمت
کارخانه خودروساز یکسان خواهد بود یا خیر ،اظهار نظری نکرده
است.

با بخش نامه جدید بانک مرکزی؛

دیگر امکان سوء استفاده از حسابهای بانکی وجود ندارد

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت
اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشــخاص حقوقی غیرفعال» را به
بانکهــا ابالغ کرد.به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از بانک
مرکزی« ،دســتورالعمل الزامات اجرایی تعیین ســطح فعالیت
اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و
پس از طرح و تصویب در جلســه  ۲۴اردیبهشت ماه هیأت عامل
بانک مرکزی ،به شــبکه بانکی ابالغ شد.براساس ماده  ۶۷آئین
نامه اجرایی مبارزه با پولشــویی مصوب هیأت وزیران ،بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب
رجوع در فرآیند شناســایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری
تعامالت کاری با آنها ،نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع
اقدام کنند.براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات
مقرر ،الزامات اجرایی مربوط به تعیین ســطح فعالیت اشخاص
محجور به نحوی که امکان ســو استفاده از حسابهای سپرده و
سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود شود ،طی مقرراتی
با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به
اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب،
به شبکه بانکی کشــور ابالغ شد.گام دوم ،تدوین الزامات اجرایی
تعیین ســطح فعالیت اشــخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص
حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت .بر این اساس ،مقرراتی

تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت
اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین
شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی ،به شبکه
بانکی ابالغ شد.دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت
اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست)
متضمن احکام مهمی است که اهم آنها به قرار ذیل است:
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح
فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی
غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویهای که بانک مرکزی
تعیین میکند به بانک مرکزی اعالم کنند .سطح فعالیت تعیین
شده نباید از حدود مجاز اعالمی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور
فراتر رود .البته در مقررت ابالغی شــرایطی در نظر گرفته شده
اســت که به موجب آن ،اشــخاص حقیقی فاقد شغل در صورت
وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک و
یا سود دریافتی از سپردههای بانکی ،بتوانند با ارائه اسناد و مدارک
معتبر خدمــات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت
کنند.بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت
مورد انتظار هر یک از اشــخاص حقیقی فاقد شــغل یا حقوقی
غیرفعال را به صورت ســامانهای نگهداری کنند و سطح فعالیت
محقق شــده آنها نزد خود را حداکثر پس از  ۴۸ساعت از زمان

طال وارد کانال ۲۳۰۰دالری خواهد شد؟
فروش اخیر رمزارزها ،سرمایهگذاران را به سمت ارزهای دیجیتال با پشتوانه کاالیی
مانند طال ســوق داده و برآوردهای قیمت طال توسط کارشناسان در سال ۲۰۲۲
صعودی است.به گزارش ایسنا ،بیت کوین با تنشهای ژئوپلیتیک اخیر و فروش
ارزهای دیجیتال ،بســیار شکننده شد و به زیر سطح  ۲۸هزار دالر سقوط کرد و
قیمت ســهام را پایین آورد .بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار در
تالش است تا به باالی  ۳۰هزار دالر برسد.در نتیجه ،سرمایه گذاران از ورود مجدد
به بازار رمزارز با وجود بازدهی باالتر آن در گذشــته هراس دارند .سرمایهگذاران

وقوع هر تراکنش محاسبه کنند ،به نحوی که در صورت تخطی
ســطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص
حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد
انتظار وی ،مراتب به صورت خودکار اعالم شود.اشــخاصی که در
چارچوب رویه فوق از ســطح فعالیت مورد انتظار عبور میکنند،

ترجیح میدهند هیچ ریسکی نکنند و به دنبال انواع جدیدتر استیبل کوین باشند
که توسط کاالهای دنیای واقعی مانند طال پشتیبانی میشوند.یکی از نگرانیهای
اصلی بســیاری از افرادی که تازه وارد رمزارز شــدهاند این است که توسط هیچ
چیزی پشتیبانی نمیشود و فقط روی یک صفحه نمایش قرار میگیرد .بنابراین
اتصال آنها یا پیونددادن آنها به یک کاالی واقعی ،تا حدودی منطقی است .برخی
از پروژههای ســاخته شــده با طال به ســرمایهگذاران در حوزه ارزهای دیجیتال
وعــده ثبات دادهاند و به قول خود عمل کردهاند.ثابت شــده اســت که طال یک
پوشــش محافظ در برابر تورم و جایگزین بهتری برای دوســتداران رمزارز است
که میخواهند در گزینهای باثبات و مطمئنتر در مقایســه با استیبل کوینهای

باید به طریق مقتضی از جمله ارســال دعوتنامهبه نشانی ارباب
رجوع ،ارسال پیامک و یا سایر روشها ،برای ارائه توضیحات و در
صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاههای حضوری
یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای
تکمیــل در اختیار آنها قرار گیرد .در این شــرایط ،نحوه اقدام
مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص
حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده
است .همچنین ضمانتاجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص
مزبور در مهلت یکماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاههای
حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور
در نظر گرفته شــده است.عالوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص
یادشــده ،بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی باید از طریق
اتصال اطالعات اقتصادی اشخاص به سامانههای عملیاتی خود،
از عدم ارائه خدمات بانکی شــامل افتتاح حساب سپرده تجاری،
اعطای هرگونــه ابزار پذیرش و اعطای تســهیالت و قبول انواع
تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز
افتتاح حساب سپرده بانکی ،اعطای هرگونه ابزار پذیرش ،اعطای
هرگونه ابزار پرداخت ،اعطای انواع تسهیالت و قبول انواع تعهدات
و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان
حاصل کنند.

ثابت فیات ســرمایهگذاری کنند .کارشناسان پیشبینی کردند که سهام طال در
ســه ســال آینده  ۱۰برابر افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،برآوردهای طالی
والاستریت نیز برای سال  ۲۰۲۲صعودی است.تحلیلگران گلدمن ساکس اخیرا
پیشبینیهای خود را برای قیمت طال افزایش دادهاند و پیشبینی کردهاند که این
فلز به حدود  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰دالر در هر اونس خواهد رسید که نسبت به ۱۹۵۰
دالر قبلی افزایش یافته است.دانیل بریزمان ،تحلیلگر  ،Commerzbankاظهار کرد:
طال همچنان در تقاضای قابلتوجهی به عنوان یک پناهگاه امن اســت .طال یک
دارایی کامال قابل تعویض و یک ذخیره ارزش شناخته شده در سطح جهانی است
که این فلز گرانبها را به انتخابی ایدهآل برای توکنسازی تبدیل میکند.

تسهیالت بانک ملی ایران برای توسعه
و نوسازی جایگاه های سوخت
بانک ملی ایران برای احداث ،نوســازی و توسعه جایگاه های سوخت
به متقاضیانی که تحت پوشــش انجمن صنفی جایگاه های سوخت
کشور و شرکت های برند پخش فرآورده های نفتی هستند ،تسهیالت
مــی پردازد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این بانک طی
تفاهمنامه ای که با انجمن صنفی جایگاه های سوخت کشور و شرکت
های برند پخش فرآورده های نفتی و ســوخت به امضا رسانده است،
با هدف تامین نیاز ســوخت رسانی زنجیره حمل و نقل کشور ،اقدام
به پرداخت تســهیالت به متقاضیانی که از سوی انجمن این صنف
و شــرکت های برند طرف قرارداد معرفی می شوند ،کرده است.این
تسهیالت برابر ضوابط بانک مرکزی و در قالب عقود اسالمی پرداخت
می شود.

نگاهی به عملکرد  2ماهه بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون در مدت  2ماهه سال  1401حدود  159میلیارد
تومان حق بیمه شناســایی کرد که  89میلیارد تومان آن مربوط به
اردیبهشــت ماه است.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از
بورس  ،24شــرکت بیمه تعاون در مدت  2ماهه سال  1401حدود
 159میلیارد تومان درآمد حق بیمه شناســایی کرد که  89میلیارد
تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه است.

بانک قرضالحسنه مهر ایران در
حمایت از زندانیان نقش مؤثری دارد
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز ضمن ارائه گزارش عملکرد
ساالنه به حاضران در جشن نسیم مهر ،از همکاری بانک قرضالحسنه
مهر ایران در پرداخت وام قرضالحسنه به خانواده زندانیان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،جشن نسیم
مهر به مناســبت روز ملی حمایت از خانوادههای زندانیان در سالن
شهید دستغیب اداره کل زندانهای استان فارس با حضور جمعی از
خیران استانی برگزار شد«.محمود قربانی» مدیرعامل انجمن حمایت
زندانیان شــیراز ضمن ارائه گزارش عملکرد ســاالنه به حاضران ،از
همکاری بانک قرضالحسنه مهر ایران در پرداخت وام قرضالحسنه به
خانواده زندانیان تقدیر کرد.در این جشن بانک قرضالحسنه مهر ایران
استان فارس برای اطالعرسانی خدمات و تشریح فعالیتهای بانک در
حوزه مسئولیت اجتماعی با میز خدمت حضور یافت.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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چین:

سفر هیات رژیم صهیونیستی به آمریکا

تهران-ایرنا -ایال هوالتا مشاور امنیتی رژیم صهیونیستی قصد دارد این هفته در راس هیاتی به آمریکا سفر کند تا در نشست گروه
مشترک آمریکا و اسرائیل در مورد ایران شرکت کند.به گزارش ایرنا از اورشلیم پست ،انتظار میرود مقاماتی از وزارت خارجه رژیم
صهیونیستی ،موساد و ارتش این رژیم در این سفر همراه هوالتا باشند.این نشریه صهیونیستی بامداد یکشنبه افزود ،آنها در دیدار
با مقامات آمریکایی در خصوص نشست آتی شورای حکام آژانس بینالملی انرژی اتمی در ششم ژانویه گفتوگو و تالش خواهند
کرد تا واشنگتن را به محکوم کردن ایران در این نشست متقاعد کنند.این درحالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و یائیر الپید همتای اسرائیلی او روز
جمعه در خصوص ایران گفت وگوی تلفنی داشتند.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای که پس از این دیدار منتشر شد گفت :وزاری خارجه آمریکا
و اسرائیل در مورد اقدامات مشترک برای مقابله با چالشهای جهانی از جمله چالشهای نشات گرفته از ایران و نیروهای وابسته به آن گفتوگو کردند.وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی نیز در حساب توییتری خود نوشت :بلینکن و من در مورد چالشهای جهانی از جمله رسیدگی به ایران و نیروهای وابسته به آن صحبت کردیم.
به گزارش ایرنا ،تالشهای ضد ایران رژیم صهیونیستی و آمریکا در حالی ادامه دارد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعالم کرده است که رژیم صهیونیستی به
ترور شهید حسن صیاد خدایی اعتراف کرده است.این رسانه روز چهارشنبه گذشته به وقت محلی در گزارشی نوشت ،به گفته یک مقام اطالعاتی که از ارتباطات میان
آمریکا و اسرائیل مطلع شده است ،اسرائیل به مقامات آمریکایی اطالع داده که این ترور را انجام داده است.

روابطمان با آمریکا به یک دوراهی رسیده است

وزیر امور خارجه چین گفت :پکن اظهارات آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چین را نشانه انحراف جدی در روابط
دو کشــور از مســیر عادی میداند.به گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر
خارجه آمریکا گفت« :سخنرانی بلینکن در مورد سیاست چین نشان دهنده انحراف جدی در مسیر روابط چین و آمریکا است .ما
میخواهیم به طرف آمریکایی بگوییم کشور ما اص ً
ال آن چیزی نیست که ایاالت متحده تصور میکند».وی افزود« :ما در ارتقای
اصالحات و تقویت فضای باز مشارکت میکنیم و برای همکاری سودمند متقابل در سطح باالتر تالش میکنیم .چین بهتر خواهد شد و جهان به فضل و یُمن آن شگفت
انگیزتر خواهد شد».وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که واشنگتن مواضع بسیار بحث برانگیزی در عرصه بین المللی اتخاذ میکند که هدایتگر به سمت مفاهیم جنگ
سرد است.وی تاکید کرد که «این امر تنها میتواند منجر به درگیری ،تقابل و تفرقه در جامعه بین المللی شود .در واقع آمریکا هم اکنون به عامل اصلی بیثبات کردن
نظم جهانی تبدیل شده است».این مقام چینی خاطرنشان کرد که همکاری چین و آمریکا «به یک دوراهی رسیده است».وی افزود :آمریکا باید تصمیم درست بگیرد
و برای یافتن راه درست جهت ایجاد روابط با چین به شیوهای که شایسته دو قدرت پیشرو بوده و بر اساس اصول احترام متقابل ،همزیستی مسالمت آمیز و منفعت
متقابل باشد ،تمرکز کند.آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی در دانشگاه جورج واشنگتن در قالب یک سخنرانی گفت که چین تنها کشور جهان
است که هم نیت و هم قابلیت تغییر شکل دادن به نظم بینالمللی موجود را دارد.

به روایت اکونومیست؛

چرا سرمایه گذاران آمریکایی نگران رکود اقتصادی هستند؟

به نظر میرســد رکود اقتصادی پیــش روی اقتصاد آمریکا به
شدت سرمایهگذاران را نگران کرده است ،اما چرا آنها نگران این
موضوع هستند؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ چرا سرمایهگذاران
آمریکایی به طور فزایندهای نگران رکود اقتصادی در این کشور
هســتند و چرا سرعت اصالح بازارها بسیار اندک است؟وضعیت
بازار ســهام ایالت متحــده اخیرا به قدری متالطم بوده اســت
که هیچ کســی نمیتواند پیش بینی کند که تا اواسط یا پایان
هفته قیمتها بــاال خواهند رفت یا پایین خواهند آمد؟در حال
حاضر پاسخ رو به باالست .بر اساس نمای پایانی بازار در ۲۷می،
شاخص اس اند پی  ۵۰۰مسیر نزولی هفت هفته ای را شکست.
هــر چند بازار تاکنــون حداقل از افت قله بــه دره ۲۰درصدی
که تعریف غیررســمی بازار نزولی اســت ،اجتناب کرده اما این
بار نشــانههایی وجود دارد که بازارهای آمریکا در حال ورود به
مرحلهای جدید و نگرانکننده هســتند.از ژانویــه تا اوایل می،
قیمت ســهام تحت تاثیر افزایش نرخ بازده اوراق کاهش یافت.
زیــرا صندوقهای درآمد ثابت به نشــانه تصمیمات فدرال رزرو
که قصد دارد نرخ بهره را با ســرعت شدید افزایش دهد واکنش
نشــان دادند.نرخ بهره باالتر ،ارزش فعلی سود آتی شرکتها را
کاهش میدهد و بر این اساس قیمت سهام کاهش پیدا میکند؛
خصوصا ســهام بخش فناوری که سود آنها را میتوان در آینده
مشــخص کرد.اما طی هفتههای گذشته ،قیمت سهام با وجود
اینکه نرخ بازدهی اوراق به وضعیت قبلی خود بازگشت همچنان
کاهشی اســت .این ترکیب نشــانهای از ترس از رکود است.در
حقیت ترکیبی از سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو ،کاهش
تولید ناخالص داخلــی و افزایش هزینههای تولید ترسهایی را
برای کسبوکارها به وجود آورده است و سرمایهگذاران همچنان
نگران هستند که سود آینده شــرکتها در خطر باشند.اقتصاد
جهانی توسط چندین شــوک بزرگ همچون یک کشتی پهلو
گرفته اســت .تولید ناخالص داخلی چین به شدت در سه ماهه

فعلی کاهش یافته اســت .مصرف کنندگان اروپایی نیز به دلیل
افزایش سرسامآور قیمت گاز به شــدت تحت فشار هستند.در
ایــن بین اقتصاد آمریکا انعطافپذیرتر به نظر میرســید اما آن
بخشهایی از اقتصاد که نســبت به نرخ بهره حســاس هستند،
دچار تزلزل شدند؛ حتی اگر فدرال رزرو مسیر فعلی خود را ادامه
ندهد.آمار منتشــر شده در  ۲۴می نشــان میدهد فروش خانه
جدید ۱۷درصد بین مارچ و آپریل کاهش یافته است.در این بین
هر خبر یا نشــانهای از سوی شرکتهای مختلف مبنی بر اینکه
تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش یافته به شدت تاثیرگذار

ناپدید شدن یک هواپیما در آسمان نپال

تهران -ایرنــا  -یک فروند هواپیمــای متعلق به یک
شــرکت خصوصی با  ۲۲سرنشــین درحال پرواز در
آسمان نپال از دسترسی رادارها خارج و ناپدید شد.به
گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری «ایندیا تودی»
مقامهای فرودگاه نپال اعالم کردند هواپیمایی که امروز
صبح با  ۲۲سرنشین از «پوخارا» به مقصد «جومسوم» درحال پرواز بود ،ارتباط
خود را با برج مراقبت از دست داد و ناپدید شد.هواپیمای «تارا ایرز  »۹دو موتوره
مسافربری کمی پس از بلند شدن ،از دسترس رادارها خارج شد .یک بالگرد برای
ردیابی هواپیما فرستاده شده است .خلبان این هواپیما شخصی به نام «پرابهاکار
قیمیر» است ۴ .شهروند هندی و  ۲شهروند خارجی دیگر از جمله مسافران این
هواپیما هستند و بقیه سرنشینان را شهروندان نپالی تشکیل می دهند.

رئیس جمهور پیشین اوکراین ممنوع
الخروج شد

تهــران -ایرنا -دفتر پترو پروشــنکو رئیس جمهور
پیشــین اوکراین اعالم کرده اســت که وی با وجود
توافق سیاسی انجام گرفته پس از آغاز جنگ ،ممنوع
الخروج شــده و اجــازه خروج از کشــور را ندارد.به
گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از رادیو اروپای آزاد،
«پترو پروشــنکو» رئیسجمهور پیشین اوکراین دیروز شنبه گفت که اجازه
خروج از کشور را ندارد .وی دولت کییف را از زمان حمله روسیه در تاریخ ۲۴
فوریه متهم به نقض آتش بس سیاسی کرد.گفته می شود از زمان آغاز جنگ
در اوکراین این دومین بار اســت که پروشنکو تالش می کند از مرز لهستان
عبور کند .مقامات گمرک می گویند پروشــنکو به دلیل اتهام خیانت اجازه
خروج از کشــور را ندارد .وی پیش از این سوگند یاد کرده بود که از اوکراین
در برابر عملیات نظامی روســیه محافظت کند.پوروشــنکو از سال  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۹زمام قدرت را در دست داشت و حزب «همبستگی اروپایی» او دومین
حزب بزرگ در پارلمان اوکراین پس از حزب حاکم «خادم مردم» متعلق به
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور است.پوروشنکو پس از اعتراضات مردمی
در ســال  ۲۰۱۴که «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهور مورد حمایت روسیه
را از قدرت کنار زد ،به عنوان رئیس یک دولت طرفدار غرب انتخاب شــد.اما
در انتخابات سال  ۲۰۱۹زلنســکی ،پوروشنکو را در کارزار مبارزه با فساد و
مهار نفوذ الیگارش ها شکســت داد.در ماه ژانویه ســال جاری میالدی هم
پوروشــنکو در پرونده ای به خیانت متهم شــد کــه او و حامیانش آن را به
عنوان انگیزه سیاســی رد کردند.از جمله اتهامات علیه پوروشنکو به عنوان
یکی از ثروتمندترین مردان اوکراین ،فروش زغال ســنگ برای تامین مالی
جدایی طلبان مورد حمایت روســیه در شرق اوکراین در سال های  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۵است؛ زمانی که وی هنوز رئیس جمهور بود.منظور پروشنکو از آتش
بس سیاسی آن است که پارلمان اوکراین پس از حمله روسیه ،چندین حزب
طرفدار روسیه را ممنوع اعالم کرد.

تهران-ایرنا -درحالی که برخی گزارشها
از دور سوم گفتوگوها میان اسالمآباد
و گــروه تروریســتی «تحریک طالبان
پاکستان» با وساطت طالبان افغانستان
حکایت دارد ،شــورای امنیت سازمان
ملل تهدید مستمر این شورشیان علیه
نیروهای امنیتی پاکســتان را خطرناک
و موجب تاریکی چشــم انداز مذاکرات
سازش میان دو طرف تفسیر میکنندبه
گزارش روز یکشــنبه ایرنا ،برخی منابع
در پاکســتان مدعی ادامــه مذاکرات
صلح بین مســووالن امنیتی این کشور
با سرکردگان گروه تروریستی تحریک
طالبان پاکســتان در خاک افغانستان
هســتند ،موضوعی که مجاری رسمی
واکنشــی به آن نشــان ندادهاند.گفته
میشود این مذاکرات به مرحله بررسی
مطالبــات طرفهــای درگیر رســیده
که شــامل آزادی برخی از سرکردگان
تحریک طالبان و خروج کامل نیروهای
امنیتی پاکســتان از مناطق قبایلی این
کشــور که همجــوار با مرز مشــترک
با افغانســتان است ،میباشــد.روزنامه
پاکســتانی «داون» امروز گزارش داد:
شــورای امنیت سازمان ملل در آخرین

7

اســت.برای مثال اینکه اسنپ ،شرکت بنیانگذار اسنپ چت که
یک اپلیکیشــن اجتماعی اســت این هفته اعالم کرد فروشش
از آنچه در ماه آپریل پیش بینی شــده کمتر خواهد بود ارزش
سهام این شرکت را ۴۳درصد کاهش داد!همچنین پس از اینکه
والمارت و تارگت ،دو خرده فروش بزرگ گزارش دادند که پس از
کاهش تقاضا از سوی مصرفکنندگان با انبوهی از سهام فروخته
نشده تنها ماندند ،ارزش سهامشان افت کرد.کاهش سرعت رشد
اقتصادی ،یکی از نشــانههای اصلی انقباض سود است .یکی از
پیامدهای کســبوکارهایی که بر پایه هزینه شکل گرفتند این

اســت که وقتی فروش کاهش یا افزایش پیــدا میکند ،زیان و
ســود آنها در مقیاس بزرگتری تغییر میکند.این موضوع سود
شرکتها را سال گذشته به شکل قابل مالحظهای افزایش داد اما
با کاهش سرعت تولید ناخالص داخلی جبران شد.یکی دیگر از
ارکان انقباض سود ،افزایش هزینهها است .بسیاری از مواد اولیه
به دالیل مختلف همچون افزایش قیمت انرژی باال رفته است.با
افزایش نرخ بهره ،دریافت تسهیالت نیز سختتر شده اما نگرانی
اصلی هنوز افزایش دســتمزدها است و آمریکا در این زمینه بر
ســر یک دوراهی قرار گرفته است .اگر دستمزدها افزایش یابد و
بنگاه ها آن را در قیمتها منعکس کنند ،تورم باال خواهد رفت و
به دنبال آن فــدرال رزرو مجبور خواهد بود نرخ بهره را کاهش
دهــد .در مقابل اگر کارفرما از افزایش قیمــت خودداری کند،
ســودش کاهش خواهد یافت.اما آیا امیدی برای سرمایهگذاران
وجود دارد؟ برخی معتقدند فروشــندگان تا االن بخش عمدهای
از ســها م خود را فروختند و دیگر ظرفیتی برای فروش بیشتر و
پایین آوردن قیمت ســها م وجود نــدارد .اما یک رالی مبتنی بر
تعادل بهتر در ســبدهای ســهام ،تاثیر خاصی بر روی بنیانهای
اقتصاد کالن ســهام نخواهد داشــت.در پایان باید گفت اگر هم
وضعیت فعلی تسلی آمیز اســت به این دلیل بوده که بازارهای
مالی تاکنون برای برنامه سختگیرانه فدرال رزرو هزینه بسیاری
دادند .از ابتدای سال ،نرخ بهره به شدت افزایش یافته است ،نرخ
تسهیالت هم باال رفته ،دالر جهش یافته و قیمت سهام کاهش
یافته است.اگر در دنیای دیگری بودیم و در آن بازارها به افزایش
نرخ بهره توســط فدرال رزرو بیتوجه بودند ،ریسک فرود سریع
تورم برای اقتصاد به شکل متناقضی بیشتر بود .احتماال تورم به
رشد خود ادامه میداد اما حال که شرایط به این شکل است ،نرخ
بهره آنقدرها باال نخواهد رفت که در شــرایط متنقاض ذکرشده
باال میرفت .در نهایت ،هرچند روزهای فعلی را نمیتوان بهترین
روزهای بازار سهام خواند اما هر بهبودی کمک کننده خواهد بود.

چشمانداز تاریک مذاکرات دولت
پاکستان و تحریک طالبان

ارزیابی خــود در مورد تهدیــد مداوم
نیروهــای امنیتی پاکســتان از جانب
تحریک طالبان پاکســتان موســوم به
 TTPمستقر در افغانستان هشدار داده:
چشــم انداز موفقیت روند صلح جاری
تیره و تار اســت.گزارش ســاالنه تیم
نظارتی کمیته تحریمهای سال ۱۹۸۸
طالبان افغانستان به پیوندهای تحریک
طالبان پاکســتان با طالبان افغانستان
اشــاره و تشــریح می کند که چگونه
این گروه از ســقوط دولت اشرف غنی

در ســال گذشته منتفع شد و به روابط
آن با سایر گروههای تروریستی فعال در
افغانستان اشاره کرده است.این گزارش
خاطرنشان کرد :طالبان پاکستان بیش
از  ۴هزار جنگجو در مناطق شــرقی و
جنوب شرقی در امتداد مرز افغانستان
و پاکســتان مســتقر کرده و بزرگترین
گــروه جنگجویان خارجی مســتقر در
آنجا را تشــکیل می دهد.گفتنی است،
این اولین گزارش این تیم برای کمیته
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل

از زمان تســلط طالبان بر کابل در سال
گذشته میباشــد که تمرکز اصلی آن
بر سیاســت داخلی طالبان ،امور مالی،
روابط با القاعده ،داعش و دیگر گروههای
تروریستی و اجرای تحریمهای شورای
امنیت سازمان ملل است.گزارش کمیته
تحریم شــورای امنیت سازمان ملل در
مورد طالبان افغانســتان همزمان با دور
سوم مذاکرات دولت اسالمآباد و تحریک
طالبان پاکســتان افزود کــه این گروه
همچنان تهدیدی برای امنیت پاکستان
محســوب میشــود.دور اول گفتگوها
میان پاکســتان و گروه تحریک طالبان
که اواخر ســال گذشته میالدی برگزار
شــد ،به آتش بس یک ماهه منجر شد
که بعدا ً شورشیان دولت اسالمآباد را به
نقض مفاد آتشبس متهم کرد .متعاقباً
تحریک طالبان پاکستان حمالت خود
را علیه نیروهای پاکستانی از سر گرفت
و آمارهای جدولبندی شــده توســط
مؤسسه مطالعات صلح پاکستان نشان
میدهد که در ســال جاری ،نزدیک به
 ۴۶حمله ،عمدتاً علیه نیروهای امنیتی
صــورت گرفت که طی آن  ۷۹نفر جان
خود را از دست دادند.

جان کربی:

پوتین عالقهای به گفتوگو با زلنسکی ندارد

ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا مدعــی شــد کــه
رئیسجمهوری روســیه هیچ تمایلی به دیدار با همتای
اوکراینــی خود ندارد.به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه
خبری صــدای جدید اوکراین ،جان کربی ،ســخنگوی
وزارت دفاع آمریکا گفت :والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه میتواند اکنون کار درست را انجام دهد؛ با خارج
کردن نیروهایش از اوکراین ،با دیدار با ولودیمیر زلنسکی،
همتای اوکراینی خــود و دیگر اوکراینیها و با مذاکره با
نیت خوب.او تصریح کرد :اما به نظر میرســد که چنین
امیدی برای مذاکره در حال حاضر وجود نداشــته باشد.
پوتین نشــان داده اســت که عالقهای به چنین راههای
دیپلماتیکی نــدارد .اتفاقا برعکــس ،او عالقه زیادی به

پیگیری این جنگ در منطقه دونباس از خود نشان داده
است.کربی همچنین گفت ،روسیه به تجمیع نیروهایش
در منطقه دنبــاس ادامه میدهد ،گرچــه در  ۱۰۰روز

گذشته جنگ پیشــرفت چندانی در این منطقه نداشته
است.این سخنگو گفت :تقریبا  ۱۰۰روز از جنگ گذشته و
پوتین به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود دست نیافته
است.وی افزود :او حق حاکمیت اوکراین را نگرفت ،اتفاقا
برعکس .حقیقت امر این است که فکر میکنم او اهمیت
اســتقالل برای مــردم اوکراین را تقویت کرده اســت و
میبینید که آنها هر روز برای این (استقالل)میجنگند،
نه فقط سربازان ،بلکه همه شهروندان.در ماه مارس ،یک
هیئت اوکراینی چندین جلسه مذاکره با مقامات روس در
ترکیه داشت.با این حال ،وزیر امور خارجه اوکراین گفت
که از نتایج این گفتوگوها رضایت ندارد .مذاکرات از آن
زمان متوقف شده است.

گزیده خبر
ترامپ:
گ جهانی سوم
بحران اوکراین احتماال به جن 
ختم میشود

دونالد ترامپ در تازهترین سخنرانی خود گفته است که
وضعیت در اوکراین میتواند «بدتر» شود و این وضعیت
احتماال به «جنگ جهانی ســوم» ختم خواهد شــد؛
همچنین وی خواستار کاهش قیمتها در حوزه انرژی
شــد ،اقدامی که به گفته ترامپ ،روسیه را «تضعیف»
خواهد کرد.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک« ،دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری سابق آمریکا روز شنبه خطاب به حامیانش در وایومینگ گفت:
«کل کشــور اوکراین محو خواهد شد .به دلیل حماقتی که وجود دارد ،احتماال
این جنگ ،به جنگ جهانی سوم ختم شود».ترامپ مدعی شد که حمله روسیه
به اوکراین به واسطه پولی که این کشور از فروش منابع انرژی به دست میآورد،
در حال «قدرتمندتر» شــدن اســت.وی افزود« :از آنجایی که آنها پول بســیار
زیادی کسب میکنند ،ارزش روبل مثل همیشه باالست .اگر میخواهید جنگ
را متوقف کنید ،باید بهای نفت و قیمــت انرژی را پایین بیاورید».به گفته این
رئیسجمهوری سابق ،بهای نفت به ازای هر بشکه در برخی از قسمتهای ایاالت
متحده به  ۹دالر رسیده است.وی مدعی شد که اگر او رئیسجمهور بود تمامی
مشکالت مربوط به حوزه نفت قابل حل بود و ایاالت متحده از روسیه و عربستان
سعودی در این مسیر سبقت میگرفت و دیگر نیازی به کمک ونزوئال نبود .وی
همچنین خاطرنشان کرد که اگر او به کار خود ادامه میداد نه پکن و نه مسکو
«نمیتوانستند هیچ اقدام نظامی انجام دهند».ترامپ افزود« :هنگامی که جورج
بوش ،رئیسجمهوری پیشین آمریکا رئیسجمهور بود ،آنها گرجستان را از دست
دادند ،زمانی که باراک اوباما ،رئیسجمهور بود ،آنها کریمه را از دســت دادند
و در زمان جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا ،آنها همه چیز را از دســت دادند و
در دوره ترامپ آنها هی چ چیزی از دست ندادند .همین مساله در مورد چین هم
صدق میکند».وی در ادامه سخنان خود مدعی شد که در زمان ریاستش هم به
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه و هم به شی جینپینگ ،رئیسجمهوری
چین هشدار داده بود که اگر مسکو و پکن «اقدامات نظامی» انجام دهند ،آمریکا
به آنها «ضربه بســیار سختی» خواهد زد.ترامپ افزود« :مطمئن نیستم که آیا
آنها حرفهای من را باور کردند یا خیر ...حتی اگر  ۵درصد هم باور کرده باشند،
کافیست .تنها چیزی که چین را از تایوان دور نگه میدارد این است که وضعیت
روسیه را مشاهده کند و ببیند که این کشور چقدر «ضعیف» عمل میکند».

پوتین قانون جذب افراد تا  ۶۵ساله در
ارتش را امضا کرد

ارتش روسیه با تایید قانونی به دست والدیمیر پوتین،
قرار اســت افرادی تا  ۶۵سال را برای کار تحت قرارداد
بپذیرد.به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری تاس،
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه قانونی را به
تایید رســاند که محدودیت ســنی برای انعقاد اولین
قرارداد با نیروهای مسلح روسیه را ملغی میکند.براساس اطالعیه دومای روسیه،
مــردم اکنون میتوانند تحت قرارداد و تا زمان بازنشســتگی که برای زنان ۶۰
سال و برای مردان  ۶۵سال است ،در ارتش خدمت کنند .دومای دولتی روسیه
در  ۲۵مه قانونی را مورد تایید قرار داد که محدودیت ســنی برای امضای اولین
قرارداد برای خدمت نظامی در روسیه را لغو میکند.معاون وزیر دفاع روسیه در
این رابطه شفافسازی کرده و گفت که از این طریق امکان امضای اولین قرارداد
برای خدمت نظامی در روسیه تا سن  ۵۰سالگی به وجود میآید .قانون روسیه
قبال مقرر کرده بود که شــهروندان روسی  ۱۸تا  ۴۰ساله و اتباع خارجی  ۱۸تا
 ۳۰ساله میتوانند اولین قرارداد خود را برای خدمت سربازی امضا کنند.روسیه
از  ۲۴فوریه حملهای را به دستور والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه علیه
اوکراین آغاز کرده که روز (یکشنبه) وارد نود و پنجمین روز خود شد .در واکنش
به آن ،کشورهای غربی موجی از تحریمها را علیه مسکو به راه انداخته و اقدام به
ارسال سالح به اوکراین کردند.
عمان:

هرگز به توافقهای عادی سازی روابط با
اسرائیل نخواهیم پیوست

وزیــر خارجه عمان اعــام کرد که کشــورش هرگز
وارد مرحلــه توافقهــای عادی ســازی روابط با رژیم
صهیونیســتی نخواهــد شــد.به گزارش ایســنا ،بدر
البوســعیدی ،وزیر خارجه عمــان در جریان گفتوگو
با روزنامه فرانســوی «لوفیگارو» ،خاطرنشان کرد که
کشــورش اولین کشور حاشــیه خلیج فارس بود که از صلح میان فلسطینیان
و اســرائیلیها از زمان امضای توافق کمپ دیوید در ســال  ۱۹۷۹حمایت کرد.
البوســعیدی در ادامه تأکید کرد ،مسقط هرگز به توافقهای عادی سازی روابط
با رژیم صهیونیســتی نخواهد پیوست؛ زیرا که آن طرحهایی را ترجیح میدهد
که از ملت فلســطین حمایت میکند.وزیر خارجــه عمان همچنین اظهار کرد
که هرگونه موفقیت در توافقهای ابراهیم باید بر اســاس راهکار تشــکیل «دو
ل و فصل نهایی ،همیشگی و عادالنه برای مسأله
کشوری» باشد و منجر به یک ح 
فلســطین شود.وی در خصوص پرونده هستهای ایران ،وجود مذاکرات محرمانه
میان عمان،ایران و آمریکا را تایید نکرد اما تصریح کرد که دســتیابی به توافق
جدید به نفع خاورمیانه و جهان خواهد بود.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
احمدرضا عابدزاده
احمدرضا عابــدزاده (متولد  ۴خــرداد  ،۱۳۴۵آبادان ،
خوزســتان) دروازهبان ســابق تیم ملی فوتبال ایران و
باشــگاه اســتقالل تهران و باشگاه پرســپولیس تهران
اســت .او به همراه تیم ملی فوتبال ایــران به قهرمانی
در مســابقات فوتبال بازیهای آسیایی  ۱۹۹۰در پکن
و بازیهای آســیایی  ۱۹۹۸در بانکوک به سرمربیگری
منصور پورحیدری و همچنین دو مقام ســومی در جام
ملتهای آسیا در سالهای  ۱۹۸۸و  ۱۹۹۶رسیدهاست و
همراه با تیم ملی به جام جهانی  ۱۹۹۸صعود کردهاست.
او همچنین همراه با باشگاه اســتقالل (دومین عنوان)
به قهرمانی جام باشــگاههای آسیا  ۱۹۹۰–۹۱و در جام
باشگاه های آسیا  ۱۹۹۱به مقام نایب قهرمانی دست پیدا
کردهاست .او با تیم پرسپولیس چهار بار و با استقالل یک بار به مقام قهرمانی در باالترین رده لیگ فوتبال
ایران دست یافتهاست.لقب عقاب آسیا.البته این لقب راطرفداران او درایران به اوداداندودرآسیابااین عنوان
شناخته شده نیست .احمدرضا عابدزاده فوتبال خود را در سال  ۱۳۶۰از تیم فوتبال هالل احمر اصفهان
شروع کرد سپس به تیم تام اصفهان منتقل شد و در سال  ۱۳۶۲موفق به کسب عنوان قهرمانی اصفهان
با این تیم شــد و در سال  ۱۳۶۴به تیم جوانان اصفهان دعوت شد.وی در سال  ۱۸( ۱۳۶۴سالگی) به
اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد و اولین بازی خود را در مسابقات جام بینالمللی دهه فجر انجام داد و
در سال  ۱۳۶۵موفق به کسب عنوان قهرمانی با تیم فوتبال منتخب اصفهان در دومین دوره از مسابقات
فوتبال لیگ اســتانی قدس شد .در سال  ۱۳۶۶عابدزاده برای انجام خدمات سربازی به تیم ژاندارمری
تهران پیوست و پس از دو سال در سال  ۱۳۶۸مجددا ً به تام بازگشت.او در سال  ،۱۳۶۹به تیم استقالل
تهران پیوست و وی در همین سال ازدواج کرد و به مقام قهرمانی لیگ فوتبال ایران رسید؛ عابدزاده در
همان سال موفق به کسب عنوان قهرمانی (با مهار سه ضربه پنالتی از او برابر کره شمالی در فینال) با
تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای آسیایی  ۱۹۹۰پکن شد.او در سال  ۱۳۷۰موفق به کسب قهرمانی
جام باشــگاههای آسیا با تیم استقالل شد و بعد از پیروزی استقالل در فینال مسابقات برابر لیائونینگ
چین ،کاندیدای برترین دروازهبان آســیا شد و در همان سال موفق به کسب قهرمانی جام باشگاههای
تهران همراه استقالل شد.وی سال  ۱۳۷۲به تیم سپاهان اصفهان و در سال  ۱۳۷۳به تیم پرسپولیس
پیوست و تا آخر دوران بازیگری دراین تیم ماند وی در  ۷۸بازی ملی شرکت نموده و مجموعاً  ۵۲گل
دریافت کردهاســت که از این جهت رکورد باقی گذاشت .وی در بازیهای مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸
فرانسه یکی از ارکان موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی بود.اوج شهرت احمدرضا
در بازیهای آسیایی  ۱۹۹۰پکن اتفاق افتاد که با وجود آسیب دیدگی از ناحیهٔ انگشتان دست ،با مهار
سه ضربه پنالتی در فینال مسابقات در برابر کره شمالی ایران را به قهرمانی آسیا رساند او در طول این
مســابقات جمعاً  ۲گل دریافت کرد که هر دو گل نیز از روی نقطه پنالتی وارد دروازه عابدزاده شد .در
آن دوره از مسابقات علی پروین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود.پس از درخشش او در این مسابقات
بود که عابدزاده عنوان عقاب آسیا لقب گرفت .عابدزاده در بازیهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی
فوتبال  ۹۸فرانســه در بازی آخر در مقابل استرالیا که در شهر ملبورن و در حضور پرشمار تماشاگران
استرالیایی برگزار شد.

سینما
نخل طالی جشنواره کن
به «مثلث غم» رسید
مراسم اختتامیه هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن
برگزار شد و در نهایت فیلم «مثلث غم» به کارگردانی
«روبن اوستلوند» موفق شد جایزه نخل طالی بهترین
فیلم را از آن خود کند.
به گزارش ایســنا ،مراسم اختتامیه هفتاد و پنجمین
جشــنواره کن دقایقی پیش به پایان رسید و هیات
داوران بخش مســابقه اصلی با حضور اصغر فرهادی
سینماگر ایرانی در کنار «وینسنت لیندون» (رئیس
هیــات داوران)« ،ربکا هال»« ،دیپیــکا پادوکونه»،
«یاســمینه ترینــکا»« ،الج لی»« ،جــف نیکولز» و
«یواخیم تریه» در نهایت فیلم «مثلث غم» ســاخته
«روبن اوســتلوند» را شایســته دریافت نخل طالی
بهترین فیلم معرفی کردند
«اوستلوند» در ســال  ۲۰۱۷نیز با فیلم «مربع» جایزه معتبر نخل طالی جشنواره کن را کسب
کرده بود.
فهرست کامل برندگان جشنواره کن  ۲۰۲۲از این قرار است:
نخل طالی بهترین فیلم« :مثلث غم» ساخته «روبن اوستلوند»
جایزه بزرگ هیــات داوران« :نزدیک» به کارگردانی «لوکاس دونت» و «ســتارگان در ظهر» به
کارگردانی «کلر دنی»
جایزه داوران »EO« :ساخته «یرژی اسکولیموفسکی»
جایزه بهترین کارگردانی« :پارک چان ووک» برای فیلم «تصمیم به رفتن»
بهترین بازیگر مرد« :سانگ کانگ هو» برای بازی در فیلم «دالل» ساخته «هیروکازو کورئیدا»
بهترین بازیگر زن :زهرا امیرابراهیمی برای فیلم «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی
بهترین فیملنامه« :پسری از بهشت» از «طارق صالح»
جایزه ویژه هفتاد و پنجمین ســالگرد جشنواره کن« :توری و لوکیتا» ساخته «ژان پیر داردن» و
«لوک داردن»
همچنین فیلم «اسب کوچک جنگی» به کارگردانی «رایلی کیو» و «جینا گامل» به عنوان برنده
جایزه دوربین طالی کن (بهترین فیلم اول جشــنواره) انتخاب شــد و فیلم «پالن  »۷۵ساخته
«هایاکاوا چی» نیز مورد تقدیر ویژه هیات داوران جایزه دوبین طال قرار گرفت .جایزه نخل طالی
بهترین فیلم کوتاه به فیلم «آب زمزمه میکند» به کارگردانی «چن جینینگ» اعطاء شد و فیلم
کوتاه «لوری» ساخته «ابیناش ویکرام شاه» نیز مورد تقدیر ویژه هیات داوران بخش فیلم کوتاه و
سینه فونداسیون جشنواره کن قرار گرفت .فیلم «برادران لیال» ساخته سعید روستایی نیز برنده
جایزه بهترین فیلم بخش اصلی جشنواره به انتخاب هیات داوران فدارسیون بینالمللی منتقدان
فیلم (فیپرشــی) شد .هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن  ۱۷تا  ۲۸می ( ۲۷اردیبهشت تا ۷
خرداد) در فرانســه برگزار شد و میزبان ســینماگران منتخب از سراسر جهان و چهار هزار نفر از
اهالی رسانه از  ۷۵کشور بود.

از هر دری خبری

بازدید نخست وزیر انگلیس از کارخانه تولید موشک های ضدتانک در شهر
"بلفاست" ایرلند شمالی /رویترز

ورزشی

آنچلوتی :این سختترین جامی بود که بردم
سرمربی رئال مادرید قهرمانی در این فصل لیگ قهرمانان را سخت ترین جامی توصیف کرد که توانسته برنده شود.به گزارش ایسنا و به
نقل از مارکا ،کارلو آنچلوتی نام خود را با حروف طالیی در کتابهای تاریخ فوتبال نوشــت .او اولین مربی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا
است که چهار بار قهرمان این رقابتها شده است.رئال مادرید با گل وینیسیوس جونیور و سیوهای فوقالعاده تیبو کورتوا بلژیکی لیورپول
را یک بر صفر شکســت داد .تیم اســپانیایی چهاردهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان را به دست آورد.کارلو آنچلوتی بعد از قهرمانی در
لیگ قهرمانان گفت :نمی توانم باور کنم که چهار عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردهام .ما برای این قهرمانی خیلی رنج
کشیدیم اما تعهد تیم کامل بود .بسیار خوشحالیم که فصل را خیلی خوب به پایان رساندیم .آالبا ،میلیتائو و مندی بسیار خوب بودند.
برنامه بازی ما به خوبی پیش رفت و در کل کورتوا فصل فوق العادهای داشت و در این دیدار هم خیلی به ما کمک کرد.او در بخش دیگری
از صحبت های خود گفت :این سختترین جامی بود که تا به حال بردهام .هیچکس فکر نمیکرد ما برنده شویم ولی ما جو خوبی ایجاد
کردیم و به کیفیت فردی بازیکنانم ایمان داشتم .ما از مرحله یک هشتم نهایی تا امروز خیلی سختی کشدیم .لیورپول امسال بازی های
کمی را باخته بود .ما آنها را در یک بازی عالی شکست دادیم.

قارچی که جایگزین گوشت
خواهد شد
اســتارتآپ « »ATTAمســتقر در اتریش میخواهد با ســاختن
سیستمهایی ساده ،هوشمند و مقرون به صرفه پرورش قارچ ،قارچها
را به یک جایگزین جدی گوشــت تبدیل کند.به گزارش ایسنا و به
نقل از آی او ،صنعت دامپروری مسئول  ۱۵درصد از انتشار گازهای
گلخانهای جهانی و  ۸۰درصد از اســتفاده از زمین در جهان است.
قارچهــا غنی از مواد مغذی هســتند و میتوانند حداقل جایگزین
مقداری از مصرف گوشت شوند .در حال حاضر نیز تعداد کشاورزان
و کارآفرینانی که مایل به پرورش قارچ هستند کم نیست .اما بسیاری
از آنها از امکانات مناسبی بهرهمند نیستند و برخی دیگر که امکانات
مناسبی ندارند به فکر ساخت یک ساختار هوشمند هستند .این امر
باعث شد تا استارتآپ  ATTAدانش خود را در مورد ساخت و ساز
مکان مناسب پرورش گیاه ارتقا و یک سیستم هوشمند برای پرورش
قارچ توسعه دهد .نخستین نمونه اولیه در حال حاضر راه اندازی شده
و آنقدر ساده است که هر سوپرمارکتی میتواند از آن برای پرورش
قارچ اســتفاده کند .در ادامه صحبتهای یکــی از بنیانگذاران این
اســتارت آپ به نام «سباستین مدل»( )Sebastian Modlکه خودش
یک پرورش دهنده قارچ اســت را بازگو کردهایم ATTA .نام التین
مورچههای برگ بُر اســت که بیش از  ۳۰میلیون ســال است که
آنهــا در ایجاد مزارع قارچ نقش مهمی دارند .آنها الگوهای بزرگ ما
هستند .این حشرات رژیم غذایی خود را در سیر تکاملی تغییر داده و
به قارچ تبدیل کردهاند و آن را در النه خود روی برگهای جمعآوری
شده پرورش میدهند.

تخت گاز
آیا واکسن کرونا بر باروری تاثیر
میگذارد؟

 SSCروی نسخه هیبریدی چهارچرخ محرک تواتارا کار میکند
چندی پیش ،شرکت  SSCاز برنامههایی برای ساخت محصولی پایه بهعنوان برادر کوچکتر تواتارا خبر داد اما این تنها خودرویی نیست
که در برنامههای آیندهٔ این شرکت وجود دارد زیرا مدیرعامل « SSCجرود شلبی» در گفتگویی با موتور آتوریتی اظهار داشته است که این
شرکت روی توسعهٔ نسخهای هیبریدی از تواتارا کار میکند که در جلو به موتورهای الکتریکی درون چرخی مجهز میشود .در این نسخه
هم سامانهٔ چهارچرخ محرک فراهم میشود و هم پرفورمنس خودرو بهبود پیدا خواهد کرد.هرچند فع ًال هیچ حرفی در مورد مشخصات
این نسخه زده نشده است اما به گفتهٔ شلبی ،هیبریدی شدن تواتارا آن را به خودرویی بهتر و متعادلتر تبدیل خواهد کرد و به بهبود
شــتاب و پویایی خودرو هم کمک میکند .هرچند این نســخهٔ هیبریدی بر اساس تواتارا ساخته میشود اما ممکن است با نام دیگری
معرفی شود .از این خودرو تعداد اندکی تولید خواهد شد که البته مشمول تولید  ۱۲۵دستگاهی تواتارا نخواهد بود اما هنوز تصمیم قطعی
در مورد تعداد تولید آن گرفته نشــده اســت .فع ًال زمان معرفی و آغاز تولید این خودرو هم مشخص نیست.با توجه به گفتههای شلبی،
بهاحتمالزیاد در این هایپرکار هیبریدی از همان پیشرانهٔ  ۵.۹لیتری  V8توئین توربوی تواتارا استفاده خواهد شد که هنگام استفاده از
سوخت  E85یا متانول تا  ۱۷۵۰اسب بخار قدرت تولید خواهد کرد

محققان دانشــگاه «ییل» آمریکا در مطالعه اخیرشــان اظهار کردهاند
واکسنهای کووید ۱۹-هیچ تاثیری بر باروری و نتایج بارداری ندارند.
به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف ،اطالعات نادرســت درباره تزریق
واکسن کووید یک مشکل همیشگی در سراسر همهگیری بوده است چرا
که در طی همهگیری شایعاتی مبنی بر اینکه تزریق واسکن کووید۱۹-
با ناباروری و اوتیســم مرتبط است در جهان پخش شد.اکنون ،محققان
دانشگاه ییل اظهار کردهاند که واکسنهای مبتنی بر آرانای پیامرسان
کووید ۱۹-هیچ تاثیری بر باروری یا پیامدهای بارداری ندارند.یافتههای
این مطالعه نشــان میدهد که این واکسنها آنتی بادیهای زیادی که
میتوانــد باروری را کاهش دهد ،تولید نمیکننــد .وقتی در طول این
مطالعه محققان به گروهی از موشهای باردار واکسن مبتنی بر آر ان ای
پیامرسان تزریق کردند ،هیچ عارضه جانبی مشاهده نکردند و فرزندان
آنها نیز کامال ســالم به دنیا آمدند«.آکیکــو ایوازاکی»()Akiko Iwasaki
نویســنده ارشد این مطالعه و پروفسور ایمونوبیولوژی و زیست شناسی
مولکولی ،سلولی و تکاملی گفت :یافتههای این مطالعه شواهد بیشتری
ارائه میکند که گویا آن اســت که واکسنهای مبتنی بر آر ان ای پیام
رســان موجود برای زنان باردار و کســانی که قصد باردار شدن دارند،
بیخطر هستند.محققان این تحقیق را برای کمک به کاهش نگرانیهای
بسیاری از زنان در مورد واکسن کووید و بارداری انجام دادند .به عنوان
مثال ،یک نظریه تا حدی مشهور این است که این واکسنها ممکن است
با افزایش تولید آنتی بادی علیه سینسیتین )۱-syncytin(۱-باروری را
کاهش دهند .طبق این نظریه ،مقدار بیشتری از آن آنتی بادی میتواند
در رشد جفت تداخل ایجاد کند و حتی از بارداری جلوگیری کند.

