مخبر در حاشیه هیئت دولت:

اموال مالک«متروپل» توقیف شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام امکاناتش را برای رسیدگی به حادثه متروپل بسیج کرده است ،گفت :البته اموال مالک توقیف شده تا از محل آن
خسارتها جبران شود.به گزارش خبرنگار مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ظهر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص تهیه و
توزیع کاالبرگ در میان مردم ،گفت :ما به لحاظ قانونی موظف بودیم از اول فروردین این اصالح ارزی را انجام بدهیم .تا زمانی که کاالبرگ آماده نشده است ناچار
هستیم که به همین صورت یارانه را پرداخت کنیم .تالش ما این است که در حداقل ممکن است این کار را انجام دهیم.مخبر در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای
طرح سهمیه بندی نان ،افزود :نان و دارو جزو خط قرمز های دولت است که یک ریال گران نشود...
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شروط جدید امهال تسهیالت و سرمایهگذاری

حذف بانکها از مسیر وام

جزئیات نامه آماده باش وزارت بهداشت

نگران آبله میمونی باشیم یا نه

بیماری آبله میمونی در این روزها خیلی سر و صدا کرده ،اما
هنوز معلوم نیســت چقدر خطرناک است .با این حال ،معاون
وزیر بهداشــت ،در نامه ای به دانشــگاه ها ،خواستار اعمال
مراقبت های بهداشتی شده اســت.به گزارش خبرنگار مهر،
این روزها خبر ویروس آبله میمونی ،بیشتر از کرونا دست به
دست میشــود و دلیل آن هم ،ترس ناشی از تجربه پاندمی
کووید  ۱۹بوده است .مردم میترسند که مبادا آبله میمونی،
یک پاندمی جدید شــود و دوباره به روزهای دلهره و نگرانی
بازگردیم.
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شرایط صدور ویزای ایران در
جامجهانی قطر اعالم شد

معاون گردشگری شرایط صدور ویزای ایران را برای شرکتکنندگان در جامجهانی فوتبال  ۲۰۲۲قطر که قصد سفر
به ایران را دارند ،تشریح کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری ،علیاصغر شالبافیان گفت:
براساس دستورالعمل صادرشده ،اتباع کشورهایی که تیمهای فوتبال آنها موفق به صعود به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر
شدهاند ،میتوانند درخواست روادید یک بار ورود ،دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مدت اقامت  ۲۰روز
(رایگان) کنند .شرایط این بخش ثبت درخواست....
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مدیر آژانس بینالمللی انرژی:

با بحران انرژی شدیدتر از شوک نفتی
دهه  ۷۰روبرو هستیم
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میرکاظمی:

در کوتاه مدت نمیتوان نفت را از بودجه
خارج کرد
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بانک مرکزی چه تراکنش و حسابهایی
را رصد و مسدود میکند؟
6

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

اختیارات ویژه برای تعادل بازار ارز در راه است
تغییر ساعت کار اداری  ۱۲۰۰مگاوات مصرف برق را کاهش میدهد

عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد؛

هدر رفت بیش از  ۱۸میلیارد دالر منابع ارزی
در یک سال با ارز ترجیحی

عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که از سال  ۹۷وارد ادبیات اقتصادی کشور شد،
ارز ترجیحی یا  ۴۲۰۰تومانی بود ،گفت :این عبارت طی سال های گذشته عامل بسیاری از مشکالت کشور
شد .در سال گذشته  ۱۸و نیم میلیارد دالر منابع ارزی کشور به کاالهای اساسی یعنی گوشت ،مرغ ،پروتئین
و همچنین برخی از اقالم وارداتی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد؛ به عبارتی حدود
 ۶۵میلیارد دالر از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف
و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.
هدر رفت بیش از  ۱۸میلیارد دالر منابع ارزی در یک سال با ارز ترجیحی
به گزارش اقتصادآنالین؛ مجتبی یوسفی ،عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با اقتصادآنالین بیان
کرد :با تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی در دولت گذشــته ،قرار بود دارو و یا بسیاری از اقالم اساسی مردم و
ملزومات تولید گران نشود ،اما این اتفاق نیفتاد و بخش قابل توجهی از این ارز در اختیار دالالن و افراد
با نفوذ قرار گرفت .چنانچه دیدیم ،در سال  ۹۷بخشی از آن هم برای سفرهای تفریحی استفاده میشد.
یا حتی عدهای هم بابت کاغذ ارز گرفتند اما کاغذی وارد نشد .این مسائل سبب اتالف منابع ارزی کشور
و یکی از خیانتهایی بود که در دولت گذشته در حق مردم و کشور شد.نماینده مردم اهواز در مجلس
همچنیــن بیان کرد :اصالح این فرآیند قطعا الزم و قطعی بود ،چرا که اگر قرار بر پرداخت آن بر فرض
وجــود منابع بود ،با توجه به جنگ اوکراین و روســیه و افزایش قیمــت جهانی غالت ،گندم و دانههای
روغنی باید رقمی حدود  ۲۵میلیارد دالر در اختیار داشتیم ،این عدد را باید در مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰
و ارز  ۲۸هزار تومانی ضرب میکردیم و عددی حدود  ۴۸۰هزار میلیارد دالر نیاز بود ،که اگر این مبلغ
برای حمایت از تولید ،اشــتغال و حمایت از اقشــار کم برخوردار استفاده میشد ،اتفاق قابل توجهی در
همه بخشها میافتاد.وی ضمن تشــکر از دولت بابت این اتفاق نیز بیان کرد :دولت سیزدهم بر اساس
آنچه خود در این خصوص عنوان کرده برای این جراحی اقتصادی گروه گذاشــتهاند و این مســاله را در
بودجه  ۱۴۰۱لحاظ کرده و به مجلس تحویل دادند و مجلس نیز موافقت کرد .یعنی بر اساس این طرح
دیگر یارانه را به افراد متمول و بانفوذ نمیدهند تا مردم برای دریافت اقالم اساســی خود مانند مرغ و یا
گوشت در صفهای طوالنی بایستند .در حالی که باز هم همین اقالم را باید بر اساس ارزی که وارد کننده
دریافت کرده ارزانتر خریداری میشــد ،باز هم با قیمت باال تهیه میکردند!یوسفی در ادامه اظهار کرد:
مجلس برای این جراحی اقتصادی این اختیار را به دولت داد اما در این میان باید دو نکته ضروری را در
نظر گرفت .اول اینکه زیر ساختهای حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبال
به نفر اول زنجیره پرداخت میشد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانهای که
برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد .یعنی قدرت
ویرایش در این سامانه برای فردی که قبال کار میکرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درآمدش
با مشکل مواجه شده ایجاد شود .مساله بعدی اینکه به صراحت باید مبنای قیمت کاالهای اساسی را پیش
بینی ایجاد کاالبرگ الکترونیکی نســبت به ســفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت
ندارند ،بدانیم .وی همچنین با بیان اینکه دو اتفاق دیگر در بودجه سال جدید نیز رخ داده عنوان کرد :ما
برای افراد کم درآمد و یا فاقد درآمد دو موضوع را در بودجه پیش بینی کردهایم.

دبیر کمیته علمی کووید ۱۹؛

کرونا تمام نشده است
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ضمن تاکید بر تداوم استفاده از
ماسک به خصوص در اماکن عمومی و سربسته ،گفت :افرادی که
در حوزه ســامت صحبت می کنند ،باید تخصص الزم را داشته
باشند.به گزارش خبرگزاری مهر ،حمیدرضا جماعتی ،با بیان اینکه
بیماری کرونا هنوز تمام نشــده است ،افزود :در برخی کشورهای
آفریقایــی و آمریکایی ،شــاهد افزایش ابتالء به زیرســویه های

شرط عدم قطعی تابستان چیست؟
سخنگوی صنعت برق گفت :صورتحساب مشترکی که  ۴۰۰کیلووات مصرف
برق داشته باشــد و مصرف را به حدود  ۳۰۰کیلووات ساعت برساند تا حدود
 ۶۰درصد کاهش پیــدا میکند یعنی با  ۳۰درصد کاهش ۶۰ ،درصد کاهش
صورتحساب خواهد داشت.مصطفی رجبیمشــهدی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،درباره تاثیر تغییر ساعات کار اداری بر کاهش مصرف برق اظهار
داشــت :در صورتی که ســاعت کار اداری تغییر کند و وسایل سرمایشی بعد
از خاتمــه کار به طور کامل خاموش شــوند ،پیشبینی ما این اســت در کل
کشــور حداقل  1200مگاوات از این محل صرفهجویی شود ،بر اساس مصوبه
هیات وزیران اســتانداران در خصوص اصالح ســاعت کار مجازند و اکنون در
حال بررســی پیشنهادات شــرکتهای توزیع نیروی برق برای اصالح ساعات
کار ادارات هستند.
مشترکان پرمصرف چقدر پول بیشتری پرداخت میکنند؟
وی درباره تاثیر افزایش تعرفه پرمصرفها بر کاهش میزان مصرف گفت :بسته
به اینکه هر مشترک چقدر بیش از الگوی تعیینشده مصرف برق داشته باشد،
تعرفههای خانگی به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند ،کسانی که تا  1.5برابر
الگو مصرف میکنند  1.5برابر هزینه تامین برق را باید بپردازند ،کســانی که
 1.5تا  2.5برابر بیشــتر از الگو مصرف دارند باید  2.5برابر بیشتر بابت مصرف
برق پرداخت کنند و کسانی که بیش از  2برابر مصرف برق داشته باشند میزان
مازاد بیش از دو برابر با ضریب  3برابر محاسبه میشود ،بنابراین اگر مشترکان
خانگی مصرف خود را کاهش دهند صورتحسابشان به صورت پلکانی کاهش
پیدا خواهد کرد.
 30درصد کاهش مصرف  60درصد صورتحسابها را کم میکند
ســخنگوی صنعت برق گفت :طبق محاســبات ما در مناطــق عادی که 80
درصد کل کشور را به خود اختصاص میدهند صورتحساب مشترکی که 400
کیلووات مصرف برق داشــته باشد و مصرف را به حدود  300کیلووات ساعت
برســاند تا حدود  60درصد کاهش پیدا میکند یعنی با  30درصد کاهش 60
درصد کاهش صورتحساب خواهد داشت.
 15درصد کاهش مصرف؛ در صورت رعایت الگو
وی پیشبینی کرد که پرمصرفها با رعایت الگوی مصرف میتوانند  10تا 15
درصد مصرف برق کشور را کاهش دهند تا تاثیر بسزایی در تامین برق پایدار

اومیکرون مانند  BA4و  BA5هســتیم .بنابراین با توجه به گردش
ویروس مخصوصاً در کشورهای آفریقایی که درصد واکسیناسیون
بسیار پایین است ،احتمال اینکه با سویه های جدید مواجه شویم،
باال مــیرود.وی ادامه داد :در حال حاضر در آســیا و اروپا ،موارد
ابتــاء به کرونــا و مرگ و میر ناشــی از آن ،ثابت و رو به کاهش
است و جهش جدیدی در این کشورها وجود ندارد.جماعتی گفت:
در مورد کشــور خودمان ،بر اساس پیش بینیهای متخصصان به
نظر میرســد که تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش
چشمگیری در ابتالء به این بیماری نداشته باشیم و اما بعد از آن
و در فصول ســرد ســال ،نمیتوان پیش بینی کرد که چه اتفاقی

سایر مشترکین داشته باشد.رجبیمشهدی با بیان اینکه میزان کمبود برق در
تابســتان سال جاری به شرایط دمایی و میزان مصرف کشور دارد ،خاطرنشان
کرد :ما ســعی داریم در تمام کشور برق مورد نیاز تامین شود و پیشبینی ما
برای تابستان این است که با همکاری مشترین خانگی پرمصرف ،کشاورزی و
صنعت بدون مشکل عبور کنیم.
تعرفه کشاورزان چگونه رایگان میشود؟
وی با اشــاره به طرحهای تشویقی نیز بیان داشــت :طرحهای تشویقی برای
کشاورزی به این شکل است که کسانی که تفاهمنامه امضا کردهاند با کاهش
مصرف میتوانند از تعرفه رایگان برخوردار باشند ،یعنی با کاهش مصرف در 5
ساعت از شبانهروز میتوانیم تابستان را با محدودیت کمتری پشت سر بگذاریم.
تابستان برق قطع میشود؟
سخنگوی صنعت برق درباره احتمال اعمال محدودیت و خاموشی برای بخش
خانگی در تابستان پیشرو گفت :برنامهریزی ما این است که اگر همه مشترکان
همکاری کنند بتوانیم تابستان را بدون مشکل پشتسر بگذاریم ولی الزام این
است که مشترکان خانگی حتما رعایت کنند 50 ،درصد برق در بخش خانگی
توســط مشترکانی که بیش از الگو مصرف برق دارند ،مصرف میشود ،بعبارت
دیگر اگر همین بخش مصرف خود را به زیر الگو برسانند ما میتوانیم به میزان
قابل مالحظهای کاهش مصرف داشــته باشیم و تابستان را بدون مشکل و با
حداقل محدودیت سپری کنیم.
امسال اوضاع برق صنایع چگونه است؟
وی دربــاره تامین برق مشــترکان ســیمانی و فوالدی و کل صنایع کشــور
خاطرنشان کرد :بنا بر این است که صنایع تعمیرات که ساالنه خود را در دوره
اوج بار انجام دهند ،از قبل اطالعرسانی شده و این زمینه فراهم شده که روی
تولید خودشان برنامهریزی کنند و ما نیز بتوانیم در ساعات دیگر که محدودیت
کمتری داریم ،انرژی مورد نیازشان را به صورت پایدار برای تولید محصوالت در
اختیار داشته باشند و از این بابت دچار محدودیت نشوند.رجبیمشهدی یادآور
شد :باید همگی دست به دست هم بدهیم تا با همکاری بتوانیم روزهای گرم و
تابستان امسال را پشت سر بگذاریم تا ضمن اینکه شبکه سراسری در شرایط
پایداری قرار گیرد حداکثر انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف تامین شود.

خواهد افتاد.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود :در حال حاضر
زیرســویه های دیگر اومیکرون ماننــد  5BA ،BA4و  BA.Xکه در
آمریکا و کشــورهای آفریقایی غالب است ،در کشور ما شیوع پیدا
نکرده بنابراین تا زمانی که مطمئن نشــدهایم که این زیرســویه
ها در آن کشــورها چگونه رفتار میکننــد ،باید جوانب احتیاط و
پروتکلهای بهداشــتی را با جدیت رعایت کنیم.جماعتی تاکید
کرد :توصیه کمیته علمی کشــوری کرونا این است که گروههای
پرخطر مانند سالمندان ،بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند
و یا داروهای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی مصرف میکنند،
نوبت چهارم واکســن کرونا را تزریق کنند .کودکان  ۵تا  ۱۱ساله

هم حتماً واکسیناســیون را انجام دهند چراکه کودکان میتوانند
عامل انتقال بیماری باشند بنابراین تکمیل واکسیناسیون همچنان
مورد تاکید کمیته علمی کرونا اســت.دبیر کمیته علمی کشوری
کرونا ضمن تاکید بر اســتفاده از ماسک و پروتکلهای بهداشتی،
خاطرنشان کرد :درست است که پاندمی از مرحله حاد عبور کرده،
اما ویروس همچنان در کشور در چرخش است و پاندمی به پایان
نرسیده است لذا باید گوش به زنگ باشیم تا دوباره گرفتار نشویم.
جماعتــی تاکید کرد :افرادی که در برنامههای تلویزیونی در مورد
موضوعات مربوط به سالمتی صحبت میکنند ،باید تخصص الزم
در این زمینه را داشته باشند.
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سرعت انتقال آبله میمونی باال نیست
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ،با اشاره
به گزارش مواردی از آبله میمونی در چندین کشور دنیا ،گفت:
به نظر نمیرسد آبله میمونی ،مشکل و مسئلهای جدی باشد.
وی در عیــن حال از آمادگی معاونتهای بهداشــت و درمان
وزارت بهداشت برای بروز احتمالی آبله میمونی در کشور خبر
داد و افزود :از ســوی دیگر ،بر اســاس اطالعات موجود ،هیچ
موردی از مبتالیان آبله میمونی ،جان خود را از دســت نداده
اند و اکثر این بیماران بهبود یافته و نیازی به مداخله درمانی
ویژه ای نداشــته اند.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح
کرد :بر اســاس اطالعات و گزارشها ،ممکن است افراد دارای
نقص سیســتم ایمنی ،کودکان و زنان باردار بیشتر در معرض
آبله میمونی باشــند و عالئم ایــن بیماری هم خفیف گزارش
شده که جای نگرانی نیست .از سوی دیگر سرعت انتقال آبله
میمونی باال نیست.جماعتی تاکید کرد :با توجه به اینکه هنوز
اطالعات کافــی از آبله میمونی در دنیا وجود ندارد ،منتظریم
که از سوی سازمان جهانی بهداشت و سازمانهای علمی سایر
کشورها ،اطالعات بیشــتری در این زمینه حاصل شود.وی با
اشــاره به شیوع آبله مرغان در ســطح کشور ،گفت :خیلی از
مواردی که به عنوان موارد مشکوک آبله میمونی بررسی شود،
ممکن اســت همان آبله مرغان باشــد ،بنابراین جای نگرانی
نیســت .راههای متحمل انتقال بیماری آبله میمونی ،بیشتر
از طریق تماس پوســتی با لباس ،ملحفه و ظروف افراد مبتال
اســت .تا زمانی که ضایعات پوستی افراد مبتال کام ً
ال خشک
نشــده میتواند همانند آبله مرغان ،قابلیت ســرایت داشــته
باشــد و برای جداسازی افراد بیمار ،مشکوک یا آلوده به عامل
بیماریزا از سایرین به دو تا سه هفته زمان نیاز است.
نامه وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی
کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت ،در نامهای به
دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،خواستار آمادگی و
مراقبتهای بهداشتی در مقابله با بیماری آبله میمونی شده
اســت.در نامه معاون وزیر بهداشت ،تاکید شده که نسبت به
اقدامات احتیاطی نسبت به بیماری آبله میمونی اقدام شود.
شاید ویروس چراغ خاموش منتقل شود
در همین حال ،ســید علیرضا ناجی اســتاد ویروس شناسی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گفت :این نگرانی وجود
دارد که ویروس ممکن است به طور وسیع و خاموش در جامعه
و احتماالً از طریق یک مسیر جدید انتقال منتشر شود.وی در
ارتباط بــا راههای انتقال این ویروس ،افــزود :در مورد انتقال
انسان به انسان ،به شکل تنفسی از طریق قطرات خیلی بزرگ
اتفــاق میافتد که به صورت چهره به چهره منتقل میشــود.
ناجی همچنین به انتقال ویروس از طریق ارتباط جنسی اشاره
کرد و گفت :احتماالً ویروس یک راه جدید به دســت آورده و
مطالعهای که در انگلستان و آمریکا انجام شده ،نشان میدهد
در بیشــتر افرادی که تماس جنسی داشته اند ،ویروس منتقل
شــده اســت.رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشــکی شهید بهشتی ،تاکید کرد :این ویروس دو سویه
مختلف دارد که سویه آفریقای مرکزی تا  ۱۰درصد کشندگی
دارد و سویه دیگر که آفریقای غربی است ،ضعیفتر است و تا
کنون کشته نداشته است .اما ،اینکه بگوییم مرگ و میر ندارد،
درست نیست و ممکن است کشته هم داشته باشد.
واکنش سازمان جهانی بهداشت
روز گذشــته «روزاموند لوئیس» کارشناس ارشد بیماری آبله
میمونی در سازمان جهانی بهداشــت ،گفت :انتظار نمیرود
صدها مورد گزارش شــده ابتالء بــه آبله میمونی تا به امروز،
به یک همه گیــری دیگر تبدیل شــود .هرچند هنوز نکات
ناشــناخته بسیاری در مورد این بیماری وجود دارد ،از جمله
اینکه دقیقاً چگونه گســترش پیــدا میکند و آیا توقف ایمن
ســازی جمعی آبله طی چندین دهه قبل ،ممکن اســت به
نوعی ســرعت انتقال آن را افزایش دهد.وی به موضوع انتقال
ویروس از طریق رابطه جنسی اشــاره کرد و افزود :تاکید بر
اینکه اکثریت قریب به اتفاق موارد ابتالء در دهها کشور جهان
در همجنسگرایان مشاهده شده ،حائز اهمیت است تا اینکه
کارشناسان بتوانند مطالعات بیشتری را در این خصوص انجام
دهند .توضیح این امر بســیار مهم است زیرا به نظر میرسد
با شــیوه انتقالی مواجه هســتیم که ممکن است در گذشته
کمتر شناخته شده باشد.این کارشناس ارشد سازمان جهانی
بهداشــت تاکید کرد :در حال حاضر ،نگران یک همه گیری
جهانی نیســتیم .نگران این هســتیم که اگر افراد از دانش و
اطالعات الزم برای محافظت از خود برخوردار نباشند ،ممکن
اســت از طریق قرار گرفتن در معــرض ویروس ،به آن مبتال
شوند.
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رئیسی در هیئت دولت:

حل معضل ریزگردها تا رسیدن به نتیجه باید دنبال شود

رئیس جمهور گفت :پیگیری اقدامات ســازمان
حفاظــت محیط زیســت برای حل مشــکل
آالیندهها و معضل گرد و غبار تا حصول نتیجه
مطلوب ضروری اســت.به گــزارش خبرگزاری
مهر ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهور کشورمان در جلسه دیروز (چهارشنبه)
هیئت دولت بر رعایت انضباط مالی از ســوی

دســتگاههای دولتی تأکید کرد و با اشــاره به
ضرورت توجه به حقوق اقشــار مختلف جامعه،
گفت :رعایت انضباط مالی توسط مدیران بسیار
مهم است ،اما نباید موجب تضییع حقوق مردم
شود.وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق
نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست،
افزود :اگر کســی ذیحق نیست ،باید توجیه و
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تبیین شود ،نه آنکه بالتکلیف بماند.رئیسجمهور
در بخش دیگری از ســخنانش گفت :پیگیری
اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیست برای
حل مشــکل آالیندهها و معضل گرد و غبار تا
حصول نتیجه مطلوب ضروری است.رئیسی در
بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت
دو محیطبان در اســتان فــارس در درگیری با
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شکارچیان غیرمجاز و آرزوی بهبودی محیطبان
دیگر که در این حادثه مجروح شــده است ،بر
لــزوم حمایت قاطع از محیطبانان که در مقابل
متعرضین به قانون و حقوق عمومی میایستند،
تأکید کرد.وی در ابتدای سخنان خود با تبریک
والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و
آغاز دهه کرامت ،هجرت حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) از مدینه به طوس را مبدأ شکلگیری
تمدن رضوی دانست و بر لزوم تبیین این تمدن
و معرفی شخصیت و سیره ائمه اطهار(ع) تأکید
کرد.

مخبر در حاشیه هیئت دولت:

تهران  -ایرنا  -ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیههای خارجه
فرانسه و آلمان در مورد کشــتیهای یونانی توقیفشده در خلیج فارس گفت:
صــدور اینگونه بیانیههای یکطرفه و غیرقابــل توجیه را که ظاهرا ً به یک عادت
مستمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شده ،قویاً مردود میدانیم .به گزارش حوزه
سیاست خارجی ایرنا ،ســعید خطیبزاده در واکنش به بیانیههای سخنگویان
وزارت خارجه فرانســه و آلمان در مورد کشتیهای یونانی توقیفشده در خلیج
فارس اظهار داشــت :ما صدور اینگونه بیانیههــای یکطرفه و غیرقابل توجیه را
که ظاهرا ً به یک عادت مســتمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شده ،قویاً مردود
میدانیم .ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :به این کشورها توصیه میکنیم
بجای فرار به جلو و حمایت نابجا از نقضهای صورت گرفته توســط کشتیهای
یونانی ،از فرآیندهای قضایی مبتنی بر مقررات بینالمللی که هدف آن تضمین
آزادی کشــتیرانی و امنیت دریایی است ،حمایت کنند .خطیبزاده تاکید کرد:
متاسفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته در ایران معترض
هســتند که در قبال توقیف غیرقانونی کشتی تحت پرچم ایران توسط مقامات
یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای فرامرزی قوانین و احکام داخلی یک کشور
دیگر است ،ســکوت اختیار می کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان
تصریح کرد :اینگونه مداخالت نامناسب در فرآیندهای مستقل قضایی کشورمان،
هیــچ کمکی به حل و فصل موضوعات نخواهد کرد؛ لذا همانطور که به مقامات
یونانی گفتهایم ،مناسب است به جای تحرکات سیاسی و رسانهای ،برای حل و
فصل موضوعات از طریق راههای حقوقی و قضایی نزد مراجع ذیصالح کشورمان
اقدام شود.
بهادری جهرمی در حاشیه هیئت دولت:

مبلغ  ۷۰میلیارد تومانی برای جبران
هزینههای «متروپل» اختصاص یافت

اموال مالک«متروپل» توقیف شد

معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام امکاناتش را
برای رســیدگی به حادثه متروپل بسیج کرده است ،گفت :البته
اموال مالک توقیف شده تا از محل آن خسارتها جبران شود.به
گزارش خبرنگار مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ظهر
دیروز (چهارشــنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص
تهیــه و توزیع کاالبرگ در میان مردم ،گفت :ما به لحاظ قانونی
موظف بودیم از اول فروردین این اصالح ارزی را انجام بدهیم .تا
زمانی که کاالبرگ آماده نشده است ناچار هستیم که به همین
صورت یارانه را پرداخت کنیم .تالش ما این است که در حداقل
ممکن اســت این کار را انجام دهیم.مخبر در پاسخ به سوالی در
خصوص اجرای طرح ســهمیه بندی نان ،افزود :نان و دارو جزو
خط قرمز های دولت اســت که یک ریال گران نشــود .ما به هر
وسیله ای که بخواهیم نان را بدهیم نباید قیمت آن برای مردم
تغییر کند.وی با بیان اینکه اولویت ما این اســت که بتوانیم نان
را به صــورت کاالبرگ به مردم بدهیم ،افزود :این کار در زنجان
انجام و در قزوین نیز آغاز شده است .تا مطمئن شویم که بدون
هیچگونه اختاللــی این کار اتفاق خواهد افتــاد ،آن را عمومی
نخواهیم کرد.معاون اول رئیسجمهور در پاســخ به ســوالی در
خصوص افزایش قیمت بنزین ،گفت :اص ً
ال چنین چیزی مطرح
نیســت.مخبر گفت ما برای طرح کاالبرگ نان از استانهای کم
جمعیت شروع کردیم و کم کم این طرح را به سمت استان های
پرجمعیت میبریم تا مطمئن شویم که این مسئله مشکلی ایجاد
نخواهــد کرد چراکه نان و دارو نباید تغییر قیمتی در آن صورت
بگیرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از کاالها

افزایش قیمت پیدا کردند؟ ،خاطرنشان کرد :ما قرار است از هفته
آینده پنج گروه از کاالها را قیمت گذاری کنیم .برای چهار گروه
از این کاالها که اساسی هستند ،طی هفته آینده قیمت مصرف
کننده در آن درج میشــود .از مردم می خواهم که در این زمینه

مراسم بزرگداشت  ۱۴و  ۱۵خرداد برگزار میشود

سخنگوی دولت گفت :هیئت دولت مصوبهای در خصوص حادثه متروپل داشت
و اعتباری  ۷۰میلیارد تومانی برای پوشش بخشی از هزینههای این حادثه در نظر
گرفته شد.به گزارش خبرنگار مهر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از
ظهر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن
تبریک والدت حضرت معصومه (س) و تسلیت حادثه متروپل در آبادان ،اظهار
داشــت :دولت با جدیت با هرگونه کوتاهی از ســوی هر یک از مقامات محلی و
هرگونه فساد درباره تخلفات متروپل برخورد خواهد کرد و دستگاههای مربوطه
باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.سخنگوی دولت عنوان کرد :امروز در هیئت
دولت مصوبهای در خصوص حادثه متروپل داشتیم و اعتباری  ۷۰میلیارد تومانی
بنا به پیشــنهاد وزارت کشور و موافقت ســازمان برنامه و بودجه برای پوشش
بخشــی از هزینههای این حادثه در نظر گرفته شــد .البته هزینه اصلی باید از
مســببان دریافت شود.وی تصریح کرد :در خصوص واحدهای صنعتی و صنفی
اطراف تهران مشکالتی از چندین سال گذشته وجود داشته و ساماندهی نشده
بودند و ممکن بود حوادثی مانند متروپل رخ دهد بر همین اســاس امروز آیین
نامه ساماندهی واحدهای صنفی صنعتی اطراف تهران به تصویب رسید.بهادری
جهرمی ضمن قدردانی از حضور میدانی وزیر کشــور در آبادان گفت :او در این
چند روز در وســط میدان ناظر و مجری روند کارها بوده تا بتوانیم این بحران را
هرچهسریعتر پشتسر بگذاریم.وی تصریح کرد :بانیان وضع موجود آنقدر مشکل
پیش پای مردم و دولت گذاشتهاند که هر روز چندین کار برای انجام وجود دارد.
ســخنگوی دولت تاکید کرد :یکی از مســائل و معضالت وجود ساختمانهایی
است که متأسفانه با نظارتهای ضعیف و تخلفاتی که در شهرداریها یا سازمان
نظام مهندسی انجام شده ،احداث شدهاند و خطرآفرین هستند.بهادری جهرمی
اضافه کرد :رئیس جمهور در جلســه گذشته هیئت دولت با تأکید بر شناسایی
این امالک و سازهها به وزرای کشور و راه و شهرسازی مأموریت داد با همکاری
ســایر نهادها و دستگاهها ،صاحبان آنها را مکلف به مقاوم سازی کنند تا شاهد
بروز آسیبها و رویدادهای مشابه نباشیم.وی درخصوص برنامه دولت برای حل
معضل گرد و غبار ،گفت :متأســفانه چند ســالی اســت که گرد و غبار مهمان
کشور ما شده و وزارت امور خارجه مأمور شد با کشورهایی که عامل اصلی این
ریزگردها هستند ،رایزنی و همکاریهای الزم را داشته باشد که موضوع در دست
پیگیری است.سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست اخیرا ً
ســفری به عراق و سوریه داشت که منشــاء اصلی ریزگردها هستند و توافقات
خوبی با مقامات این دو کشــور حاصل شده و قرار است این توافقات با همکاری
وزارتخانههای نیرو ،نفت و جهاد پیگیری و اجرایی شوند ،خاطرنشان کرد :رئیس
جمهور هم دراین باره با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت و تأکید کرد که کاهش
ریزگردها نیازمند همکاری مشترک کشورهای همسایه است.بهادری جهرمی به
ارائه گزارشی از وضعیت فروش نفت و عواید نفتی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱
در جلسه هیئت دولت اشاره کرد و گفت :فروش نفت نسبت به شرایط تحریمی
از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده و بازارهای جدید جهانی هم در حال توسعه
است و از این حیث امید به پیشرفت روزافزون در کشور میرود.وی درباره تدوین
آیین نامه اجرایی رتبهبندی معلمان نیز ،گفت :کمیســیون امور عمومی دولت
در حال بررسی متن آیین نامه است و حتی در روزهای تعطیل هم در این باره
تشکیل جلسه داده است.ســخنگوی دولت با بیان اینکه برای دولت مهم است
که آیین نامه رتبهبندی معلمان زودتر تصویب شــود ،گفت :اما برای آنکه همه
معلمان از مزایایی که رتبهبندی برای نظام آموزشی در نظر گرفته بهرهمند شوند،
ضروری اســت آیین نامه با دقت تنظیم شود که بحمداهلل مراحل نهایی بررسی
را در کمیسیون میگذراند.

سخنرانی رهبر معظم انقالب در حرم امام
خمینی(ره)

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد که مراسم  ۱۴بزرگداشت و ۱۵
خرداد در سراســر کشور برگزار میشود.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری
تسنیم ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور ضمن گرامیداشت  14و
 15خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران حضرت امام
خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) و بزرگداشــت یاد شــهدای پانزده خرداد,
اعالم نمود امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در سراسر کشــور و در مراکز استانها و  900شهر برگزار خواهد
شد.مراسم سی و سومین سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقالب اسالمی
در مرقد مطهر امام راحل (ره) از ســاعت  09:00صبح روز شنبه ،چهاردهم
خرداد ،با اســتماع و بهرهمندی از بیانات ارزشــمند و راهگشــای ولی امر
مسلمین جهان ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،امام خامنهای (مدظله العالی)
برگزار خواهد شد.همچنین ملت شریف و شهیدپرور ایران اسالمی در پنجاه
و نهمین ســالگرد قیام خونین یوماهلل  15خرداد ســند پایبندی و تجدید
میثاق خود را متجلی ســاخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بســته و
پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهند رساند.این مراسم در
تهران ،عـصــر روز یکشـــنبـــه  15خرداد در جوارگلزار شهدای واالمقام
قیام یوم اهلل  15خرداد ،بعد از ســه راه افســریه ،میدان بسیج ،بزرگراه امام
رضا علیه الســام بعد از میدان ثامن الحجج (میدان آقانور سابق) از ساعت
 18الی  20با حضور جمعی از خانواده شــهیدان و مردم قدرشناس تهران
برگزار خواهد شد.
آیتاهلل جنتی:

ما در برابر معرفی تاریخ انقالب و امام
خمینی(ره) به نسل جوان مسئولیم

دبیر شورای نگهبان ،گفت :به عنوان وظیفه شرعی ،انقالبی و سیاسی ،همه
مسئولیم که راه و روش امام را به نسلهای آینده و جوان کشور انتقال دهیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ،آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای
نگهبان امروز چهارشــنبه ( 11خرداد  )1401در جلسه این شورا با اشاره به
ســالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام  15خرداد گفت 14 :و  15خرداد 2
روز بسیار مهم در تاریخ ایران است و باید نسل جوان را به انحای گوناگون با
مناسبتهای و شخصیتهای بارز تاریخ انقالب و نهضت اسالمی آشنا کنیم.
وی افزود :نسل جدید ما آنطور که بایسته و شایسته است با تاریخ انقالب
و نهضت آشنایی ندارد و این وظیفه همه ما از جمله رسانههاست که مردم
به ویژه جوانان را با افراد و شــخصیتهای بزرگی همچون امام خمینی(ره)
آشنا کنیم.آیتاهلل جنتی در تشــریح شخصیت و ویژگیهای حضرت امام
خمینی(ره) گفت :ایشان به خود ،خدا و مردم باور داشت و بر اساس همین
باور مطمئن بود که نهضت اسالمی به پیروزی میرسد.وی با تاکید بر اینکه
به عنوان وظیفه شرعی ،انقالبی و سیاسی ،همه مسئولیم که راه و روش امام
را به نســلهای آینده و جوان کشور انتقال دهیم ،تصریح کرد :نباید خیال
کنیم که چون در دوره حیات مبارک حضرت امام(ره) حضور داشــتهایم و
ایشــان را درک کردهایم ،وظیفهای در قبال معرفی ایشــان به نسل جدید
نداریم.دبیر شورای نگهبان افزود :امام خمینی(ره) ضد ظالم و طواغیت عالم
و حامی مظلوم و مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان بود و این فضائل
و ویژگیهای خوب امروز در بین جوانان ما هست که باید این فرصت را قدر
بدانیم و این نسل آیندهساز را با اندیشهها و افکار امام(ره) آشنا کنیم.

هر کجا تخلفی دیدند با سامانه  ۱۲۴در میان بگذارند.معاون اول
رئیسجمهور تاکید کرد :یک مجوزی را برای ســازمان تعزیرات
گرفتهایم تا برخوردها با تخلفات شدیدتر شود.مخبر گفت :یک
گروه پنجم از کاالها را داریم که تعدادشان زیاد است و قرار است

کــه برای آنها قیمت گذاری کنیم.وی بــا بیان اینکه مردم این
نکته را بدانند که همه این گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی
نیست ،گفت :امروز دستمزدها باالتر رفته ،حداقل حقوق کارگری
افزایــش پیدا کرده ،عوارض از حالت  ۴,۲۰۰تومان آزاد شــده،
ارزش افــزوده تغییر کرده و همچنیــن قیمتهای جهانی نیز
فوق العاده باال رفته اســت.معاون اول رئیسجمهور گفت :ما در
تامین کاالهای اساسی جزو بهترین کشورها در حوزه امنیت کاال
هســتیم ،از این رو هیچ گونه اختاللی نداریم.مخبر با اشــاره به
افزایش قیمت کاالهای اساسی در دنیا تاکید کرد :دیروز در حال
خرید کاالیی از خارج از کشــور بودیم که ظرف دو ساعت پس
از مذاکره ای که با کشور مد نظر داشتیم قیمت ها افزایش پیدا
کرد .این مسائل در قیمت کاالها در داخل کشور تاثیر گذار است.
وی افزود :یکی از کارهایی که قرار اســت انجام دهیم این است
که به تناســب افزایش قیمتها قیمت گذاری بر روی کاالها را
انجام دهیم و دوم اینکه تثبیت قیمتها را داشته باشیم.معاون
اول رئیسجمهور با بیان اینکه مردم با فرهنگ باالیی در اجرای
طرح مردم سازی یارانه ها با ما همکاری کردند گفت :کشورهای
اروپایی که ادعای فرهنگ شان می شود ،فروشگاه هایشان پس
از افزایش قیمت کاالها غارت شد .در برخی از کشورها کاالها را
سهمیه بندی کردند ،یعنی بهعنوانمثال گفتند هر نفر تنها می
تواند دو عدد روغن بخرد.
مخبر تاکید کرد :در جریان اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ما
کمبود کاال نداشتیم اما به دلیل تغییر قیمت ها برخی از کاالها
کمی دیرتر به دست مردم رسید.
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اقتصاد کالن

سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کاالهای وارداتی برمیگردد

وزیر امــور اقتصــاد و
دارایی یکــی از عوامل
مهم تــورم در کشــور
را افزایــش قیمتهای
جهانــی عنوان کرد و گفت :با وجود این ،نرخ تورم کشــورمان
در ماه گذشــته نسبت به نرخ تورم در کشورهای دیگر پایینتر
بوده است.به گزارش تسنیم ،سید احسان خاندوزی با بیان اینکه
«آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد که ما در ماه گذشــته
نسبت به فروردین و اســفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی
قیمتها در کشور بودیم» گفت :دو دسته عوامل مؤثر خارجی
و داخلی وجود دارد که بهجهت دقت نکردن به این دو دســته
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وزیر اقتصاد:

عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح میشــود که این
افزایشها ناشــی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کاالی محدود
و مشــتقات آنهاســت در حالی که واقعیت این نیست و سهم
کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کاالهای وارداتی برمیگردد.
وی افزود :ســهم بســیار مهمتری به این برمیگردد که داخل
کشــور عواملی داشــتیم که بهصورت طبیعی در ابتدای سال
موجب افزایش هزینه تمامشــده تولید و محصوالت در کشور
شده اســت.وزیر اقتصاد گفت :افزایش قیمت نهادههای تولید،
افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی
از بخشها موجب شده است که افزایش قیمت تمامشده کاالها
محسوس باشد.وی راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت:

 8صفحه سال هفدهم شماره 4919

یک دســته از عوامل خارجی هم داشــتیم که نهتنها در ایران
بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه
آوریل ماه بســیار ویژهای باشد؛ بهطوری که در یک ماه افزایش
قیمت کاالها در کشــور روسیه  ۱۷درصد در برزیل  ۱۲درصد،
در هلند  ،۶/۹در انگلستان  ۹درصد ،آمریکا  ۸درصد ،آلمان ۴/۷
درصد و ایتالیا باالی  ۶درصد بوده است که البته میزان افزایش
تورم در ماه گذشــته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.
خاندوزی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمتها و کاالها را همه
دنیا تجربه کرده است ،خاطرنشان کرد :مث ًال ترکیه در طول یک
سال گذشته بیش از  ۷۰درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه
کرده اســت و ما در داخل کشور بهدلیل اینکه با مسئله کمبود

مواجه نیســتیم کاالهای اساسی تأمین شده است در حالی که
در بسیاری از کشورها جیرهبندی شده است و فقط تعداد کمی
از کاالهای اساســی را مردم میتوانند در ســوئد ،انگلستان و
کشــورهای دیگر خریداری کنند ،اما در ایران در زمینه تأمین
کاالهای اساســی طبق گزارشهای وزارت جهاد کشــاورزی
مشکلی نداریم.وی اضافه کرد :قیمت کاالهای اساسی از جمله
ذرت ،جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه
کشورها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته
از کاالها هستند؛ پس این نوســان در قیمتها بهدلیل عوامل
خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها،
نهادههای داخلی ،انرژی و ...بوده اســت که همه اینها نشــان
میدهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشــد با
افزایش قیمتهای جهانــی و نرخ ارز ،نصف قیمت آن افزایش
پیــدا میکند و داخل کشــور که در اوایل ســالهای مختلف
همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.

شرایط صدور ویزای ایران در جامجهانی قطر اعالم شد

معــاون گردشــگری شــرایط صــدور ویــزای ایــران را برای
شرکتکنندگان در جامجهانی فوتبال  ۲۰۲۲قطر که قصد سفر به
ایران را دارند ،تشریح کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی
معاونــت گردشــگری ،علیاصغر شــالبافیان گفت :براســاس
دســتورالعمل صادرشده ،اتباع کشــورهایی که تیمهای فوتبال
آنها موفق به صعود به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر شدهاند ،میتوانند
درخواست روادید یک بار ورود ،دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار
دوماهه و مدت اقامت  ۲۰روز (رایگان) کنند .شــرایط این بخش
ثبت درخواســت روادید جامجهانی  ۲۰۲۲قطر اعالم شده است.
او اضافه کرد :اتباع تمام کشــورها (به غیر از تعدادی از کشــورها
کــه در بندهای «و» و «ز» آمده اســت) در صورت ارایه بلیت از
مبداء دوحه میتوانند درخواست روادید یک بار ورود ،دوبار ورود و
متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مدت اقامت  ۲۰روز (رایگان) کنند.
ثبت درخواست روادید جامجهانی  ۲۰۲۲قطر و درج تصویر بلیت
در سامانه (در محل در نظر گرفته شده) از جمله شرایط این بند
مطرح شده است.او ادامه داد :در بند ج این دستورالعمل آمده است
«اتباع تمام کشورها (به غیر از تعدادی از کشورها که در بندهای
«و» و «ز» آمده است) در صورت ارائه نامه از وزارت ورزش کشور
متوقف فیه خود مبنی بر گواهی شــرکت فرد متقاضی میتوانند
روادیــد یک بار ورود ،دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و
مدت اقامت  ۲۰روز (رایگان) درخواست کنند .شرایط تحقق این
امر با دو ضابطه ثبت درخواســت روادید جامجهانی  ۲۰۲۲قطر

و نیز درج تصویر گواهی از وزارت ورزش کشــور خود در ســامانه
(در محل در نظر گرفته شــده) مورد تایید است.شالبافیان گفت:
طبق بند «د» دســتورالعمل لغو روادید در صورت ارایه یادداشت

رسمی توسط وزارت خارجه کشور متوقف فیه و یا نمایندگیهای
سیاسی و کنسولی خارجی در ایران مبنی بر اعالم شرکت فرد یا
افراد متقاضی میتوانند روادید متعــدد با مدت اعتبار دوماهه با

مدت  ۲۰روز (رایگان) درخواست کنند .شرایط تحقق این موضوع
ثبت درخواســت روادید جام جهانی  ۲۰۲۲قطر و نیز درج تصویر
یادداشــت رسمی به زبانهای فارســی و زبان مدنظر کشور خود
در ســامانه (در محل در نظر گرفته شده) اعالم شده است.معاون
گردشــگری افزود :در بند «ه» این دستورالعمل اتباع کشورهایی
که از طریق عبور (ترانزیت) تمایل به شــرکت در جامجهانی قطر
را دارند با ارائه مدارک الزم (در ســامانه روادید) میتوانند روادید
متعدد با مدت اعتبار دو ماهه بــا مدت  ۲۰روز (رایگان) دریافت
کنند.شالبافیان همچنین گفت :منطبق بر بند«و» اتباع کشورهای
افغانســتان ،پاکستان ،هندوســتان ،بنگالدش ،سومالی ،کلمبیا،
اردن و ســریالنکا از این تسهیالت مســتثنی بوده و تابع شرایط
روادیــد جهانگردی خواهند بود.او اضافه کــرد :در بند «ز» اتباع
کشورهای آمریکا ،انگلستان و کانادا از این تسهیالت مستثنی بوده
و روند دریافت روادید این اتباع از طریق درخواست قبلی و انجام
بررســیهای الزم در این خصوص خواهد بود.معاون گردشگری
گفت :شــرایط صدور ویزا برای شــرکتکنندگان در جامجهانی
فوتبال  ۲۰۲۲قطر برای سفر به ایران از سوی وزارت امور خارجه به
منظور اطالعرسانی نهادهای ذیربط و آگاهیبخشی دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشــگری ،فعاالن گردشگری ،شرکتهای حمل و
نقل ،خطوط هوایی و نیز اتباع خارجی متقاضی شرکت در رویداد
یادشده و تارنمای نمایندگی و هر جامعه هدفی که زمینه سفر آنان
به کشور وجود دارد ،اعالم شده است.
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

آغاز تفکیک حساب های شخصی و تجاری

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی از آغاز تفکیک حســابهای
تجاری و شــخصی خبــر داد و گفت :مؤدیان مالیاتی در زمــان ارائه اظهارنامه
مالیاتی باید شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری خود را اعالم کنند.به
گزارش ایسنا ،محمد برزگری در گفتوگویی ،با بیان اینکه روند اجرایی تفکیک
حســابهای تجاری و شخصی آغاز شده اســت ،اظهار کرد :اکنون مؤدیانی که
میخواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند ،باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب
مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعالم کنند .این موضوع از خردادماه که سازمان
امور مالیاتی نســبت به دریافت اظهارنامه اقدام کرده ،اجرا شده است و مؤدیان
باید برای هر فعالیت تجاری خود حداقل یک شماره حساب اعالم کنند.این مقام
مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت :اگر حساب تجاری بیشتری هم داشته باشد،
باید اعالم کند .در این زمینه ،از نظر سیستمی نیز بررسیها انجام میشود و پس
از تایید بانک ،آن حساب به عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی
آن الصاق میشــود .در صورتی که این افراد حســاب تجاری خود را به سازمان
امور مالیاتی اعالم نکنند ،بانک مرکزی با پایش تراکنشهای مشکوک حسابها،
اطالعات مربوطه را در اختیار سازمان میگذارد.وی افزود :حسابهای غیرتجاری
یا شخصی نیز به صورت متناوب از سوی بانکها مورد پایش قرار میگیرد و این
پایش با الگوریتم و معیارهای مختلفی چون تعداد ،مبلغ ،تناسب فعالیت شغلی
صاحب حساب با واریزیها و  ...صورت میگیرد اما یکی از شاخصهای مهم در
این زمینه ،تعداد واریزیهاست که پس از بررسی بانک ،در صورت تایید مشکوک
بودن واریزیها به ســازمان امور مالیاتی اعالم خواهد شد.رئیس تنظیم مقررات
ســازمان امور مالیاتی ادامه داد :در راستای اجرای تفکیک حسابهای تجاری و
شــخصی ،به افراد در لحظه پیامک داده میشــود تا در زمان تسلیم اظهارنامه،
شماره شبا حساب تجاری خود را نیز اعالم کنند.
میرکاظمی:

در کوتاه مدت نمیتوان نفت را از بودجه
خارج کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان پذیر
نیســت و اصالح ساختار بودجه فقط خروج نفت نیســت و اصالحات دیگری الزم
است که صورت گیرد.به گزارش ایسنا ،سیدمسعود میرکاظمی درباره اصالح ساختار
بودجه دولت و اینکه  آیا شاهد هستیم که نفت از ساختار بودجه کنار برود؟ گفت:
در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصالح ساختار بودجه فقط
خروج نفت نیست و اصالحات دیگری الزم است که صورت گیرد .اینکه بودجه ساده
و قابل فهم و رصد باشد و دستگاه ها و استان ها در قبال بودجه پاسخگو باشند مهم
است .وی افزود :وزیر علوم می گوید دانشگاه ها هیات امنا دارند و بودجه می گیرند
و من کاره ای نیستم  .ما هم در پیشنهادی که به مجلس دادیم یک ردیف برای وزیر
گذاشتیم و گفتیم وزیر باید پاسخگوی رشد علمی کشور باشد و دوباره دوستان آن
را برگرداندند و گفتند که خیر همه دانشــگاه ها باید ردیف داشته باشند  .وزیر ماه
گذشته اعتراض داشت که من دخل و تصرفی در تخصیص بودجه ندارم؛ لذا اصالح
ساختار بودجه  ابعاد مختلفی دارد و به حمداهلل جلسات مشترکی شروع شده است.
ت های جلســات شــورای اقتصادی سران،
میرکاظمی تصریح کرد :یکی از ماموری 
ماموریتی اســت که مقام معظم رهبری ارایه داده بودند و آن هم  اصالح ســاختار
بودجه است ،لذا کاری را شروع کردیم و امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران
م بتوانیم در صحن شورای عالی اقتصاد سران آن را تصویب و بعد به مجلس ببریم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پایان گفت :کار شروع شده و امیدواریم در کوتاه
مدت انجام شود و ما در حال بررسی قانون برنامه هستیم و باید زودتر آن را برسانیم،
زیرا بودجه سال   1402مبتنی بر قانون برنامه است.
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گزیده خبر
شروط جدید امهال تسهیالت و سرمایهگذاری

حذف بانکها از مسیر وام

رئیس هیــات عامــل صندوق
توســعه ملی از سه مصوبه مهم
جهت تعیین تکلیف اســتمهال
تسهیالت پرداختی و همچنین
ورود صندوق به سرمایهگذاری
داخلــی و خارجی خبــر داد و
گفت که طــرح ایجاد یا تملک
بانکی تخصصی بــرای صندوق
توسعه ملی جدی است .مهدی
غضنفری در گفتوگو با ایســنا،
جزئیات جلســه هیات امنای صندوق توســعه ملی که روز گذشــته (دهم
خرداد) برگزار شــد را تشریح کرد؛  ۱۰پیشنهاد مطرح و مصوب شده است
که سه مورد برای صندوق بسیار حائز اهمیت بوده است.
شرط موافقت با استمهال وام
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی ،در اینباره به مصوبهای برای نحوه
استمهال تســهیالت دریافتی از صندوق اشاره کرد و توضیح داد :به دنبال
بررســیهای صورت گرفته ،صندوق توســعه ملی دســت به خوشهبندی
درخواستهای مطرح شده زد و  چهار قاعده برای آن تعیین کرد .در قاعده
اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواست استمهال کند ،بررسی خواهد شد که
اگر  به طور جدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل  پروژه باشد و از سویی عوامل
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشرفت پروژه باشد ،صندوق با
این درخواست موافقت خواهد کرد.
اگر کار رها شده باشد ،صندوق پولش را قانونی میگیرد
غضنفری ادامه داد :در قاعده دوم اگر منابع صندوق تســهیالت گرفته شده
ولی پروژه نیمهکاره رها شــده و یا اینکه تحرکی در آن نیســت ،ساخت و
ســاز متوقف باشد و یا حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت
شده باشد ،آنگاه صندوق توسعه ملی ،با درخواست استمهال موافقت نکرده
و خواهان برگشــت منابع خواهد شــد ،در این صورت ورود مستقیم برای
بازگشت منابع داشته و  یا از کانال قوه قضاییه پیگیر خواهد شد.
استمهال به شرط دریافت بخشی از منابع
او در تشــریح قاعده سوم برای درخواســت کنندگان استمهال تسهیالت
یادآور شد :اگر درخواست استمهال برای تسهیالتی باشد که پروژه به مرحله
بهرهبرداری رســیده و فروش ارزی و ریالــی دارد ،تنها زمانی مورد موافقت
قرار میگیرد که بخشی از طلب صندوق از سوی تسهیالت گیرنده پرداخت
شود ،اما اگر استنکاف کند ،آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشته
و  طلب خود را تملک میکند.
تسهیالت دولت به هیات امنا میرود
به گفته وی ،قاعده چهارم به تســهیالت دریافتی دولــت اختصاص دارد،
پروژههایی که مقرر شد بررسی درخواست استمهال ،در هیات امنای صندوق
مطرح و بررسی شود.
شرایط ورود به سرمایه گذاری خارجی مصوب شد
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی در ادامه ،به یکی دیگر از مصوبات
هیــات امنای صندوق در رابطه با ســرمایهگذاری در بــازار  پولی و مالی و
پروژههای خارج از کشــور اشــاره کرد و گفت :طی آن نحــوه ورود به این
نوع ســرمایهگذاری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین با استفاده از
نهادهای مشــاورهای و غیره مطرح بود که هیات امنای صندوق با پیشنهاد
سرمایهگذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در حوزههای مختلف موافقت
و در عین حال بر جذب سرمایه خارجی نیز تاکید کرد.
بانک و وام گیرنده سود میکنند ،صندوق ضرر!
موضوع دیگر مصوب در جلســه هیات امنای صندوق توسعه ملی به اقدامی
جهت حفظ داراییهای  صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی بدون ورود
به بنگاهداری بر میگردد.رئیس هیات امنای صندوق توســعه ملی  در این
رابطه به جریان همکاری بانکها با صندوق اشــاره کرد و توضیح داد :یکی
از علل طوالنی شــدن پروژههایی که از کانال صندوق تامین مالی میشود
همکاری ضمنی و یا ناگفته و نانوشــته بانکها با وام گیرندگان اســت .به
هر حال در هر پروژهای که طوالنی میشــود ،بانکها و وام گیرندگان سود
میکنند اما ضرر آن برای صندوق میماند ،این در حالی اســت که بانکها
انگیز ه کافی برای دنبال کردن بازگشــت معوقات صندوق ندارند و میتوان
گفت که یکی از دالیل عدم وصول مطالبات ،ناشــی از همکاری نامناســب
بانکهاست و باید از مسیر تسهیالتدهی صندوق توسعه ملی حذف شوند     .
صندوق باید برای خودش بانک داشته باشد
غضنفری گفت که پیشــنهاد ایجاد یا تملک یک بانک توســعهای و خاص
صندوق توســعه ملی مطرح شده اســت و صندوق باید بتواند از این کانال
تســهیالت را پرداخت کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز از ســوی
صندوق وجود دارد و نمیخواهد  منابع خود را به اسم تسهیالت رها کند.
سود صندوق به صفر رسیده است
وی در این رابطه با اشاره به اینکه به این که سود صندوق توسعه ملی در ۱۰
سال گذشته حدود صفر بوده است و اگر ضرر ناشی از ریالی کردن منابع ارز
را در نظر نگیریم ،حداکثر نرخ بازده تشــکیالت صندوق نیم درصد بوده در
حالی که در صندوقهای ثروت جهان متوسط نرخ بازده به  ۶درصد میرسد
یادآور شد که این شیوه حکمرانی صندوق ،آن را با مشکالتی مواجه کرده و  
اگر قرار باشد بانکها و تسهیالت گیرندهها با همین رویه پیش برود ،همان
بالیی که سر حساب  ذخیره ارزی آمد سر صندوق توسعه ملی هم خو اهد
آمد .این در حالی است که هیات امنا به خطرات تهدید کننده صندوق واقف
بوده و بر همین اســاس اجازه ســرمایه گذاری بخشهای مختلف را برای
صندوق صادر کرد.
نقش منابع صندوق عوض میشود
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی یادرآور شــد :بر این اساس از این
پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته منابع را در اختیار سرمایهگذاران قرار
خواهد داد ،اما نقش منابع صندوق ،تسهیالت نیست بلکه مشارکت است و
در پایان پروژه با فروش سهام خود ،از طرح خارج شده و منابع را به سرعت
وارد طرحهای جدید میکند که گامی در مســیر دســتیابی به نرخ هشت
درصد رشد اقتصادی خواهد بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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روح اله نوریان :

کاهش روزانه بیش از 126هزار لیتر مصرف
آب در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیر عامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از کاهش روزانه
بیش از  126هزار لیتر مصرف آب در این واحد صنعتی
خبر داد و گفــت :فرهنگ الگوی صرفه جویی مصرف
آب در بین کارکنان این شرکت به یک فرهنگ عمومی
تبدیل شــده اســت.به گزارش روابط عمومی ،روح اله
نوریان با بیان اینکه آزمون خطوط آب زیر زمینی آتش نشانی این واحد صنعتی
با استفاده از گاز هلیوم باعث کاهش بیش از  100هزار لیترآب در روز شده است،
افزود:همچنین استفاده از آنتی اسکاالنت در احیا بسترهای رزینی در واحد های
تصفیه آب باعث صرفه جویی بیش از  26هزار لیترآب در روزگردیده است .وی
ادامه داد  :برای بازچرخانی آب این پاالیشــگاه اقدامات موثری در دســت اقدام
اســت که در آینده نزدیک با نصب تجهیــزات ،روزانه حدود  300هزار لیتر آب
خروجی واحد تصفیه پســاب به چرخه مصرف این مجموعه باز می گردد.وی با
بیان اینکه محدودیت منابع آب و افزایش تقاضا ســبب شده که امروزه بسیاری
از نقاط جهان از جمله کشــورمان با مشکل تنش و یا بحران آبی مواجه شوند،
اظهارداشــت :یکی از اقداماتی که می تواند اثرات مشــکالت ناشی از کم آبی را
کاهش دهد ،فرهنگ سازی در رابطه با نجات آب و اصالح الگوی مصرف آن می
باشد که این موضوع در بین کارکنان شرکت پاالیش گاز ایالم نهادینه شده است.
تاکید استاندار هرمزگان بر رفع موانع پیش روی طرح جهاد آبرسانی

طرح جهاد آبرسانی زیرساخت  250روستای
هرمزگان را تقویت می کند

استاندار هرمزگان بر رفع موانع پیش روی طرح جهاد
آبرسانی تاکید و از فرمانداران خواست این موضوع را به
عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهند.مهدی
دوستی در جلسه جهاد آبرسانی استان هرمزگان که با
حضور معاون هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،فرمانداران مدیرعامل آبفا و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار
شــد ،ضمن قدردانی از تالش های آب و فاضالب هرمزگان و مشارکت سپاه در
اجرای پروژه های آبرسانی بر تسریع در اجرای پروژه های محرومیت زدایی بویژه
طرح جهاد آبرسانی تاکید کرد و ضمن بررسی موانع پیش روی آن از فرمانداران
خواســت ،تا موانع پیش روی این طرح را مرتفع کنند.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب هرمزگان نیز در این نشست از تقویت زیرساخت  250روستای هرمزگان
در اجرای طرح جهاد آبرسانی با مشارکت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اســامی خبر داد.عبدالحمید حمزه پور ضمن قدردانی از توجه ویژه اســتاندار
هرمزگان به موضوع آب در تشــریح جزئیات این پروژه و پیشرفت های صورت
گرفته ،افزود :در اجرای این طرح  100روســتای هرمزگان در قالب  20مجتمع
از نعمت آب شــرب پایدار برخوردار می شوند.وی ادامه داد ،با آبرسانی به 100
روســتا در اجرای در طرح جهاد آبرســانی ،عالوه بر برخورداری این روستاها از
نعمت آب شــرب پایدار ،بر تقویت نیاز آبی  150روستای دیگر نیز تاثیر خواهد
گذاشــت.به گفته مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان ،طرح جهاد آبرسانی که با
مشارکت آبفا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی آغاز شده است به
عنوان یک اقدام بی نظیر به یادگار خواهد ماند و هرمزگان با دارا بودن  ۴۵درصد
جمعیت روســتایی در پایان اجرای این طرح به شــاخص باالیی از سطح بهره
مندی خواهد رسید.حمزه پور ادامه داد ،این طرح از زمان کلنگ زنی بدون یک
روز تعطیلی با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در حال اجراست.
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیروس امیریان طبق درخواست وارده به شماره  4877مورخ 1401/02/21
و بــا تقدیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق شــده به شــماره  92446مورخ
 1401/02/21تنظیمی دفتر اســناد رسمی  37کرمانشــاه مدعی است که سند
مالکیت شش دانگ پالک  16371فرعی از  358اصلی بخش یک حومه کرمانشاه
که ابتدا به نام یار مراد اســمیان در صفحه  266دفتر  1/436ثبت  86555ثبت و
سپس برابر سند قطعی  107128مورخ  1398/04/03تنظیمی دفتر اسناد رسمی
 37به نام ســیروس امیریان ثبت و منتقل گردیده را تحت سند به شماره سریال
 895983الف  97به علت جابجایی مفقود نموده اســت لذا مراتب طبق ماده 12
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی
انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
به مــدت  10روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت نســبت به
صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و ســند مالکیت اولیه از درجه ساقط و
ابطال خواهد شد.
رو نوشت :جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
مهدی زارعی وش
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
از طرف مهدی میهمی
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قطع صادرات گاز روسیه به اروپا گسترش یافت
روســیه قطع صادرات گاز به اروپا را گســترش داد و گازپروم
اعالم کرد عرضه به چندین کشور غیردوست که حاضر نشدهاند
سیســتم پرداخت پول گاز به روبل را بپذیرند را متوقف خواهد
کرد.به گزارش ایسنا ،اقدام غول گازی روسیه جدیدترین حرکت
تالفیجویانه علیه تحریمهای غربی است که در واکنش به حمله
نظامی مسکو به اوکراین وضع شدهاند و جنگ اقتصادی روسیه
با اتحادیه اروپا را تشــدید کرده و قیمتهای گاز در این بلوک
را باالتر میبرد.گازپروم روز سهشــنبه اعالم کرد عرضه گاز به
شرکت هلندی «گازترا» ( )GasTerraرا به صورت کامل متوقف
کرده اســت .همچنین تا اول ژوئن ،جریان گاز به شرکتهای
«اورســتد» دانمارک و «شــل انرژی» ،برای قرارداد عرضه گاز
به آلمان را به دلیل این که نتوانستهاند پرداخت به روبل انجام

دهند را متوقف خواهد کرد.این خبر پس از توافق روز دوشنبه
سران اتحادیه اروپا برای قطع  ۹۰درصد از واردات نفت روسیه
تا پایان سال میالدی جاری که شدیدترین تحریم تصویب شده
از سوی اتحادیه اروپا علیه مسکو است ،اعالم شد.شرکت گازترا
کــه به نمایندگی از دولت هلنــد ،گاز خرید و فروش میکند،
اعــام کرد دو میلیارد متر مکعب گازی که قرار بود از گازپروم
تا اکتبــر دریافت کند را از منبع دیگــری تامین خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور اقتصادی هلند اظهار کرد :هنوز تهدیدی
برای تامین گاز مشاهده نشده است.اورستد که اعالم کرده است
هیچ ریسک فوری برای تامین گاز دانمارک وجود ندارد ،گفت:
برای پر کردن شکاف عرضه ،به بازار گاز اروپا رجوع خواهد کرد.
مدیرعامل اورستد مدت کوتاهی پس از اعالم تصمیم گازپروم،

در بیانیهای اعالم کرد گاز برای دانمارک تا حدود زیادی در بازار
گاز اروپایی خریداری خواهد شد .ما انتظار داریم این امر ممکن
باشد.بهای معامالت گاز ماه آتی بعدازظهر سه شنبه حدود پنج
درصد صعود کرد و به  ۹۱.۰۵یورو به ازای هر مگاوات ســاعت
رســید اما از رکورد باالی  ۳۰۰یورو به ازای هر مگاوات ساعت
که اوایل مارس ثبت شده بود ،فاصله خود را حفظ کرد .جریان
گاز روســیه به آلمان از طریق خط لوله نورد اســتریم روز سه
شنبه افت کرد که تحلیلگران می گویند احتماال به دلیل قطع
عرضه گاز روسیه به هلند بوده است.مسکو پیش از این ،عرضه
گاز طبیعی به بلغارستان ،لهستان و فنالند را به دلیل امتناع این
کشــور از پرداخت پول گاز به روبل روسیه قطع کرده است .با
این حال شرکتهای آلمانی ،ایتالیایی و فرانسوی اعالم کردهاند
که برای حفظ دریافت گاز روسیه ،با طرح مذکور تعامل خواهند
کرد.قطع عرضه گاز ،رشد قیمتها را که در حال حاضر هم بسیار
باال هســتند ،تشــدید خواهد کرد و به تورم دامن میزند .این
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وضعیــت باعث شــده
است شرکتها و دولتهای
اروپایــی به دنبال منابع
دیگر تامین گاز و توسعه
زیرساخت برای متنوع
کردن منابع واردات گاز
طبیعی باشند.اروپا برای
پــر کردن مخــازن گاز
خود پیش از فرا رسیدن زمستان ،به دلیل نگرانی از قطع عرضه
گاز طبیعی روسیه که حدود  ۴۰درصد از نیازهای این منطقه
را تامین می کند ،در تعجیل اســت .طبق آمار زیرساخت گاز
اروپا ،مخازن گاز هلند اکنون  ۳۷درصد پر اســت.دولت هلند
هفته گذشــته اعالم کرد یارانه را به  ۴۰۶میلیون یورو افزایش
می دهد تا شرکتها را تشویق کند تاسیسات برگرمر را که یکی
از بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی گاز در اروپاست ،پر کنند.

مدیر آژانس بینالمللی انرژی:

با بحران انرژی شدیدتر از شوک نفتی دهه  ۷۰روبرو هستیم

سران اتحادیه اروپا روز دوشنبه با کاهش  ۹۰درصد از واردات
نفت از روســیه تا پایان امسال موافقت کردند که شدیدترین
تحریم اعمال شده از ســوی این بلوک علیه مسکو به تالفی
حمله ســه ماهه پیش به اوکراین است.بر اساس گزارش اویل
پرایس ،تغییر جریانهای نفت ،به ظرفیت کمتر پاالیش جهانی
اضافه شــده است و به افت ذخایر فرآوردههای نفتی از جمله
ذخایر آمریکا منتهی شده اســت .ظرفیت پاالیش در سطح
جهانی و در آمریکا اکنون چند میلیون بشکه در روز کمتر از
دوران پیش از پاندمی کووید اســت.حدود یک میلیون بشکه
در روز ظرفیــت پاالیش در آمریکا از زمــان آغاز پاندمی ،به
طور دائمی غیرفعال شده است و پاالیشگاهها یا ترجیح دادهاند
تاسیساتشــان را از دست بدهند یا آنها را به پایگاههای تولید
سوخت زیستی تبدیل کنند .در سطح جهانی ظرفیت پاالیش
محدودتر شــده اســت ،به خصوص پس از این که خریداران
غربــی از جمله آمریکا اعالم کردند دیگر نفت  VGOو ســایر
فرآوردههای الزم برای پاالیــش نفت و تولید بنزین ،دیزل و
سوخت جت را از روسیه خریداری نخواهند کرد.

با بحران انرژی شدیدتر از شوک نفتی دهه  ۷۰روبرو هستیم
فاتح بیرول به مجله اشــپیگل آلمان گفته اســت که اروپا به
دلیل محدودیت عرضــه در بازارهای نفت ،ممکن اســت با
کمبود سوخت در تابستان امسال روبرو شود.به گزارش ایسنا،
مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی اظهار کرد :هنگامی که
فصل تعطیالت در اروپا و آمریکا فرا برسد ،تقاضا برای سوخت
افزایش پیدا خواهد کرد .در آن زمان ممکن است شاهد کمبود
سوختهایی نظیر دیزل ،بنزین یا کروسن به خصوص در اروپا
باشیم.بیول هشدار داد که بحران انرژی فعلی بسیار بزرگتر از
شــوکهای نفتی دهه  ۱۹۷۰است که مدت طوالنیتری ادامه
پیــدا خواهد کرد .در آن زمان فقط بحران مربوط به نفت بود
اما اکنون بحران نفتی ،بحران گازی و بحران برق را به صورت
همزمان داریم.بحران انرژی در پاییز ســال  ۲۰۲۱آغاز شــد
اما حمله نظامی روســیه به اوکراین ،ایــن بحران را به دلیل
واهمه بازار از مختل شــدن عرضه انرژی روسیه تشدید کرد.
همزمان ،دولتهای غربی تحریمهای به شدت محدودکنندهای
را علیه روســیه در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال کردند.

قیمت نفت به مسیر صعودی
بازگشت

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه
بازار آسیا در پی موافقت سران اتحادیه
اروپا برای تحریم تدریجی واردات نفت
روســیه و پایان قرنطینــه کووید در
شانگهای چین ،صعود کرد.به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت برای
تحویل در ماه اوت با  ۷۸سنت معادل
 ۰.۷درصد افزایش ،به  ۱۱۶دالر و ۳۸
سنت در هر بشکه رسید .بهای قرارداد
تحویل ژوییه که روز سه شنبه منقضی
شد ،با یک درصد افزایش ۱۲۲ ،دالر
و  ۸۴سنت معامله شد .بهای معامالت
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با
 ۶۳سنت معادل  ۰.۶درصد افزایش،
بــه  ۱۱۵دالر و  ۳۰ســنت در هــر
بشکه رســید .قرارداد اوت نفت برنت
روز گذشــته با دو دالر کاهش و نفت
آمریکا با  0.4درصد کاهش ،بســته
شــده بودند.هر دو شاخص در ماه مه
رشد کردند که ششمین رشد ماهانه
متوالی قیمتهای نفت بود .قیمتها در
مدت شش ماه گذشــته بیش از ۷۰
درصد رشد کردهاند.ســران اتحادیه
اروپا روز دوشنبه با کاهش  ۹۰درصد
از واردات نفــت از روســیه تــا پایان
امسال موافقت کردند که شدیدترین

تحریم اعمال شده از سوی این بلوک
علیه مسکو به تالفی حمله سه ماهه
پیش به اوکراین است .پس از این که
جدیدترین تدابیر توافق شده تصویب
شــد ،تحریمها علیــه واردات نفت از
روسیه در مدت شش ماه و تحریمها
علیه واردات فرآوردههای نفتی روسیه
در مدت هشــت ماه به اجرا درخواهد
آمد .این تحریم ،دریافت نفت از خط
لوله را به عنوان امتیازی به مجارستان،
معــاف کرده اســت.تحلیلگران گروه
 ANZ Researchدر یادداشتی نوشتند:
با ایــن حال آلمان و لهســتان تایید

کرده انــد که از طریق خــط لوله یا
دریا ،نفت از روسیه نخواهند خرید و
در مجمــوع  ۹۰درصد از فروش نفت
روســیه به اتحادیه اروپا تا پایان سال
میالدی جاری متوقف خواهد شد.در
چین ،تدابیر قرنطینه ســخت گیرانه
شــانگهای نیمه شب چهارشنبه پس
از دو مــاه پایان گرفــت و انتظارات
برای تقاضای قوی برای ســوخت در
این کشــور را تقویت کرد .عاملی که
رشــد قیمتها را محدود کرد ،انتشار
گزارشهایی بود مبنی بر این که بعضی
از تولیدکننــدگان در حال بررســی

توقف مشارکت روسیه در توافق تولید
اوپک پالس هستند.
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع
آگاه گزارش کــرد در حالی که هیچ
تالش رسمی برای افزایش تولید نفت
اوپک به منظور جبران افت احتمالی
تولید روســیه وجود ندارد اما بعضی
از کشــورهای منطقه خلیج فارس در
حال برنامه ریزی برای افزایش تولید
در چند ماه آینده هستند.گزارش ماه
جاری اوپک پالس نشــان داد تولید
نفت روسیه در آوریل به میزان حدود
 ۹درصد نســبت به ماه پیش کاهش
پیدا کرده اســت .اســتفن اینس ،از
شــرکت مدیریت دارایی  SPIدر این
رابطه گفت :انتظار عرضه بیشتر نفت
به بــازار حتی پــس از کاهش تولید
روسیه ،ممکن اســت باعث از دست
رفتن رشد قیمتی شود که نفت پس از
تصویب تحریمهای اتحادیه اروپا علیه
واردات نفت روســیه پیدا کرده بود.بر
اساس گزارش رویترز ،اداره اطالعات
انــرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود
اعالم کرد تولید نفت آمریکا در مارس
بیش از ســه درصد رشــد کرد و به
باالترین میزان از نوامبر رسید.

چرخش صادرات نفت عراق از آسیا به اروپا

شرکت بازاریابی نفت دولتی سوموی ( )SOMOعراق در پی تصرف سهم بازارش در آسیا توسط روسیه ،با معاملهگران فرانسوی درباره امکان عرضه نفت به اروپا ،به مذاکره
پرداخته است.به گزارش ایسنا ،عال الیاسری ،مدیرکل شرکت سومو به کمیته نفت ،گاز و منابع طبیعی عراق اعالم کرد شرکت سومو همچنان قراردادهای تامین نفت
مهم با مشتریان دولتی هندی و چینی را حفظ خواهد کرد.عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است ،همزمان با تحریم واردات نفت از روسیه به اتحادیه اروپا
و جست و جوی اروپا برای منابع دیگر تامین نفت ،پاالیشگاههای جهانی را برای فروش نفت هدف گرفته است.طبق گزارش شرکت تحقیقات کاالی کپلر ،اروپا در سال
 ۲۰۲۱حدود  ۱۵درصد از صادرات نفت عراق را دریافت کرد .حجم اخیر صادرات نفت عراق کمتر بوده و در ماه مه  ۳۹۰هزار بشکه در روز معادل  ۱۲درصد از صادرات
نفت این کشور بود .آسیا سال میالدی گذشته با دریافت  ۷۶درصد از کل صادرات نفت عراق ،بزرگترین سهم را در واردات نفت از این کشور داشت.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مديريت مرتبط

1

آگهی
فراخوان

 48552082و
48552083

خريد ،ساخت و تامین تجهیزات مورد نیاز جهت نوسازی و به روزرسانی کوره های پاتیلی
 1.2.3.4واحد عملیات پانويه در ناحیه فوالدسازی و ريخته گری مداوم به همراه قطعات
يدکی دو ساله

1401/04/04

قراردادهای
خريد

2

آگهی
فراخوان

48540130

طراحي  ،تهیه و تامین تجهیزات و قطعات يدکي مربوط به پروژه اجراي بانك خازني ()FCB
پست  63کیلو ولت شهید خرازي

1401/03/28

قراردادهای
خريد

3

آگهی
فراخوان

48556427

انجام عملیات اکتشاف ذخاير معدنی شامل شناسايی  ،پی جوئی  ،اکتشاف عمومی و اکتشاف
تفصیلی ( به غیر از حفر گمانه های اکتشافی )

1401/03/20

ارزيابی و
اکتشاف معادن

جهت دريافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،ارزيابی کیفی ،مناقصات و مزايدات به وبسايت شرکت به نشانی
 ،www.msc.irمنوی خريد و تامین کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط
با تأمین کنندگان ()SRMا قدام نمائید .اطالعات ساير فراخوانها از طريق سايت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میباشد.

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

کد آگهی 1401-12 :

روسیه از توافق نفتی اوپک پالس کنار
گذاشته میشود؟

روزنامــه وال اســتریت ژورنال به نقــل از نمایندگان
اوپک مدعی شــد بعضی از اعضای این گروه در حال
بررسی ایده معافیت روسیه در توافق نفتی هستند.به
گزارش ایسنا ،معاف کردن روسیه ،راه را برای عربستان
سعودی ،امارات متحده عربی و سایر اعضای اوپک برای
تولید بیشتر نفت و تحقق اهداف تولید ،هموار میکند.
قیمتهای نفت از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین ،به بیش از  ۱۰۰دالر در هر
بشکه صعود کردهاند و کشورهای مصرف کننده بزرگ نظیر آمریکا مکررا از اوپک
خواستهاند تولیدش را سریعتر افزایش دهد.در این بین ،وزارت خارجه روسیه اعالم
کرد ســرگی الوروف ،وزیر خارجه روسیه با شــاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود،
همتای ســعودی خود در ریــاض دیدار کرد و هر دو مقام از ســطح همکاری در
داخل گروه اوپک پالس تمجید کردند .وزیران خارجه روســیه و عربستان سعودی
به همکاری نزدیک میان دو کشور در بازارهای جهان برای هیدروکربنها که بخش
مهمی از نظر اســتراتژیکی هستند ،اشــاره کردند.شش منبع آگاه در اوپک پالس
هفته گذشــته به رویترز گفتند :این گروه در دیــدار دوم ژوئن خود به توافقی که
سال گذشته منعقد کرد ،پایبند میماند و افزایش تولید به میزان  ۴۳۲هزار بشکه
در روز را برای ژوییه تصویب خواهند کرد.اوپک پالس در ســال  ۲۰۱۶تشــکیل
شــد و محدودیت عرضه هماهنگ را در میان اعضای خود برای تثبیت بازار نفت و
جلوگیری از ریزش قیمتها را به اجرا گذاشت .روسیه یکی از تولیدکنندگان بزرگ
عضو اوپک پالس اســت .این گروه در حال افزایش تدریجی تولید برای پایان دادن
به محدودیت عرضهای هســتند که در اوج بحران پاندمی در ســال  ۲۰۲۰به اجرا
گذاشــتند و از اوت سال گذشــته ،هر ماه افزایش تولید به میزان  ۴۳۰هزار بشکه
در روز را تصویب کرده اند.روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود مدعی شده
اســت معافیت روســیه از توافق نفتی اوپک پالس ،به تولیدکنندگان دیگر اجازه
خواهد داد نفت بیشتری که خواسته آمریکا و اتحادیه اروپاست ،تولید کنند.بر اساس
گزارش رویترز ،دیدار الوروف با همتای ســعودی وی مدت کوتاهی پس از توافق
سران اتحادیه اروپا برای ممنوعیت  ۹۰درصد از واردات نفت از روسیه تا پایان سال
میالدی جاری صورت گرفت.اوپک همواره تاکید کرده که بازار نفت متوازن است و
وضعیت جاری آن ربطی به عوامل بنیادین ندارد و ناشی از مسائل ژئوپلیتیکی است.
توافق محدودیت عرضه فعلی اوپک پالس در سپتامبر به پایان میرسد با این حال
توافق نفتی تا دسامبر ادامه پیدا خواهد کرد.

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش
زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شــهر
دولت آباد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری روز
سه شنبه مورخ 1401/3/31
گشایش پاکات :روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1
محل دریافت اسناد:
دولــت آباد _ بلــوار طالقانــی _ پایــگاه اینترنتی
www.dolatabadcity.ir
تلفن031_45822010 :
محمد حسین یاری _ شهردار دولت آباد
شناسه آگهی 1329758 :

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
در نشست خبری رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد:

 2.5میلیارد دالر جذب نقدینگی از بخش خصوصی محقق شد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد :در راستای توسعه حوزه
معــدن و صنایع معدنی 2.5 ،میلیارد دالر از هدف  7.2میلیارد
دالری جذب نقدینگی از بخش خصوصی محقق شــده است.
امیدواریم تا  85درصد این هدف محقق شــود تا شــاهد رشد
تولید و اشتغال حوزه باشیم.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو،
وجیه اهلل جعفری که در نشست خبری این سازمان و با حضور
فعاالن رســانه سخن می گفت ،افزود :برای پررنگ شدن نقش
بخش خصوصی در این بخش ،ما به عنوان بازوی توســعه ای

دولــت باید بیش از پیش شــرایط حضور ســرمایه گذاران را
تســهیل کنیم.وی با بیان اینکه اعتقاد داریم که ایمیدرو باید
بســتر حرکت را برای بخش خصوصی فراهم و اقدام به کاهش
ریسک کند ،افزود :به منظور تعامل بین دولت و بخش خصوصی
تدبیر شد که ســرمایه گذار به جهت ورود به این حوزه ،شرط
استخراج و فروش را رعایت کند .خروجی این استراتژی با توجه
به بسترســازی های ایمیدرو این شد که سرمایه گذاری توسط
بخش خصوصی افزایش یابد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در خصــوص اقدامات ایمیدرو در حوزه اکتشــاف گفت :بخش
اکتشــاف دارای مراحل مختلف و هزینه باالیی است .به دلیل
ریسک باالی این بخش ،ایمیدرو استراتژی توسعه اکتشاف را بر
عهده گرفت که تاکنون بیش از  ۸۰هزار متر حفاری انجام شده

است.وی با اعالم اینکه اکنون حدود هفت شرکت برای حضور
در مزایده آن اعالم آمادگی کردهان ،اظهار داشــت :اکتشاف در
مناطق محروم اولویت ایمیدرو قرار گرفت تا زمینه حضور بخش
خصوصی در معادن تسهیل شــود.رئیس هیات عامل ایمیدرو
اعالم کرد :غیراقتصادی شدن معادن به چند عامل بستگی دارد.
وی ادامه داد :باید توجه داشت که با اکتشاف کارشناسی شده
و نوآوری به طور حتم به ذخیره قابل دست می یابیم .همچنین
توسعه تکنولوژی عامل مهمی در اقتصادی شدن ذخایر معدنی،
اســتفاده از ذخایر کمعیار و  ...با استفاده از ظرفیت نخبگان و
شرکتها خواهد بود.جعفری توســعه زیرساخت ها را از دیگر
اســتراتژی های مهم ایمیدرو خواند و عنــوان کرد :در بخش
زیرساخت همچون تامین برق ،آب ،گاز ،ریل و...ایمیدرو برنامه
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های توســعه خود را دنبال می کند.وی افــزود :در تامین آب،
جذب نقدینگی از شرکت ها برای عملیاتی کردن پروژه انتقال
آب از خلیج فارس اجرا شــد.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت:
همچنین نخستین واحد نیروگاهی با همکاری و سرمایه گذاری
شــرکت های بزرگ صنایع معدنی تابســتان سال جاری وارد
مدار تولید خواهد شد.وی افزود :نیروگاه شهید باکری سمنان
با ظرفیت  ۳۸۰مگاوات طی سال جاری وارد مدار تولید خواهد
شد.جعفری یادآور شد :نیروگاه شهید باکری سمنان در راستای
تفاهم نامه ایجاد ۱۰هزار مــگاوات ظرفیت نیروگاهی که بین
وزارت نیــرو و وزارت صنعت ،معدن و تجارت منعقد شــد ،در
اختیار صنایع کشــور قرار خواهد گرفت.جعفری اظهار داشت:
در تالشیم هرچه ســریعتر این واحدهای نیروگاهی به منظور
کاهش عدمالنفع تولید وارد مدار شود.معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت اعالم کرد :در حــوزه راه تفاهم نامه هایی با راه آهن
جمهوری اسالمی منعقد شد.

در سال ۱۴۰۰

نزدیک به نصف متقاضیان ،تسهیالت صادراتی گرفتند
ســال  ۱۴۰۰حدود  ۴۶.۴درصد متقاضیان موفق به دریافت
بیــش از  ۴۳۶۲میلیارد تومان از تســهیالت اعطا شــده به
واحدهای صادراتی شــدند.به گزارش ایسنا ،سال قبل بیش
از  ۴۳۶۲میلیارد تومان تســهیالت در قالــب  ۲۳۸فقره به
واحدهای صادراتی پرداخت شــده اســت .البته در این مدت
 ۵۱۳مــورد ثبت نام برای دریافت این نوع تســهیالت انجام
شــده بود که یعنی حــدود  ۴۶.۴درصــد متقاضیان در این
مدت موفق به دریافت تســهیالت شدند  .بر اساس جزئیات
اطالعات که برای  ۱۱ماهه ســال  ۱۴۰۰منتشر شده نیز ،از
بین استانها ،تهران بیشترین تسهیالت واحدهای صادراتی را
به خود اختصاص داده است .در مورد استانهایی که کمترین
تســهیالت را دریافت کردند نیز باید گفت که  شــش استان
شامل اردبیل ،خراسان شمالی ،ایالم ،سیستان و بلوچستان،
کهگیلویــه و بویراحمد و مازندران هیچ تســهیالتی دریافت
نکردند  .البتــه اطالعات مربوط به تســهیالت به واحدهای
صادراتی از آغاز اعطای آن یعنی خرداد  ١٣٩٩تا پایان ســال
قبل هم منتشــر شده که نشان میدهد در این مدت بیش از
 ۵۶۱۵میلیارد تومان در قالب  ۳۱۲فقره پرداخت شده است  .
طــی مدت یاد شــده  ۷۹۳فقره ثبت نام بــرای دریافت این

تسهیالت انجام شده بود که  ۴۴۹مورد از آنها برای دریافت
بیــش از  ۹۴۹۷میلیارد تومان به بانکها معرفی شــدند ،اما
 ۳۱۲فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ یعنی
حدود  ۳۹.۳درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت
شدند  .جزئیات اطالعات منتشر شده در  ۱۱ماهه پارسال نیز
نشــان میدهد که از خرداد سال  ۱۳۹۹تا پایان بهمن سال
قبل ،تهران ،اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت
را دریافت کردند ،اما به شش استان اردبیل ،خراسان شمالی،
ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و مازندران
هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.بر اساس گزارش معاونت
طرح و برنامــه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت (صمت) در
راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی و همچنین
تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در
گردش به واحدهــای تولیدی –صادراتی ،ســامانه یکپارچه
اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه
ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در ســایت
بهیــن یاب وزارت صنعت ،معدن و تجــارت به آدرس www.
 behinyab.irراهاندازی شــده اســت .این اقدام برای صادارت
محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف انجام شده است.
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گزیده خبر
در راستای تسهیل ارایه خدمات به هموطنان صورت میگیرد

آمادگی شبکه خدمات پس از فروش
ایرانخودرو در ایام ارتحال امام خمینی (ره)

شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو به مناسبت سی و سومین سالگرد
ارتحال حضرت امام (ره) ،طرح ویژه خدمترسانی به هموطنان گرامی و زائران
حرم مطهر را به منظور آسایش خاطر مشتریان ،به مدت شش روز از  ۱۱تا ۱۶
خــرداد ماه اجرا میکند .به گزارش ایکو پرس -معاون شــبکه خدمات پس از
ی منتخب به صورت
فروش ایســاکو ،گفت :در این طرح نزدیک به  ۷۹نمایندگ 
تکشیفت و دوشیفت در  ۶۲شهر کشور و با حضور حدود  ۵۴۶اکیپ امدادی،
با تمرکز در مســیرهای ورودی و خروجی تهران و حومه ،حرم مطهر امام (ره)
و بهشت زهرا ،شهرهای مقدس قم و مشهد و برخی مراکز استانها ،آماده ارایه
خدمات به خودروهای زائران حرم مطهر خواهند بود.ماشــااله وردینی افزود :در
این ایام خدمات امداد عمومی در محدوده حرم مطهر برای زائران بدون دریافت
هزینه ایاب و ذهاب انجام خواهد شــد و اکیپهای ویژه امدادرســانی ،با هدف
راهاندازی ســریع خودروها و کاهش بار ترافیکی در محدوده مرقد مطهر مستقر
خواهند بود.وی با اشاره به وجود پایگاههای ثابت امدادی در مسیرهای یاد شده،
از آمادهباش شبانهروزی امدادگران برای ارایه خدمت به مشتریان گروه صنعتی
ایران خودرو خبر داد و گفت :خدمات عمومی شامل باتری کمکی ،سوخترسانی،
بازکردن درهای خودرو ،پنچرگیری و تعویض زاپاس اســت که توســط ناوگان
امدادخودروایران در محل مورد نیاز مشــتری و بدون توجه به کارخانه سازنده
خودرو انجام میشــود.زنجیره خدمات مکان محور امدادخودروایران به صورت
شبانهروز شامل تعمیرات سبک و نیمه سنگین خدماتی نظیر سرویس در محل،
تعویض باتری ،تعویض روغن ،امدادپالس (تعویض قطعاتی مانند رادیاتور ،پمپ
هیدرولیک ،دینام) ،امدادســوییچ (خدمات مربوط به قفل و ســوییچ خودرو)،
امداد ســریع (تعمیرات ســبک امدادی در محل با میانگین زمان انتظار حدود
 ۲۴دقیقه) و همچنین تعویض شیشه است که مشتریان براساس نیاز خودروی
خود ،در محل و زمان موردنظرشــان دریافت میکنند.شــرکت خدمات پس از
فروش ایرانخودرو با شماره سراسری  ۰۹۶۴۴۰و وبسایت .۰۹۶۴۴۰.www
ن تلفن همراه «ایساکو اپ» در هر ساعت از شبانهروز
 comو همچنین اپلیکیش 
آماده خدمترسانی به هموطنان در سراسر کشور است.فهرست نمایندگیهای
مجاز منتخب در ایام خدمات رسانی ،در سایت ایساکو به نشانیwww.isaco.
 irقابل مشاهده است.
برای نخستین بار در گروه خودروسازی سایپا صورت گرفت؛

س برقی شرکت
بهره برداری آزمایشی اتوبو 
سایپادیزل در خطوط اتوبوسرانی تهران

اتوبوسهای برقی و دیزلی شــرکت سایپادیزل جهت انجام بررسیهای دقیق و
کارشناســانه توسط کمیته فنی سازمان اتوبوسرانی تهران و دریافت بازخورد از
ســوی شهروندان وارد ناوگان مسافری تهران شد.به گزارش سایپانیوز به نقل از
ارتباطات شــرکت ســایپادیزل ،این اتوبوسها در مسیرهای مختلف با  شرایط
متفاوت تردد خواهند کرد و آیتم های مختلف نظیر قدرت موتور و قوای محرکه،
عملکرد باتریها (در اتوبوس برقی) ،سیستم تعلیق و ترمزها ،سرمایش و تهویه
مطبوع و… توسط تیمهای کارشناسی متشکل از نمایندگان شرکت سایپادیزل
و ســازمان اتوبوســرانی تهران مورد تجزیه تحلیل و بررســی فنی قرار گرفت.
این گزارش حاکیســت ،به منظور بررسیهای فنی بیشــتر و انجام آزمونهای
تخصصی ،اتوبوسهای برقی و دیزلی در خطوط مختلف اتوبوسرانی شهر تهران
مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل بیشتر قرار گرفت تا در صورت تأیید نهایی ،تأمین
اعتبــار الزم صورت گرفته و مجوز اســتفاده از این محصوالت در ناوگان حمل
و نقل درون شــهری سراسر کشور صادر شــود.گزارشهای میدانی از استقبال
چشمگیر شهروندان تهرانی از اتوبوس برقی شرکت سایپادیزل و اعالم رضایتشان
از کیفیــت ،راحتی و امکانات به روز این محصول حکایت دارد و مســافران در
اظهارنظرهای جداگانهای ضمن تحســین این اقدام ،خواســتار توجه بیشــتر
مسئولین به امر نوســازی ناوگان حمل و نقل و استفاده گسترده از محصوالت
برقی در سطح شهر شدند.شایان ذکر است ،سایپادیزل عالوه بر عرضه محصوالت
جدید مســافری که نوید بخش استراتژی توسعه ای مناسب برای آینده شرکت
اســت ،با وجود همه موانع و مشکالت مختلف و همچنین محدودیتهای بین
المللی ،ضمن تعامل حداکثری با مشتریان ،اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای ذی
ربــط و همچنین رعایت مالحظات نهادهای نظارتی ،موفق به انجام میزان قابل
توجهی از تعهدات معوق خود در طرح نوســازی ناوگان فرسوده کشور از طریق
جایگزینی محصول  KXو طرح وارادت کامیونهای اروپایی شــد که بر اســاس
برنامهریزیهای صورت گرفته ،پیش بینی میشود تا پایان سال جاری تعهدات
معوق این شــرکت به صفر برسد.گفتنی اســت ،در حال حاضر کامیون کشنده
 KXو کامیونت فوتون توسط شرکت سایپادیزل تولید و به بازار عرضه میشود.

پایانه مسافری بوشهر  -قطر تا مرداد ماه
امسال راهاندازی میشود

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر با اشاره به
راهاندازی خط کشــتیرانی بوشهر  -قطر گفت :در این
راســتا بخش دریایی پایانه مســافری بوشهر  -قطر تا
مرداد ماه امسال راهاندازی میشود.محمد شکیبینسب
با اشاره به افزایش مراودهها و تعامل با کشور قطر اظهار
داشت :آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال قطر فرصت مهمی در عرصه اقتصادی،
گردشــگری و تجاری برای ایران فراهم آورده که موقعیت استان بوشهر در این
بخش استثنائی است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه بنادر
استان با بنادر قطر دارای مسافت کوتاهی از طریق آبراهه خلیجفارس است گفت:
بنــدر دیر با قطر فاصله  120مایل دریایــی دارد که تجهیز ای بندر به امکانات
زیرســاختی در اولویت قرار دارد.وی با اشاره به جابجایی مسافر از بنادر استان
بوشهر به قطر تصریح کرد :پایانه مسافری بندر بوشهر در راستای راهاندازی خط
کشتیرانی بوشهر  -قطر در دستور کار قرار گرفته است.شکیبینسب افزود :بخش
دریایی پایانه مسافری بوشهر تا مرداد ماه امسال راهاندازی میشود و بهسازی و
آمادهسازی سالن پایانه مسافری بندر بوشهر هم برای انتقال گردشگران به قطر
در دیدن مسابقات فوتبال جام جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
اطالعیه

به اطالع کلیه سهامداران عضو شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف روستایی شهرستان
دیواندره میرساند جهت کاندیداتوری سمت بازرسی و هیات مدیره شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱
از مورخه  ۱۴۰۱/۰3/۱۰لغایت پایان وقت اداری  ۱۴۰۱/۰۴/۱۰به مدت یکماه به شرکت تعاونی
تولیدکنندگان فرش دســتباف واقع در خ شهید یوسفی مراجعه و ثبت نام کنند مدارک الزم =
-1مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای ســمت بازرســی برای یکسال مالی -2مدرک تحصیلی
حداقل ســوم راهنمایی برای سمت هیات مدیره برای سه سال مالی -3کپی و اصل شناسنامه
و کارت ملــی -4کپی و اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -5همراه داشــتن
دفترچه عضویت تعاونی فرش.
شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی شهرستان دیواندره (م الف )1۵۹

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

بازار مالی

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
با دستور وزیر اقتصاد و اعالم آمادگی صندوق تامین خسارتهای بدنی؛

مابه التفاوت دیه بانوان زیاندیده متروپل
آبادان خارج از نوبت پرداخت میشود

صندوق تامین خســارتهای بدنی اعالم کــرد  :مابه التفاوت دیه بانوان حادثه
متروپل آبادان خارج از نوبت و با ســرعت پرداخت می شود.به گزارش روابط
عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی ،در پی حادثه ناگوار ساختمان متروپل
آبــادان مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق ضمــن ابراز همدردی با خانواده
های جانباختگان این حادثه و تســلیت به مردم شریف آبادان اظهار داشت :
در راســتای تاکید رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت حداکثری،
تســریع و تســهیل در ارائه خدمات به بانوان زیاندیده این حادثه ناگوار و در
اجرای تکلیف مقرر در تبصره ماده 551قانون مجازات اســامی مصوب سال
 1392نسبت به رسیدگی و پرداخت فوری مابه التفاوت دیه بانوان زیان دیده
این حادثه تلخ تا سقف دیه یک مرد مسلمان اعالم آمادگی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در جمع اعضای هیأت رئیسه شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی نمایندگان بیمه:

@sobheqtesad

آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای
حمایت از صنایع غذایی کشور

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از برنامه ایــن بانک برای حمایت از
صنایع غذایی صادراتی کشــور خبرداد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ایران ،دکتر ســید علی حســینی در بازدید از کارخانجات میهن که
با حضور محمد قضایی مدیرعامل بانک مشــترک ایران و ونزوئال و جمعی از
مدیران انجام شــد ،پیرامون تعامل هرچه بیشــتر بانک و این واحد تولیدی
صادراتی بحث و گفتگو کردند.دکتر ســید علی حسینی ضمن تاکید بر تعهد
نظام بانکی به حمایت از صنعت غذایی کشور ،گفت :بانک توسعه صادرات ایران
و بانک مشترک ایران و ونزوئال از جمله بانک های سالم و منضبط نظام بانکی
هستند که آمادگی دارند از صنایع غذایی کشور حمایت کنند.وی با بیان اینکه
صنایع غذایی ضامن امنیت اقتصادی کشور هستند ،اظهار داشت :شرکت های
تولیدکننده مواد غذایی همواره از واحدهای صنعتی استراتژیک کشور بوده و
بانک توسعه صادرات ایران آماده است بسته کاملی از خدمات خود را در اختیار
این واحد صنعتی صادراتی قــرار دهد.وی تصریح کرد :بانک ها باید همراهی
های الزم را برای رشد صنایع کشور و اشتغالزایی انجام دهند.یادآور می شود،
مجموعه کارخانجات میهــن با ظرفیت صادراتی بالغ بر  300تا  400میلیون
دالر در سال ،برای  31هزار نفر به صورت مستقیم و نزدیک به  500هزار نفر
به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

بانک پاسارگاد الگوی بانکداری اسالمی ایران

طبق اعالم نشریه بنکر ،بانک پاسارگاد پس از گذشت شانزده سال از تأسیس
خود برای هفتمین بار موفق به کســبعنوان «بانک برتر اسالمی ایران» در
ســال  2022شد.به گزارش روابطعمومی بانکپاســارگاد ،این بانک در ادامه
افتخــار آفرینیهای خود در عرصههای داخلی و بینالمللی در موفقیتی دیگر
عنوان بانک برتر اســامی ایران در سال  2022را بر اساس اعالم نشریه معتبر
بنکر ( )The Bankerکسب کرد.بانکهای اسالمی جهان در ارزیابی سالیانه
این نشــریه بر اساس شاخصهایی نظیر ســرمایۀ الیۀ یک بانکها (1-Tier
 )Capitalو تغییرات آن ،میزان کل داراییهای منطبق بر شــریعت ،ســود
خالص از محل فعالیتهای بانکداری اسالمی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،
نسبت هزینه به درآمدها و درصد تسهیالت غیرجاری مرتبط با عقود اسالمی
مورد بررســی قرار میگیرند .همچنین معیارهایی دیگری از جمله محصوالت
و خدمات خاص بانکها در حوزۀ بانکداری اســامی ،تالشهای بانک جهت
توسعۀ خدمات بانکداری اسالمی برای کسبوکارهای نو ،نوآوریها و اقدامات
بانــک در زمینۀ فناوریهای مالی و بانکی روز ،ابتــکارات بانک در حوزههای
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی و البته سرمایهگذاریهای جدید برای گسترش
دایرۀ خدمات در ارزیابیها موثر می باشند.

تامین اعتبار  8هزار فقره تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج

عضــو هیات مدیره بانک مســکن از تامیــن اعتبار  8هزار فقره تســهیالت
قرضالحســنه ازدواج از ابتدای ســال  ۱۴۰۱و ثبتنام بیش از 28هزار نفر از
ابتدای سال خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا  ،سید محسن
فاضلیان در خصوص عملکرد این بانک در اعطای تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج اظهار داشــت :خوشــبختانه پس از ابالغ تکالیف جدید در این حوزه،
اســتقبال از این تسهیالت باال بوده اســت.وی افزود :از ابتدای سال جاری تا
تاریخ ســوم خرداد ماه 28 ،هزار و  213نفر برای دریافت این تسهیالت ثبت
نــام کردهاند و با توجه به اینکه  ۱۰هزار و  ۸۲۰نفر نیز در گذشــته در صف
انتظار قرار داشتند ،اکنون حدود  39هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج
قرار دارند.سرپرســت معاونت در امور اعتباری و بینالملل بانک مسکن افزود:
تعداد تسهیالت قرضالحسنه ازدواج تامین اعتبار شده از ابتدای سال ۱۴۰۱
حدود  8هزار فقره بوده است و اکنون تعداد  30هزار نفر در صف تعیین شعبه
قرار دارند.وی تصریح کرد :بانک مسکن در کنار ارایه انواع تسهیالت در حوزه
ساخت و خرید مســکن همواره سعی دارد با ارایه تسهیالت قرضالحسنه در
حوزههای مختلف از جمله رفع احتیاجات ضروری و ....از اقشــار آســیبپذیر
جامعه نیز حمایت کند.
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بانک مرکزی چه تراکنش و حسابهایی را رصد و مسدود میکند؟
بانک مرکزی در راســتای مبارزه با پولشــویی و
جلوگیری از فعالیت حسابهای اجارهای ،حساب
افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش
از سقف تعیینشده باشد ،رصد و مسدود میکند.
بــه گزارش ایســنا ،بانک مرکزی بــه تازگی در
راستای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از
حسابهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،طرح رصد
تراکنشهای بانکی مشکوک را آغاز کرده است.
در این زمینه ،در ابتدا این بانک «دســتورالعمل
اجرایی تعیین حــدود ارائه خدمــات بانکی به
اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای
جلوگیری از سوءاســتفاده از حسابهای سپرده
و ســایر خدمات بانکی قابل ارائه بــه این افراد
ابالغ کرد .سپس« ،دستورالعمل الزامات اجرایی
تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل
و اشــخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی

ابالغ کرد که براساس این دستورالعمل ،حساب
افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش
از سقف تعیینشده باشد رصد و مسدود میشود.
البتــه ،در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین
سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص
حقوقی فعال نیز به بانکها ابالغ خواهد شد.
سود سپرده هم مشمول رصد میشود؟
در این بین ،بررســی جزئیات «دســتورالعمل
الزامات اجرایی تعیین ســطح فعالیت اشخاص
حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»
نشان میدهد که اشــخاص حقیقی فاقد شغل
در صورت وجود درآمدهای غیرشــغلی مستمر
مانند دریافت اجاره از امالک و یا ســود دریافتی
از سپردههای بانکی ،باید بتوانند با ارائه اسناد و
مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به

رقابت در شبكه فروش بیمه باید عدالت
محور باشد

صنعت بیمه در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ،نقش بی بدیلی را می تواند
بــر عهده بگیرد کــه باید برای حرکت آن ریل گذاری صحیحی انجام شــود.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،مهندس
مجید بهزادپور که در جمع اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی نمایندگان بیمه سراسر کشور سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود:
نماینــدگان و کارگزاران صنعت بیمه در خط مقدم خدمات رســانی به آحاد
جامعه ایســتاده اند و حمایت آنــان ،از ماموریت های اصلی نهاد ناظر صنعت
بیمه به شــمار می رود.رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت استفاده از فناوری
روز و تجهیز نمایندگان بیمه به دانش روز و تکنولوژی های نوین تاکید کرد و
اظهار داشت :صنعت بیمه در آینده نزدیک به یکی از صنایع مهمی تبدیل می
شود که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم ارائه خواهد داد.وی با اشاره
بــه این مطلب که موفقیت صنعت بیمه در گرو حمایت از نمایندگان اســت،
خاطرنشــان کرد :حمایت از نمایندگان بیمه یک موضوع راهبردی برای بیمه
مرکزی محسوب می شود.

@sobheqtesad
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نحو مطلوبی مدیریــت کنند.از آنجا که حداکثر
سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یکساله برای
افراد بازنشسته  ۲میلیارد تومان ،مستمریبگیر
یک میلیارد تومان ،بیکار  ۵۰۰میلیون تومان و
غیرفعال مالیاتی  ۵۰۰میلیون تومان اعالم شده،
به این افراد در صورت خروج از سقف تعیینشده
فرصت داده میشــود که اســناد و مدارک در
خصوص واریز وجه بیش از ســقف تعیینشده
را ارائه کنند.البته ،اشــخاص حقیقی فاقد شغل
میتوانند در صورت اعتراض به ســطح فعالیت
مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها،
حداکثر ظرف مدت  ۲ماه پس از اطالع از سطح
فعالیت مورد انتظار تعیین شده ،به بانک مراجعه
کرده و با ارائه اســناد و مدارک مربوط ،تقاضای
خود برای افزایش ســطح فعالیــت مورد انتظار
تعیین شده را به مؤسســه اعتباری ارائه کنند.

در این زمینه ،مراجعه نکردن شــخص حقیقی
فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور ،به
منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده
است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی
فاقد شغل توسط بانک نیز ،افزایش سطح فعالیت
موردانتظار وی بالمانع خواهد بود.
وظایــف بانکها در رصــد تراکنشهای
مشکوک
فارغ از این ،بخشــنامه بانــک مرکزی وظایفی
برعهده بانکها قرار داده که باید ســطح فعالیت
مــورد انتظار هر یک از اشــخاص حقیقی فاقد
شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانهای
نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها
نزد خود را حداکثر پس از  ۴۸ســاعت از زمان
وقوع هر تراکنش محاسبه کنند ،به نحوی که در
صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص
حقیقی فاقد شــغل یا شخص حقوقی غیرفعال
قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد
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انتظار وی ،مراتب به صورت خودکار اعالم شود.
همچنین ،افــرادی که در چارچوب رویه فوق از
ســطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند ،باید به
طریق مقتضــی از جمله ارســال دعوتنام ه به
نشــانی ارباب رجوع ،ارســال پیامک و یا سایر
روشها ،برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم
مدارک و اسناد مثبته به درگاههای حضوری یا
غیرحضوری بانک دعوت شــوند و فرم پیوست
برای تکمیل در اختیــار آنها قرار گیرد.در این
شرایط ،نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با
توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد
شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین
شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

اختیارات ویژه برای تعادل بازار ارز در راه است

در بخش اسکناس به طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل
ارزی پوشش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:
پوشــش کامل عرضه و تقاضا در بــازار میتواند آرامش را در
بازار ارز ایجاد کند.صالــح آبادی با بیان اینکه وضعیت منابع
ارزی کشــور امسال نسبت به ســال گذشته در تمام حوزهها
به مراتب بهتر شده اســت ،تصریح کرد :در دو ماهه ابتدایی
امســال نسبت به دو ماهه ابتدایی ســال گذشته ،حدود ۷.۵
میلیارد دالر نفت ،فرآورده ،میعانات ،گاز و پتروشیمی داشتیم
که سال گذشته در همین مدت حدود  ۴.۵میلیارد دالر بوده؛
یعنی بیش از  ۶۰درصد رشــد در وصولیها و نه فقط درآمد
داشتیم ،چرا که درآمد به معنای فروش نیست بلکه به معنای
وصول است و وصولی ها افزایش داشته است.رئیس کل بانک
مرکزی در پایان خاطرنشان کرد :بنابراین در بانک مرکزی و
در حوزه صادرات غیرنفتی بــا توجه به توان خوبی که داریم
و عرضه خوبی که در بــازار انجام میدهیم ،تعادل را در بازار
ایجاد میکنیم.

رئیسکل بانک مرکزی گفت :با پوشــش کاملی که در بازارها
داریم ،قطعــاً آرامش در بازار ارز ایجاد میشــود؛ البته بانک
مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده میکند و ب ه زودی
اختیارات ویژهای هم به بانک مرکزی اعطا میشود و این امر
میتواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.به گزارش ایسنا،
علی صالح آبادی در حاشــیه جلســه هیأت دولت و در جمع
خبرنــگاران گفت :بانک مرکزی برنامه مفصلــی را در حوزه
مدیریت بازار ارز دارد .ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر
خواهیم کرد ،آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی
خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم .لذا
در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضههایمان را تشدید
خواهیم کــرد.وی ادامه داد :همانطور که پیشــتر نیز تأکید
کردهام ،در حوزه اســکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را
در تاریخ بانک مرکزی داریم.رئیس شورای پول و اعتبار درباره
بخش تقاضا عنوان کرد :از سوی دیگر و در بخش تقاضا تالش
خواهیم کرد تقاضاهای واقعی بازار چه در بخش حواله و چه
دکتر فرزین خبرداد:

محصوالت بانک براساس نیاز مشتریان
تولید می شود

مدیرعامل بانک ملی ایران در جریان برگزاری هم اندیشــی با کارکنان اداره
امور شعب استان قم بر لزوم برنامه ریزی در راستای خدمترسانی شایسته
به مشــتریان تاکید کرد و از تولید محصوالت نوآورانه و فناورانه جدید بانک
براساس نیاز مشتریان در سال جاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،این نشست که باحضور عضو هیات مدیره و مدیران ارشد بانک نیز
برگزار شد ،دکتر فرزین با تاکید بر این که برنامه استراتژیک بانک با قدرت
پیاده سازی خواهد شد ،اظهار کرد :یکی از مهمترین محور های این برنامه،
وجود محصوالت متنوع با فرایند های متنوع است که براساس نیاز مشتریان
تولید و ارائه خواهد شد.مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه افزایش
ســهم بانک در تمامی شاخصه های نظام بانکی با اهمیت است ،خاطرنشان
کرد :با همکاری همه کارکنان باید با پیاده سازی یک برنامه مدون و منسجم،
به جبران عقب ماندگی ها و بهبود کســب سهم بازار در شبکه بانکی کمک
کنیم.وی تغییر در سیاســت های فناوری اطالعات بانک را در شرف تغییر
خواند و با تاکید بر این که سطح خدمات رسانی در این بخش باید ارتقا یابد،
اظهار کرد :سیاســت های تازه ای در این بخش تدوین شده که از این پس
همه محصوالت بانک براساس نیاز مشتریان تولید می شود.دکتر فرزین در
ادامه این نشست اجرای درست و مطلوب بانکداری تجاری ،شرکتی و خُ رد
را با اســتفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی ها در ســطح بانک ملی ایران
الزامی دانست..

بانک قرضالحسنه مهر ایران با شرکت
نفت و گاز پارس در سه حوزه
همکاری میکند

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :این بانک میتواند با شرکت
نفت و گاز پارس در ســه حوزه طــرح حمایتی فرد حقیقی ،طرح اعتبار در
حســاب جاری و پرداخت حقوق پرســنل همکاری کند.به گزارش روابط
عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،دکتر «ســید سعید شمسینژاد»
مدیرعامل بانک در سفر خود به بوشهر با «یحیی رشیدی» معاون عملیات
و پشــتیبانی و «مجتبی علیآبادی» مدیر منابع انسانی و دبیر هیأت مدیره
شرکت نفت و گاز پارس دیدار کرد.مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران
به امکان همکاری با شــرکت در سه حوزه طرح حمایتی فرد حقیقی ،طرح
اعتبار در حســاب جاری و پرداخت حقوق پرســنل شرکتها اشاره کرد و
گفت :کارمزدهای دریافتی از پرداخت وام در بانک در حوزه مســئولیتهای
اجتماعی هزینه میشــود.وی به امکان پرداخــت برخی آیتمهای حقوقی
کارکنان شــرکت در قالب بنکارت و همچنین مزایای بیمه عمر حقوق نیز
اشاره کرد.رشــیدی نیز در این دیدار اظهار داشت :میانگین سنی کارکنان
این شــرکت  ۴۰ســال است و در شرایط بسیار دشــوار در سکوهای نفتی
بــا فاصله  ۸۰تا  ۱۱۰کیلومتری از بندر عســلویه برای اعتالی کشــور کار
میکنند .این روحیه کارکنان با توجه به فراهم بودن امکان اشتغالشــان در
کشورهای همسایه در حکم ایثار است و هر خدمتی که بتوان به این کارکنان
کرد ،باقیات الصالحات است.شــرکت نفت و گاز پارس یکی از شرکتهای
زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است که با هدف تسریع در بهرهبرداری
از میدان مشــترک پارس جنوبی بهعنوان بزرگترین مخزن گازی کشور و
جهــان که به تنهایی نیمی از ذخایر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده،
ایجاد شده است.

تأمین نیاز خدمات ارزی در سبد
محصوالت بانک توسعه تعاون

تأمیــن نیاز خدمات ارزی در ســبد محصوالت بانک توســعه
تعاونسرپرســت بانک توســعه تعاون تأمین نیاز خدمات ارزی
جامعه هدف را بخش مهمی از ســبد محصوالت بانک برشمرد.
محمد شیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون در جلسه
حضوری با ارکان ارزی بانک اظهار داشــت :فعالیت ارزی بانک،
موازی با بانکهای بزرگ افزایش یافتهاســت و همکاران بانک
تجــارب ارزنده و مهمی از عملیات ارزی به دســت آوردند.وی
افزود :در مقطعی توســط واحدهای نظارتی برای ســاماندهی
مسائل ارزی اقدامات و تدابیری صورت پذیرفت که لزوم بازآرایی
و بازنگری در فرآیندها مسجل شد و از این رو بانک توسعه تعاون
نیز پس از ایجاد محدودیتها در عملیات ارزی ،به طور مجدد با
چارچوبهای مشخصی اقدام به راه اندازی فعالیت ارزی در ده
استان و مجموعاً  16واحد ارزی نمود.شیخ حسینی خاطر نشان
کرد :در حال حاضر شــرایط بهتری بــرای فعالیت ارزی فراهم
اســت و متقاضیان ارز نیز تحت سامانههای نظارتی مورد غربال
واقع شــده و مشــتریان و متقاضیان واقعی به واحدهای بانکی
مراجعه میکنند.سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :انسجام و
یکپارچگی بر ارکان ارزی بانک اعم از ســتاد ،امور بین الملل و
واحدهای اجرایی ارزی حاکم اســت و در همین راستا معاونت
عملیات بانکی راهبری مناسبی بر حوزههای ارزی بانک اعمال
میکند.

مدیریت امور نظارت و حقوقی تاکید
کرد؛ ممنوعیت بلوکه کردن بخشی
از تسهیالت اعطایی به مشتریان

مدیریــت امور نظارت و حقوقی پســت بانک ایران با ارســال
بخشــنامهای به مدیریت شــعب اســتانها و مناطق شرق و
غرب استان تهران بر اجرای ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از
تسهیالت اعطایی به مشتریان تاکید کرد.به گزارش اداره کل
روابط عمومی پست بانک ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران با ارسال بخشــنامه  375517/00مورخ 23/12/1400
بلوکه کردن بخشــی از تســهیالت اعطایی به مشتریان را در
قالب انواع سپردهها ازتاریخ ارسال این بخشنامه ممنوع اعالم
کرد .بر طبق مصوبه جلسه  21/12/1400هیات عامل م بانک
مرکزی ج.ا.ا از تاریخ تصویب این مصوبه ،اخذ هرگونه ســپرده
به عنــوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یــا بعد از اعطای
تسهیالت ممنوع است و اگر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی
بر طبق بخشــنامه 100832/99ســال 09/04/1399قبل از
اعطای تســهیالت و منوط به توافق اقدام به اخذ وثیقه نقدی
در قالب ســپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده
کرده است ،پرداخت سود علی الحساب سپرده معادل نرخ سود
مشابه با سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند ،الزامی است.
همچنین پرداخت نرخ ســود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره
زمانی آن ســپرده توســط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی
تخلف محسوب شده و متخلفین مشمول اقدامات نظارتی بانک
مرکزی میشوند.

حمایت بانک ایران زمین از توسعه کسب و کارهای خرد
و تولید داخلی

مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد :توسعه کسب و کارهای خرد و تولیدات داخلی یکی از اولویت
های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد کشور است و برنامه و استراتژی تعیین شده بانک ایران زمین
بر همین راستا تدوین شده است.وی در افتتاحیه شعبه لواسانی تهران خاطرنشان کرد :بانک ایران
زمین با ایجاد بســتری امن و مناسب در حوزه های مختلف در تالش است تا جوانان این سرزمین
بتوانند کسب و کار خود را گسترش داده و به مشتریان خود سرویس های خاص و مناسب ارائه کنند.
به گزارش روابط عمومی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین ضمن ابزار خوشحالی از
حضور در کنار همکاران و مهمانان در این مراسم ،گفت :تالش من و همکارانم در بانک ایران زمین
ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است .اما نکته قابل توجه نوع خدماتی است که به مردم جامعه در
بخش های مختلف اقتصادی ،بازرگانی ،صنعت و کسب و کار ارائه می شود.پورسعید افزود :خدمات
ما باید طوری طراحی شود که برای مشتریان ارزش افزوده ای متمایز از آنچه در گذشته و به صورت
سنتی ارائه می شد ،داشته باشند.

پیام مدیرعامل بانک سپه به مناسبت سالگرد ارتحال
ملکوتی معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت
امام خمینی (ره)

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه باصدور پیامی سی و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی
معمار کبیر انقالب اســامی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) را تسلیت
گفت.
متن پیام دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سی و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
حضرت امام خمینی (ره) که یادآور یاد ،نام ،خاطره و آرمانهای سترگ و تاریخساز آن مصلح بزرگ
و شــخصیت عالیقدر و کم نظیر جهان بشریت اســت را گرامی میداریم.بی شک نقش امام عظیم
الشــأن (ره) در پی ریزی الگوی مردم ساالری دینی و حکومت مبتنی بر «والیت فقیه» و خارج از
دایره وابستگی به قدرت های بزرگ و مسلط جهانی و ارائه گفتمانی مقتدر ،نافذ و نوظهور به مثابه
بزرگترین دستاورد نهضت اسالمی ،از همان آغازین سال های پیروزی انقالب و استقرار نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،موجبات هراس و وحشت نظام سلطه و استکبار را فراهم و تقابل دائمی و
همه جانبه آنان علیه انقالب اسالمی و ملت مجاهد ایران تا به امروز را رقم زده است.در شرایط خطیر
کنونی و با گذشــت  ۴۴ســال از این نبرد نفس گیر که جبهه دشمنان اسالم ناب محمدی (ص)
تمامی عده و ُع ّده خود را برای مقابله با انقالب و نظام اســامی به عرصه جنگ اقتصادی ،عملیات
روانی و نبرد رســانهای گسیل داشته است ،تأسی به منظومه فکری و وصایای جاودان حضرت امام
خمینی (ره) و نصب العین قرار دادن درس ها و آموزه های مکتب انقالب اسالمی و والیت فقیه که
بر پیشــانی آن وحدت و یکپارچگی ملی و مقاومت و ایستادگی ضد استعمار نوین میدرخشد ،رمز
موفقیت و عبور سرافرازانه ملت ایران از چالش ها و دشواری های ناشی از چنین وضعیتی به ویژه در
حوزه اقتصاد و معیشت مردم به شمار میرود.
به روح مطهر و ملکوتی امام روح اهلل (ره) درود می فرستیم و با تجدید بیعت با مقام عظمای والیت
و رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در طلیعه قرن جدید ،بر خود فرض میدانیم به
عنوان یک مجموعه راهبردی در سپهر جامعه اسالمی و نظام بانکی کشور« ،وصیت الهی و سیاسی»
امام حکیم و ژرف اندیش و «بیانیه گام دوم انقالب» رهبری عزیز که حاوی اصول اعتقادی و نقشه
راه انقالب اسالمی در نیل به «تمدن نوین اسالمی» و اقتدار همه جانبه از جمله در عرصه اقتصادی
است را به عنوان رسالت و راهبرد اساسی نظام و ملت ،مشعل هدایت و عاقبت بخیری خود قرار
داده و همگام ،همراه و متحد با همه ایرانیان بصیر و رسالت شناس ،همه هستی  ،توان و ظرفیت را
در صیانت از صراط مستقیم انقالب اسالمی و حرکت پر شتاب به سوی افقهای ترسیم شده برای
طلوع خورشید والیت ،توشه راه قرار دهیم /.ان شااهلل
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه
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گزیده خبر

بایدن:

آمریکا به دنبال برکناری پوتین از قدرت نیست

جو بایدن در یادداشتی نوشت که آمریکا هیچ
وقــت نمیخواهد والدیمیر پوتیــن را به علت
تهاجم به اوکراین ،از قدرت کنار بزند.به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم« ،جو بایدن»
رئیس جمهور آمریکا در یادداشــتی در نیویورک تایمز نوشــت که آمریکا هیچ وقت
نمی خواهد والدیمیر پوتیــن را به علت تهاجم به اوکراین ،از قدرت کنار بزند.وی در
این یادداشــت نوشــت :آمریکا خواهان جنگی بین ناتو و روسیه نیست .با وجود آنکه
من با آقای پوتین مخالف هســتم و اقــدام او در حمله به اوکراین را تخطی از قوانین
و بی عدالتی می دانم اما آمریکا به دنبال کنار زدن وی از قدرت در روســیه نیســت.

بایــدن تاکید کرد تا زمانی که آمریکا و متحدانش مورد حمله قرار نگیرند ،ما به طور
مســتقیم درگیر این جنگ نمی شــویم ،نه با اعزام نیروهای نظامی به اوکراین و نه با
حمله به نیروهای روســی.این در حالی است که بایدن در نشست ورشو در پایان ماه
مارس باتکان دادن دســتش گفته بود پوتین در قدرت نخواهد ماند .کاخ ســفید نیز
برای اصالح اظهارات برنامه ریزی نشــده بایدن اعالم کرد آمریکا به دنبال تغییر رژیم
در روســیه نیست و بایدن نیز چند روز بعد از آن اعالم کرد که با بیان این جمله تنها
عصبانیت اخالقی خود را بیان کرده اســت.به نظر می رسد این یادداشت نیز در ادامه
تالش های کاخ ســفید برای روشن کردن این موضوع باشد که آمریکا به دنبال تغییر
رژیم مسکو نیست.بایدن تصریح کرد آمریکا هرگز بر دولت اوکراین چه به صورت علنی

سناتورهای جمهوریخواه آمریکا مطرح کردند؛

و چه خصوصی ،فشار نمی آورد تا با دادن امتیازات منطقه ای به مسکو ،به جنگی پایان
دهد که تقریبا  100روز از شــروع آن گذشته است.رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان
کرد حمله روسیه به اوکراین نادرست و مخالف اصول و قواعد بین المللی است .آمریکا
از اوکراین در جریان مذاکره با روســیه برای پایان دادن به جنگ حمایت خواهد کرد.
در حالی که آمریکا هیچ نیروی نظامی به اوکراین اعزام نکرده اما تاکنون برای حمایت
از این کشــور میلیاردها دالر را در قالب کمک های تسلیحاتی به کیف ارسال کرده و
در حال آماده ســازی برای ارسال بسته کمک نظامی  700میلیون دالری دیگری به
اوکراین است.چند روز پیش نیز کنگره آمریکا با ارسال بسته کمک اقتصادی ،امنیتی
و بشردوستانه  40میلیارد دالری به اوکراین موافقت کرد.

وزیر خزانهداری آمریکا:

در پیشبینی تورم اشتباه کردیم

تهران -ایرنا -جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا دیروز چهارشنبه
اعتراف کرد که وی و ســایر مقامات دولت بایدن ،در پیش بینی
تورمــی که در انتظار اقتصاد این کشــور بــوده مرتکب خطای
محاسباتی شده و آن را دســت کم گرفته اند.به گزارش ایرنا به
نقل از نشریه نیوزویک« ،جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا در
یک گفتوگوی خبری اعتراف کرد که شخص وی به همراه سایر
مقامات دولت «جو بایدن» دچار اشتباه محاسباتی در پیش بینی
شدت تورمی شده اند که اقتصاد آمریکا پس از همه گیری ویروس
کرونا تجربه کرده است.یلن این اظهارات را در حالی بر زبان آورد
که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کاهش قدرت خرید
مصرف کنندگان ،با ســقوط تاریخی محبوبیت در نظرسنجی ها
روبرو شده است.یلن در پاسخ به این سوال که آیا یک سال پیش
خطر تورم را کم اهمیت جلــوه داده ،گفت :فکر می کنم در آن
زمان اشــتباه کردم.منظور یلن از اشــتباه محاسباتی در تورم به
ماجرای تائید بسته محرک اقتصادی  ۱.۹تریلیون دالری از سوی
کنگره آمریکا در اوایل دوران ریاست جمهوری بایدن برمی گردد.
بســته ای که شخص بایدن و ســایر مقامات دولتش پیامدهای
تورمی ناشی از آن را ناچیز شمرده بودند .پس از تائید این بسته از
سوی کنگره ،یلن آن را به «واکسنی برای اقتصاد آمریکا» تشبیه
کــرد و از نحوه کمک به دولتهای محلی و ایالتی در واکنش به
همهگیری کووید سخن گفت.وی در گفتوگویی با شبکه خبری
«ای.بی.سی.نیوز» در ماه مارس ( ۲۰۲۱اسفند  )۱۳۹۹در پاسخ

به سوالی در خصوص پیامدهای بسته محرک  ۱.۹تریلیون دالری
گفتــه بود که خطر تورم ناچیز و قابل مدیریت اســت.اما اندکی
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بعــد و با افزایش تورم به میزانی که آمریکا در ماه مارس شــاهد
بیشــترین افزایش  ۱۲ماهه قیمت ها در  ۴۰ســال گذشته بود،

نظرسنجی ها حاکی از سقوط تاریخی محبوبیت بایدن است.یلن
دیروز در ادامه اظهاراتش گفت که شوک های پیش بینی نشده
و بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد شده که بهای انرژی و مواد غذایی
را افزایش داده و عرضه را با مشکل مواجه کرده است .وی اعتراف
کرد که در آن زمان به طور کامل آن متوجه نشــده و موضوع را
کامل درک نکرده است .مقامات دولت بایدن پیش از این با مقصر
جلوه دادن حمله روسیه به اوکراین ،تورم به وجود آمده را ناشی از
تهاجم مسکو قلمداد می کردند .اما به گفته ناظران ناتوانی دولت
در حل مشکل تورمی ســبب کاهش محبوبیت بایدن به پایین
ترین ســطح شده آن هم در زمان که بیشتر از  ۶ماه به انتخابات
میان دوره ای آمریکا باقی نمانده اســت .موضوعی که می تواند
برگ برنده ای برای جمهوری خواهان باشد که بحث بر سر تورم
بی سابقه را به ابزاری برای فشار بر دولت بایدن تبدیل کرده اند.
بایدن سهشــنبه با یلن و «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو (بانک
مرکزی آمریکا) دیدار کرد تا راههای کاهش تورم را بررسی کنند.
بایدن در این دیدار تاکید کرد که به استقالل فدرال رزرو احترام
می گذارد که با تعیین نرخ هــای بهره ،میزان پول را در اقتصاد
کنترل می کند.فدرال رزرو در ماه مارس اعالم کرد که نرخ بهره
را برای اولین بار از سال  ۲۰۱۸افزایش خواهد داد تا تورم را مهار
کنــد .این نهاد فدرال نرخ بهره اصلی خود را به محدوده  ۰.۷۵تا
 ۱درصد افزایش داده و اعالم کرده که سیاست های انقباض پولی
بیشتری در راه است،

احیای برجام در صورت قطع روابط
تهران و پکن

تعدادی از ســناتورهای جمهوریخواه آمریکا با تنظیم
و ارائه طرحی ،بازگشــت دولت بایــدن به برجام را به
موافقت دو ســوم سناتورها و قطع همکاری های ایران
و چین مشروط کردند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل
از ایرنا ،تارنمای مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه ایالت
فلوریدا خبر داد که این قانونگذار به همراه مارشــا ب ِلکبِرن سناتور جمهوریخواه
ایالت تنسی طرحی را با عنوان «قانون پاسخگویی ایران و چین» تهیه و به سنا
ارائه کرده است.در این طرح ادعا شده است تخصیص و هزینه هر مقدار از وجوه
مالیات دهندگان آمریکایی برای اجرای برجام ممنوع خواهد بود مگر آنکه «ایران
بــه تمامی توافقنامه های خود با چین از جمله نقل و انتقال منابع مالی با این
کشور و همکاری های امنیتی و نظامی با پکن پایان دهد؛ به تمامی روابط و نقل
و انتقاالت مالی با گــروه های تحت حمایت خود از جمله حماس خاتمه داده،
نابودی تمامی ســاح ها ،مواد و زیرساخت های شیمیایی خود را محقق سازد.
«براســاس این طرح که پنج سناتور دیگر جمهوریخواه نیز آن را امضا کرده اند،
هر گونه توافقنامه هسته ای با ایران باید به تائید دو سوم اعضای سنا برسد.طرح
فوق همچنین وزیر امور خارجه آمریکا را ملزم ســاخته تا در گزارشی به کنگره
نحــوه پایبندی به الزامات فوق الذکر در هر گونه توافق آتی با ایران را تشــریح
کند.یکی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نیز طرح مشابهی را به دیگر نهاد
قانونگذاری کنگره آمریکا ارائه کرده است.جمهوریخواهان کنگره پیشتر نیز بارها
مخالفت خود را با بازگشت دولت آمریکا به برجام اعالم کرده بودند.چندی پیش
حدود  ۲۰۰جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به بایدن هشدار
دادند که توافق هسته ای بدون تایید کنگره با همان سرنوشت مشابه توافق سال
 ۲۰۱۵مواجه خواهد شد.
فرافکنی واشنگتن:

ایران با حسننیت رفتار کند توافق
دستیافتنی است

در حالی که دولت بایدن همچنان بر حفظ تحریمهایی که در دوره ترامپ علیه
ایران اعمال شــده اصرار دارد ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اگر ایران
درخواست های فرابرجامی خود را کنار گذاشته و با حسن نیت رفتار کند ،توافق
دست یافتنی اســت.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس« ،ند پرایس»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سهشنبه مدعی شد که آمریکا آماده
اســت تا فورا به صورت دوجانبه به برجــام بازگردد.وی که در کنفرانس خبری
وزارت امور خارجه صحبت میکرد در واکنش به سخنان روز سه شنبه سخنگوی
وزارت امــور خارجه ایران که گفته بود آمریکا بــه ابتکارهای ایران و اروپا برای
احیای برجام پاسخ نداد ه گفت« :هر کسی که با متحدان اروپایی یا نمایندگان
این دولتها صحبت میکند البته چیز دیگری میشنود».
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کیلین مورفی
کیلین مورفی (انگلیســیCillian Murphy :؛ زادهٔ  ۲۵مهٔ
 )۱۹۷۶بازیگر ایرلندی اســت .او حرفهٔ خود را به عنوان
خوانندهٔ ،پیانیست و ترانهنویس یک بند راک بهنام د سانز
آو مستر آغاز کرد .ســپس در اواخر دههٔ  ۱۹۹۰قرارداد
موســیقی را رد کرد و به بازی در تئاتر و فیلمهای کوتاه
و مستقل روی آورد .نخستین نقشهای سینمایی قابل
توجه او عبارتند از خوکهای دیســکو ( ۲۸ ،)۲۰۰۱روز
بعد ( ،)۲۰۰۲میانپرده ( ،)۲۰۰۳چشــم قرمز ()۲۰۰۵
و صبحانــه در پلوتون ( .)۲۰۰۵او بــرای بازی در نقش
زنی ترنس در صبحانــه در پلوتون نامزد دریافت جایزهٔ
فیلم و تلویزیون ایرلند و جایزهٔ گلدن گلوب برای بهترین
بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی شد.بیشتر معروفیت
او برای بازی در نقش تامی شلبی در مجموعه پیکی بالیندرز است  ،مورفی برای این نقش برنده جایزه
بهترین بازیگر مرد در سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸شد.البته مورفی برای همکاری با کریستوفر نوالن هم
مشــهور است؛ او نقش مترسک را در ســهگانهٔ بتمن ( )۲۰۱۲–۲۰۰۵ایفا کرد و سپس در تریلر اکشن
ســرآغاز ( )۲۰۱۰و درام جنگی دانکرک ( )۲۰۱۷ظاهر شــد .او نقش جی .رابرت اوپنهایمر را در تریلر
زندگینامهای رو به انتشــار اوپنهایمر ساختهٔ نوالن ایفا خواهد کرد.فیلمهای دیگری که او در آن ظاهر
شدهاســت عبارتند از درام جنگی بادی که کشــتزار جو را تکان میدهد ( ،)۲۰۰۶تریلر علمی تخیلی
آفتاب ( ،)۲۰۰۷تریلر اکشــن علمی تخیلی ســر وقت ( ،)۲۰۱۱نقش یوزف گابچیک در درام جنگی
انتروپوید ( )۲۰۱۶و یک مکان ساکت :بخش )۲۰۲۱( ۲در سال  ،۲۰۲۰او در رتبهٔ  ۱۲فهرست بزرگترین
بازیگــران فیلم ایرلنــدی مجلهٔ آیریش تایمز قرار گرفت ]۲[.او با ایونه مکگینس ،هنرمند تجســمی
ایرلندی ازدواج کردهاست و دو فرزند دارد.

پیشنهاد
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واژگون شدن قایق حامل دهها پناهجوی عازم اروپا در سواحل تونس در
دریای مدیترانه /آسوشیتدپرس

ورزشی

پاسخ تند الپورتا به رییس اللیگا
رییس باشــگاه بارســلونا واکنش تندی به اظهارات رییس اللیگا درباره لواندوفسکی داشت.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت،
رییس اللیگا درباره احتمال پیوســتن لواندوفسکی به بارسلونا سخن به میان آورد.او گفت که بارسلونا نمیتواند لواندوفسکی را
جذب کند مگر این که یکی از ستارههای خود را بفروشد.الپورتا در واکنش به این سخنان گفت :رییس اللیگا گفته است که ما
نمیتوانیم با لواندوفسکی قرارداد امضا کنیم اما باید به او یادآوری کنم که وظیفه او برگزار لیگ است نه دخالت در امور باشگاه
بارسلونا .چنین سخنانی به باشگاه بارسلونا ضرر میرساند.او ادامه داد :با وجود احترامی که برای تباس قائل هستم اما باید بگویم
که او به دنبال شهرت است .رییس اللیگا نباید چنین سخنانی را بر زبان آورد چرا که خالف واقعیت است.
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پیوند موفق یک کبد پس
از  ۳روز نگهداری در دستگاه
محققان یک کبد که برای سه روز خارج از بدن در دستگاهی مخصوص
حفظ شــده بود را با موفقیت به یک بیمار پیوند زدند.به گزارش ایسنا
و به نقل از مدیکالاکســپرس ،در تحقیقات « »Liver۴Lifeیک دستگاه
«پرفیوژن»( )perfusionساخته شده که امکان نگهداری اندامهای انسان
را برای مدت چند روز خارج از بدن فراهم میکند .این دســتگاه تا حد
امکان از بدن انســان تقلید میکند تا شــرایط ایده آلی برای نگهداری
از کبــد فراهم کند .یک پمپ به عنــوان قلب جایگزین عمل میکند،
یک اکسیژنساز جایگزین ریهها میشود و یک دستگاه دیالیز عملکرد
کلیهها را انجــام میدهد .عالوه بر این ،تزریق هورمونها و مواد مغذی
متعدد به شبیهســازی عملکرد روده و پانکــراس کمک میکنند.این
دســتگاه مشــابه دیافراگم بدن انســان ،کبد را با ریتم تنفس حرکت
میدهد .در ماه ژانویه ســال  ،۲۰۲۰یک تیم تحقیقاتی چند رشتهای
زوریخ با همکاری بیمارستان دانشــگاه زوریخ ( ،)USZمؤسسه فناوری
فدرال زوریخ و دانشــگاه زوریخ برای اولین بار نشــان دادند که فناوری
«پرفیوژن» ،امکان حفظ و نگهــداری از کبد را برای چند روز خارج از
بدن دارد.این تیم کبد را درون دستگاه با داروهای مختلف آماده کردند.
به این ترتیب ،میتوان کبد را به عضوی مناســب برای پیوند به انسان
تبدیــل کرد .برای مثال ،قرار دادن کبد درون دســتگاه پرفیوژن برای
چند روز ،به انجام درمانهای آنتی بیوتیکی یا هورمونی یا بهینهسازی
متابولیسم کبد کمک میکند .عالوه بر این ،آزمایشهای طوالنی مدت
آزمایشگاهی یا بافتی را میتوان بدون فشار محدودیت زمانی با استفاده
از این دستگاه انجام داد.

تخت گاز

فرهنگ

بزرگترین گیاه جهان زیر دریا
کشف شد

«تام هنکس» در نقش پدر ژپتو
کمپانی دیزنی تاریخ اکران فیلم جدید «پینوکیو» با
بازی «تام هنکس» در نقش شــخصیت پدر ژپتو را
اعالم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی ،این فیلم
که نسخه الیو اکشن انیمیشن کالسیک سال ۱۹۴۰
دیزنی اســت ،از تاریخ  ۸ســپتامبر  ۲۰۲۲از سوی
سامانه نمایش آنالین دیزنی پالس در سراسر جهان
اکران خواهد شــد.دیزنی همچنین تیزر فیلم جدید
«پینوکیو» را منتشر کرده که عالوه بر «تام هنکس»
با حضور چهرههایی چون «بنجامین ایوان آینسورث»،
«سینتیا اریوو»« ،جوزف گوردون-لویت»« ،کیگان-
مایکل کی»« ،لورین براکو» و «لوک ایوانز» نیز همراه
است«.رابرت زمکیس» فیلم «پینوکیو» را کارگردانی
میکند و «تام هنکس» در نقش ژپتو ،منبت کاری که پینوکیو را می سازد و طوری رفتار می کند
که انگار پســر خودش است ،نقشآفرینی کرده است .همچنین «جوز گوردون-لویت» صداپیشه
شخصیت «جیمینی کریکت» اســت که به عنوان راهنمای پینوکیو و همچنین وجدان او ظاهر
میشود«.زمکیس»« ،درک هوگ»« ،اندرو میانو»« ،کریس ویتز» و «پل ویتز» تهیه کنندگان فیلم
هســتند و «جکی لوین»« ،جک راپک»« ،الکساندرا دربی شایر »و «جرمی جانز» به عنوان تهیه
کنندگان اجرایی این فیلم حضور دارند«.ماجراهای پینوکیو» نوشته «کالو لورنزینی» با نام مستعار
«کارلو کلودی» برای اولینبار در سال  ۱۸۸۱و به صورت سریالی در مجله کودکان منتشر شد و
در سال  ۱۸۸۳به صورت یک کتاب به چاپ رسید .در سال  ۱۹۴۰نیز کمپانی دیزنی در یک اثر
شاهکار این داستان را در قالب یک انیمیشن به سینما آورد و پس از آن نیز تالشهای زیادی برای
اقتباس سینمایی از این داستان صورت گرفته لست.

بی باده بهار خوش نباشد

از هر دری خبری

روزگار سخت
کتاب روزگار ســخت جدیدترین اثر از نویســنده
بزرگ آمریکای التین ،ماریو بارگاس یوســا اســت
ِ
«تحریف شــگفتآور
و نویســنده در آن بــه یک
واقعیت» میپردازد که تاریخ جلوه داده شده است.
در این اثر یوســا به تاریخ کشور گواتماال و کودتای
ســال  ۱۹۵۴میپردازد و رمانــی تاریخی تقدیم
خواننده میکند.خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا
در سال  ۱۹۳۶در پرو به دنیا آمد .سالهای نخست
زندگیاش را در بولیوی گذارند و در رشــته ادبیات
تحصیــل کرد .یوســا در گونههــای مختلف ادبی
از جمله نقد ،جستارنویســی ،نمایشنامهنویســی و
روزنامهنگاری قلم زده و آثار مهمی آفریده است .او
جوایز مختلفی را به دست آورده که از جمله آن میتوان به جایزه سروانتس ،مهمترین جایزه
ادبی در زبان اســپانیایی ،و جایزه نوبل ادبیات اشاره کرد .بارگاس یوسا عالوه بر درخشش در
دنیای ادبیات ،در قامت چهرهای سیاسی نیز در کشورش شناختهشده است و در سال ۱۹۹۰
تا آســتانهی ریاســتجمهوری نیز پیش رفت اما درنهایت انتخابات را واگذار کرد.پشت جلد
کتاب روزگار ســخت خالصهای از داســتان رمان آمده است:گواتماال ،۱۹۵۴ ،کودتای نظامی
کارلوس کاســتیو آرماس با حمایت ایاالت متحدهی آمریــکا ،دولت قانونی خاکوبو آربنس را
سرنگون میکند .در پس این اقدام ،اتهامی دروغین نهفته بود که به صورت حقیقت جلوه داده
شــد و آیندهی آمریکای التین را دگرگون کرد :اینکه آربنس باعث ورود کمونیسم شوروی به
قارهی آمریکا میشود .روزگار سخت داستان توطئههای بینالمللی و تضاد منافع در سالهای
جنگ سرد است.

گنجینه

دوچرخه هارلی دیویدسون با ویژگیهای عجیب
برند سریال  ۱هارلی دیویدسون از جدیدترین دوچرخه الکتریکی و کوهستان خود رونمایی کرد .این شرکت از دوچرخه جدید Bash/Mtn
به عنوان محصولی کوهستانی نام میبرد اما تا زمانی که مهارت باالیی برای دوچرخهسواری در چنین مکانهایی نداشته باشید احتماالً به
دنبال تست آن در کوهستان و میان صخرهها نخواهید بود! دلیل این عدم تمایل هم به فریم آلومینیومی مربوط میشود که فاقد سیستم
تعلیق جلو و عقب است .این دوچرخه همچنین فاقد تنظیم کننده ارتفاع صندلی بوده و خود مالک هم نمیتواند چنین ویژگیای را به
 Bash/Mtnاضافه کند .تنها جذبکننده ضربه این دوچرخه صندلی  NCXاست که تا  ۵۰میلیمتر قابلیت تنظیم دارد .هارلی دیویدسون
مدعی شده این ویژگیهای حذف شده در واقع دلیل خرید  Bash/Mtnهستند .این شرکت میگوید:نه سیستم تعلیق عجیبوغریب ،نه
تنظیم قوای محرکه! فقط دو چرخ ،یک دنده و یک هدف برای ارائه مستقیمترین ارتباط بین شما و کوهستان!زمانی که از طراحی عجیب
این دوچرخه عبور کنید مشخصات آن را برجسته خواهید یافت Bash/Mtn .از باتری جداشدنی  ۵۲۹واتساعتی استفاده میکند و بسته
به محل تردد و حالت سواری انتخابی شعاع حرکتی بین  ۴۸تا  ۱۵۳کیلومتری دارد .شارژ کامل باتری حدود  ۵ساعت طول میکشد
هرچند شما میتوانید  ۷۵درصد باتری را در  ۲.۵ساعت شارژ کنید .به عنوان یک دوچرخه الکتریکی کالس  Bash/Mtn ،۱سرعت ۳۲
کیلومتر در ساعتی خواهد داشت .تکمیل کننده مشخصات فنی این دوچرخه جدید هم ترمزهای دیسک هیدرولیک  TRPو الستیکهای
تیوبلس  ۲۷.۵اینچی ساخت میشلین هستند.با قیمت  ۳۹۹۹دالری ،دوچرخه الکتریکی و کوهستان  Bash/Mtnارزانتر از رقبایی همچون
کانیون ،جاینت و ترک است اما محصوالت این رقبا تفاوتهایی اساسی با هارلی دیویدسون دارند.

علفهــای دریایی به طول  ۱۸۰کیلومتر و وســعت  ۲۰۰کیلومتر
مربعی به تازگی در آبهای استرالیا کشف شده است که بزرگترین
گیاه جهان لقب گرفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس،
به نظر میرسد محققان بزرگترین گیاه جهان را کشف کردهاند .آنها
علفزاری از علفهای دریایی را در ســواحل غربی استرالیا یافتهاند
که در مجموع  ۲۰۰کیلومتر مربع را پوشــش میدهد.گفتنی است
نهال بذری رشــد کرده
که تمام این پوشــش گیاهی فقط از یک ِ
و با تکثیر خود این چنین گســترش یافته است تا بزرگترین گیاه
جهان لقب بگیرد.علفهای دریایی گیاهان گلدار آبزی هستند که
در چهار خانواده از راســته قاشقواشسانان دستهبندی میشوند و
عمدتاً در محیطهای کام ً
ال شــور زیر آب دریا میرویند.نهال بذری
نیز «اســپوروفیت» یا «هاگ ُرست» جوان گیاه است که از روییدن
یک بذر ایجاد میشود و ایجاد آن با جوانه زدن بذر شروع میشود.
این پروژه زمانی آغاز شد که دانشمندان دانشگاه «وسترن استرالیا»
و دانشگاه «فلیندرز» قصد داشــتند تنوع ژنتیکی مراتع علفهای
دریایی در منطقه «خلیج کوسه» را مطالعه کنند .این تیم از سراسر
منطقه در چندین محیط مختلف ،نمونههایی برداشتند ،سپس ۱۸
هزار نشانگر ژنتیکی را برای ایجاد پروفایلهای گیاهان مورد بررسی
قرار دادند«.جین ا ِجلو» نویسنده اصلی این مطالعه گفت :نتیجه ما را
غافلگیر کرد .فقط یک گیاه بیش از  ۱۸۰کیلومتر در «خلیج کوسه»
گسترش یافته است و خود را به بزرگترین گیاه شناخته شده روی
زمین تبدیل کرده است.وی افزود :به نظر میرسد این پوشش علفی
 ۲۰۰کیلومتر مربعی تنها از یک نهال بذری گسترش یافته است.

