حسینی:

دولتیها برای رفع مشکالت تالش میکنند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت مردمی با تمام توان در مسیر رفع مشکالت مردم تالش میکند و در این راستا همه مسئوالن موظفند ،روحیه جهادی و
انقالبی را به زیرمجموعهها تسری دهند.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور دیروز شنبه در سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی استان تهران ،اقدامات انجام شده در این سازمان را در ماههای گذشته قابل تقدیر دانست و گفت :فعالیتهایی که در این سازمان بالفاصله پس از بازدید
و دستور رئیس جمهور در خصوص ساماندهی و فروش اموال موجود در انبارها ،آغاز شده باید با سرعت و جدیت بیشتری استمرار و تداوم داشته باشد تا شاهد انباشته
شدن اموال مردم ،سازمانها و نهادهای دولتی در انبارها نباشیم...
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www.sobh-eqtesad.ir

یکشنبه  12تیر  3 1401ذی الحجه  3 1443جوالی 2022

2

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم  5000تومان شماره 4943

@sobheqtesad

تجارت ایران با  ۱۵کشور همسایه چطور است؟

رشد  ۱۸درصدی تجارت ایران با همسایگان

همزمان با گرم شدن هوا تاکید شد؛

 ۱۸توصیه مهم برای پیشگیری
از ابتال به وبا

5

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

ماجرای لغو قرعهکشی خودرو

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعالم خبر تعیین معیارهای ممنوعیت واردات کاال در مورد قرعهکشی خودرو
گفت که با توجه به حمل ه نرم افزاری به صنعت فوالد ،این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی
خودرو انجام شود ،بنابراین شرکت اجرا کننده قرعه کشی ملزم شد قبل از دور جدید ثبت نام ،مجوزهای امنیتی
دریافت کند.به گزارش ایسنا ،سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران
درباره ماجرای نامه منتشر شده.....
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تهران و مسکو توافق کردند؛

انتقال  ۱۰میلیون تن کاالی ترانزیتی روسیه
از مسیر ایران
5

قاسمی خبر داد؛

بررسی بسته جدید کنترل اجارهبها
3

متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند
حذف میشوند
3

آخرین خبرها از زلزله هرمزگان

 ۸۴مصدوم و  ۵فوتی

ایرنا  -استانها  -وقوع زلزلههای شدید  ۶.۱و  ۶.۳ریشتری بامداد دیروز در هرمزگان به همراه دهها پس لرزه
در روســتاهای بندرخمیر عالوه بر خسارت به واحدهای مسکونی تاکنون پنج کشته و  ۸۴زخمی برجای
گذاشته است،در پی این حادثه ظهر دیروز وزیر کشور برای پیگیری روند امدادرسانی وارد این استان شد.به
گزارش گروه استانهای ایرنا ،طبق آخرین اخبار از ساعت  ۲:۲بامداد شنبه تا ساعت  ، ۹:۱۴بندر خمیر و
مناطق اطراف آن  ۳۳بار لرزیده اســت که بزرگی  ۲زلزله  ۶.۱و  ۶.۳ریشتر بوده بطوریکه موجب وحشت
مردم مناطق زلزله زده و شــهرهای اطراف به ویژه بندرعباس شــده و مردم را به خیابان ها و بوستانهای
شــهر کشانده اســت.پس از وقوع این زلزله که در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ داد ،نیروهای امدادی و
خدمات رسان به همراه تجهیزات الزم در محل برای امداد رسانی حضور پیدا کردند.بر اساس گزارش های
دریافتــی ،تیم های ارزیاب به همراه فرمانداران این مناطق در محل حضور پیدا کردند و بیمارســتانهای
هرمزگان ضمن آماده باش با تیم های واکنش ســریع و تکنسین های فوریت های پزشکی به روستاهای
سایه خوش و سایر روستاهای اطراف بندرلنگه اعزام شده اند.شهردار بندرعباس نیز از آمادگی و آماده باش
نیروهای شهرداری برای خدمت رسانی به همشهریان با توجه به وقوع زلزله در شهربندر عباس خبر داد
و اعالم کرد :نیروهای آتش نشانی ،مدیریت بحران و خدمات شهری شهرداری بندر عباس در آماده باش
کامل به سر میبرند.مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان هم اعالم کرد :ابعاد
این زلزله زیاد بوده  ،از همین رو برای خدمات رسانی بیشتر به مردم زلزله زده به پیشنهاد استاندار ،امروز
همه اداره های استان به جز نهادهای خدماتی تعطیل است .براساس گزارش های اعالمی ،بر اثر این حادثه
برخی محورهای مواصالتی در مسیر نشست کرده اما تمامی راه های ارتباطی برقرار و آواربرداری و عملیات
خدمات رسانی در حال انجام است اما برق پنج روستا همچنان قطع است که دستگاه های خدمات رسان
در تالش برای اتصال مجدد هستند.دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شمار
مصدومان این زلزله را تا ظهر امروز  ۸۴نفر اعالم کرد و اظهار داشت :از مجموع مصدومان ۱۵ ،نفر در حال
حاضر به دلیل آسیب های وارد شده در بیمارستان بستری هستند و پنج نفر نیز جان باختند؛ ضمن آنکه
 ۶۴نفر پس از انجام اقدامات درمانی الزم ترخیص شدند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان که در
محل وقوع زلزله روستای «سایه خوش »بندر خمیر حضور دارد گفت :بعد از وقوع زلزله نیروهای امدادی
در محل حضور پیدا کردند که پس از پایان عملیات جست و جو و نجات کار توزیع اقالم زیستی بین زلزله
زدگان آغاز شد.مختار سلحشور افزود :هم اکنون کار نصب چادر و اسکان موقت زلزله زدگان روستای سایه
خوش بندرخمیر آغاز شده و قرار است  ۳۰۰خانوار ضمن اسکان در چادرهای امدادی  ،اقالم زیستی بویژه
مواد اولیه وغذا بین آنان توزیع شــود.گزارش ها نشــان می دهد که بیشترین خسارات در روستای سایه
خوش با  ۳۰۰خانوار است که استاندار هرمزگان در این مورد گفت :روستای سایه خوش به عنوان مرکز
زمین لرزه های بامداد امروز به طور کامل تخریب شــده است.مهدی دوستی در جریان بازدید از مناطق
زلزله زده افزود :پیرو ســه زمین لرزه باالی  ۶ریشتر و پس لرزههای آن که از بامداد دیروز تا کنون تداوم
دارد همه امکانات بسیج شده است.

رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

پیشنویس سند جامع صنعت کشور تهیه شده
و در حال نهایی شدن است
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امیر عبداللهیان در بدو ورود به دمشق:

صهیونیستها به دنبال بیثبات کردن سوریه هستند

تهران -ایرنا -وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه صهیونیستها به دنبال
بیثبات ســازی و افزایش مشــکالت مردم در سوریه هســتند ،گفت :اکنون
که مردم ســوریه در حال بازگشــت به شهرها و منازل مسکونی خود هستند
میخواهند با این اقدامات ،دمشــق را به صورت نادرســت ،ناامن جلوه دهند.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به دمشق در
جمع خبرنگاران گفت :سفر اخیر رئیس جمهوری سوریه به تهران نقطه عطف
جدیدی در روابط دو کشور به شمار میرود .در این سفر وارد مرحله جدیدی
از همکاریهای همهجانبه دو کشــور از جمله در حوزههای متنوع اقتصادی
و تجاری شــدیم .امروز فرصت بســیار خوبی است که با همکارم آقای فیصل
المقداد آخرین وضعیت مناسبات دو کشور را مورد بررسی قرار دهیم.وزیر امور
خارجه افزود :اقدامات رژیم صهیونیستی و تجاوز آنها به تمامیت ارضی سوریه
را قویاً محکوم میکنیم .در کنار تحریمهایی که علیه مردم و مقاومت ســوریه
اعمال میشود ،صهیونیستها به دنبال بیثبات سازی و افزایش مشکالت مردم
در سوریه هستند.امیرعبداللهیان افزود :اکنون که مردم سوریه در حال بازگشت
به شهرها و منازل مسکونی خود هستند میخواهند با این اقدامات ،دمشق را
به صورت نادرســت ،ناامن جلوه دهند.وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :مردم
و دولت و رهبری ســوریه در دفاع از تمامیت ارضی کشورشــان با قوت عمل
میکنند.وی تصریح کرد :نگرانیهای ترکیه را در مورد مســائل امنیتی درک
میکنیم و قویا مخالف هرگونه اقدام نظامی با هر توجیهی هستیم و برای حل
ســوءتفاهمات موجود بین ترکیه و ســوریه از طریق دیپلماسی و گفتوگوی
سیاسی تالش میکنیم.وزیر امور خارجه عنوان کرد :برای حل سوء تفاهمات
موجود بین ســوریه و ترکیه از مسیر دیپلماسی و گفتوگوی سیاسی تالش
میکنیم.
پس از استقبال از امیرعبداللهیان
فیصل مقداد :از موضع ایران در موضوع هستهای حمایت میکنیم

وزیر خارجه سوریه پس از استقبال از وزیر خارجه کشورمان در فرودگاه دمشق
گفــت :در کنار ایران در پیگیری پرونده هســته ای می ایســتیم و از موضع
ایــران در این زمینه حمایت می کنیم.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
رســمی سوریه(سانا) ،فیصل مقداد  ،وزیر امور خارجه سوریه پس از استقبال
از همتای ایرانی خود در فرودگاه بین المللی دمشــق به خبرنگاران گفت :این
ســفر حائز اهمیت بسیاری اســت و در پی تحوالت داخلی ،منطقه ای و بین
المللی فراوان انجام شــد.وی گفت :در کنار ایران در پیگیری پرونده هسته ای
می ایســتیم و از موضع ایران در این زمینه حمایت می کنیم.از ســوی دیگر
حسین امیرعبداللهیان  ،وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که سفر اخیر آقای
رئیس جمهور بشار اسد به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و ما وارد
مرحله جدیدی در همه زمینه ها شده ایم.وزیر خارجه کشورمان گفت :ایران
تجاوز صبح امروز صهیونیســتی به جنوب طرطوس را محکوم می کند .رژیم
صهیونیســتی با تجاوزات خود سعی دارد دمشق را شهری ناامن نشان دهد تا
در مسیر بازگشت آوارگان سوری مانع تراشی کند.بر اساس این گزارش ،وزیر
خارجه کشورمان دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.وزیر امور
خارجه کشورمان پیش از عزیمت به دمشق در گفتوگویی اظهار کرد :در ادامه
سفری که  ۴روز پیش به ترکیه داشتم ضروری است که با مقامات سوریه هم
مشورتهایی را داشته باشیم.امیرعبداللهیان افزود :تحوالتی در منطقه در حال
وقوع است که باید تالش کنیم جمهوری اسالمی ایران همواره نقش سازندهای
را در منطقه ایفا کند و مانع وقوع بحران جدید در منطقه شویم.وی خاطرنشان
کرد :بخشی از سفر من به سوریه با این هدف انجام میشود که بتوانیم در مسیر
اســتقرار صلح و امنیت در منطقه میان سوریه و ترکیه بعنوان دو کشوری که
جمهوری اسالمی ایران روابط مهمی با هر دو طرف دارد قدم برداریم.وی بیان
کرد :بخش دیگر سفر من هم پیگیری مناسبات دوجانبه و رایزنی با بشار اسد
و وزیر امور خارجه و مقامات عالیرتبه سوریه درخصوص مسائل مختلفی که در
سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد ،است.
امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد
تهران -ایرنا -حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با بشار اسد
رییس جمهور ســوریه مالقات کرد.به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا،
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان که در راس هیأتی عازم
دمشق پایتخت سوریه شده است با بشار اسد رییس جمهور این کشور دیدار و
گفتگو کرد.وزیر امور خارجه که به منظور گفتوگو و تبادل نظر با مقامات عالی
ســوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شد ،در فرودگاه مورد استقبال فیصل
المقداد وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.امیر عبداللهیان در بدو ورود به
دمشــق طی مصاحبهای مطبوعاتی به همراه وزیر امور خارجه سوریه ،اهداف
سفر جاری خود را برای خبرنگاران تشریح کرد.

سازمان جهانی بهداشت:

خطر آبله میمونی برای اروپا باالست
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاعالم کرد :خطر گسترش بیماری آبله میمونی در منطقه اروپا از جمله در روسیه باالست.به گزارش ایسنا ،رئیس دفتر سازمان
جهانی بهداشت در روسیه گفت :خطر گسترش بیماری آبله میمونی در اروپا از جمله روسیه همچنان باالست.وی افزود :بر اساس ارزیابی سازمان جهانی بهداشت،
در ســطح منطقه ای ،خطر شــیوع بیماری در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت بیش از گزارش های مربوط به شیوع گسترده بیماری در چندین کشور
دیگری است که پیشتر درگیر آبله میمونی نبوده اند.سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که همه کشورها باید تمام تالش خود را برای ثبت موارد جدید و
ردیابی ارتباط افراد آلوده به ویروس به منظور کنترل شیوع بیماری و جلوگیری از گسترش بیشتر آن به کار گیرند.به گزارش اسپوتنیک نیوز ،آبله میمونی بیماری
ویروسی نادر است که به طور معمول از طریق حیوانان به انسان منتقل میشود و بومی برخی کشورهای آفریقایی است.

همزمان با گرم شدن هوا ،بیماری هایی همچون وبا نیز افزایش می
یابد که یکی از دالیل آن ،استفاده از آب های آلوده و ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،روزهای گرم ســال آغاز شده و عطش
افراد به تناســب شــدت گرما ،افزایش مییابد .از همین رو ،میزان
استفاده از آب برای جلوگیری از خشک شدن بدن ،افزایش مییابد.
شــاید همین نکته باعث شــود تا برخی افراد بدون توجه به نکات
بهداشــتی ،از آبهای دم دستی اســتفاده کنند که احتمال غیر
بهداشتی و ناســالم بدون آنها وجود دارد.وبا یک بیماری واگیردار
عفونی اســت که فقط در انسان ایجاد میشود .این بیماری شامل
دو نوع کالســیک و التور است که التور قدرت همه گیری بیشتری
دارد .در واقع وبا یک بیماری اسهالی است که توسط نوعی باکتری
بــه نام «ویبریوکلرا» ایجاد میشــود و از طریق آب یا غذای آلوده
منتقل میگردد.
 -۱همیشــه از آب لوله کشی تصفیه شــده استفاده کنید و اگر از
سالمت آب اطمینان ندارید و ناچار به استفاده از آب چاه ،تانکرهای
غیر کلر زده ،چشــمهها و قناتها هســتید ابتدا آب را نیم ساعت
جوشانده و پس از سرد شدن مصرف کنید و یا کلرزنی کنید.
 -۲از یخهای قالبی و کارخانهای غیر بهداشــتی اســتفاده نکنید
زیــرا در آب مصرفی ،مراحل تولید و عرضه آن احتمال آلودگی به
میکروب وبا و یا سایر میکروبها وجود دارد.
 -۳هنگام ســفر ،آب و غذای سالم و مطمئن همراه داشته باشید و
از نوشیدنیها و غذاهای با بسته بندی مطمئن و بهداشتی استفاده
کنید و در رودخانهها یا آبهای مشکوک به هیچ عنوان شنا نکنید.
 -۴از آشامیدن آبهای مشکوک در پارکها ،باغها و فضای سبز و
از مصرف آب آشامیدنی که در منبعهای آب کنار خیابان که دارای
لیوان مشترک هستند ،جدا خودداری کنید.
 -۵از مصرف مواد غذایی آماده ،آب میوه و آب هویج ،آب زرشــک،
معجون ،فالوده ،بستنیهای غیرپاستوریزه و غیر کارخانهای ،بالل،
ساندویچ ،ســاالد و دیگر مواد خوراکی و نوشیدنیهایی که توسط
فروشندگان دوره گرد عرضه میشود جدا خودداری کنید.
 -۶سبزیها و صیفیها را حتماً پیش از مصرف سالم سازی کنید
و پس از شست و شو و ضدعفونی با محلولهای استاندارد آبکشی
کرده ،مصرف کنید.
 -۷هنگام خرید ،مواد غذایی و اقالمی نظیر نان که قابل شســت و
شو و پختن مجدد نیستند را در کنار میوه و سبزیها شسته نشده
و گوشت خام قرار ندهید.
 -۸تا جای ممکن از غذاهای طبخ شده در منزل استفاده کنید.
 -۹از قرار دادن سبزی و میوههای شسته نشده و ضدعفونی نشده
در یخچال جدا خودداری کنید.
 -۱۰قبل از غذا خوردن و دســت زدن به مواد غذایی ،دســتهای
خود را با آب و صابون بشویید.
 -۱۱قبل از غذا یا شــیر دادن به کودک حتماً دســتها را با آب و
صابون بشویید.
 -۱۲دســتها را بعد از اجابت مزاج (رفتن به سرویس بهداشتی)،
شســتن و تمیز کردن کودک و بعد از دســت زدن به مواد غذایی
خام نظیر سبزیجات ،گوشت ،ماهی و مرغ با آب و صابون بشویید.
 -۱۳ضمن رعایت بهداشــت فردی از شــنا کردن در اســتخرها،
رودخانهها ،نهرها و یا جویهای آلوده خودداری کنید.
 -۱۴از خود درمانی بپرهیزید و توجه داشته باشید که تجویز آنتی
بیوتیک مناسب باید توسط پزشک صورت بگیرد.
 -۱۵بیماری تا چند روز بعد از بهبودی نیز ممکن است قابل انتقال
به دیگران باشد ،پس رعایت موارد بهداشتی توسط بیمار و اطرافیان
وی تا چند روز پس از بهبود ضروری است.
 -۱۶مهمترین مشکل اساســی در بیماری وبا از دست دادن شدید
مایعات و الکترولیتهای بدن است ،بنابراین پیش از رساندن بیمار به
پزشک ،خوراندن مایعات فراوان و محلول ORSبه بیمار الزامی است.
 -۱۷با مشــاهده هر مورد ابتالء به اسهال هرچه سریعتر به مراکز
بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.
 -۱۸در صورتی که فرد مبتال به وبا به موقع به پزشک مراجعه کند
درمان قطعی این بیماری امکان پذیر است.

آخرین آمارهای کرونا در ایران

افزایش  ۳برابری بستری و سرپایی
کووید در روزهای اخیر
در هفته گذشــته ،بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ،در
مجموع  ۲۶۶۱بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹درکشور شناسایی
شــده و همچنین  ۱۱بیمار مبتال به این بیماری نیز جان خود را
از دست دادند.به گزارش ایسنا ،در هفتهای که گذشت (از شنبه
چهارم تیر ماه تا جمعه دهم تیر ماه  ،)۱۴۰۱بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۲۶۶۱ ،بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شده اســت که از این تعداد در مجموع هفته گذشته
 ۴۳۳بیمار در بیمارســتانها بستری شدند.بر این اساس و بنابر
اعالم وزارت بهداشت ،مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور تا روز
گذشته به هفت میلیون و  ۲۳۸هزار و  ۵۸۹نفر رسید.همچنین
متاسفانه در هفته گذشته مجموعا  ۱۱بیمار مبتال به کووید ۱۹
جان خود را از دســت دادند.بر این اساس مجموع جانباختگان
این بیماری در کشــور نیز به  ۱۴۱هزار و  ۳۹۰نفر رسیده است.
البته در هفته گذشته طی دو روز سهشنبه  -هفتم و چهارشنبه
 هشــتم تیر ماه ،آمار فوتیهای کرونا در کشور صفر بود و هیچفوتی کرونایی در این دو روز ثبت نشده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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دریادار ایرانی خبر داد:

آماده باش کامل نیروی دریایی ارتش برای
خدمت رسانی به مردم هرمزگان
فرمانده نیــروی دریایی ارتش گفــت :نیروی دریایی
ارتش همچون گذشــته همراه مردم بــوده و با وقوع
زلزله صبح دیــروز تیمهای تخصصی امداد و نجات به
محل حادثه اعزام شدند.به گزارش خبرگزاری مهر ،امیر
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن
تسلیت به مردم داغدار و آسیب دیده استان هرمزگان با اعالم خبر اعزام تیمهای
تخصصی این نیرو گفت :نیروی دریایی ارتش همچون گذشته همراه مردم بوده
و با وقوع زلزله صبح امروز تیمهای تخصصی امداد و نجات به محل حادثه اعزام
و مشغول امداد رسانی شدهاند.وی خاطرنشان کرد :منطقه یکم دریایی با احداث
بیمارســتان صحرایی در منطقه در حال انجام خدمات درمانی و بهداشــتی به
آسیب دیدگان حادثه است .همچنین آشپزخانه صحرایی این نیرو با طبخ غذای
گرم در حال خدمت رسانی به مردم آسیب دیده میباشد.فرمانده نیروی دریایی
ارتش در ادامه افزود ،بالگردهای نیروی دریایی ارتش نیز آماده انتقال تجهیزات
و نیروهای بیشتر در صورت نیاز به منطقه هستند
مخبر:

مشارکت مردم در صنایع پایین دستی و
بزرگ کشور تسهیل شود
معاون اول رئیسجمهور گفت :مشارکت دادن و سهیم
شــدن مردم در صنایع پایین دســتی و صنایع بزرگ
کشــور تسهیل شود.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد
مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز (شــنبه)
همزمان با هفته ازدواج و در مراســم اهدای بیســت و
یک هزارمین ســری جهیزیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که با عنوان
پویش ملی احسانه برگزار شد ،با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان کشور
تاکید کرد :کمتر کشوری در دنیا سراغ داریم که با سرمایه گذاری چند میلیارد
دالری در ظرف شش ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد بلکه به سودآوری
نیز برسد و این مزیتها در بخشهای مختلف مثل نفت ،معدن و دریا وجود دارد
که میتوان با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ اقدامات الزم مشکالت کشور در این
حوزه حل شود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از وظایف و تالشهای
مهم نهادهای عمومی و غیرانقالبی باید بازگرداندن داراییهای غیر مولد کشور
به چرخه اقتصاد و مردم باشد ،گفت :تا کنون نهادهای عمومی و غیردولتی نقش
پر رنگی در اشــتغال زایی خرد و خانگی داشتهاند اما باید یک گام فراتر رفته و
مشارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور
را تســهیل کنند.مخبر با اشــاره به اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایه
گذاری در پروژههای کالن اقتصادی کشور هدایت و مدیریت شود ،خاطر نشان
کرد :نقدینگی مردم باید به فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و
همچنین زمینههای یک سرمایه گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم
شود.وی خاطرنشان کرد :تضمین ســرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم و
بخش خصوصی باید به گونهای باشــد که اگر در میانه راه سرمایه خود را طلب
کنند ،دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به آنان بازگرداند.
مخبر تصریح کرد :باید بستری برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود که به
سرعت مشکالت خانوادههایی که با مشکالت اقتصادی مواجه هستند حل شود
که البته دولت برنامههایی جدی و ســریع برای حل مشکل فقر در کشور دارد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای
حذف فقر در کشور است ،گفت :در سال گذشته  ۳۶۰هزار میلیارد تومان یارانه
در کشور اختصاص داده شد اما این توزیع یارانه به گونهای بود که طبق آمار ۲۰
میلیون نفر در کشور از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به الزامات قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی
ادامه داد :عالوه بر این موضوع ،شرایط جهانی به گونهای بود که  ۳۰درصد نیاز
مردم جهان به کاالهای اساســی افزایش یافتــه و  ۱۸درصد تولید آنها کاهش
یافته بود و همین امر باعث شــد تا کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا
 ۳۰درصد افزایش دهند.مخبر افزود :از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه
از یارانه اختصاصی دولت جمهوری اسالمی به کاالهای اساسی بیشترین استفاده
را میبردند و سیل صادرات و قاچاق کاالهای اساسی که با هزینه دولت و مردم
ایران برای کاالهای اساســی تولید شده به کشــورهای همسایه روانه شده بود.
وی خاطر نشــان کرد :اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصالحات
اقتصادی کشــور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال
زایی مشکالت زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.معاون
اول رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با تبریک آغاز ماه ذالحجه
و همچنین ازدواج بــا برکت حضرت امیر المومنین (ع) و حضرت فاطمه (س)
گفــت :مقاطع مختلف ازدواج و زندگی این دو عزیز میتواند درس بزرگ و یک
راهنما برای همه مقاطع زندگی و حل مشکالت و گرفتاری انسانها باشد.مخبر
تاکید کرد باید نسخهای عملیاتی از زندگی ائمه به ویژه حضرت علی (ع) و فاطمه
زهرا (س) برای گره گشایی از زندگی مردم تهیه شود.وی همچنین به چگونگی
ازدواج و تهیه لوازم آغاز زندگی مشترک آنان اشاره و تاکید کرد :انجام مسئولیت
اجتماعی نقطه برجســته زندگی این دو بزرگوار است که از همان آغاز زندگی و
کمک به مستمندان خود را نشان داد که باید نهادهای انقالبی و غیردولتی نیز
با تاسی به زندگی آنان راهنماییهای الزم را برای کمک به مردم فراهم کنند.
معــاون اول رئیس جمهور همچنین از تالشهای ســتاد اجرایی فرمان و
کمیتــه امداد امام خمینی (ره) در راســتای تأمین جهیزیه برای زوجهای
جوان در مناطق کم برخوردار کشــور قدردانی و از ســامانه ملی جهیزیه
ایران و ســامانه احســانه رونمایی کرد و با توضیحات مسئوالن در جریان
روند خدمت رسانی این سامانه به زوجهای جوان به ویژه اقشار آسیب پذیر
جامعــه و فرایند ثبت نام وام جهیزیه کاالی ایرانی قرار گرفت.در ادامه این
مراســم دکتر مخبر به صورت نمادین رسید تحویل بیست و یک هزارمین
سری جهیزیه به زوجهای جوان و خانوادههای مناطق کم برخوردار را امضا
کرد.در این مراســم معاون اول رئیس جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانس با
یکی از اســتانهای کشور گزارشــی از اقدامات انجام شده در پویش ملی
احســانه دریافت و تاکید کرد :امیدواریم به نقطهای برســیم که هیچ زوج
جوانی در کشور برای تهیه لوازم ازدواج و جهیزیه دچار مشکل نباشد.الزم به
ذکر است در پویش ملی احسانه ۲۰۰۰ ،جهیزیه به زوجهای جوان مناطق
کم برخوردار و همچنیــن  ۲۰۰۰جهیزیه به مددجویان کمیته امداد امام
خمینی (ره) که به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
انجام شــده است ،با حضور مخبر اهدا شد.در این مراسم که رئیس کمیته
امداد امام خمینی نیز حضور داشت ،دکتر عسگری معاون اجتماعی و امور
استانهای ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اینکه  ۲۰۰۰جهیزیه
در سال جاری در استانهای سراسر کشور به صورت متمرکز تا قبل از ایام
محرم و صفر توزیع میشود
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تماس تلفنی قالیباف با وزیر کشور برای پیگیری وضعیت مردم زلزلهزده
نماینده مردم بندرلنگه از تماس تلفنی رئیس مجلس با وزیر کشور و رئیس جمعیت هالل احمر برای پیگیری آخرین وضعیت کمکها به مردم مناطق زلزله زده هرمزگان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد جباری
با اشاره به زلزلههای شدید بامداد دیروز در استان هرمزگان ،گفت :در اولین دقایق صبح امروز ،محمدباقر قالیباف در تماس تلفنی که با من داشت ،پیگیر وضعیت مردم این منطقه و نیازهای اساسی این مناطق شد.وی
افزود :در این تماس تلفنی رئیس مجلس از بنده خواست تا پیگیریهای الزم انجام شود که در اسرع وقت همه دستگاههای خدمت رسان که در منطقه حضور دارند ،بتوانند خدمات مورد نیاز مردم را به آنها ارائه کنند.
نماینده مردم بندرلنگه ،بستک و پارسیان تصریح کرد :رئیس مجلس همچنین در تماسهای جداگانه با وزیر کشور و نیز رئیس جمعت هالل احمر تأکیدات الزم برای تسریع در انجام اقدامات مربوط به اسکان اضطراری
و موقت زلزله زدگان را انجام داد.جباری ادامه داد :با توجه به گرمای شدید و شرجی بودن هوا در منطقه ،مردم زلزله زده که محل زندگی شأن تخریب شده ،باید هرچه سریعتر در کانکسهای مجهز ،اسکان داده شوند و
چادر که اسکان اضطراری است به هیچ وجه در این شرایط آب و هوایی مناسب نیست.وی با بیان اینکه هم اکنون دستگاههای مختلف خدمت رسان در مناطق زلزله زده مشغول ارائه خدمات مورد نیاز مردم منطقه هستند ،تاکید کرد :در این زمینه رئیس
مجلس تأکیدات الزم را به وزیر کشور و رئیس جمعیت هالل احمر انجام داده و بنده و سایر نمایندگان استان نیز پیگیر این مسئله هستیم تا نیازهای مردم در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.نماینده مردم بندرلنگه ،بستک و پارسیان گفت :رئیس
مجلس از کمیسیون عمران مجلس نیز خواسته در سریعترین زمان ممکن با حضور در منطقه و بازدید از مناطق زلزله زده و نظارت میدانی بر اقدامات انجام شده توسط دستگاههای خدمت رسان ،گزارش فنی و نظارتی خود را به صحن مجلس ارائه کند.
جباری اضافه کرد :رئیس مجلس از وزیر کشور و رئیس جمعیت هالل احمر کشور خواست اقدامات الزم برای تهیه کانکس و دپوی آنها در مناطق مختلف کشور را انجام دهند تا در شرایط بحرانی ،در سریعترین زمان ممکن این کانکسها به مناطقی که
دچار حوادث غیرمترقبه میشوند ،ارسال شود و تاکید کرد که مجلس نیز آماده است اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد.

رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

پیشنویس سند جامع صنعت کشور تهیه شده و در حال نهایی شدن است

رئیس جمهور از تهیه پیشنویس ســند جامع صنعت کشور
از ســوی دولت پس از تاکید مقام معظــم رهبری خبر داد
و گفت :با مشــورت کارشناســان پیشنویس خوبی در این
زمینه تهیه شــده و در حال طی مراحل نهایی شــدن است.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس
جمهور صبح دیروز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن
بــا قدردانی از همه فعــاالن عرصه صنعت و معدن کشــور
گفت ۱۲ :ســال است که رهبر معظم انقالب اقتصاد را محور
نامگذاری ســالها قرار دادهاند و در  ۶سال اخیر بر توجه به
تولید تاکید ویژه داشتهاند.رئیس جمهور با بیان اینکه تولید
یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است ،افزود:
دولــت مردمی به تبعیت از تأکیــدات مقام معظم رهبری و
ضرورتهای توسعه اقتصاد کشــور ،حمایت از تولید ،تالش
برای رفع موانع پیشروی تولید و تاکید بر توســعه صادرات
را وظیفه خود میداند.وی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان
را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار
داشت :دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن
مؤلفههای خلــق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاســت،
تالش میکنــد روند تولید را مختــل و ضعیف کند .وظیفه
ما در برابر این تالشها حمایــت از تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی به عنوان افســران این میدان است.رئیس جمهور
تصریح کرد :فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکالت
و ســختیهایی دارد و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان باید
بدانند که موفقیت در مســیر تولید به عزم و اراده پوالدین،
برنامهریزی دقیق و تالش مستمر نیاز دارد.رئیسی با تاکید بر
ضرورت توجه بیشــتر به گسترش فعالیتهای دانشبنیان با
هدف ایجاد مشاغل و محصوالت دانش پایه خاطرنشان کرد:
تولیــدات دانشبنیان توانایی و ظرفیت رقابتپذیری باالتری
در بازارهــای جهانی و داخلی دارند.رئیــس جمهور با بیان
اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا عالوه
بر قدردانی از زحمــات و تالشهای تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی ،مرور و بازنگری نیز به فعالیتها و دســتاوردهای
این حوزه داشــته باشیم ،گفت :این جمع بهترین محل برای
تشریح و تبیین آســیبها و مشکالت و نیز ارائه راهکارهای
برونرفت از مشــکالت و غلبه بر موانع اســت.وی خطاب به
فعاالن اقتصادی حاضر در مراســم با تاکیــد بر اینکه برای
تبیین مشــکالت و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید
و تا رفع واقعی و نهایی مشــکل پیگیر موضوع باشید ،افزود:
پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی

و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین ســند جامع صنعت کشور،
دولت کارگروهی را مأمور تهیه این ســند کرد که با مشورت
کارشناســان پیشنویــش خوبی تهیه شــده و در حال طی
مراحل نهایی شــدن است.رئیســی در ادامه تنقیح قوانین و
پرهیز از تصمیمات خلقالســاعه را از جملــه اقدامات برای
هموار شــدن مســیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت :آینده
باید برای فعاالن اقتصادی و صنعتی قابل پیشبینی باشد تا
بتوانند بــرای آن برنامهریزی کنند و ضرورت این پیشبینی
پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلقالســاعه اســت.وی در
ادامه با بیان اینکه قویاً مدافــع و موافق نظریه دولت چابک
هســتم ،تصریح کرد :دولت باید تصدیگریهای خود را در
اقتصــاد رها کرده و در جایگاه هدایت ،حمایت و نظارت قرار
گیــرد .البته آقای فاطمیامین تشــخیص اولویتها را نیز از
مســئولیتهای دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :میدان فعالیت باید به بخش
خصوصی واگذار شود و دولت از تصدیگریهای خود کاسته
و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد .چابکســازی
دولت و جلوگیری از فربه شــدن و افزایش هزینههای دولت
باید مدنظر همه نهادها و دســتگاهها به ویژه دولت و مجلس
شــورای اسالمی باشد.رئیســی تالش برای نیل فعالیتهای

سرلشکر موسوی:

نقطه عطف بیانیه گام دوم انقالب آمادگی
برای ظهور است
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه
ت سنگین تربیت افسران و
مسئولی 
درجه داران منتظــ ِر ظهور برعهده
فرماندهان مراکز آموزشــی است،
گفت :نقطه عطــف بیانیه گام دوم
انقالب ،آمادگی برای ظهور اســت.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،امیر
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش در نشست تربیتی
فرماندهان مراکز آموزشــی ارتش
جمهوری اســامی ایران با عنوان
«گام دوم – آمــاد گی برای ظهور»
که صبح امروز در مرکز همایشهای
کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
برگزار شــد ،گفت :ایــن همایش
مهمترین همایش  ۵ساله فرماندهی
بنده است که اگر درست به اهدافش
برسد یک نقطه بسیار مهم در تاریخ
ارتش و بلکه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران خواهد بود.وی افزود:
نقطه عطف بیانیه گام دوم آمادگی
برای ظهور است ،همه جهان و همه
عالم مخاطب این فرمان است ،ولی
اولین کسانی که باید بیانیه گام دوم
انقالب را دنبال کنند نیروهای مسلح
هستند که تحت فرماندهی مستقیم
و بی واســطه فرماندهی معظم کل

قوا قرار دارند.امیر سرلشکر موسوی
اضافه کــرد :اقدامات زیادی باید در
راستای اجرای این فرمان در ارتش
صورت بگیرد که یکی از مهمترین
آنها ،تربیت افســران و درجهداران
شایســته ،آماده و مســتحق ظهور
ارتش
است که ارتش در این صورت ِ
آمــاده ظهور اســت.وی خطاب به
فرماندهان مراکز آموزشــی تصریح
کرد :تربیت افســران و درجهداران
شایسته ظهور ،شرط الزم آمادگی
ارتش برای ظهور اســت و وظیفه
تربیت و آموزش چنین افســرانی
از وظایــف شــما فرماندهان مراکز
آموزشی اســت.فرمانده کل ارتش
با اشــاره به الگوپذیری درجهداران
و افســران از فرماندهــان خــود
گفــت :این جمع یکی از مهمترین،

ســنگینترین ،حســاسترین و
تعیینکنندهتریــن مســئولیتها
و وظایــف را برعهــده دارند و آن
تربیت افسران و درجه داران منتظ ِر
ظهور اســت.وی خاطرنشان کرد:
شما ســوزنبان تغییر ریل هستید
که تعییــن میکنید قطار ارتش در
آینده به کدام ایســتگاه یا به سمت
کدام هدف حرکت کند .فکر تربیت
افسر و درجه دار منتظر ظهور باید
دغدغه همه در هر لحظه باشد .باید
دائماً بــه این فکر کنید که اگر این
جمعه همان جمعه باشد که منتظر
آن هستیم ،آیا ما در ارتش حضرت
امام عصر پذیرفته خواهیم شد و چه
جایگاهی در آن داریم؟ آموزشها و
رفتار و منش ما باید منطبق بر این
تفکر باشــد که اگر این درجه دار و

تولیدی به بهرهگیری هر چه بیشتر از دانشها و دستاوردهای
نوین علمی را از دیگر ضرورتهای رونق تولید دانست و اظهار
داشــت :دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشــود ،به شکل
پایاننامه در دانشــگاه باقی میماند .دانشگاه باید کنار بازار،
صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین
باید بیش از دیگــر صنایع و فعالیتهای تولیدی مورد توجه
باشــند.رئیس جمهور در ادامه با تاکید بــر اهمیت افزایش
کیفیت و بهرهوری تولیدات داخلی افزود :هر تولیدکننده باید
با بازتعریف مسأله افزایش بهرهوری در عین حال راهکارهای
کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.وی مسأله خامفروشی را
از جمله دیگر موانع پیشروی صنعت و تجارت کشور عنوان
کرد و گفت :باید نسبت به مسأله خامفروشی شدیدا ً حساس
باشیم چرا که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری
از خامفروشــی میســر خواهد شــد.رئیس جمهور در ادامه
حمایت از حقــوق مصرفکنندگان را مورد تاکید جدی قرار
داد و تصریح کــرد :حتماً تولیدکننده نباید ضرر کند ،اما در
حق مصرفکننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان
تولید باید از مصرفکنندگان حمایت شود.وی مبارزه با فساد
را نیز یکی دیگر از مســائل بســیار مهم در رشد و پیشرفت
اقتصادی دانســت و گفت :پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو

افســر در ارتش حضرت امام عصر
(عج) پذیرفته نشود حسرت و عدم
حســرت و عذاب این عدم پذیرش
تا ابد با مــا خواهد بود.فرمانده کل
ارتش با بیان اینکه «والیت مداری
و والیت محوری»« ،نهادینه کردن
ارزشهــای معنــوی و اخالقی»،
«اتکای ویژه بر ارتقای توانمندیها
و داناییهــا»« ،توجه ویژه به علم و
پژوهش و تربیت جســم» از جمله
الزامات آمادگی برای ظهور اســت
گفت :شــما به عنــوان فرماندهان
فرمانده تربیت کن و پرورش دهنده
اســتخوانهای ارتــش جمهوری
اســامی ایــران باید بیــش از هر
کسی سواد و درک رسانهای داشته
باشــید که هیچگاه فریب مافیای
رسانهای دشــمنان را نخورید.وی
افــزود :فرماندهان دانشــگاههای
افســری و مراکز درجــه داری باید
در سواد رسانهای به اجتهاد برسند
و درجــهداران و افســران خود را
نیز اینگونه تربیــت کنند تا حق و
باطل و راســت و دروغ را تشخیص
دهند.فرمانــده کل ارتش در پایان
«مدیریــت بر معیشــت و اقتصاد
خود و خانواده»« ،ساده زیستی» و
باخبر بودن از زیر دستان را از دیگر
الزامات آمادگی برای ظهور دانست
و تصریــح کرد :کارکنان ارتش باید
عالوه بر الگو بودن ،ارائه الگو کنند،
چرا کــه هیچ جایی مســتعدتر و
آمادهتر از ارتش برای الگو شــدن و
الگو ارائه کردن نیست.

مبارزه با مفاســد اقتصادی و ارتشا است .ساختارهای فسادزا
باید به گونهای اصالح شــوند که حتی اگر فردی قصد فساد
داشت ،زمینه برای او مهیا نباشد.رئیس جمهور نظارت جدی
بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایهگذاری و
تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فســاد برشــمرد و تصریح
کرد :دولت هوشــمند یکی از زمینههای مهم مبارزه با فساد
است و این مسأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد
چرا که ســامانهها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری
فساد دارند.رئیسی در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست
محیطــی در فعالیتهای اقتصادی تاکیــد کرد و گفت :باید
فعاالن اقتصادی ،تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب باشند تا
آالیندهها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.وی توجه به
رشــد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف
دانســت و اظهار داشت :شــما تولیدکنندگان و صنعتگران
تردید نکنید که تالش شــما برای تولید قدرت در کشور یک
معروف بزرگ اســت و هر حرکتی در مسیر استقالل و تولید
کشور تیری بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن
را ناامید میکند.رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود به
سیاست تعامل با همســایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد
و گفت :در ســفرهای خارجی و مالقات با ســران کشورهای
همســایه شــاهد اشــتیاق به تولیدات و محصوالت ایرانی
هستم .زمینه کار بسیار فراهم اســت و امیدواریم بتوانیم با
دســت توانای شما و حمایت دولت ،بخشی از مشکل اقتصاد
و اشتغال کشــور را برطرف کنیم.رئیس جمهور مدیریت را
دارای مؤثرترین نقش در حرکــت و باال بردن یک مجموعه
دانســت و افزود :مدیــران باید با تــاش مضاعف مدیریت
ماندگار را صحفه تاریخ ثبــت کنند؛ حق عقبگرد ،توقف و
در جا زدن نداریم ،تنها راه پیش روی پیشــرفت است.پیش
از سخنان رئیس جمهور سید رضا فاطمیامین وزیر صنعت،
معدن و تجارت در ســخنانی با بیان اینکه در هر صنعتی که
ورود کردیم بعد از چند ســال توانســتیم در آن صنعت به
بلوغ برســیم ،اظهار داشت :بزرگترین داشتههای ما در مسیر
توســعه ،سرمایه انسانی ما بوده اســت.وی با بیان اینکه باید
به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شــویم ،تصریح کرد :با
اطمینان میتوانیم بگوییم اگر میان فعاالن اقتصادی با سایر
دستگاهها یک همدلی و انسجام وجود داشته باشد دستیابی
به افق  ۱۴۰۴قابل تحقق خواهد بود.در این مراسم همچنین
 ۸طرح در حوزه صنعت ،معدن و تجارت به ارزش  ۱۸هزار و
 ۳۳۴میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید که  ۶هزار
و  ۸۰۲فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهند کرد.
حسینی:

دولتیها برای رفع مشکالت تالش میکنند
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفــت :دولت مردمی با تمام
توان در مسیر رفع مشــکالت مردم تالش میکند و در این
راســتا همه مســئوالن موظفند ،روحیه جهادی و انقالبی را
به زیرمجموعهها تســری دهند.به گــزارش خبرگزاری مهر،
سید محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور دیروز
شنبه در ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان
تهران ،اقدامات انجام شده در این سازمان را در ماههای گذشته قابل تقدیر دانست و گفت:
فعالیتهایی که در این سازمان بالفاصله پس از بازدید و دستور رئیس جمهور در خصوص
ســاماندهی و فروش اموال موجود در انبارها ،آغاز شــده باید با سرعت و جدیت بیشتری
استمرار و تداوم داشته باشد تا شاهد انباشته شدن اموال مردم ،سازمانها و نهادهای دولتی
در انبارها نباشــیم که منجر به از بین رفتن آنها شــود.وی خاطرنشــان کرد :در شرایطی
که دشــمنان و بدخواهان به دنبال برجســته کردن نقاط ضعف و نادیده گرفتن اقدامات
مثبت نظام هستند ،مسئولیت و وظیفه داریم تا برای بهبود شرایط و ایجاد امید در جامعه
تالش مضاعف کنیم و به نابسامانیها پایان دهیم.معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت
ســیزدهم ،دولتی پرتحرک ،پویا و فعال است ،ایســتایی و در جا زدن در این دولت معنا و
مفهومــی ندارد ،همه مدیران باید با روحیه انقالبی و جهادی در مســیر خدمت به مردم و
رفع مشکالت گام بردارند.حسینی تاکید کرد :انجام برخی امور نیازمند همکاری و همگرایی
بین دستگاهها و قوای کشور است و در چند ماه گذشته با همگرایی دولت و دستگاه قضائی
شاهد اقدامات بزرگ تحولی در حوزههای مختلف از جمله تعیین تکلیف بخش عمدهای از
اموال تملیکی و تخلیه انبارها بودیم .البته در مسیر تحول ،طبیعی است که عدهای مخالفت
کنند ولی نباید کار را متوقف کرد ،بلکه باید با جرأت ،جســارت و همت باال موانع را پشت
سر گذاشت.وی با اشــاره به برکات ماه ذی الحجه ،بهره مندی از فیوضات این ماه را مورد
تاکیــد قرار داد و گفت :باید در کنار کار و تالش ،دانش و تخصص ،روحیه معنویت و عمل
برای رضای خدا را هم مورد توجه قرار داد و در این صورت اســت که برکات و نصرت الهی
شــامل حال میشود.معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دشمنان با تبلیغات
روانی ،جنگ رســانهای و ترکیبی بدنبال مأیوس کردن مردم و تیره و تار نشان دادن اداره
امور کشــور هستند ،گفت :اگر مدیران در حوزه فعالیت خود کارآمد و دلسوز باشند ،مردم
نیز با آنها همراهی بیشتری خواهند کرد و تبلیغات دشمن کم اثر خواهد شد ،همچنان که
در دوران انقالب و دفاع مقدس چون مردم احساس میکردند مسئولین نیز در خط مقدم و
در کنار آنان اهل ایثار و فداکاری هستند تحمل سختیها و کمبودها برایشان آسان میشد
و در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی مثل انتخابات همکاری و مشارکت موثرتری داشتند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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قاسمی خبر داد؛

بررسی بسته جدید کنترل اجارهبها در هیئت دولت

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف  ۲۵درصدی افزایش اجار ه مسکن گفت :بسته
جدیــدی بــرای کنترل بازار اجارهبها فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از وزارت راه و
شهرســازی ،رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که
طی آن جمعی از هموطنان جان خود را از دست دادند ،به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.قاسمی درباره ادامه این
جلســه به موضوع اجاره مســکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها اشاره کرد و گفت :با توجه به فصل تابستان و زمان جابهجایی مستاجران ،در روزهای اخیر
شاهد قیمتهای بسیار باال در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم ،به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجارهنشینی فراهم
شد و یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسالمی ،به تصویب
رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجارهبها در تهران  ۲۵درصد و سایر شهرها  ۲۰درصد باشد.وزیر راه و شهرسازی افزود :از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم
رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشــان به بســیاری از سواالت مطرح شده در این خصوص پاسخ میدهد.قاسمی خاطر نشان کرد :با کمک این مصوبه حدود ۸۰
درصد مستاجران ملزم به جابهجایی نیستند و تنها حدود  ۱۵الی  ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابهجایی دارند.این عضو کابینه دولت سیزدهم اعالم کرد:
بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن ،فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
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دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران

جوانان داللی را به کار تولیدی ترجیح می دهند

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه در حوزه کارفرمایی فرهنگ سازی نشده است گفت :درآمد در داللی و
فروش کاال به صورت واسطه ای و مشاغل غیررسمی در بعضی موارد از کار رسمی بیشتر است به همین دلیل تمایل به آن سمت بیشتر
است.هادی ابوی ,دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درباره فرهنگ
کار گفت :متأسفانه در حوزه کار فرهنگ سازی نشده است ,جوانان ترجیح می دهند به سمت کارهای آسان تربروند .وی با بیان اینکه
در حال حاضر کارخانه ای که تولید حوله دارد درمشهد نیازمند نیروی کار است گفت :این کارفرما تقاضای  250نفر نیروی کار دارد ,اما تا کنون جذب نکرده است چرا که نگاه
جوانان به کار تغییر کرده است .فعال کارگری افزود:زیرساخت نیروی کار فراهم نشده است .داللی و فروش کاال به صورت واسطه ای و مشاغل غیررسمی در بعضی موارد از کار
رسمی بیشتر است به همین دلیل نیروی کار به سمت کارهای تولیدی و خدماتی و ...نمی رود.ابوی با بیان اینکه حقوق و درآمد کارگران جوابگو زندگی نیستبه همین دلیل
مشاغل غیررسمی با حقوق باالتر از وزارت کار را ترجیح می دهند گفت:در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی برای جذب نیرو ,نیروهای تحصیل کرده را جذب می کنند ,اما
هنگام عقد قرار داد کار ,آنها را کارگر صفرتلقی می کنند و حقوق کارگران صفر و ساده را به او می دهند.وی گفت:با این شرایط اما امسال افزایش مزد ،کارگران را نسبت به
گذشته دلگرم تر کرده است .کسانی که از طریق مشاغل غیر رسمی درآمدی بین شش میلیون تا هفت میلیون تومان داشتند با واقعیتر شدن دستمزدها ،به کار در کارخانه
راغب شده اند چون عالوه بر بهبود دستمزد ،از بیمه و آتیه هم برخوردار می شوند.وی با بیان این که در حال حاضر 99درصد کارفرمایان در جست وجو نیروی کار هستند.

وزارت اقتصاد اعالم کرد؛

نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت به  ۳۴.۷درصد رسید

بر اســاس آمار منتشر شده از ســوی وزارت اقتصاد نرخ رشد
نقدینگی  ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به  ۳۴.۷درصد
کاهش یافت که این امر نشان از استمرار شیب نزولی نقدینگی و
درستی سیاستهای اعمالی دولت در این زمینه است.به گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با اجرای
سیاست کنترل نقدینگی ،رشد پایه پولی از حدود  ۴۲درصد در
تیر  ۱۴۰۰به  ۳۱.۶درصد در پایان اسفند  ۱۴۰۰کاهش یافت
و نرخ رشــد نقدینگی هم از  ۴۰.۶درصد در پایان ســال  ۹۹به
 ۳۶.۳درصد در پایان ســال  ۱۴۰۰رسید.سیاست کنترل نرخ
نقدینگی در سال  ۱۴۰۱هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه
اول امســال نرخ رشد  ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ماه به ۳۴.۷
درصد کاهش یافت.همچنین نرخ رشد نقدینگی در  ۲ماهه اول
امسال در مقایسه با اسفند ماه ســال گذشته فقط  ۲.۳درصد
رشد داشته ،این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته
نقدینگی رشد  ۳.۶درصدی را به ثبت رساند.عدم دریافت تنخواه
بودجــه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانکها از مهمترین
دالیل روند نزولی رشــد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده
است.بررســی گزارش عملکرد ماهانه بانک های بورسی در سه
ماهه اول امسال نشان میدهد رشد مانده تسهیالت اعطایی که
یک مولفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاســت ،نسبت

نتیجه بررسی اعتراضات حذف یارانهها تا
 ۲۰تیر ماه اعالم می شود؟
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه نتیجه بررسی گروه
اول ثبتنام کنندگان یارانهها مشــخص شده است ،گفت :این گروه شامل
دو میلیــون و  ۵۰۰هزار نفر بودند که از این تعداد حدود دو میلیون و ۲۰۰
هزار نفر مشمول دریافت یارانه شناخته شدند.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تســنیم ،براســاس رویه ماههای اخیر  20تیر ماه یارانه  300یا
 400هزار تومانی مربوط به دهکها اول تا  9درآمدی به حساب سرپرستان
خانوارهای مشــمول واریز خواهد شد .در این بین برخی افراد که تا پیش از
اردیبهشــت ماه یارانه دریافت میکردند اما پس از اصالح شــیوه پرداخت،
تجمیع یارانهها و اضافه شــدن یارانه حــذف ارز ترجیحی یارانه آنها حذف
شــد ،نسبت به این موضوع اعتراض داشــتند و اعتراضات خود را در سایت
وزارت رفاه ثبت کردند.وزارت رفاه مســئول رســیدگی بــه این اعتراضات
بود اما همچنان نتیجه این بررســیها اعالم نشده است .رییس جمهور در
گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفته بــود که تکلیف این گروه از معترضان
باید زودتر مشــخص شود و جالب نیست که مرحله سوم هم واریز شود اما
این گروه هنوز منتظر باشــند و بگوییم اطالعات آنها در حال بررسی است.
با توجه بــه این اظهار نظر رییس جمهور انتظار مــیرود تا پیش از تاریخ
واریز ســومین مرحله یارانههای  300تا  400هزار تومانی نتیجه اعتراضات
ثبت شده مشخص شود .همچنین برخی افراد نیز که تا پیش از اردیبهشت
ماه یارانه دریافت نمیکردند نیز در ســایت  www.gov.irثبتنام کردند تا در
جمع مشموالن یارانه قرار بگیرند.حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی
یارانه پیش از این و در پاســخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اعالم
نتایج مربوط به اعتراضات حذف یارانهها گفته بود :وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی که مسئول بررسی اعتراضات است ،نتیجهای در این خصوص اعالم
نکرده اســت .به این دلیل که متولی بررسی اعتراضات وزارت کار است ،در
ایــن باره نمیتوانیم اظهار نظر کنیم.وی افزود :ممکن اســت طی روزهای
آینده نتیجه اعتراضات را اعالم کنند و به این ترتیب بتوانیم مسدودی یارانه
افــرادی که اعتراض آنها مورد قبول واقع شــده را رفع ،و پرداختی مربوط
بــه ماههای خــرداد و تیر را نیز انجام دهیم .ضمــن اینکه این احتمال نیز
وجــود دارد که تا  20تیرماه نتیجه اعتراضات به ما ابالغ نشود.حســینی با
بیان اینکه نتیجه بررسی اولین گروه ثبتنامیهای یارانههای که تا پیش از
اردیبهشت ماه یارانه دریافت نمیکردند ،مشخص شده است ،گفت :وزارت
رفاه آزمون وســع را در خصوص این افراد انجام داده و دهکبندی شدهاند.
براین اساس افرادی که در دهکهای اول تا  9قرار داشتهاند ،تعیین شد ه و
اطالعات آنها جهت پرداخت یارانه به ســازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم
شــده اســت.یارانه تیر ماه به همراه یارانه معوق خرداد و تیر برای این افراد
واریز خواهد شــد .در صورتی که افراد ثبتنــام کردهاند اما یارانهای به آنها
پرداخت نشده باید به سامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه کنند و درخواست
بازبینــی خود را ثبت کنند چرا که در دهک دهم قرار گرفتهاند.اولین گروه
ثبتنامیها شامل حدود دو میلیون و  500هزار نفر میشده که از این تعداد
نزدیک به  309هزار نفر در دهک دهم قرار گرفته و مشمول دریافت مالیات
نشدهاند .براساس لیست افرادی که مشمول شناخته شدهاند ،در تاریخ 20
تیر ماه یارانه به همراه معوقات دو ماه گذشته واریز خواهد شد.وی در مورد
کالهبرداریهایی که در حال حاضر از طریق پیامک انجام میشــود ،گفت:
سازمان هدفمندسازی یارانهها هیچ پیامکی برای هموطنان ارسال نمیکند.
در نتیجه هر پیامکی که به اســم سازمان هدفمندسازی یارانهها برای افراد
ارسال شود قطعا کالهبرداری است .افراد به هیچ عنوان نباید وارد لینکهای
ارسال شده شوند .متاسفانه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد با این
مشکل مواجه شدند.

به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل مالحظهای داشته است.
بانکهایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای  ۲۰درصد
و  ۲۵درصد در مانده تســهیالت اعطایی داشتند ،در سه ماهه
اول امســال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیالت
پرداختی به ثبت رساندهاند.این تفاوت قابل توجه در رشد مانده
تســهیالت اعطایی به دلیل اعمال سیاســت کنترل مقداری
ترازنامه بانک ها از نیمه دوم ســال گذشــته بوده که به تدریج
آثار آن بر عملکرد بانکها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده
است.مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه
وثیقه از جملــه اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی
را برای بانکها ســخت تر کرد ،اما در کنار آن ،سیاست کنترل
رشــد ترازنامه بانکها عالوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود
بانکی شده ،موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک
مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شــده است.نرخ تورم که در
شــهریور ماه  ۱۴۰۰به رقم  ۵۹.۳درصد رســیده بود در پایان
اردیبهشــت  ۱۴۰۱به  ۴۱.۹درصد کاهش یافته است .باوجود
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات برخی کاالهای اساسی ،در
صورت اهتمام و استمرار سیاستهای کنترل نقدینگی و کنترل
نرخ ارز به طور قطع در ماههای آینده شاهد کاهش قابل توجه
نرخ تورم در خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
گفت :آن دســته از متقاضیان طرح
نهضت ملی مســکن که واجد شرایط
هستند و برای آنها پیامک واریز وجه
ارسال شده اگر نسبت به تامین آورده
اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویتهای
بعدی جایگزین آنها خواهند شد.خلیل
محبتخواه در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :سهمیه اســتان تهران در طرح
نهضت ملی مســکن ،ســالیانه ۱۵۵
هزار واحد اســت که هیچ مشکلی در
بخش زمین نداریــم .زمین برای دو
سال آینده تامین شده و تا چهار سال
آینده هم تامین خواهد شد.وی افزود:
تا حدود  ۴۵روز قبل در حال بررسی
مســائل مربوط به زمین در کارگروه
و کمیسیون بودیم که این مرحله به
اتمام رسیده است .هماکنون مشغول
تهیه طرحها و مشــاور هســتیم .در
بعضی مناطق پیمانکاران وارد فعالیت
شدهاند .در برخی نقاط هم زمین در
اختیار پیمانــکاران قرار گرفته که به
زودی کارهای اجرایی شروع میشود.
به همه افراد واجد شرایط پیامک
ارسال کردهایم
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان
تهران درباره آن دسته از متقاضیان

متقاضیان نهضت مسکن آورده
نیاورند حذف میشوند

نهضت ملی مسکن در استان تهران
که تکلیفشان مشخص نشده است
گفت :به تمام کســانی کــه واجد
شرایط شــناخته شــدهاند پیامک
دادهایم تا نسبت به واریز وجه اولیه
اقدام کنند .اگر آورده را بهموقع واریز
نکنند نفراتــی از اولویتهای بعدی
جایگزین آنها میشوند.محبتخواه
تصریح کرد :اگر کسی واجد شرایط
است و برای او پیامک ارسال نشده
موضوع را از طریق ســایت پیگیری
کند .چنانچه نتیجه نگرفت به اداره
راه و شهرسازی شهرستان مربوطه
برود.

در اردیبهشت ۱۴۰۱

سپرده و تسهیالت بانکی  ۳۵درصد زیاد شد
میزان سپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت
به سال گذشته معادل  ۳۵و  ۳۴.۹درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا،
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت ریالی
و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اردیبهشتماه
ســال جاری ،مانده کل سپردهها به رقم  ۵۶۸۱.۷هزار میلیارد تومان رسیده
است که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵
و  ۲.۷درصد افزایش را نشــان میدهد .همچنین ،بیشترین مبلغ سپردهها
مربوط به استان تهران با مانده  ۳۰۷۳.۹هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۱۵هزار و  ۱۶۰میلیارد تومان
اســت.عالوه بر این ،مانده کل تسهیالت در این زمان  ۴۱۸۶.۴هزار میلیارد
تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل
 ۳۴.۹و  ۱.۱درصد افزایش داشــته است.طبق این گزارش ،بیشترین مبلغ
تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده  ۲۵۸۸.۸هزار میلیارد تومان و
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۱۴هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی
 ۸۱.۹درصد اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل به ترتیب  ۰.۳واحد
درصد افزایش و در مقایسه با پایان سال قبل  ۱.۳واحد درصد کاهش را نشان
میدهد که نسبت مذکور در استان تهران  ۹۲.۴درصد و استان کهگیلویه و
بویراحمد  ۱۱۰.۹درصد است.
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بیــش از  ۴۰هزار واحد به مرحله
اجرا رسیده است
وی درخصــوص آخریــن وضعیــت
پروژههــای نهضت ملی مســکن در
اســتان تهران گفــت :پروژهها خوب
پیش مــیرود .بیش از  ۴۰هزار واحد
به مرحله اجرا رســیده که به زودی
چندین پروژه دیگر به این رقم افزوده
میشــود.مدیرکل راه و شهرســازی
اســتان تهران گفت :در استان تهران
به هر تعداد که متقاضی داشته باشیم
واحدهای نهضت ملی مسکن احداث
میکنیم .تا کنون  ۹۰۰هزار نفر ثبت
نام کردهاند که پاالیش آنها تقریبا در

حال اتمام است .ثبت نام جدید هم به
زودی انجام میگیرد.
بنا بر این گزارش ،دولت ســیزدهم بر
اســاس قانون جهش تولید و تامین
مسکن مصوب  ۱۷مرداد سال ۱۴۰۰
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی
طی چهــار ســال را در برنامه خود
گنجانده اســت .حــدود  ۵.۴میلیون
نفر برای این طرح نام نویســی کرده
اند که  ۳.۶میلیون نفر تایید شدهاند.
طبق اعالم وزیر راه و شهرســازی از
روز  ۱۵تیرماه  ۱۴۰۱ثبت نام مجدد
آغاز میشــود .نامنویســی در سامانه
طرحهای جامع حمایتی مســکن به
نشــانی  saman.mrud.irانجام خواهد
شــد.تاکنون  ۵۰۷هزار نفر در بانک
مســکن بــرای واحدهــای نهضت
ملی مسکن افتتاح حســاب کرده و
 ۲۹۰هزار نفر بــرای انعقاد قرارداد و
دریافت تســهیالت به بانک مســکن
معرفی شــدهاند .با  ۹۱هــزار نفر نیز
عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای
اول تســهیالت را دریافــت کردهاند.
طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر
مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان خواهد بود
و زمان ســاخت پروژه  ۱۸تا  ۲۴ماه
تعیین شده است.

هزینه خانوار در شش سال گذشته چند برابر شد؟

فقیرترین خانوارها بیشترین آسیب را
از تورم دیدند
طی چند ســال گذشته اقتصاد ایران یکی از شــدیدترین دوران تورمی خود را تجربه
کردهاست؛ به گونه ای که طی حدود چهار سال دو شوک تورمی  ۵۰درصدی را پشت
سر گذاشتهاست .در ایران شرایط نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که بیشترین
آسیب را فقیرترین خانوارهای کشور متحمل شده اند و هزینه سه دهک پایین هزینهای،
بیشترین افزایش را میان خانوارهای کشــور داشته اســت.اقتصاد آنالین-پویا دادجو؛
اقتصاد ایران طی چند سال گذشته یکی از شدیدترین دورههای تورمی خود را تجربه
کرده است؛ به گونه ای که بر اساس آمارهای رسمی از سال  ۱۳۹۵تا پایان خرداد ماه
امسال ،میانگین هزینه خانوارهای کشور افزایش حدود  ۵برابری را تجربه کرده است .با
این وجود نگاهی به هزینه خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای نشان می
دهد که بیشترین آسیب را پایینترین دهکهای هزینه ای دیدهاند.بر اساس اطالعات
مرکز آمار دهک دوم و اول (پایینترین دهکهای هزینهای) بیشترین افزایش هزینه را
داشتند .دهک دوم ،افزایش  ۵.۳۴برابری و دهک اول ۵.۳۳ ،برابری را تجربه کرده است.
دهک سوم نیز با افزایش  ۵.۲۳برابری در جایگاه بعدی قرار دارند.این موضوع به خوبی
نشان می دهد که دهکهای پایین درآمدی یا همان آسیب پذیرترین خانوارها قربانی
اصلی تورم هستند .باید توجه داشت که ممکن است که هزینه دهک های باالی هزینه
نیز افزایش یافته باشد اما این خانوارها منابع درآمدی دارند که غالباً بیش از تورم افزایش
پیدا می کند؛ موضوعی که برای دهک های پایین درآمدی صادق نیست.

گزیده خبر
نمایش دستاورد ها و عملکرد یکساله پایگاه
های مقاومت شهر صدرا در نمایشگاه
طرح اسوه
ســرهنگ همتی فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه
امیرالمومنین(ع) به همراه دکتر فرج زاده رئیس سازمان
فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری صدرا از نمایشگاه
توانمندی های پایگاههای مقاومت شــهر صدرا بازدید
کردند.ســرهنگ همتی هدف از برپایی نمایشگاه طرح
اســوه را نمایش دستاورد ها و عملکرد یکســاله پایگاه های مقاومت در عرصه
های مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،ایجاد اشتغال و ..عنوان کرد و گفت :پایگاههای
مقاومت خواهر و برادر با مشــارکت حوزه های مقاومت ضمن ارائه دستاوردها و
اقدامات خود در عرصه های مختلف مأموریتی با یکدیگر به رقابت می پردازند.
منتخبین این نمایشگاه جهت شرکت در طرح اسوه استانی معرفی و در صورت
کسب رتبه های برتر جواز حضور در جشنواره مالک اشتر که به صورت کشوری
برگزار می گردد را دریافت خواهند کرد.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه
امیرالمومنین(ع) با اشاره به جایگاه مناسب بسیجیان شهر صدرا در ارائه ابتکار
و خدمات فرهنگی افزود :ســال گذشــته نیز دو پایگاه مقاومت بسیج صدرا در
جشنواره مالک اشتر در بین رده های مختلف بسیج سراسر کشور به عنوان رده
برتر شناخته و مورد تقدیر قرار گرفتند. .

کوچ مدیریتی یکی دیگر از مدیران الیق از
شهر شاهرود به استان گلستان
شاهرود  -حسین بابامحمدی  :طی حکمی از سوی
استاندار گلستان ،مهندس علیرضا حاجی محمدعلی
شــهردار سابق شــاهرود به عنوان دستیار ویژه در
حوزه سرمایه گذاری خارجی و نماینده استاندار در
مرکز سرمایه گذاری استان گلستان منصوب گردید.
شــایان ذکر اســت مهندس علیرضا حاجی محمدعلی در ۱۵ماه مدیریت
شهری شاهرود توانست پروژه های بزرگ زیربنایی را اجرا نماید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

موسسه سخن گستر
به شماره ثبت  8366و شناسه ملی 10100361208

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه که
راس ساعت  14روز یکشنبه مورخ  1401/4/26در نشانی :تهران ،بلوار
مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،خیابان گلستان ،گلستان دوم ،انتهای
کوچه پژوهش ،پالک  13برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد
مالی موسسه منتهی به 1400/12/29
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد مالی منتهی
به 1400/12/29
 -3انتخاب اعضای هیأت مدیره
 -4انتخاب بازرسان قانونی موسسه
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار موسسه
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گزیده خبر
شرکت توزیع برق اصفهان  ۸۰درصد
تعهدات مدیریت مصرف را عملیاتی کرد
در نشست مدیریت کاهش پیک بار در شرکت توانیر
که با حضور همایون حا ئری معاون وزیر نیرو در امور
برق و انرژی ،آرش کردی مدیر عامل شــرکت توانیر ،
حمیــد رضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر و
محمد اله داد معــاون هماهنگی انتقال توانیر و تمام
شرکت های توزیع در شامگاه سه شنبه  ۸تیرماه برگزار شد بر مدیریت مصرف
برق و برق رســانی مداوم و با کیفیت تاکید شد .مهندس همایون حائری پس
از انتخاب شــرکت توزیع برق اصفهان در خصوص روش های مدیریت مصرف
و شــیوه های کاربردی آن ؛ عملکرد این شــرکت را در بخش روشنایی جویا
شــد .مهندس علیرضا کشانی سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :
در کنترل روشنایی معابر ،فضای ســبز سطح شهر و نور پردازی ها به میزان
 ۰۵/۲۰مگاوات در شــهر اصفهان صرفه جویی شده است.وی در ادامه گفت :
 ۶۷هزار چراغ روشنایی معابر یک در میان شده که کاهش مصرفی  ۱۰مگاوات
در هر ساعت در شــب را به همراه داشته است و همچنین با تبدیل  ۳۸هزار
المپ پر مصرف  ۱۲۵وات به  ۲۰وات ال ای دی  ۸/۳مگاوات در هر ســاعت
در شب صرفه جویی شده است .کشــانی تصریح کرد  :صرفه جویی انرژی با
تنظیم فتوسل های نجومی به طوری که با تنظیم آن ربع ساعت در صبح زودتر
خاموش شود و ربع ساعت در غروب دیرتر روشن شود   موجب شد  ۲۵صدم
مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم .
در  3ماه اول سال 1401محقق شد؛

تولید بیش از یک میلیارد و  400میلیون
کیلوواتساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
معاون بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت :انرژی تولیدی
نیروگاه بندرعباس در سه ماه اول سال  1401از مرز یک میلیارد و  416میلیون
و  930هزار کیلوواتساعت گذشت“ .مهدی مرادی” با اشاره به مشارکت این
نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح ولتاژ منطقه،
اظهار داشــت :از این میزان انرژی تولیدی یک میلیارد و  411میلیون و 610
هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و پنج میلیون و  320هزار کیلووات
ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس
خاطرنشــان کرد :این نیروگاه درخردادماه امســال نیز بالغ بر  679میلیون و
 120هزار کیلوواتساعت انرژی تولید کرده است.مرادی در پایان افزود :نیروگاه
بندرعباس با  4واحد بخاری و  2واحد گازی با ظرفیت یکهزار و  320مگاوات
به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور ،نقش بسزایی در پایداری شبکه
برق سراسری و تامین برق استان دارد.
مدیرعامل نیروگاه مفتح:

 ۱۰۰درصد نیاز استان را در تولید و تامین
برق تاکنون پاسخگو بودهایم
همدان -مجید ملکیان  :مدیر عامل نیروگاه شــهید
مفتح همدان گفت :برنامه ریزی خاموشیها در دست
حوزه توزیع برق است اما طبق پیشبینیها و تامین
برقی که نیروگاه شــهید مفتح دارد خاموشــیهای
خانگی یا طوالنی مدت طی تابســتان و ماههای آتی
در پیش نداریم و الزم است مردم در مصرف برق صرفهجویی کنند.عبدالمجید
دیناروند در نشست خبری نیروگاه شهید مفتح ،ضمن گرامیداشت هفته صرفه
جویــی در مصرف آب و برق با بیان اینکه نیروگاه مفتح  ۱۰۰۰مگاوات تولید
برق دارد ،اظهار کرد :نیروگاه شهید مفتح در بدترین روزها و ایام گرم تابستان
برای خدمت به مردم آماده باش اســت و همچنین در ایام کنکور در حالت
آمــاده باش قرار داشــت و به هیچ وجه نمیگذاریم مردم تحت فشــار قرار
بگیرند.وی ادامه داد :مصرف آب این نیروگاه از پســاب بوده و نیروگاه شــهید
مفتح هیچگونه تقصیری در کاهش آب زیرزمینی استان نداشته؛ شایعاتی که
در رابطه با نیروگاه مطرح میشود بیمورد است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

برق  ۳دستگاه اجرایی مازندران قطع شد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت:
برق  ۳اداره دولتی و دســتگاه اجرایی مرکز استان به
دلیل رعایت نکردن مصوبه هیئت دولت برای کاهش
مصرف برق قطع شد.ســید کاظم حسینی کارنامی
اظهار کرد :پس از اینکه طی روزهای اخیر برای ۱۴
دســتگاه دولتی و اجرایی استان به دلیل رعایت نکردن ضوابط کاهش مصرف
برق اخطاریه قطع صادر شد ،روز چهارشنبه سه دستگاه اجرایی مرکز استان به
دلیل بیتوجهی به اخطارها مشمول قطعی برق شدند و برقشان قطع شد.وی
افزود :با وجود تاکیدات مکتوب و مراجعه حضوری بازرســان این شــرکت ،به
منظور رعایت موضوع اقدام کافی از ســوی این دستگاهها در مدیریت مصرف
برق صورت نپذیرفت .لذا مطابق ابالغیهها به آن سازمانها پس از اخطار برای
کاهش مصرف برق ،با توجه به استنکاف در رعایت مصرف برق ،مطابق تبصره
 ۳بند  ۲مصوبه هیئت دولت نسبت به قطع برق این دستگاهها اقدام شد.

آغاز نصب َدکل های خط انتقال برق پست
بهادران به مجتمع سرب و روی مهدی آباد
مدیر مجتمع ســرب و روی مهدی آباد از آغاز نصب
دکلهای خط انتقال  132کیلوولت پســت بهادران به
مجتمع ســرب و روی مهدی آباد خبر داد.حمیدرضا
حمایت افزود :این خط با ظرفیت انتقال  80مگاوات
به منظور تغذیه برق کارخانه های پروژه مهدی آباد،
در حال احداث است.به گفته وی ،طول خط انتقال از محل پست برق بهادران
به مجتمع 27 ،کیلومتر اســت و  85دکل در این مسیر نصب می گردد.مدیر
مجتمع ســرب و روی مهدی آباد گفت :احداث پست  ۴۰۰به  ۱۳۲نخستین
و بزرگترین گام تأمین برق کارخانه های فرآوری مهدی آباد اســت که توسط
ســرمایه گذار مجتمع معدنی مهدی آباد در فاصله  27کیلومتری مجتمع با
پیشــرفت بیش از  98درصد در مراحل پایانی اجرا است.وی افزود :با توجه به
توانمندی موجود در کشور و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،عمده
تجهیزات پست برق بهادران و خط انتقال مربوطه از طریق شرکتهای توانمند
داخلی تأمین شده است.
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نفت و انرژی
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اختالالت تولید قیمت نفت را باال برد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر مختل شــدن
تولید لیبی و تعطیلی تولید در نروژ که نگرانیها نســبت به
رکود اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا را تحت الشعاع قرار داد،
بیش از دو درصد صعود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت
نفت برنت با دو دالر و  ۶۰سنت معادل  ۲.۴درصد افزایش ،در
 ۱۱۱دالر و  ۶۳ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و  ۶۷سنت معادل
 ۲.۵درصد افزایش ،در  ۱۰۸دالر و  ۴۳ســنت در هر بشــکه
بســته شــد.به دلیل تعطیالت چهارم ژوئیــه آمریکا ،حجم
معامالت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب ۷۷
درصــد و  ۷۰درصد حجم معامــات روز قبل بود.نفت برنت
برای کل هفته  ۱.۳درصد کاهش پیدا کرد در حالی که وست

تگزاس اینترمدیت  ۰.۸درصد افزایش داشت .هر دو شاخص
در ژوئن با کاهش ماهانه روبرو شــدند که نخســتین کاهش
ماهانه از نوامبر بود.قیمتها روز جمعه با وجود انتشــار آماری
که نشــان داد فعالیت تولیدی آمریکا در ژوئن ،بسیار بیشتر
از حد انتظار آهســته شده است و به شواهد موجود از کندی
رشد اقتصاد این کشور همزمان با تحکیم سیاست پولی ،اضافه
شد ،افزایش پیدا کرد.ذخایر اندک نفت و سوخت ،کمک کرده
است بازار نفت با وجود افت بازارهای سهام و صعود ارزش دالر
آمریکا ،حمایت شود.جیم ریتربوش ،رئیس شرکت ریتربوش
و همکاران در یادداشــتی نوشت :توانایی بازار برای رشد قوی
در معامالت روز جمعه با وجود رشــد چشمگیر ارزش دالر و
افت بازارهای سهام ،نشان میدهد بعضی در بازار به محدودیت

عرضه متمرکز شدهاند.اعتصاب برنامه ریزی شده کارکنان نفت
و گاز نــروژ در پنجم ژوئیه میتواند تولید نفت این کشــور را
حدود هشت درصد معادل  ۳۲۰هزار بشکه در روز کاهش دهد
مگر این که توافق لحظه آخر درباره درخواســتهای دستمزد
حاصل شود.شــرکت ملی نفت لیبی پنج شنبه گذشته در دو
بنــدر و میدان نفتی الفیل ،وضعیت فورس ماژور اعالم کرد و
وضعیــت فورس ماژور بنادر بریقه و زیتونیه همچنان به قوت
خود باقی است .این شــرکت اعالم کرد تولید ،افت شدیدی
پیدا کــرده و صادرات بین  ۳۶۵تا  ۴۰۹هزار بشــکه در روز
اســت که  ۸۶۵هزار بشکه در روز کاهش در مقایسه با تولید
در شرایط عادی نشان می دهد.طبق گزارش شرکت خدمات
انرژی بیکرهیوز ،شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا که معیاری
برای ارزیابی تولید در ماههای آینده است ،هفته گذشته یک
حلقه افزایش یافت و به  ۵۹۵حلقه رســید که باالترین میزان
از مارس سال  ۲۰۲۰است .اگرچه شمار دکلهای حفاری نفت
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آمریکا برای بیســت و
دومین ماه متوالی رشد
اما اما رشد هفتگی تک
رقمی بوده اســت زیرا
بســیاری از شرکتهای
انرژی ،عــوض افزایش
تولید ،به ســودآوری و
پرداخت بدهی متمرکز
شده اند.در این بین ،دولت اکوادور و سران گروههای بومی این
کشور پنج شنبه برای پایان دادن به بیش از دو هفته اعتراض
که باعث توقف بیش از نیمی از تولید نفت این کشــور شده
بود ،به توافق رسیدند.وزیران اوپک پالس در دیدار پنج شنبه،
توافق کردند به استراتژی تولید فعلی پایبند بمانند اما درباره
سیاست تولید پس از سپتامبر ،صحبتی نشد .در نشست قبلی،
اوپک پالس تصمیم گرفت.

آب در پایتخت یک ابربحران است

شواهد موجود نشــان میدهند که بارگذاریهای انجام گرفته
بر پیکره دشت تهران دست کم  ۱۰برابر توان بومشناختی این
قلمرو جغرافیایی است و منابع آبی تامین کننده آب این شهر،
در خوشبینانهترین حالت هم تراز بارگذاریهای فعلی است و
هرگز نباید حتی مجوز یک انشــعاب آبی جدید در این شــهر
را صادر کرد.داریوش مختاری  -کارشناس مدیریت منابع آبی
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه معــادل  ۱۷درصد از کل
 ۶میلیــارد و  ۷۰۵میلیون  ۸۸۲هــزار و  ۳۵۳متر مکعب آب
مصرفی شرب کشــور برابر با یک میلیارد و  ۱۴۰میلیون آب
مصرفی شهر تهران است .شمار انشعابات استان تهران برابر با دو
میلیون  ۶۸هزار و  ۱۳۰انشعاب است .معادل  ۷۰درصد تامین
آب شرب شهر تهران از ذخایر سدهای طالقان ،امیرکبیر ،الر،
لتیان و ماملو و  ۳۰درصد نیز از  ۶۰۰حلقه چاهآب شرب تامین
میشــود.وی با بیان اینکه جمعیت شهر تهران نزدیک به ۱۰
میلیون نفر و کل استان تهران دارای  ۱۴میلیون نفر جمعیت
اســت ،گفت :مصرف آب  ۱۱۴۰میلون متر مکعب برای یک
جمعیت  ۱۰میلون نفری ،به منزله ســرانه مصرف  ۳۰۵لیتر
در شبانهروز برای هر فرد ساکن شهر تهران بوده این محاسبه
با احتســاب هرگونه آب به حساب نیامده بوده و عمال ناظر بر
آب تنظیمی در شبکه آب شــهر تهران است؛ در هر حال در
حدود  ۱۰درصد از این منابع آبی ،هدررفت شــبکه محسوب
میشــود .ولی کاهش هدررفت به هزاران میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد که جلوگیری از آن در عمل بســیار دشــوار و دست
نیافتنی است و نمیتوان از این ظرفیت آبی در شرایط کم آبی
کمک گرفــت.وی ادامه داد :افزون بر آن ،آب قابل تامین برای
فضای ســبز شهری تهران به طور تقریبی برابر با  ۴۰۰میلیون
متر مکعب بوده و جداسازی شبکه آب شهری از فضای سبز در
مراحل طراحی این شبکه از ابتدا انجام گرفته ،بنابراین ،امکان
ذخیرهسازی آب شرب از محل صرفهجویی آب مورد نیاز فضای
سبز شهری به طور تقریبی برای شهر تهران اندک یا صفر است.
او با بیان اینکه از دیدگاه امنیت آبی ،سرانه  ۳۰۵لیتر در شبانه

روز ،اگرچه ساکنان را در حاشیه ناامنی آبی قرار میدهد ،ولی
تفاوت ســرانه  ۳۰۵لیتر از  ۲۰۰یا  ۲۲۰لیتر سرانه استاندارد و
قابل دست یافتنی برای ساکنان شهر تهران (با احتساب هرگونه
آب به حســاب نیامده) به نوبه خود یک ظرفیت معادل ۱۰۰
لیتر در شــبانه روز برای هر فرد و در مقیاس یک جمعیت ۱۰
میلیون نفری برای یک ســال حدود  ۳۰۰میلیون متر مکعب
آب مصرفی قابل تامین از محل صرفهجویی  ۴۰درصدی پدید
میآورد ،تاکید کرد :دستیابی به این صرفهجویی ،ممکن است
ولی آســان نیست ،با این حال دستیابی به آن بسیار آسانتر و
کم هزینه تر از گزینه کاهش سالیانه یک درصد هدررفت شبکه

هشدار بانک آمریکایی:

اوپک پالس نیم میلیارد بشکه از افزایش تولید نفت عقب ماند

روسیه لج کند نفت  ۳۸۰دالر میشود
تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند اگر مجازاتهای آمریکا و اروپا باعث کاهش تولید تالفیجویانه روسیه شود ،قیمت جهانی
نفت ممکن است تا سطح فاجعهبار  ۳۸۰دالر در هر بشکه صعود کند.به گزارش ایسنا ،سران گروه هفت در حال بررسی مکانیزم
پیچیدهای برای تعیین سقف قیمت روی نفت روسیه هستند تا درآمدهای نفتی این کشور را محدود کنند .اما تحلیلگران بانک
آمریکایی جی پی مورگان چیس اند کو در یادداشتی ،هشدار دادند :با توجه به موقعیت مالی محکم روسیه ،این کشور میتواند
تولید روزانه نفت را به میزان پنج میلیون بشــکه کاهش دهد بدون این که آســیب شــدیدی به اقتصادش وارد شود .اما نتیجه
این اقدام برای باقی جهان ،فاجعه آمیز خواهد بود .کاهش عرضه روزانه به میزان ســه میلیون بشکه ،قیمت نفت در بازار لندن
را به  ۱۹۰دالر می رســاند و در ســناریوی کاهش پنج میلیون بشکه در روز عرضه نفت ،قیمتها را به  ۳۸۰دالر خواهد رساند.بر
اســاس گزارش بلومبرگ ،به گفته این تحلیلگران ،آشکارترین و محتملترین ریسک سقف قیمت ،این است که روسیه نخواهد
چنین اســتراتژی را بپذیرد و به تالفی این اقدام ،صادراتش را کاهش دهد .ممکن اســت دولت روسیه تولید نفت را برای ضربه
زدن به غرب کاهش دهد .محدود شدن عرضه جهانی نفت از سوی روسیه است.اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم تدریجی نفت
روســیه تا پایان سال میالدی جاری میشــود و جانت یلن ،وزیر خزانه داری آمریکا ،خواستار تعیین سقف قیمت برای کاهش
درآمدهای نفتی روسیه است و حفظ عرضه به بازار و اجتناب از یک دور دیگر افزایش شدید قیمت انرژی و بروز رکود است .اما
با وجود تحریمهای غربی ،همچنان بسیاری از کشورها نفت روسیه را خریداری میکنند و هند و چین خریدشان را با استفاده از
تخفیفهای چشمگیر افزایش دادهاند .نفت روسیه به دلیل تحریمهای غربی بر سر جنگ در اوکراین ،با تخفیف  ۳۰تا  ۴۰دالر
در هر بشکه در مقایسه با قیمت  ۱۱۰تا  ۱۲۰دالر هر بشکه نفت برنت فروخته میشود.

مدیر کل راه و شهرسازی گلستان:

 5057مترمربع از اراضی ملی استان گلستان
رفع تصرف شد
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفت :یگان حفاظــت اداره کل راه
و شهرســازی اســتان گلستان در ســال جاری تا کنون بیش از  5000مترمربع
از اراضی ملی اســتان بــه ارزش بالغ بر  1034میلیارد ریــال را رفع تصرف و از
چنگال متصرفان آزاد کرده است.مهندس"مهدی ملک "مدير كل راه و شهرسازي
گلستان تصریح کرد :یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ضمن
جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی در ســال جاری
با اجرای  4مورد عملیات رفع تصرفات فوری موفق به باز پسگیری حدود 5057
مترمربع از اراضی ملی با ارزش تقریبی  1034میلیارد ریال شده است.مدیرکل راه
و شهرسازی گلستان همچنین به نقش مهم گزارش های مردمی در جلوگیری از
تصرفات اراضی دولتی اشــاره کرد و گفت :گشت حفاظت اراضی این اداره کل به
صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی
ملی به شــدت برخورد می کند.وی در پایان اظهار داشت :شهروندان محترم می
توانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با شماره تلفن ثابت به
شــماره 01732137551و ســامانه تلفن گویای  ۴رقمی  ۱۶۵۶تماس بگیرند و
هرگونــه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالــت در اراضی ملی و دولتی را به یگان
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی گلستان اعالم کنند.

به منظور کنترل حدود  ۱۰درصد هدررفت شــبکه توزیع آب
است.به گفته وی ،نکته تکمیلی اینکه چنانچه در نتیجه اعمال
راهکارهای اجرایی یادشده ،بتوان مصرف آب شهر تهران را به
میــزان  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهــش داد ،از انجام یک اقدام نباید
دریغ کرد و آن نیز ،جلوگیری از توسعه هرگونه انشعابات جدید
است؛ مصرف آب شــهر تهران در همین شرایط کنونی دست
کم به میزان  ۲برابر از حاشــیه امن آبی فراتر رفته و الزم است
دســتاوردهای صرفهجویی از محل منابــع آبی موجود را برای
سالهای کم آب حفظ کرد.وی با تاکید بر اینکه نکته تکمیلی
اینکه بخش عمده منابع آب تامین کننده شهر تهران ،به صورت

قرضی از حوزههای آبریز مجاور تامین شــده و امکان توســعه
منابع آبی تقریبا ناممکن است ،گفت :توسعه انشعابات آب برای
شهرکسازیهای جدید ،ســاکنان فعلی را در حاشیه ناامنی
بیشــتر ناشــی از کم آبی قرار میدهد ،افزود :این در شرایطی
اســت که با توجه به تامین  ۷۰درصد از آب شرب این شهر از
منابع آبی ســدهای اطراف و احتمال کم آبی در برخی سالها
و تاثیر مســتقیم آن بر ذخایر ســدها ،منطقی است که حجم
عرضه آبی دست کم دو برابر تقاضای آن باشد .به طوری که در
ســالهای کم آبی ،امکان حاشیه امن آبی برای ساکنان تهران
وجود داشته باشد.وی افزود :در همین حال باید توجه داشت که
سرریز اقتصاد کشور و تجمیع پساندازهای مردم به طور عمده
در بخش مسکن متمرکز شده است و هرگونه ناامنی آبی عمال
برابر با هدررفت دســتاوردهای بخش مصرفی مسکن در چند
دهه اخیر بوده اســت .برابر آمار رسمی سال  ،۱۳۹۵بیش از ۳
میلیارد و  ۲۰۰میلیون واحد مسکونی در تهران وجود دارد .اما
شواهد میدانی و مشاهده بافت کالبدی تهران نشان میدهد که
دست کم یک میلیون واحد مسکونی در قالب فروش تراکم و به
احتمال چند صد هزار واحد مسکونی در قالب توسعه شهرکها
به تقاضای مشــترکین آب افزوده شــده است .در همان حال،
هنگامی شــهروندان با کاهش مصرف آب همراهی و موافقت
میکنند که شــرکت آب و فاضالب کشور از محل صرفهجویی
آنان برای توســعه انشعبات آب شــهرکهای جدید استفاده
نکند و صرفهجویی آنان در مصرف به افزایش حاشیه امن آبی
برای ســاکنان فعلی بینجامد .به گفته وی اجرای راهکارهای
یادشده بسیار دشوار است و برای کنترل توسعه کالنشهر تهران
و جلوگیری از بارگذاریهای بیشــتر و در همان حال ،اجرای
قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری ( ،)۱۳۹۵تشکیل
کمیته ویژه کم آبی این کالنشهر در وزارت کشور قویا پیشنهاد
میشود .با توجه به دشــواری کنترل رانت شهرکسازان و در
همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشعاب و همکاری با شرکت
آب و فاضالب ،تشکیل کمیته یادشده الزامی است.

اوپک پالس بیش از نیم میلیارد بشکه از تعهد خود برای عرضه نفت به بازارهای جهان عقب مانده و نگرانیها نسبت به
توانایی این گروه برای متوازن کردن بازار را تشدید کرده است.به گزارش ایسنا ،اوپک و متحدانش در ماه مه سال ۲۰۲۰
با کاهش تولید تاریخی برای متوازن کردن بازار جهانی نفت موافقت کردند .آمار کمیته فنی مشترک اوپک پالس نشان
میدهد ،از آن زمان این گروه مجموعا  ۵۶۲میلیون بشکه کمتر از سطح توافق شده ،نفت تولید کرده است.نرخ پایبندی
اوپک پالس به توافق محدودیت عرضه ،در ماه مه که اعضای این گروه  ۲.۷میلیون بشکه در روز کمتر از سقف توافق شده،
نفت تولید کردند ،به  ۲۵۶درصد افزایش یافت.این گروه ماههاســت که تالش میکند حجم تولیدی که وعده داده است
را به بازار برساند اما بعضی از اعضای اوپک پالس با مشکالت عدیده ناشی از عدم سرمایه گذاری کافی در میادین نفتی
جدید و اختالالت تولید ،روبرو شدهاند.ظرفیت مازاد تولید به اعضای بزرگ اوپک پالس نظیر عربستان سعودی و امارات
متحده عربی منحصر شــده اســت ،با این حال مازاد ظرفیت تولید آنها ممکن است تحت الشعاع تحریمهای غربی علیه
صادرات نفت روسیه قرار گیرد .اما اکنون تردیدهای جدی درباره میزان عرضهای وجود دارد که اوپک پالس می تواند واقعا
افزایش دهد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته در حاشیه اجالس سران گروه
 ۷به جو بایدن ،رئیس آمریکا گفت :شیخ محمد بن زاید ،حاکم امارات متحده عربی گفته است عربستان سعودی و امارات
متحده عربی نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود ،نفت تولید میکنند .در واکنش به این اظهارات ،سهیل المزروعی ،وزیر
انرژی امارات متحده عربی گفت :کشورش نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود بر مبنای سهمیه  ۳.۱۶۸میلیون بشکه در
روز تحت توافق اوپک پالس ،نفت تولید میکند.اوپک پالس هفته گذشته افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده در اوت به
میزان  ۶۴۸هزار بشکه در روز را تایید کرد اما از صحبت درباره سیاست نفتی پس از سپتامبر ،اجتناب کرد.

آغاز دوره آموزشی اطفاء حریق در بنادر
صیادی سیستان و بلوچستان

بمناسبت آغاز فصل تابستان و نیاز به همکاری
دستگاه قضائی استان

در راستای آشنایی خدمه شناورهای سنتی و لزوم ایجاد تمهیدات
ایمنی و آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی به ویژه آتش سوزی
در بنادر صیادی استان ،دوره آموزش عملی اطفاء حریق توسط تیم
های ایمنی و حفاظت دریایــی و  HSEاداره کل بنادر و دریانوردی
اســتان سیستان و بلوچســتان در بندر صیادی رمین برگزار شد.به
گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیســتان و بلوچستان
معاون دریایی اداره کل بنــادر و دریانوردی افزود :این دوره با هدف
ارتقاء آگاهی از خطرات احتمالی آتش سوزی و نحوه مقابله با آن برای
صیادان بندر رمین برگزار شد تا ضمن آشنایی با اصول مقابله با آتش،
صیادان محلی بتوانند در مواقع ضروری جان و مال خود و دیگران را
نجات دهند.سیداحمد هاشمی افزود :با توجه به لزوم آشنایی خدمه
شــناورهای ســنتی به روش های مقابله با حریق و نحوه استفاده از
خاموش کننده های دستی ،اداره کل بنادر و دریانوردی با محوریت
دو اداره ایمنــی و حفاظت دریایــی و  HSEبندر به منظور عمل به
مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به برگزاری دوره آموزشی اطفاء
حریق با استفاده از خاموش کننده های دستی در بنادر صیادی استان
اقدام می کند.

مهندس محمد مرادی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق استان کرمانشــاه به مناسبت هفته گرامیداشت قوه
قضائیه و همکاری دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه
با برنامه های مدیریت مصرف برق با دکتر توســلی زاده
رئیس کل دادگستری اســتان کرمانشاه دیدار و گفتگو
کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه ،در این دیدار صمیمانه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن
اســتقبال از تصیمات هیات وزیران درخصوص مدیریت مصرف برق بر نقش رسانه ها
و همچنین اطالع رسانی و آگاهی عمومی تاکید کرد.وی با اشاره به اینکه برنامه های
مدیریت بار و مدیریت مصرف برق باید منجر به رضایتمندی مردم شود ،اظهار کرد :بهتر
اســت مردم و همه مشترکان در تعرفه های مختلف از جمله صنایع ،کشاورزی ،اداری
و خانگی با فواید همکاری و صرفه جویی در مصرف برق از طریق رســانه های مختلف
بخصوص صداوسیمای استان کرمانشاه آشنا شوند.در ادامه ،مرادی مدیرعامل شرکت
توزیع برق اســتان کرمانشــاه ضمن تاکید بر همکاری مشترک شرکت برق و دستگاه
قضاء استان ،ابراز کرد :شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در قالب  ۱۹مدیریت
از طریق  12هزار کیلومتر خطوط فشار متوسط و 7هزار کیلومتر فشار ضعیف به ۸10
هزار مشترک خدمات ارائه میدهد.
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تهران و مسکو توافق کردند؛

انتقال  ۱۰میلیون تن کاالی ترانزیتی روسیه از مسیر ایران

تهران -ایرنــا -ایران و
روسیه در سیزدهمین
جلســه کمیتــه کاری
حملونقــل مشــترک
میان دو کشور درباره جزئیات انتقال  ۱۰میلیون کاالی ترانزیتی
از طریق مســیرهای کریدور شمال  -جنوب (ایران) به توافق
رسیدند.به گزارش روز شــنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی،
سیزدهمین کمیته کاری حملونقل جمهوری اسالمی ایران
و فدراســیون روسیه با حضور «شــهریار افندی زاده» معاون
حملونقل وزیر راه و شهرسازی بهعنوان رییس هیات ایرانی
برگزار شد.عالوه رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای،

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

مدیران سازمان هواپیمایی کشوری ،سازمان بنادر و دریانوردی،
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حملونقل کشور و بخش
خصوصی فعال در حملونقل دریایی و جادهای در جلســات
مشــترک کمیته حملونقل دو کشور حضور داشتند.در این
کمیتــه کاری که در روزهای  ۷و  ۸تیرماه  ۱۴۰۱در شــهر
مســکو برگزار شــد ،پیرامون تمام موضوعات حملونقلی از
جمله همکاریهــای ترانزیتی ،ریلی ،جادهای ،دریایی بندری
و هوایی بحث و تبادل نظر شــد و در پایان تشریفات اجالس
به امضای «شــهریار افندی زاده» «دیمیتری ازورف» معاون
وزیر حملونقل روسیه رسید.مهمترین موضوعات این اجالس
هدفگذاری برای انتقال  ۱۰میلیــون تن کاالی ترانزیتی از
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طریق مســیرهای کریدور شــمال_ جنوب بود و دو طرف در
مورد جزییات آن به تفاهم رســیدند.بر این اســاس مقرر شد
ایجاد هابهای لجستیک برای افزایش ظرفیت انتقال کاالی
ترانزیتی در کریدور شــمال_جنوب خصوصاً در بنادر شهید
رجایی و چابهار با سرمایهگذاری طرف روس انجام گیرد.تعیین
تکلیف اجرای پروژههای مشــترک ریلی از جمله برقیسازی
گرمســار اینچهبرون و رشــت  -آســتارا از دیگر محورهای
مذاکراتی در ایــن اجالس بود.همچنیــن در خصوص روان
سازی و ایجاد تســهیالت برای رانندگان حملونقل جادهای،
ایجاد هابهای لجستیکی در بنادر ایران ،ایجاد مقدمات الزم
جهت ســرمایهگذاری در بنادر دو کشور ،بررسی امکان ایجاد

شرکتهای مشترک کشتیرانی و سایر همکاری طرفین جهت
افزایش توان حملونقلی با حمایت بخش خصوصی در جهت
افزایش ظرفیت برای صادرات ،واردات و ترانزیت کاال توافقاتی
صورت گرفت.شایان ذکر است که دو طرف در مذاکرات خود
بــر لزوم تدوین برنامه اقدام مشــترک ظرف یک ماه آینده و
کنترل عملکرد وضعیت حملونقل دو کشــور برای تضمین
تحقق هدف  ۱۰میلیون تنی ترانزیت میان دو کشــور تاکید
کردند.همچنین زمینهســازی برای عبور زغال سنگ روسیه
از مســیر ایران به هند از درخواستهای طرف روس بود که
جزییــات آن به تفصیــل مورد مذاکره و تفاهــم قرار گرفت.
همکاری مشترک در الیروبی ولگا ،استفاده بیشتر از ظرفیت
دریایی و بندری خزر در کریدور شمال جنوب ،همکاری برای
تامین واگــن و لکوموتیو و افزایش تعداد پروازهای هفتگی از
دیگر محورهای مهم اجالس سیزدهم حملونقلی و ترانزیتی
ایران و روسیه بود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

ماجرای لغو قرعهکشی خودرو

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعالم خبر تعیین معیارهای ممنوعیت واردات کاال در
مورد قرعهکشی خودرو گفت که با توجه به حمل ه نرم افزاری به صنعت فوالد ،این نگرانی
ایجاد شد که حمله مشــابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود ،بنابراین شرکت اجرا
کننده قرعه کشی ملزم شد قبل از دور جدید ثبت نام ،مجوزهای امنیتی دریافت کند.به
گزارش ایسنا ،سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع
خبرنگاران درباره ماجرای نامه منتشر شده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق
قرعه کشی خودرو ،اظهار کرد :هفتههای گذشته با حمله های نرم افزاری در بخشهای
مختلف از جمله صنعت فوالد ،این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی
خودرو انجام شــود .بنابراین مقرر شد شرکت اجرا کننده قرعه کشی قبل از دور جدید
ثبت نام خودرو ،مجوزهای امنیتی نرم افزاری الزم را دریافت کند.وی همچنین در پاسخ
به سوال ایسنا درباره تعیین تکلیف واردات چهار کاالیی که رفع ممنوعیت واردات آنها
در دســت بررسی بود ،گفت :معیارهایی که مشخص میکند کدام کاالها باید ممنوعیت
واردات داشــته باشد در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این
معیارها کاالهایی که ممنوعیت آنها رفع میشود ،هم به زودی نهایی و اعالم خواهد شد.

قرعه کشی به تردیج حذف میشود ،نه یکباره
این مقام مسئول با بیان اینکه برنامهای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته تولید
بیش از  ۱.۵میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال  ۹۸درصد آن برنامه محقق
شده است ،گفت :همانطور که پیشتر نیز گفته شد وزارت صمت برنامهریزی کرده که
در ســال  ۱۴۰۱قرعهکشی خودرو را بهتدریج حذف کند ،البته این عبارت بهدرستی در
برخی رسانهها منتقل نشــده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعهکشی حذف
شود ،بلکه بهتدریج و در طول سال این امر اتفاق خواهد افتاد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه برای حذف قرعهکشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید
است ،تصریح کرد :عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه  ۹۰۰هزار دستگاهی در سال
گذشــته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار دســتگاهی سبب
شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متالطم شود .امسال هم تولید تعداد بیشتری
از خودروی پژو  ۲۰۶در دســتور کار اســت ،همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر
بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.وی با بیان اینکه محور دوم برای حذف قرعهکشی،

واردات خودرو است که آییننامه آن طراحی شده و بهزودی در دولت مصوب خواهد شد،
گفت :برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده شود.
در آییننامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات
پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود ،لزوم انجام
انتقال فناوری است.

مخالف عرضه خودرو در بورس کاال نیستیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :کارکرد اصلی بورس کاال برای محصوالتی همچون
فوالد ،پتروشــیمی ،گندم ،ذرت و غیره اســت .اما مخالف عرضه خودرو در بورس کاال
نیســتیم ،البته باید قواعدی وجود داشته باشــد تا کار بهصورت درست و اصولی انجام
شــود؛ در عرضه اخیر محصوالت یکی از خودروســازان کار بهدرستی انجام نشده بود و
بنابراین عرضه در بورس ملغی شــد.فاطمی امین با بیــان اینکه چهار قیمت برای انواع
خودروها وجود دارد که یکی از آنها قیمت تمام شــده خودروســاز است ،اظهار کرد :در
برخــی خودروها ،قیمتی که تولیدکننده عرضه می کند پایین تر از قیمت تمام شــده
اســت؛ بر اساس خودروساز با زیان مواجه اســت و این مساله برای اکثر خودروهایی که
تیراژ باالیی دارند وجود دارد .امســال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام شده
از ســوی خودروسازان ،قیمتها کاهش پیدا میکند و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو
بیشتر خواهد شد.
آغاز احداث بیش از  ۱۲هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی
وزیر صمت در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع گفت :در سالهای گذشته باید ساالنه
 ۳۰۰۰مگاوات ســرمایهگذاری در عرصه برق انجام میشــد اما نشد .امروز در تالشیم تا
قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحدهای صنعتی انجام شود .به طور مثال
در واحدهای مســتقر در شهرکهای صنعتی این قطعیها یک روز در هفته خواهد بود.
به طور کلی امســال نمیتوان کار ویژهای در خصوص تولید برق انجام داد و باید همین
میزان برق موجود مدیریت شــود ،اما در میانمدت و بلندمدت احداث بیش از  ۱۲هزار
مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده است.به گفته وی مساله و
قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب

تجارت ایران با  ۱۵کشور همسایه چطور است؟

رشد  ۱۸درصدی تجارت ایران با همسایگان در فصل بهار

تجارت غیر نفتی ایران در بهار امسال با ۱۵کشور همسایه
به ۱۲میلیارد و  ۳۶۴میلیون دالر رسیده است.به گزارش
ایسنا ،سید روح اله لطیفی -سخنگوی گمرک -تجارت سه
ماهه ایران با همسایگان را تشریح کرد.بر اساس این گزارش،
در بهار امسال بیش از  ۲۰میلیون و  ۹۷۳هزار و  ۸۴۰تن
کاال ،به ارزش ۱۲میلیارد و  ۳۶۳میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۱
دالر با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال
۱۴۰۰با رشــد  ۱۸درصدی همراه بوده است.در این دوره
تجارت غیر نفتی با همسایگان ۵۹ ،درصد وزن و ۴۹درصد
ارزش کل کاالهــای تجاری ایــران (واردات و صادرات) را
به خود اختصاص داده اســت .درخصوص میزان صادرات
به همســایگان نیز از کل صادرات ۲۷میلیون و ۶۶۴هزار
تنی ایران در فصل بهار ،به ارزش ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون
دالر۱۶ ،میلیون و ۵۰هــزار تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و
۷۳۶میلیون و ۶۲۷هزار و ۳۰۳دالر به کشورهای همسایه
صادر شده که ۶۰درصد وزن و  ۵۱درصد ارزش کل صادرات
ایران ســهم همسایگان بوده که نسبت به مدت مشابه با
کاهش  ۱۰درصدی در وزن و رشــد ۲۰درصدی در ارزش
همراه بوده اســت.طبق این گزارش ،پنج مقصد کاالهای
صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق با خرید یک

میلیــارد و  ۸۲۴میلیون دالر و کاهش ۲۲درصدی ،ترکیه
با یک میلیارد و  ۷۳۷میلیون دالر و رشــد ۱۹۲درصدی،
امارات با یک میلیارد و ۶۴۵میلیون دالر و رشد ۲۹درصدی،
افغانستان با ۳۶۷میلیون دالر و کاهش  ۳۵درصدی و عمان
با ۳۳۱میلیون دالر و رشد  ۱۶۸درصدی بودند.سایر مقاصد
صادراتی بعد از عمان نیز به ترتیب ،کشورهای پاکستان با
خرید ۲۷۹میلیون دالر با رشــد ۱۳درصدی ،آذربایجان با
۱۶۱میلیون دالر و رشد ۸۷درصدی ،روسیه با ۱۱۵میلیون
دالر و کاهش ۱۵درصدی ،ترکمنستان با ۹۵میلیون دالر
و رشد ۳۸درصدی ،ارمنســتان با ۷۴میلیون دالر و رشد
۲۱درصدی ،کویت با ۴۵میلیون دالر و رشد ۳۷درصدی،
قزاقستان با ۳۴میلیون دالر و کاهش ۱۲درصدی ،قطر با

۲۸میلیون دالر و کاهش ۱۷درصدی ،بحرین با دو میلیون
دالر و رشد  ۲۲درصدی و عربستان با سه هزار و  ۷۳۱دالر
و کاهش ۶۹درصدی ،قرار دارند.اما در رابطه با میزان واردات
از ۱۵کشور همسایه نیز در فصل بهار امسال هشت میلیون
و  ۱۵۴هزار تن کاال بــه ارزش ۱۲میلیارد و ۴۶۴میلیون
دالر کل کاالهای وارده به کشــور بوده که بیش از چهار
میلیــون و ۴۳۳هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۷
میلیون و ۲۳۴هزار و  ۷۷۸دالر آن از  ۱۵کشــور همسایه
بوده که  ۵۴درصد وزن و ۴۵درصد کل واردات کشــور را
به خود اختصاص داده اســت .واردات فصل بهار کشور از
همســایگان ،با رشــد بیش از یک درصدی در وزن و ۱۵
درصدی در ارزش همراه بوده اســت.در مورد پنج شریک
اول تامین کاالهای مورد نیاز کشــور از بین همسایگان،
امارات با فروش ســه میلیارد و  ۴۲۶میلیون دالر و رشد ۶
درصدی ،ترکیه با یک میلیارد و  ۲۷۳میلیون دالر و رشد
۲۲درصدی ،روسیه با ۳۹۴میلیون دالر و رشد ۲۲درصدی،
پاکستان با ۱۹۶میلیون دالر و رشد ۲۰۸درصدی و عمان
با ۱۹۴میلیون دالر و رشد  ۹۲درصدی ،به ترتیب در رتبه
اول تا پنجم فروش کاال به ایران در بین همسایگان در سه
ماهه نخست امسال بودند.

در مجمع عمومی ساالنه ایمپاسکو؛ طاهرزاده عنوان کرد:

صورت های مالی منتهی به سال  ۱۴۰۰ایمپاسکو برای
چهارمین سال پیاپی اظهار نظر مقبول گرفت
برای چهارمین بار از تاریخ تاسیس ،صورت های مالی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتهی به سال
 ۱۴۰۰از طرف سازمان حسابرسی اظهار نظر مقبول گرفت.به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران ،در جلسه مجمع عمومی ساالنه امیرعلی طاهرزاده؛ مدیرعامل شرکت ضمن ارایه گزارشی از عملکرد ایمپاسکو در سال  ۱۴۰۰گفت:
توســعه اکتشــافات با تمرکز بر مواد معدنی اســتراتژیک و ذخایر عمیق و با انجام بیش از  ۷۹هزار متر حفاری در حوزه های سنگ آهن،
زغالسنگ و پلی متال و  ۱٫۲میلیارد تن ذخایر اکتشافی شامل جانجا ،سرب و روی ازبکوه و غیره از جمله دستاوردهای ایمپاسکو در سال
گذشته است.مدیرعامل ایمپاسکو در ادامه اظهار داشت :در سال  ۱۴۰۰شاهد اتمام عملیات اجرایی اکتشاف در کل پهنه های مرتبط توسط
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بودیم.وی در ادامه اخذ  ۱۶فقره پروانه اکتشاف و نیز دریافت یک فقره گواهی کشف به نام جانجا و
افزایش ذخیره به میزان  ۳۰۳میلیون تن مواد معدنی را از دیگر اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال گذشته عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاطر نشان کرد :در سال گذشته ایمپاسکو به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت های اجرایی مستقل خود را در  ۲۶استان ۱۹ ،مجتمع ۶ ،شرکت و  ۲۵طرح ادامه داد.طاهرزاده برآورد
جذب بیش از  ۱۴میلیارد تومان سرمایه در سال گذشته را در بخش های مختلف از قبیل مس و طالی جانجا ،طالی خونیک و زغالسنگ
گلندرود را از جمله اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال  ۱۴۰۰برشمرد.
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گزیده خبر
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو به مناسبت روز صنعت و معدن؛

راهبری در مسیر توسعه متوازن

وجیه اله جعفری معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو در پیامی روز صنعت و
معدن را به فعاالن و پیشگامان عرصه تولید تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی
ایمیدرو ،در پیام وجیه اهلل جعفری آمده اســت:روز صنعت و معدن مجالی برای
پاسداشت مقام ارکان عرصه تولید است .کشورمان امروز مرهون تالش ستودنی
صنعتکاران و معدنکاران در شرایط ویژه اقتصادی است و به طور حتم استقالل
صنعتی کشــور ،هدفی است که همواره در ذهن مسئوالن ،کارآفرینان و نیروی
کار اســت .در این راستا برای تحقق این مهم ،رونق تولید با اتکا به توان داخل
موجب شد تا شاهد دســتاوردهای مثال زدنی در حوزه معدن و صنایع معدنی
باشیم.سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان بسترساز،
تسهیل گر توسعه و راهبر اســتراتژی تولید رقابت پذیر زنجیره بخش معدن و
صنایع معدنی« ،توسعه پایدار» را اولویت قرار داده و در این زمینه با برنامه ریزی،
راهبری و هدایت سرمایه گذاری های عظیم در بخش های زیرساخت و اکتشاف،
در حال ایفای نقش توسعه ای است.ایمیدرو در اجرای ماموریت های خود ،کمک
به توســعه متوازن و محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار مستعد معدنی را در
شــمار برنامه های اولویت دار خود قرار داده که احداث جاده دسترســی و برق
رسانی به معادن از جمله آن ها است.در حوزه زیرساخت اقدامات برجسته ای با
راهبری ایمیدرو صورت گرفته است .برنامه احداث  10هزار مگاوات نیروگاه در
چارچوب تفاهم نامه با وزارت نیرو (قابل افزایش تا  12هزار مگاوات برق) جهت
تامین و تولید برق پایدار معدن و صنایع معدنی و اجرای سه خط انتقال آب به
استان های اصفهان ،خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با هدف تامین آب
بخش معدن و صنایع معدنی از جمله ابَرپروژه های کشــور در حوزه زیربناهای
صنعت و معدن محسوب می شود.

پیام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به
مناسبت روز صنعت و معدن
بــه  ۴۳هزار تومان رســید ،اما با تامین برق واحدها اکنون به کمتــر از  ۳۶هزار تومان
کاهش یافته است.
بدهی مالیاتی برخی واحدها تقسیط میشود
فاطمیامین همچنیــن درباره اعتراض برخی اعضای زنجیره فوالد به قیمتهای تعیین
شــده ،تصریح کرد :اکثــر ضرایب قیمتی در بورس کاال تعیین میشــود ،با این حال با
بــورس کاال مذاکره کردهایم تا قیمتها و ضرایب به صورت دقیقتر تعیین شــود.وزیر
صمت همچنین درخصوص پیش بینی رشــد اقتصادی که آذر ماه پارســال شده بود،
گفــت :این پیشبینی از محــل فعال کردن ظرفیتهای خالی اعالم شــد ،اما در ادامه
شاهد بودیم قیمتهای جهانی و همچنین قیمت های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ با
این حال در تالشــیم با احیای ظرفیتهای خالی واحدها و کارخانجات تا حدود زیادی
این رشد محقق شود.وی با بیان اینکه اگر مشکالت مواد اولیه ،سرمایه در گردش و بازار
این واحدهای راکد حل و فصل شــود بیش از  ۵۰درصد آنها مجدد فعال خواهند شــد،
اظهار کرد :همچنین  ۳۰درصد واحدها به دلیل مســائل و مشکالت حقوقی و مدیریتی
و نبود صالحیت فنی و حرفه ای از ســوی مدیران همچنین فرسوده شدن ماشین آالت
قابل فعال شدن و احیا نیســتند.به گفته وزیر صمت مالیات بخش دیگری از مشکالت
واحدهای راکد را تشــکیل میدهد که در این زمینه مقرر شــده واحدها و شرکتهایی
که بدهی مالیاتیشــان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شود بدهیشان تا ۶۰
ماه تقسیط شود.

دهم تیرماه ،روز ملی صنعت و معدن
دهم تیرماه ،روز ملی صنعت و معدن ،فرصتی مغتنمی جهت تبیین و معرفی
دســتاوردهای صنعتی و معدنی کشــور و یادآوری نقش مهم این دو حوزه
مهــم اقتصادی در تحقق اهداف بلند مدت کشــور اســت .عرصه ای که با
تالشهای تحسینبرانگیز غیورمردان پوالدین تولید کشور ،چرخهای موتور
پیشــرفت از حرکت نایســتاده و با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به پیش
میرود.بررسی دالیل توسعه یافتگی درکشورهای پیشرفته نشانگر آن است
که نقش بنگاههای کوچک و متوســط و توجه جدی به بخش خصوصی و
مردممحور کردن اقتصاد در صنعتی شــدن این جوامع بسیار اثرگذار بوده
است.در کشورمان بیش از  ۵۰۰هزار صنوف تولیدی وجود دارد و بیشترین
تعداد بنگاههای کوچک و متوســط تولیدی در بخش اصناف مشــغول به
فعالیت هســتند .این در حالی است که در برخی رستهها مانند پوشاک ۹۰
درصد ظرفیت تولید در اصناف صورت میپذیرد.از آنجا که اصناف بخش قابل
توجهــی از بازار صنایع مختلف را مدیریت میکنند و در واقع حلقه ارتباط
صنایع مختلف و بازار هستند ،توجه به این حوزه میتواند کمک شایانی به
بخش تولید کشور داشته باشد.امید است با تکیه بر توان ملی و بهرهبرداری
مناســب از ظرفیتهای مردمی ،تولید کشور با فائق آمدن بر موانع پیشرو
بتواند با شکوفایی روز افزون خود ،پایههای اقتدار کشور را تحکیم بخشد .اتاق
اصناف ایران فرا رسیدن روز صنعت و معدن را به تمامی تولیدگران کارآفرین
و صنعتگران کوشــای کشور تبریک عرض کرده و از خداوند متعال بهروزی
و سرافرازی این خدمتگزاران صدیق را مسئلت مینماید.امیدواریم در سال
تولید ،دانشبنیان ،اشــتغالآفرین با همــکاری و تعامل همه جانبه دولت و
بخش خصوصی شاهد رشد و اعتالی هرچه بیشتر ایران عزیزمان باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه باید اتفاق بزرگی را در کشور رقم بزند
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت باید اتفاق بزرگی را در کشور رقم بزند،
گفت :این اتفاق بزرگ اقتصاد بدون نفت و تبدیل شدن به مجموعهای است که نقطه قوت
نظام باشد .در این مسیر نیز الزم است از همه ظرفیتهای کوچک و بزرگ استفاده شود.
محمد یاســر طیبنیا ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،در دومین روز از کارگاه طراحی
مدل کســبوکار شرکتهای هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان اظهار کرد :امروز دشمنان
ما با تمام قوا رو به روی ما ایستادهاند .اگرچه در برخی حوزهها غنی شدهایم اما در برخی
حوزهها هنوز نیاز به کار داریم.وی افزود :ما باید در حوزه صنعت مرزهای دانش و فناوری را فتح کنیم تا بتوانیم در جنگ
فعلی پیروز باشیم .با توجه به اینکه امسال سال «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغال آفرین» است ،همه ما وظیفه داریم که در
این حوزه گام برداریم.مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه امروز با با دو پدیده «رقبا» و «دشــمنان» مواجه هستیم،
اظهار کرد :از ســویی رقبا باید محرک فعالیت ما باشند و از سوی دیگر وجود دشمنان نباید مانع فعالیت باشند.طیب
نیا با اشاره به اهمیت تزکیه نفس ،دوری از دوستان نادان و مبارزه با دشمنان در حوزه کسبوکار گفت :دشمنان دانا
و نادان ما با تمام توان در مقابل ما ایستادهاند و ما نیز باید با توکل بر خدا و با تمام توان در مقابل آنها بایستیم.وی با
بیان اینکه یکی از نقاط قوت فوالد مبارکه مراکز خدماتی و حضور آنها در مناطق مختلف جغرافیایی کشور است ،گفت:
این مسئله باعث میشود استعدادهای منطقهای را زودتر از سایرین کشف و از آنها استفاده کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پیامی روز صنعت و معدن را به تالشگران
و فعاالن عرصه صنعت و معدن کشور ب ه ویژه خانواده بزرگ صنعت خودروسازی
تبریک گفت.به گزارش سایپانیوز ،در متن پیام محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل
گروه خودروســازی ســایپا به مناســبت روز صنعت و معدن آمده است:دهم
تیرماه؛ هر سال تداعی کننده جهاد ،اهتمام ،تالش و ایثار انکارناپذیر کارگران و
دســتاندرکاران صنعت و معدن کشور است و بی تردید ،نقش مهم و تاثیرگذار
این گروه زحمتکش در عرصه صنعت و معدن در پیشــبرد برنامه ها و چشــم
انداز توسعه اقتصادی کشور ،بی بدیل اســت.صنعت خودرو ایران  16درصد از
کل صنعــت و  2درصد از تولید ناخالص داخلــی را به عهده دارد این در حالی
است که از سال  97این صنعت مورد شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار گرفته
است ،از این رو خانواده خودروسازی کشور با وجود محدودیت های بی شمار در
تالش اســت تا ضمن افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصوالت به سمت تولید
محصوالت جدید و به روز گام بردارد.

پیام تبریک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس به مناسبت روز ملی
صنعت و معدن
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در پیامی
فرارسیدن روز صنعت و معدن را بهتمامی زحمتکشان
شــاغل در این عرصه تبریک گفت.بــه گزارش روابط
عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس« ،حســن
خلج طهرانی» در پیامی فرارسیدن روز صنعت و معدن
را بهتمامــی اعضای این جامعهی خدوم تبریک گفــت .در متن این پیام آمده
است:بیشــک نیل به موفقیتهای بیبدیل مجاهدان حوزهی صنعت و معدن
در بخشهای دولتی و غیردولتی نشــانهای مبرهن و مصداقی بارز از توســعه
و پیشــرفت چشــمگیر فرزندان برومند ایران اسالمی است که مهمترین موتور
محرکهی اقتصاد کشــور یعنی بخش صنعت و معدن را به حرکت در آوردهاند و
مایهی افتخار ایران و ایرانی شدهاند.فرارسیدن دهم تیرماه مصادف با روز صنعت
و معدن ،فرصت مغتنمی اســت تا در این روز ضمن پاسداشــت تالش و همت
ســتودنی صنعتگران و معدنکاران و تکریم مقام ارزشمند آنان در اهتزاز پرچم
کشــور بر بلندای قلههای پیروزی ،به نقش ارزنده اين جهادگران عرصه توليد و
همهی مدیران ،مســئوالن ،مهندسان و کارگران اين بخش مهم و حياتي تأكيد
کنیم و دستهای آنان را به گرمی بفشاریم.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با تبریک روز صنعت ،در پیامی تصریح
کرد:

منطقه ویژه اقتصادی المرد به دنبال دستیابی
به نقطه ای است که موجب رشد و اعتالی
کشور خواهد شد
روز صنعت و معدن روز پاسداشــت تالش صنعتگران
ایران اســامی اســت که با مجاهدت و تالش در پی
اهتزاز پرچم ســه رنگ و مقدس جمهوری اســامی
ایران هستند .با تحوالت بزرگ صنعتی در منطقه ویژه
اقتصادی المرد ،روز صنعت ،امروزه با ســالیان گذشته
در المرد متفاوت شــده و از آنجا که نام المرد با صنعت عجین شــده ،رنگ و
بویی متفاوت گرفته اســت.با تالش کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی و
همکاران ما در منطقه ویــژه اقتصادی المرد ،این کانون عظیم صنعتی به طور
ویژه در حال تبدیل شــدن به یکی از قطب های صنعت و اقتصاد کشــور است
و زمینه های این امر تا حدود زیادی فراهم شــده و موانع پیش رو نیز با تدبیر
نخبگان این مرزوبوم در حال برطرف شدن است .موقعیت جغرافیایی بی نظیر،
ذخایر عظیم خدادادی ،نیروی انســانی توانمند و صنعت گران کوشا و جهادگر،
المرد را شایسته ی صنعتی شــدن نموده است .توجه دولتمردان به این پهنه،
المرد را به «عســلویه معدنی» بدل خواهد کرد و این مهم نوید بخش روزهای
درخشانی است که با صنعتی شدن این منطقه جامه عمل خواهد پوشید .در این
میان منطقه ویژه اقتصادی المرد بنا به مسئولیت های ذاتی خود در تالش است
تا با حفظ منافع سه ضلع مشارکتی یعنی صنایع ،محیط زیست و منافع مردمی
توسعه متوازن را با رشد قابل قبولی دنبال نماید .معتقدیم صنعت در کنار محیط
زیســت و مردم میتواند موجب رشد ،شکوفایی و رضایتمندی مردمی و ارتقای
جامعه پیرامونی شــود .منطقه ویژه اقتصادی المرد با در نظرگرفتن مالحظات
زیستی ،نیازهای کشور و استعداد اقتصادی منطقه و پتانسیل های رو زمینی و
زیر زمینی به دنبال دستیابی به نقطه بهینه ای است که موجب رشد و اعتالی
همه جانبه کشور خواهد شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

پرداخت  10هزار فقره تسهیالت فرزندآوری
در خردادماه توسط بانک سپه
بانک ســپه در خردادماه سال جاری بالغ بر  10هزار فقره تسهیالت فرزندآوری
به مبلغ بیش از  4000میلیارد ریال به مشموالن این طرح پرداخت کرده است.
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه :بانک ســپه در راستای همراهی با سیاستهای
دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی ،در خردادماه ســال جاری
بالغ بر  10هزار فقره تسهیالت فرزندآوری به مبلغ بیش از  4000میلیارد ریال
به مشموالن این طرح پرداخت کرده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک
سپه ،در راستای همراهی با سیاست های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی
بانک مرکزی ،بانک سپه در خردادماه سال جاری نسبت به پرداخت بالغ بر 10
هزار فقره تسهیالت فرزندآوری به مبلغ بیش از  4هزار میلیارد ریال اقدام کرده
و مدیرعامل بانک سپه نیز به تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده که
نســبت به تکمیل پرونده و تسریع پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن
این طرح اقدام کنند.

درحالی  ۴روز از ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت
وام ودیعه مســکن میگذرد که برخی بانکهای عامل با ایجاد
موانع»مــندرآودری» پیش پای مســتأجران ســنگاندازی
میکنند.به گزارش تسنیم ۷ ،تیرماه بانک مرکزی دستورالعمل
اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن را برای اجرا به بانکها و
موسسات مالی ابالغ کرد.بر اساس این دستورالعمل  ۹مادهای،
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن  ۱۰۰میلیونی (تهران)۷۰ ،
میلیون تومانی (کالنشهرها) و  ۴۰میلیون تومان (سایر شهرها)
باید طی  ۶۰ماه وام را با سود  ۱۸درصد بازپرداخت کنند.در ماده
 ۴آمده است :تسهیالت موضوع این دستورالعمل در قالب عقد
مرابحه خرید کاال و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر
بانکی به مستأجر پرداخت میشود.همچنین متقاضیان برای

ایجاد سامانه جامع تصادفات ،پروندههای
قضایی را به شدت کاهش میدهد
مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث  ۶سال است معطل مانده است،مدیرعامل
صندوق تامین خسارتهای بدنی به مناسبت هفته قوه قضائیه ،راهکارهایی برای
کاهش بار پرونده های قضایی در حوزه تصادفات پیشنهاد کرد.به گزارش روابط
عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی به نقل از خبرگزاری میزان ،مهدی
قمصریان مدیر عامل صندوق در گفتوگو با میزان با عنوان این که آمار بســیار
باالیی از ورودی پرونده های دادســراها مربوط به پرونده های حوادث ترافیکی
است ،گفت :با همکاری صنعت بیمه و دستگاه قضایی برای رفع برخی گرههای
قانونی ،به ســرعت میتوان در کاهش بار پروندهها در دســتگاه قضایی از یک
ســو و خدمترسانی به مردم آسیبدیده از سوانح ،اقداماتی انجام داد.وی گفت:
مهمترین شاخص خدمت رسانی در صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های
بدنی به عنوان حلقه مکمل این صنعت ،سرعت و سهولت در رسیدگی و پرداخت
حقوق زیان دیدگان است.

حضور دکتر شایان در محل احداث پروژه
آزادراه هفت تن قائم شهر  -ساری
دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن با حضور در محل پروژه احداث
آزادراه هفت تن قائم شــهر  -ساری از نزدیک در جریان امور ساخت این پروژه
قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن  -هیبنا  ،طی این بازدید علی
بابایی نماینده ساری و میاندورود ،محمد علی نوبخت فرماندار شهرستان ساری
و تنی چند از مسووالن این شهرستان حضور داشتند و چند و چون احداث این
آزادراه و مزایای آن را تشــریح کردند.آزادراه هفت تن به وسعت  ۴۴کیلومتر از
قائم شهر به میاندرود ساری امتداد دارد که بانک مسکن تامین مالی  ۵۰درصد
این پروژه را بر عهده گرفته اســت.این آزادراه در مرکز استان مازندران قرار دارد
و با احداث آن حجم بار ترافیکی زیادی را در این استان کاهش می یابد.پیشتر
علی نیکزاد نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی در جلسه پیگیری مصوبات
استانی از همکاری مدیرعامل مسکن برای تامین مالی این پروژه مهم در استان
مازندران تقدیر و تشکر کرده است.
مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین:

مرکز تماس دیجیتال اولویت اصلی مدیریت
روابط عمومی است
به منظور ایجاد ارتباط دوسویه بین مشتریان و کارکنان با حوزه مدیریت بانک
ایــران زمین ،مدیر امور روابط عمومی این بانک از مرکز تماس بانک دیدن کرد.
به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار که با حضور ســید محمد حسین استاد
مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین و علیرضا کریمی مدیرعامل شــرکت
پدیســار انفورماتیک مجری ارائه خدمات مرکــز تماس بانک ایران زمین ،رزیتا
عالئی مسئول ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین و مجید بهرامی مسئول مرکز
تماس برگزار شد ،ضمن بررسی عملکرد این مرکز در  3ماهه اول سال ،از واحد
ارتباط با مشتریان دیدار کردند.در این دیدار مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین
مرکز تماس بانک را واحدی با قابلیت زیاد و موقعیتی حساس بیان کرد و گفت:
نحوه برخورد کارشناسان با مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار است .

 ۴۹۸میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه
تعاون برای چهار واحد تولیدی
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون از چهار واحد تولیدی استان
آذربایجان غربی که مجموعاً از  ۴۹۸میلیارد ریال تسهیالت بانک منتفع شدهاند
بازدید کرد.محمد شــیخ حســینی در بازدید از شرکت تعاونی پلیاتیلن بوکان
فرق اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد مبتنی بر تعاون ،تجمیع سرمایههای کوچک،
انســان محور بودن تعاون ،همکاری و کنترل دموکراتیک و مشــارکت فکری و
اقتصادی اعضاء ،توجه به جامعه ،اشــتغال مســتقیم سهامداران عضو بر اساس
استعداد ،تخصص ،عالقه و نیاز مشترک در تعاونی است.سرپرست بانک توسعه
تعاون تجربه تعاونیهای خانوادگی را طبق تجربههای گذشــته و الگو برداری از
تعاونیهای اصیل ،موفق دانست و مشارکت اقتصادی و فکری ،همدلی ،انسجام،
همکاری و هماهنگی را رمز موفقیت این جنس تعاونیها عنوان کرد و افزود بانک
توسعه تعاون بعنوان بازوی اقتصادی دولت در بخش تعاون دغدغه حل مشکالت
تعاونیها را دارد و اصوالً جنس این بانک از جنس تعاون گران است.

دریافت وام ودیعه مسکن باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجاره
نامه ثبت شــده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و
دارای کد رهگیری ،از تاریخ  ۱/۱/۱۴۰۱به بعد باشند .متقاضی
موظف اســت اطالعات ســکونت و مالکیت خود را در سامانه
امالک و اسکان ثبت کنند .بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی
مکلف اســت نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در
ســامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام کند.مطابق بخشنامه ۱۲
اردیبهشت امسال بانک مرکزی ۱۹ ،بانک مسکن ،ملی ،سپه،
پســت بانک ،صادرات ،تجارت ،ملت ،رفاه ،کارآفرین ،سامان،
اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد ،سینا ،آینده ،شهر ،گردشگری،
ایرانزمین ،خاورمیانه و موسســه اعتباری ملل باید  ۴۰هزار
میلیارد تومان تســهیالت ودیعه مسکن را به اجارهنشینهای
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باشــید ،نمیتوانیم وام
ودیعه مسکن را پرداخت
کنیم.شــاید یکــی از
مسائلی که باعث شده
برخی بانکهــا جلوی
پــای اجارهنشــینها
سنگاندازی کنند،دوره
بازپرداخــت وام ودیعه
باشــد .بر اساس ماده  ۵دســتورالعمل بانک مرکزی حداکثر
زمان بازپرداخت وام مذکور  ۵ســال است .دورهای که به نظر
میرســد به مذاق بانکها خوش نیامده اســت .به هر حال با
توجه به شرایط اسف بار بخش اجاره مسکن ،الزم است بانک
مرکزی نظارت خود بر عملکرد بانکهای عامل را تشدید کند
تا مستأجران در کوتاهترین زمان بتوانند از وا م ودیعه مسکن با
سود  ۱۸درصدی بهرهمند شوند.

واجد شــرایط پرداخت کنند.از ســوی دیگر همانگونه که در
ماده  ۷-۱دستورالعمل بانک مرکزی آمده متقاضی باید اجاره
نامه دارای کد رهگیری امسال را برای وام ودیعه ارائه دهد .اما
بررســیها نشان میدهد برخی بانکها بر خالف دستورالعمل
بانک مرکزی عمل کرده و بهنظر میرسد بهدنبال شانه خالی
کــردن از پرداخت وام مذکور هســتند.بهعنوان مثال یکی از
بانکهایی که موظف به پرداخت وام ودیعه مســکن« ،موانع
مندرآوردی» را برای مســتأجران بهوجود آورده است .یکی از
همین موانع ،مطالبه دو فقره اجارهنامه از مستأجران است؛ یکی
برای امســال و دومی هم برای سال گذشته.نکته جالب توجه
اینکه بانک مورد نظر در پاسخ به اعتراض مستأجران میگوید:
این قانون است و تا مبایعه نامه سال گذشته و امسال را نداشته

ایستگاه بعدی بیتکوین کجاست؟

تقاضای خیرهکننده زوجهای جوان برای
وام ازدواج

مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفتوگو با میزان:

یکشنبه  12تیر  3 1401ذی الحجه  3 1443جوالی 2022

بهانه های عجیب بانک ها برای نپرداختن وام ودیعه مسکن

شما ازدواج کنید ،وام قرضالحسنه با بانک آینده

بانک آینده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و بانکداری اسالمی تا ب ه امروز
با تأمین اعتباری بالغ بر 20هزار میلیارد ریال ،توفیق پرداخت وام قرضالحسنه
ازدواج به بیش از 51هزار نفر از جوانان کشــور را داشــته است.سال گذشته نیز
نهال زندگی مشترک بیش از ۱۱هزار زوج جوان با تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
بانک آینده شکوفه زد.همچنین در ســه ماهه نخست امسال ،نزدیک به 2000
متقاضی با هدف تسهیل شرایط ازدواج زوجهای جوان از این تسهیالت بهرهمند
شدند و  2300نفر نیز در در مرحله تشکیل پرونده هستند که بر اساس ضوابط
تعیینشده ،وام خود را دریافت خواهند کرد .بانک آینده پرداخت وام فرزندآوری را
نیز در دستور کار خود قرار داده و در شعب سراسر کشور ،این خدمت را میدهد.

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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بیتکوین حتی پس از سقوط بیش از  ۷۰درصد ،هنوز هیچ نوع
قدرتی برای بازگشــت را نشان نمیدهد .قیمت در حال حاضر
پس از یک بازگشــت کوچک از  ۱۷.۵هزار دالر در چند هفته
پیش همچنان آهسته در مسیر نزول است.به گزارش ایسنا و به
نقل از کوین ،ارزش  ۱۷.۵هزار دالر در صورتی که به سمت نزول
پیش رود ،یک مقاومت کلیدی در نظر گرفته خواهد شد .بر این
اســاس ،میتوان کاهش بیشتر به محدوده  ۱۵هزار دالر حتی
سطوح پایینتر را نیز در میانمدت پیشبینی کرد .با این حال،
یک شکســت غیرواقعی و برگشت سریع نیز امکانپذیر است،
الگویــی که میتواند در کوتاهمدت یک رالی را آغاز کند .حتی
بر اساس این پیشبینی ،سطوح مقاومت ایستای  ۲۴هزار دالر
و  ۳۰هزار دالر و میانگین متحرک  ۵۰روزه که در حال حاضر
حدود  ۲۶هزار دالر اســت ،موانع مهمی خواهند بود به همین
دلیل قبل از اینکه قیمت به باالی ســطح  ۳۰هزار دالر برسد،
احتمال برگشت صعودی بســیار کم است.در بازه زمانی چهار
ساعته ،قیمت در محدوده  ۱۷تا  ۲۰هزار دالر تثبیت میشود
و الگوی مثلثی تشــکیل میدهد که میتواند یک معکوس یا
یک الگوی ادامه دهنده باشد .اهداف شکست صعودی منطقه
 ۲۴هزار دالری ســپس منطقه  ۳۰هزار دالری است که پرچم
نزولی قبلی در آن شــکل گرفت.از سوی دیگر ،شکست نزولی
باعث میشود که قیمت به ســرعت به سمت  ۱۷.۵هزار دالر

کاهش یابد .شــاخص قدرت نسبی (اندیکاتور  )RSIنیز مقادیر
زیر  ۵۰درصد را نشــان میدهد که به تســلط نسبی خرسها
اشاره دارد .این ساختار نشان میدهد که احتمال شکست نزولی
نسبتا باالتر است.روند نزولی بیرحمانه بیتکوین در چند ماه
گذشته منجر به ضررهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاران شده
اســت حتی دارندگان بلندمدت ،گروهی که معموال سکههای

خود را در زمان سود خرج میکنند ،در حال حاضر متوجه ضرر
شدهاند .این رفتار اغلب در آخرین مرحله از یک بازار نزولی رخ
میدهــد ،دورهای که در آن حتی دارندگان درازمدت شــروع
به فروش وحشتناک یا تسلیم شــدن میکنند.این دارندگان
معموال مقادیر زیادی بیتکوین دارند زیرا احتماال ســکههای
خــود را با قیمتهای پایینتر انباشــته کردهاند و برای مدت

بررسی سهم استانها از وام اجاره ۱۴۰۱

 ۲۵درصد از ودیعه مسکن به تهرانیها میرسد
بررســی دســتورالعمل اجرایــی ودیعه
مسکن نشان میدهد که تقریبا  ۱۰هزار
میلیارد از منبــع  ۴۰هزار میلیاردی این
تسهیالت به تهرانیها میرسد.به گزارش
ایسنا ،شیوهنامه اجرایی تسهیالت کمک
ودیعه مســکن سه روز پیش ابالغ شد تا
شرایط الزم متقاضیان برای دریافت این
وام در ســال جاری به بانکها برای اجرا
اعالم شود.ســقف این تســهیالت برای
ســال جاری در تهران ،مراکز استانها و
شــهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
و ســایر شــهرها به ترتیب  ۷۰ ،۱۰۰و
 ۴۰میلیون تومان اســت.همچنین ،دوره
بازپرداخت این تسهیالت که اعطای آن از

محل منابع بانکی موضوع ماده ( )۴قانون
جهش تولید مســکن (در سقف کلی ۴۰
هزار میلیارد تومان در سال  )۱۴۰۱انجام
خواهد شد ،حداکثر  ۵ساله و نرخ سود آن
نیز  ۱۸درصد است.

 ۵تصمیم و مصوبه جدید شورای
عالی بورس
در جلسه شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد ،وزیر صمت،
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و سایر اعضا برگزار
شــد پنج تصمیم شورا به تصویب رسید.به گزارش ایلنا و به نقل از
بازار ســرمایه ،در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی
بورس ،نخســت گزارشــی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع
بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر
صنایع مطرح و مقرر شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی
مکاتباتی با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب
جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفتههای اوج مصرف برق
باشــد.در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه
شرکتهای سرمایهپذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد
تا فرایند افزایش سرمایه این شرکتها تسهیل و تعیین تکلیف شود.
در این جلسه همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان بورس و اوراق
بهادار در دســتورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار قابل معامله در
بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معامالت گواهی صرفهجویی انرژی
به تصویب رسید.در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی
و حقوقی مقرر شــد مبالغ جرایم مندرج در ماده  ۱۴قانون توسعه
ابزارهــا و نهادهای مالی که متوجه ناشــران اوراق بهادار ،نهادهای
مالی و تشــکلهای خودانتظام و نیز مدیران آنهاســت ،متناسب با
شــاخص تورم اعالمی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به
هیئت دولت پیشــنهاد شود .بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر
 ۳ســال یک بار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به
تصویب میرسد.همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس،
به پیشــنهاد علی صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب
اعضای شورای عالی بورس ،مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طال
طرح امام ،پس از تایید کمیته فقهی سازمان به عنوان ابزار مالی در
بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.

کدام بانکها ودیعه مسکن میدهند؟
بررســی دســتورالعمل اجرایــی این
تسهیالت نشــان میدهد که  ۲۰بانک
شــامل بانکهای مســکن ،ملی ،سپه،
پست بانک ،صادرات ،تجارت ،ملت ،رفاه

کارگران ،کارآفرین ،سامان ،اقتصاد نوین،
پارسیان ،پاســارگاد ،سینا ،آینده ،شهر،
گردشــگری ،ایران زمیــن ،خاورمیانه و
موسســه اعتباری ملل ملزم به پرداخت
تسهیالت کمک ودیعه مسکن هستند.
ســهم هر یــک از این بانکهــا نیز به
شرح زیر است که بانک مسکن با سهم
 ۷۰۰۰میلیــاردی و بانک ایران زمین با
 ۱۰۰میلیارد تومان به ترتیب بیشترین
و کمتریــن ســهم در پرداخت کمک
ودیعه مسکن را خواهند داشت.عالوه بر
این ،ســهمیه هر استان از کمک ودیعه
مسکن نیز مشخص شــده که براساس
آن ،تهرانیها بــا  ۹۹۹۴میلیارد تومان
و ســمنانیها با  ۱۸۱.۱میلیارد تومان
به ترتیب بیشــترین و کمترین سهم از
ودیعه مسکن را دارند.بنابراین ،تقریبا ۲۵
درصد از منبع  ۴۰هزار میلیاردی ودیعه
مسکن متعلق به تهرانیهاست.

چین جهان را غافلگیر خواهد کرد؟
بیشــتر تمرکز فعلی چین بر چالشهای اقتصادی ناشی از همهگیری است.به گزارش ایسنا ،کارشناسان
انتظار دارند که چین در سال جاری با کاهش محدودیتها و افزایش محرکها ،رشد نزدیک به  ۵درصد را
ثبت کند اما تغییرات ساختاری آن پیامدهای اساسی و گستردهای دارد.بر اساس گزارش رویترز ،چندین
نمونه از اقتصادهایی وجود دارد که تحت تاثیر شــوکهای کوتاهمدت ظاهری قرار گرفتهاند که درنهایت
منجر به تغییرات اقتصادی پایدار شدند .برای مثال ،استرالیا پس از رونق دهه  ۲۰۰۰و ژاپن پس از ترکیدن
حباب آن در ســال  ۱۹۹۱به نرخهای قبلی رشــد بازنگشتند .این همهگیری میتواند چنین کاتالیزوری
برای چین باشد.

شاخصهای بورسی سراسر قرمزپوش شدند
بورس هفته جاری را هم با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل این بازار بیش از  ۱۲هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،در معامالت دیروز شــاخص کل بورس  ۱۲هزار و  ۸۳واحد کاهش یافت و در رقم یک
میلیون و  ۵۰۱هزار واحد ایستاد .شاخص کل با معیار هم وزن هم با  ۴۲۷۸واحد کاهش رقم  ۴۱۷هزار و
 ۲۰۲واحد را ثبت کرد .در این بازار  ۳۶۲هزار معامله به ارزش  ۳۷هزار و  ۹۲۹میلیارد ریال انجام شد.فوالد
مبارکه اصفهان ،پتروشیمی پارس ،ایران خودرو ،بانک ملت و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با  ۲۰۲واحد
کاهش تا رقم  ۲۰هزار و  ۲۰۹واحد نزول کرد
پدرام:

عملکرد شعب فارس در تجهیز منابع شایسته تقدیر است
«محســن پدرام» از عملکرد  ۲شعبه شهرستانهای فســا و صدرا در حوزه تجهیز منابع و کنترل نسبت
مصارف و برنامهریزی مدون برای جذب منابع جدید تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه
مهر ایران« ،محســن پدرام» نایب رئیس هیأت مدیره و دکتر «روحاهلل قاسمیان» رئیس اداره کل روابط
عمومی و امور مشــتریان بانک در سفر به اســتان فارس از شعب فسا و صدرا بازدید کردند.در این بازدید
پدرام از عملکرد  ۲شــعبه در حوزه تجهیز منابع و کنترل نسبت مصارف و برنامهریزی مدون برای جذب
منابع جدید تقدیر کرد.پدرام در حاشیه این بازدید با همکاران شعب درباره مسائل و مشکالت پرسنلی و
سازمانی گفتوگو کرد.

طوالنی نگه داشــتهاند .بنابراین ،آنان عرضه قابلتوجهی را به
بازار تزریق میکنند که معموال آخرین ســقوط بازار نزولی را
آغاز میکند.در نهایت ،زمانی که پول هوشمند این سکههای
ارزان را جمع میکند ،ســطح پایین شکل میگیرد .شاخص
نسبت سود کوتاهمدت ( )SOPRدارندگان بلندمدت ،شدت سود
یا زیان تحقق یافته توسط این گروه را نشان میدهد .این معیار
در حال حاضر به زیر یک میرسد که نشان میدهد دارندگان
بلندمدت روزانه متوجه ضرر میشــوند و نشان دهنده درد و
کاهش بیشتر در کوتاهمدت و پایین آمدن احتمالی در آینده
نزدیک اســت.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در
حال حاضر  ۸۶۳.۵۵میلیارد دالر برآورد میشــود که این رقم
نسبت به روز قبل  ۴.۱۶درصد کمتر شده است .در حال حاضر
 ۴۲.۴۲درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین
بوده که در یک روز  ۰.۶۳درصد کاهش داشته است.حجم کل
بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ســاعت گذشته  ۶۳.۶۱میلیارد
دالر است که  ۱۱.۶۸درصد کاهش داشته است .حجم کل در
امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۵.۶۳میلیارد دالر است
که  ۸.۸۶درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال
اســت .حجم تمام سکههای پایدار اکنون  ۵۷.۱۳میلیارد دالر
اســت که  ۸۹.۸۲درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای
دیجیتال است.

جهش  104درصدی عملکرد بانک
ملت
بانک ملت با سرمایه بیش از  26هزار میلیارد تومان و ارزش بازار
 85هزار میلیارد تومانی ،همچون گذشته ،صدرنشینی خود را در
خالص تراز عملیاتی بانک های بورســی تحکیم و ارتقاء بخشید و
توانست این شــاخص مهم عملکردی را ازمبلغ  6.2هزار میلیارد
تومان درخرداد ماه ســال  1400با بیش از  104درصد رشــد به
مبلغ  12.6هزار میلیارد تومان بطور قابل مالحظه ای افزایش دهد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملت ،همچنین بانک ملت با ثبت
مبلغ  4هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال جاری ،توانسته تراز
عملیاتی ماهانه خود را بیش از  50درصد نســبت به مدت مشابه
سال گذشته و  18درصد نســبت به ماه قبل ارتقاء داده وقدرت
سودســازی خود را به اثبات رسانده و به رشد  28درصدی خالص
درآمدکارمزد (غیر مشاع) نیز نسبت به ماه گذشته دست یابد.

راهاندازی صفحه جدید باشگاه
مشتریان بانک پارسیان
در فضای مجازی
بهمنظور ارائه خدمات جامعتر ،ایجاد ارتباطات دوسویه و فضای
تعاملی بهتر برای کسب آگاهی از نیازها و خواستههای مشتریان
و معرفی بهتر محصوالت ،صفحه جدید باشــگاه مشتریان بانک
پارسیان در اینستاگرام به آدرس https://www.instagram.
 com/parsianbankclubراهانــدازی شد.مشــتریان بــرای
بهرهمندی از مزایای جذاب این باشگاه عالوه بر عضویت در صفحه
اینستاگرام ،میتوانند با ثبتنام در وبسایت باشگاه مشتریان به
آدرس  ،https://ipbclub.parsian-bank.irنیــز از خدمات
ارزنده و خاص این باشگاه بهرهمند شوند.برخورداری از تخفیفات
شرکای تجاری ،شــرکت در کمپینها و قرعهکشیهای دورهای،
تخفیفــات بیمهای و نیز جوایز تخصصــی بانکی که در نوع خود
کمنظیر و یا بینظیر هســت مانند؛ دریافــت کارت اعتباری و یا
صندوق امانات بانکی ازجمله مزایای عضویت در باشگاه مشتریان
بانک پارسیان است.

بهار سرسبز بیمه تعاون همراه با رشد
 ۳۴درصدی درآمد صدور حق بیمه
درآمد حق بیمه صادر شــده شــرکت بیمه تعاون در بهار سال
 1401نســبت به دوره مشابه ســال  1400با رشد  34درصدی
همراه شد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بانکداری
الکترونیک ،شرکت بیمه تعاونی تعاون در بهار سال  1401حدود
 289میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناســایی نمود؛ از
مجمــوع این مبلغ  70میلیارد تومــان در فروردین 89 ،میلیارد
تومان در اردیبهشــت و  130میلیارد تومان آن در ماه آخر فصل
بهار محقق گردیده است.مجموع خسارت پرداختی در بازه زمانی
مورد گزارش  130میلیارد تومان بود که  54میلیارد تومان آن در
خرداد ماه شناسایی شد.الزم به ذکر است درآمد حق بیمه صادر
شــده این شرکت بیمه ای در بهار ســال  1401نسبت به دوره
مشابه سال  1400با رشد  34درصدی همراه شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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آمریکاییها نمیخواهند بایدن را در  ۲۰۲۴ببینند!

نتایج یک نظرســنجی
جدیــد کــه در ضمن
تــداوم پاییــن ماندن
محبوبیت جــو بایدن،
رئیس جمهــور آمریکا
و مواجهه حزب دموکرات او با دورنمای شکســت در انتخابات
میانــدورهای ماه نوامبر انجام شــد ،نشــان داد کــه از هر ۱۰
آمریکایی هفت نفر میگویند مایل نیســتند جــو بایدن برای
دور دوم ریاســت جمهوری ،در انتخابات نامزد شود.به گزارش
ایسنا ،به نقل از پایگاه هیل ،این نظرسنجی انجام شده از سوی
شــرکت هاروارد کپس-هریس پُل که منحصرا با پایگاه هیل به
اشــتراک گذاشته شد ،نشــان داد که  ۷۱درصد از پاسخگویان

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

www.sobh-eqtesad.ir

شــرکت کننده در این نظرسنجی مایل نیستند که جو بایدن،
رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا شــود ،در حالی که  ۲۹درصد میگویند که او
باید مجددا برای این انتخابات نامزد شود.در گروه پاسخدهندگان
معتقد به عدم نامزدی مجدد جو بایدن برای ریاست جمهوری
آمریکا ۴۵ ،درصد گفتند که دلیل این تمایلشــان این است که
بایدن رئیسجمهور بدی اســت ،در حالی که حدود یک ســوم
دیگر این پاســخدهندگان گفتند که دلیل این تمایلشــان این
است که او خیلی پیر اســت .حدود یکچهارم دیگر از آنها هم
گفتند که دلیل تمایلشــان به عدم نامزدی مجدد بایدن برای
ریاســت جمهوری این اســت که اکنون زمان یک تغییر است.
مارک پن ،یکی از مدیران این نظرسنجی هاروارد کپس-هریس

پُل بیان کرد :بایدن ممکن اســت بخواهد دوباره نامزد شود ،اما
عمده رای دهندگان به ایده دور دوم ریاست جمهوری او پاسخ
منفی میدهند و عملکــرد او به عنوان رئیس جمهور آمریکا را
مورد انتقــاد قرار میدهند .فقط  ۳۰درصد از دموکراتها حتی
در انتخابات مقدماتی ریاســت جمهوری دموکراتها به او رای
میدهند.اما همچنین اکثر پاسخ دهندگان  -معادل  ۶۱درصد -
همچنین میگویند که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا
هم نباید مجددا برای رسیدن به کاخ سفید در سال  ۲۰۲۴نامزد
شود ۳۹ .درصد از پاســخ دهندگان این نظرسنجی گفتند که
این رئیس جمهور ســابق آمریکا باید دوباره برای این انتخابات
نامزد شود.در گروه پاسخ دهندگان نظرسنجی که معتقد به عدم
نامزدی مجدد دونالد ترامپ برای ریاســت جمهوری آمریکا در
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انتخابات بعدی هســتند  ۳۶درصد گفتند دلیل این اعتقادشان
این است که ترامپ دمدمی مزاج است ۳۳ ،درصد گفتند که از
نظرشان او کشور را دچار چند دستگی خواهد کرد و  ۳۰درصد
گفتند که دلیل این اعتقادشان مسئول بودن او از بابت اتفاقات
 ۶ژانویه  ۲۰۲۱که در جریان آن اوباش طرفدار او به ســاختمان
کنگره آمریکا حمله کردند ،اســت.اکثریت شرکت کنندگان در
این نظرسنجی گفتند در صورتی که بایدن و ترامپ در انتخابات
سال  ۲۰۲۴آمریکا با یکدیگر رقابت کنند ،رای دادن به یک نامزد
مســتقل میانه رو را در نظر خواهند گرفت و این شامل اکثریت
شــرکت کنندگان جمهوری خواه و دموکرات شرکت کننده در
نظرسنجی است .بر همین اساس  ۶۰درصد گفتند اگر بایدن و
ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر
رقابت کنند ،یک نامزد مستقل میانه رو برای رای دادن به او در
انتخابات ریاست جمهوری در نظر خواهند گرفت ،در حالی که
 ۴۰درصد گفتند که چنین کاری را در نظر نمیگیرند

در جریان سفر بایدن

«توافق بزرگ امنیتی» عربستان با رژیم صهیونیستی

با یکدیگــر ندارند.بلومنتال ادامه داد :انتظار میرود که بایدن
تا دو هفته دیگر و در چارچوب سفره خود وارد پایگاه نیروی
هوایی «بلماحیم» در جنوب تلآویو شود.وی همچنین تصریح
کــرد :بایدن در این پایگاه با بنــی گانتس ،وزیر جنگ و آویو
کوخاوی ،رئیس ستاد ارتش اســرائیل دیدار خواهد کرد.این
خبرنگار صهیونیست گزارش داد :در پایگاه بلماحیم همچنین
گزارشی درباره سامانههای پدافند هوایی اسرائیل مانند سامانه
«پیکان» (حیتس) و ســامانه «گنبد آهنین» به بایدن ارائه
خواهد شــد.اخیرا نیز شبکه  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی
فاش کرده بود که مقامات این رژیم درصدد جلب رضایت جو
بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا برای تحویل سامانههای پدافند
هوایی به چند کشور عربی هستند.این شبکه گزارش داد :این
طرح شامل تحویل سامانه پدافند هوایی لیزری «پرتو آهنین»
( )Iron Beamبه امارات و عربستان است.

منابع رسانهای عبری از تالش دولت رژیم صهیونیستی برای
رونمایی از یک «توافق امنیتی بزرگ» با عربستان سعودی در
جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه پرده برداشتند.
به گزارش ایسنا ،شبکه خبری المیادین به نقل از رسانههای
عبری زبان فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درصدد پیش
بردن یک معامله امنیتی بزرگ برای فروش سامانههای پدافند
هوایی به عربستان سعودی در جریان سفر ماه جاری میالدی
جــو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا به منطقه اســت«.ایتای
بلومنتال» ،خبرنگار نظامی شبکه عبری زبان «کان» در این
باره گفت :طبق اطالعات موجود ،دولت اسرائیل طی هفتههای
آتی برای به سرانجام رساندن یک معامله امنیتی با عربستان
تالش خواهد کرد .این معامله شامل فروش سامانههای پدافند
هوایی به ریاض است.وی افزود :تمامی این موارد تحت نظارت
آمریکا قرار دارد؛ چراکه اسرائیل و عربستان روابط دیپلماتیک

ترامپ شاید فرماندار فلوریدا را برای انتخابات  ۲۰۲۴معاون خود کند

آغاز نخست وزیری الپید در اسراییل

«یائیر الپید» مســئولیت پیشبرد امور رژیم صهیونیســتی را با شرکت در نشستی به میزبانی
وزارت جنــگ آغاز کرد.به گزارش فارس« ،یائیر الپید» امروز (جمعه) برنامههای خود در جایگاه
نخســتوزیر پیشبرد امور را با شرکت در نشســتی با موضوع پیگیری وضعیت ُاسرا و مفقودین
صهیونیست ،در مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی آغاز کرد.طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»،
دفتر نخســتوزیری رژیم صهیونیستی در بیانیهای مکتوب اعالم کرد که دستورکار الپید برای
امروز ،شامل دیدار با «رونین بار» رئیس سازمان اطالعات و امنیت داخلی تلآویو (شاباک) بود.دیدار و گفتوگوی الپید
با رئیس ســازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی ،در مقر وزارت جنگ تلآویو و قبل از برگزاری نشست
بررسی وضعیت اسرا و مفقودین اسرائیلی انجام شده است.الپید امروز به عنوان اولین رهبر از حزب «آیندهای وجود دارد»
است که مسئولیت نخستوزیری و پیشبرد امور تلآویو را تا برگزاری انتخابات کنست و تشکیل کابینهای جدید برعهده
میگیرد.این در حالی است که جنبش مقاومت اسالمی «حماس» در فلسطین از چند روز گذشته با با انتشار تصاویری
از نظامی اسیر صهیونیست ،پرونده راکد تبادل اسرا را به جریان انداخت و باعث توسل تلآویو به مصر برای میانجیگری
در این موضوع شد.البته پرونده اسرای صهیونیست تنها چالش الپید نیست و نخستوزیر پیشبرد امور رژیم صهیونیستی
با مسائلی همچون مهار تورم و مشکالت اقتصادی در سرزمینهای اشغالی و همچنین کنترل ناامنیها در شهرکهای
صهیونیست نشین مواجه است.

خروج روسیه از شماری از توافقهای
شورای اروپا

نخســتوزیر روسیه حکمی را به امضا
رساند که مشارکت کشورش در شماری
از توافقها درون چارچوب شورای اروپا
را به اتمام میرساند.به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری تاس ،براساس سندی
که در وبســایت رسمی دولت روسیه
منتشر شــد ،خروج روسیه از «گروه همکاری بینالمللی شورای
اروپا در حوزه مواد مخدر و اعتیار»« ،توافق اولیه  ۱۹۹۰شــورای
اروپا» که «کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون» را ایجاد
کرد ،یک «توافق اولیه باز در خصوص همکاری برای جلوگیری،
حفاظت و سازماندهی در فجایع طبیعی و فناوری مهم»« ،توافق
اولیه گســترده در خصوص ورزش»« ،توافق اولیه گســترده در
خصوص کانالهــای فرهنگی» و «نظارت بــر آموزش تاریخ در
اروپا» از  ۱۶مارس  ۲۰۲۲اجرایی میشــود .طبق سندی که
به امضای میخائیل میشوستین ،نخستوزیر روسیه رسیده است،
مســکو عالوه بر این دیگر در صندوق حمایت فرهنگی شــورای
اروپا و رصدخانه ســمعی و بصری اروپا مشــارکت نخواهد کرد.
روســیه  ۲۶سال پیش به شــورای اروپا پیوست .از سال ،۱۹۹۶
نمایندگان روســیه در پنج فرمت اصلی همکاری شرکت کردند؛
بین دولتی (کمیته وزیران شــورای اروپا  ،)CMCEبین پارلمانی
(مجمع پارلمانی شــورای اروپا  ،)PACEبین منطقهای (مقامات
کنگره محلی و منطقهای) ،قضایی (دادگاه حقوق بشر اروپا) و غیر
دولتی (کنفرانس سازمانهای غیردولتی بینالمللی شورای اروپا
.)INGOsعالوه بر این ،روسیه در گروه همکاری بینالمللی شورای
اروپا در مــورد مواد مخدر و اعتیاد (گروه پمپیدو) ،کمیســیون
اروپا برای دموکراســی از طریق قانون (کمیســیون ونیز) ،گروه
دولتها علیه فساد (گرکو) و همچنین در کمیتههای بین دولتی
و هیئتهای کاری شورای اروپا حضور داشت .مسکو به چندین و
چند قانون و موافقتنامه شورای اروپا پیوست.روسیه در  ۱۵مارس
فرایند خروج از شورای اروپا را آغاز کرد .در  ۱۱ژوئن ،قوانینی به
امضای والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه رسید و طبق آن
هیچکدام از قطعنامههای کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل که
بعد از تاریخ  ۱۵مارس  ۲۰۲۲به تصویب میرسید ،از لحظهای که
روسیه بیانیه خودش را درباره خروج از شورای اروپا صادر میکرد،
دیگر اجرایی نمیشد.

ترامپ انتخاب «ران دیســانتیس» ،فرماندار فلوریدا را به عنوان معاونش در انتخابات ریاســت
جمهوری  ۲۰۲۴رد نکرده و شاید او را برای این سمت در کارزار انتخاباتی مجدد خود برگزیند.
به گزارش ایســنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ســابق آمریکا در مصاحبهای با پایگاه خبری
«نیوزمکس» درباره احتمال کاندیداتوری خودش و انتخاب دیســانتیس به عنوان معاون برای
انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۴به این نکته اشاره کرد که او روابط خوبی با فرماندار فلوریدا
دارد.رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین گفت :خوب من روابط خوبی با او دارم .من مسئول موفقیت او هستم ،چون
او را تایید کردم و او مراتب ترقی را طی کرد.ترامپ پیشنهاد دیسانتیس در سال  ۲۰۱۸برای فرمانداری فلوریدا را تایید
کرد .پس از این تایید ،میزان حمایت از دیسانتیس باال رفت و او توانست به عنوان فرماندار فلوریدا انتخاب شود.ترامپ
بیش از یک سال و نیم است که به این موضوع اشاره میکند که پس از شکست در انتخابات  ۲۰۲۰که جو بایدن در آن
پیروز شد ،میتواند مبارزات انتخاباتی دیگری را آغاز کند .اما دیسانتیس به عنوان یک رقیب احتمالی برای کاندیداتوری
حزب جمهوری خواه ظاهر شــده چون در سالهای اخیر وجهه ملی او در میان این حزب افزایش یافته است.ترامپ به
صورت غیرعلنی درباره جاه طلبیهای سیاسی شایعه شده دیسانتیس شاکی است .با این حال هر دو نفر هنوز تاکید
دارند که روابط خوبی با هم دارند و همچنین در یک مراسم عروسی که آوریل در ماراالگو در فلوریدا برگزار شد ،با یکدیگر
در حالیکه داشتند صحبت میکردند ،مشاهده شدند.

مسکو:

حذف روسیه از شورای امنیت تنها با انحالل سازمان
ملل ممکن است
معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان
ملل تاکید کرد که حذف مسکو از شورای
امنیت سازمان ملل تنها در صورتی ممکن
اســت که این ســازمان منحل و مجددا
تأسیس شــود.به گزارش ایسنا ،به نقل از
تــاس ،دیمیتری پولیانســکی ،معاون اول
نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل به
شبکه «ســولوویو الیو» در یوتیوپ گفت:
همچنان تالشها برای اســتفاده از نوعی
مبنای قانونــی غلط وجود دارد اما طبیعتا
همــه مردم عــادی میداننــد که چنین
ســناریویی تنها در صورتــی امکانپذیر
اســت که ســازمان ملل منحل و دوباره
تشکیل شــود.وی افزود :ماموریت کییف

تالش برای بی ثبات کردن اعضای شورای
امنیت است که از موضوع اوکراین خسته
شــدهاند ،چهار ماه گذشته است و روسیه
همچنان حمله میکند ،در شورای امنیت
است و در جلسات آن شرکت میکند .لذا
همه صحبتها در مورد عضویت روســیه
در شــورای امنیت ،چیزی جز تالش برای
بازی با احساسات نیست.پولیانسکی عنوان
داشــت :والدیمیر زلنسکی ،رئیسجمهور
اوکرایــن و همچنین نماینده دائم اوکراین
در سازمان ملل به طور دورهای جو را به هم
میزننــد که این تصور را به وجود میآورد
ما بدون هیچ حقی روی صندلی شــورای
امنیت نشستهایم.وی گفت :زلنسکی مدعی

اســت که حتی نشستن در شورای امنیت
سازمان ملل برای روسیه پس از فروپاشی
شوروی غیرقانونی است و این کام ًال مزخرف
است ،ما همه چیز را توضیح دادیم و حتی
اعضای سازمان ملل نیز توضیحات مناسب
را دادند.او تاکید کرد :استدالل کییف این
است که روسیه بهطور کلی سزاوار حضور
در ســازمان ملل نیست.زلنســکی پیشتر
خواســتار اخراج روسیه از شورای امنیت و
مجمع عمومی سازمان ملل شده شد.معاون
نماینده روســیه در سازمان ملل همچنین
گفت که اتهامــات اوکراین در مورد نقض
کنوانسیون منع کشتارجمعی توسط روسیه
«حتی ارزش توجه ندارد».این مقام روس

در مورد مراجعه اوکراین به دادگاه سازمان
ملــل در این باره گفت :موضــوع در آنجا
پیچیده اســت ،پروندههای قضایی زیادی
تشکیل شده ،اما نتایج بسیار محدود است.
دادگاه سازمان ملل از  ۷مارس رسیدگی به
شــکایت اوکراین علیه روسیه را آغاز کرده
و در  ۱۶مارس از روسیه خواست عملیات
نظامی خود را متوقف کند .مسکو تصمیم
دادگاه را رد و اوکرایــن را به «مداخله در
کار این نهاد به منظور سیاسی کردن آن»
متهم کرد.

اعتراف تیک تاک به دسترسی کارمندان چینی به اطالعات آمریکاییها

سرویس ویدیوی کوتاه تیک تاک که متعلق به شرکت چینی
بایت دنس است ،اقرار کرد برخی از کارمندانش خارج از آمریکا
میتوانند به اطالعات کاربران آمریکایی دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،تیک تاک در نامهای به  ۹سناتور آمریکایی که
تیک تاک و بایت دنس را متهم کردهاند شهروندان آمریکایی را
رصد میکنند ،به این موضوع اذعان کرد .سناتورهای آمریکایی
از این دو شــرکت خواسته بودند به این پرسشهای مهم پاسخ
دهند :آیا کارمندان این شرکتها در چین به اطالعات کاربران
آمریکایی دسترسی دارند؟ این کارمندان چه نقشی در شکل
دادن به الگوریتم تیک تــاک ایفا میکنند؟ آیا اطالعاتی را با
دولت چیــن در میان گذاشتهاند؟شــو زی ،مدیرعامل تیک
تاک ،در نامهای به تاریــخ  ۳۰ژوئن اعالم کرد کارمندان این
شرکت در چین که شــماری از پروتکلهای امنیت داخلی را
پاک میکنند ،میتوانند به بعضی از اطالعات کاربران آمریکایی

تیکتاک شــامل ویدیوهای عمومی و اظهارنظرها دسترسی
داشته باشد .هیچ کدام از این اطالعات با دولت چین در میان
گذاشــته نمیشود و مشــمول کنترلهای امنیتی دقیق قرار

میگیرد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،این شبکه اجتماعی اعالم
کرد با دولت آمریکا برای تحکیم امنیت دیتای این اطالعات به
خصوص اطالعاتی که از سوی کمیته سرمایه خارجی آمریکا
به عنوان «حمایت شده» ،تعریف شده است ،همکاری می کند.
این همکاری که «پروژه تگزاس» نام گرفته است ،شامل ذخیره
فیزیکی اطالعات کاربران آمریکایی در دیتاسنترهای سرورهای
آمریکایی متعلق به غول نرم افزاری اورکل اســت .تیک تاک
همچنین پلتفرم خود را به زیرســاخت ابــری اورکل منتقل
میکند که به معنای قابل دســترس شــدن این اپلیکیشن و
الگوریتم آن برای کاربران آمریکایی از دیتاسنترهای آمریکایی
است.بازفید نیوز گزارشی منتشــر کرده بود که بر اساس آن،
اظهارات کارمندان تیک تاک نشــان میدهد مهندســان این
شرکت در چین در فاصله سپتامبر  ۲۰۲۱تا ژانویه  ،۲۰۲۲به
دیتای آمریکایی دسترسی داشتهاند.
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گزیده خبر
توقیف  ۷۷هواپیمای روسی

ویتالی ســاولیف ،وزیر حملونقل روسیه اعالم کرد که
 ۷۷هواپیمای روســی در خارج از این کشــور توقیف
شــدهاند.به گزارش ایســنا و به نقل از راشا نیوز ،وزیر
حملونقل روسیه اظهار کرد :تا به امروز  ۷۷هواپیما در
خارج از کشــور روسیه توقیف شدهاند و موفق شدهایم
یک هواپیما را برگردانیم.وی افزود :ما برای هر هواپیما با مشکل مواجه هستیم؛
برخی از آنها به درخواســت شــرکتهای لیزینگ توقیف شدند و برخی دیگر
پس از تحریم هوایی ناگهانی کشــورهای اروپایی که حریم هوایی خود را برای
هواپیماهای روسی بستند ،زمینگیر شدند.وزارت حملونقل روسیه پیش از این
گزارش کرده بود که  ۱۲۷۴هواپیما در روســیه حملونقل را برعهده دارند که
از این تعداد  ۱۲۰۷هواپیما ( ۱۱۵۱هواپیمای مسافربری) در روسیه ثبت شده
اســت.میخائیل میشوستین ،نخستوزیر روســیه در ماه مارس گفت :دولت به
شرکتهای هوایی روسیه برای حفظ ناوگان هواپیماهای خارجی کمک خواهد
کرد.وی از معافیت مالیاتی برای سپردهگذاران بانکی و مالکان خودرو همچنین
حمایت شرکتهای روســی در برابر ادعاهای مالکان خارجی خبر داد.میخائیل
میشوستین وعده داد که فهرست اقدامات بر اساس توسعه شرایط بهطور مداوم
گسترش خواهد یافت.
زلنسکی:

توجه جهان به جنگ اوکراین کم شده است

رئیــس جمهــور اوکراین گفت کــه توجه جهانی
بــه جنگ اوکراین رو به کاهش اســت و از رهبران
کشورها خواست تا از شهروندان خود بخواهند که از
اوکراین حمایت و حمایت خود را علنا اعالم کنند.به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،ولودیمیر
زلنســکی ،رئیس جمهور اوکراین در دیــدار روز جمعه خود با یوناس گار
اســتور ،نخســت وزیر نروژ در کییف گفت :من کامال با شــما موافقم که
اهتمــام به جنگ اوکراین در جهان رو به کاهش اســت ،زیرا مردم اروپا و
جهان نمیخواهند به جنگ فکر کنند و این حقیقت است ،آنها میخواهند
جنگ از آنها دور باشد.زلنســکی هشدار داد که دامنه این عملیات جنگی
ممکن اســت به کشورهای دیگر گسترش یابد.وی ادامه داد :بر این اساس
مهم است که از توجه به جنگ اوکراین نکاست .این تنها کاری است که ما،
سران کشورها و رسانهها میتوانیم انجام دهیم».زلنسکی به خطر گرسنگی
در کشورهای آسیایی و آفریقایی به دلیل تعلیق عرضه محصوالت کشاورزی
از اوکراین به بازارهای بین المللی اشــاره کرد و گفت« :مهم است که این
کشورها بین روسیه و اوکراین مانور ندهند ...بلکه در کنار اوکراین بایستند.
وی با بیان اینکه این موضوع ممکن است موج مهاجرت را به دنبال داشته
باشد ،گفت :این مساله مشترک ماست و جامعه باید تا حد امکان از طریق
سیاســتهای رسانهای مطلع شود ،در مورد آن خطرات صحبت کرده و از
اوکراین حمایت کند.
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روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

یکشنبه  12تیر  3 1401ذی الحجه  3 1443جوالی 2022

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4943

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز

چهره روز

غافل رچایی؟ جاان ،ز رددم

خونم ربزیی ره روز ،چون من

شادی پریدر
شــادی پریدر (زادهٔ  ۱۱تیــر  ۱۳۶۵در نازیآباد تهران)
نخستین شطرنجباز ایرانی اســت که درجهٔ استادبزرگ
زنــان را (در ســال  )۲۰۰۴به دســت آورده و در حال
حاضر عنوان نایب رئیســی بانوان فدراسیون شطرنج را
نیز برعهــده دارد .او  ۴بار قهرمان شــطرنج زنان ایران
شــده اســت.آخرین ریتینگ او در اکتبر  ۲۰۱۰معادل
 ۲۲۵۳بودهاســت که او را در ردهٔ سیوهشــتم بین کل
شــطرنجبازان فعال ایرانی و ردهٔ سوم بین شطرنجبازان
زن کشــور در آن زمان قرار داده بود .شادی پریدر از ۷
سالگی آموزش شــطرنج را آغاز کرد .از سال  ۷۳تا ۷۹
بهطور مستمر در مسابقات ردههای سنی زیر  ۱۲ ،۱۰و
 ۱۴دختران کشور قهرمان شد .در سال  ۷۴در  ۹سالگی
به عضویت تیم ملی بزرگســاالن بانوان درآمد .در سال  ۷۴نفر اول بزرگساالن بانوان تهران و نفر سوم
کشور شد .در سال  ۷۶درجهٔ استاد فیده بانوان را کسب کرد و در مسابقات زیر  ۱۲سال دختران جهان
در فرانســه به مقام چهاردهم رسید .در ســال  ۷۷اولین مسابقات آزاد بانوان در ایران را با امتیاز کامل
فتح کرد و نفر چهارم دانشآموزان دختر زیر  ۱۲سال جهان در مسکو و نفر هفتم دختران زیر  ۱۲سال
جهان در اســپانیا شد .در سال  ۷۸نفر سوم بزرگساالن بانوان کشور ،نفر اول انتخابی تیم ملی بانوان و
نفر پنجم دختران زیر  ۱۴سال آسیا در هند شد .در سال  ۷۹قهرمان بانوان بزرگساالن کشور با امتیاز
کامل ( ۹از  )۹شد و درجهٔ استاد بینالمللی بانوان را به دست آورد .در سال  ۸۱قهرمان دختران زیر ۱۶
سال آسیا شد و در مسابقات قهرمانی شهرهای آسیا اولین شطرنجباز زنی شد که به مقام سوم انفرادی
میرسید.پریدر در سال  )۲۰۰۴( ۱۳۸۳در المپیاد شطرنج موفق به شکست قهرمان شطرنج زنان جهان
آنتونتا استفانووا شد و عنوان استاد بزرگ شطرنج زنان را کسب کرد.

پیشنهاد

حس
رد دام نت زج دم ندیدم

نق غم
ش م چون رب دل نوشتی

فرهنگ

داد از تو خواهم ،گویی هچ رکدم؟

وز خوان عشقت زج خون نخوردم

م
ای باد شکین ،رگ م یتوانی

من انهمٔ خود رد م ینوردم
باشد هک آرد پیش تو رگدم

بویی بیاور زان باغ وردم

از هر دری خبری

النه کردن یک کبوتر روی سر مجسمه حضرت مریم و عیسی (ع)
در مقابل کلیسایی در فرانسه /رویترز

با یک ایمپلنت جدید ممکن شد؛

تسکین درد بدون دارو

ورزشی

محمد صالح با لیورپول تمدید کرد
محمد صالح قرارداد بلندمدت جدیدی با لیورپول امضا کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت ،لیورپول اعالم کرد که محمد
صالح «قرارداد بلندمدت» جدید با لیورپول امضا کرده اســت .قرارداد قبلی او در تابســتان  ۲۰۲۳به پایان میرسید و حاال این
قرارداد تا  ۲۰۲۵اعتبار دارد.این بازیکن  ۳۰ساله مصری از زمان پیوستن به لیورپول از رم در سال  ۲۰۱۷در این تیم بوده است.
شایعاتی مبنی بر پیوستن صالح به رئال مادرید وجود داشت اما مهاجم لیورپولی تصمیم گرفته است دست به قلم شود و قرارداد
جدیدی امضا کند .مطبوعات انگلیســی ادعا میکنند که رامی عباس عیسی ،ســخنگوی صالح ،از لیورپول برای مشتری خود
دستمزدی نزدیک به دستمزد کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد ( ۵۰۰هزار پوند) یا کوین دیبروین در منچسترسیتی (۴۰۰
هزار پوند) خواست.در حالی که ستارگان دیگری مانند ویرجیل فن دایک ،آلیسون ،کاپیتان جردن هندرسون ،ترنت الکساندر-
آرنولد ،اندی رابرتسون و فابینیو همگی قراردادهای جدیدی را امضا کردهاند حاال صالح نیز این کار را کرد.او بعد از تمدید قرارداد
خود با لیورپول گفت :احســاس فوقالعادهای دارم و برای بردن جامها با باشگاه هیجان زدهام .فکر میکردم تمدید قرارداد کمی
زمان ببرد اما اکنون همه چیز انجام شده است ،بنابراین ما فقط باید روی اتفاقات بعدی تمرکز کنیم.

یک ایمپلنت قابل حل در بدن با خنک کردن اعصاب ،درد را بدون نیاز
به دارو از بین میبرد.به گزارش ایســنا ،به نقل از نیو اطلس ،هیچ کس
نمیخواهد به درد مبتال شــود ،اما گاهی مجبوریم شدیدترین دردهای
جســمانی را تحمل کنیم .در عین حــال ،خطر اعتیاد به مواد ضد درد
که مخدر نیز هســتند ،ما را تهدید میکند .اینجاست که یک ایمپلنت
جدید وارد میدان میشــود تا با خنک کردن اعصــاب ،درد را کاهش
دهد.دانشــمندان آمریکایی اولین ایمپلنت در نوع خود را ساختهاند که
درد را بدون دارو تســکین میدهد .این دستگا ِه زیستسازگار و محلول
در آب ،جایگزینی برای مواد افیونی و ســایر داروهای بســیار اعتیادآور
اســت .این دستگاه آزمایشی توسط تیمی به رهبری پروفسور جان ا ِی
راجرز از دانشگاه نورث وسترن درحال توسعه است و قب ًال روی موشها
آزمایش شــده و نتایج امیدوارکنندهای داشته است.این ایمپلنت نرم و
منعطف که عمدتاً از یک االســتومر زیستتخریبپذیر و زیستسازگار
ســاخته شده است ،به شکل نوار نازکی است که در پهنترین نقطه5 ،
میلیمتر عرض دارد و تقریباً به ضخامت یک تکه کاغذ است.یک انتهای
این ایمپلنــت در خالل یک جراحی ،بــه دور عصب محیطی پیچیده
میشــود و باید به طور موقت خاموش باشد .این دستگاه به یک پمپ
متصل است که در قسمت بیرونی بدن بیمار قرار دارد .هر زمان که فرد
شــروع به احساس درد در ناحیه آسیب دیده کرد ،از پمپ برای ارسال
جداگانه خنککننده مایع و گاز نیتروژن به ایمپلنت استفاده میشود.
مایع خنککننده «پرفلوروپنتان» نامیده میشود و از نظر پزشکی برای
استفاده در دستگاههای استنشاقی تأیید شده است.

تخت گاز
کشفی جدید برای درمان طاسی

«کاغذپارهها» به اکران آنالین رسید
اکــران آنالین مســتند انیمیشــن «کاغذپارهها» اثری
از بهزاد نعلبندی آغاز شــد.به گزارش ایســنا به نقل از
روابط عمومی فیلم ،مســتند انیمیشن «کاغذپارهها» به
نویســندگی ،کارگردانی و تهیهکنندگی بهزاد نعلبندی
اکــران آنالن خود را در پلتفرم تیوال آغاز کرد.همچنین
به مناســبت اکران آنالین فیلم ،پوستر و تیزر جدید با
طراحی بهزاد نعلبندی نیز رونمایی شــد«.کاغذپارهها»
سال  ۱۴۰۰اکران پردهای خود را در سینماهای موسسه
«هنروتجربه» پشت سر گذاشت و با تعطیلی اکرانهای
مستند در سینماهای ایران ،این فیلم نیز از ابتدای سال
جاری دیگر اکرانی نداشــت تا اینکه طبق توافق صاحب
اثر و پلتفــرم تیوال ،اکران آنالیــن آن از  ۹تیرماه آغاز
شد .آدرس سایت تیوال برای تماشای این مستند انیمیشــن https://www.tiwall.com/p/kaghaz.pareha
اســت .این فیلم خردادماه ســال جاری در دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران تندیس
طالیی به بهترین اثر بلند بخش بین الملل را از آن خود کرد«.کاغذ پارهها» در اکران ســینمایی خود
نیز نقدها ،نظرها و تحلیلهای مثبتی را از منتقدان ،کارشناسان امور اجتماعی ،سینماگران و مخاطبان
دریافت کرد.این مستندانیمیشن برای اولین بار در جشنواره بینالمللی فیلم فجر رونمایی شد و نمایش
بینالمللی خود را در جشنواره «ایدفا» آغاز کرد .همچنین این فیلم کاندیدای جایزه بهترین انیمیشن
سال از آسیاپاسیفیک ،کاندیدای بهترین فیلم بلند انیمیشن از جشنواره انیماتور لهستان و کاندید در
جشنوار ه استانبول بوده است«.کاغذ پارهها» در جشنوارههای مونیخ ،کراکوف ،ترانسیوانیا رومانی ،دی
ام زد کرهجنوبی ،مالقات با دیوانگی کانادا و چندین جشــنواره دیگر در دوران کرونا به صورت آنالین
به نمایش درآمده و در سیزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» نیز حضور موفقی داشته است.

رحمت کن آرخ رب روی زردم

نس
خاک یمت رگدم هب زاری

استونر
ِ
شخصیت کامال
معمولی یک
کتاب استونر داســتان
ِ
معمولی اســت ولی باعث شد نویسنده آمریکایی آن
یعنی جان ویلیامز به شــهرت برسد .البته این رمان
پس از انتشار (شاید مانند بسیاری از کتابهای خوب
دیگر) مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی
رسید که اکنون از آن به عنوان یکی از کالسیکهای
بزرگ ادبیات معاصر آمریکا یاد میکنند .جان ویلیامز
برنده جایزه کتاب ملی نیز شده است .داستان کتاب
استونر بســیار ساده و سرراست اســت و نکته قابل
توجه این اســت که نویسنده در همان ابتدای کتاب
خالصهای از کتــاب ارائه میکند و خواننده در طول
کتاب نباید منتظر اتفاقات ناگهانی و عجیب باشــد.
اســتونر یک فرد کامال عادی است و سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت .از همین رو به
این رمان ،یک کتاب معمولی با یک قهرمان معمولی میگوییم .اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از
این داستان ساده ،روایتی زیبا و در عین حال تلخ میسازد .چیزی که باعث میشود با یک کتاب
تاثیرگذار روبهرو باشیم .سختکوشی ،عشق ،ازدواج ،فرزند ،خیانت ،دشمنی ،جنگ ،بیماری ،مرگ
و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل میدهند.قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر
حس خواندن کتابهای کالســیک به شما دست میدهد .شــما با استونر وارد دانشگاه میزوری
میشوید ،احساسات مختلفی تجربه میکنید ،عصبانی میشوید ،عاشق میشوید و شاهد دو جنگ
غمگین اســتونر همراه میشــوید که در آن
جهانی نیز خواهید بود .با یک زندگی عادی و گاهی
ِ
استونر هرچیزی که آرزویش را داشت (دوستی ،عشق ،ازدواج و معلمی) به طور ناقص تجربه کرد.
شخصیتی که گاهی قوی بود و گاهی ضعیف ،مثل همهی ما.

گنجینه

اولین تصاویر از خودروی حملونقل ویژه ناسا
شــرکت کانو با انتشــار دو پست در اینستاگرام اولین تصاویر از خودروی حملونقل ویژه ناسا را منتشر کرد .تکنسینهای سیستمهای
بررسی زمین ناسا با پوشیدن لباسهای پرواز خود سوار این ونها شدهاند تا تست و بررسی آنها را در مرکز فضایی کندی انجام دهند.
این خودروها از نظر ظاهری تقریباً مشابه کانو الیف استایل استاندارد هستند و تنها برندهای ناسا باعث تمایز نسبت به نسخه استاندارد
میشوند .ناسا در درخواست خود از کانو بر وجود فضای کافی برای چهار فضانورد با تجهیزات کامل تأکید داشته است .ناسا همچنین
درخواست وجود فضا برای سه نفر دیگر و راننده را نیز داشته و همچنین باید فضای دیگری هم برای  ۵کیف تجهیزات ۴ ،واحد خنککن
و کیف حملونقل در نظر گرفته شود.ناسا به دنبال خودرویی بدون آالیندگی بوده اما شعاع حرکتی موردنیازش فقط  ۸۰کیلومتر ذکر
شده است زیرا فاصله بین ایستگاه تا پای راکت فقط  ۱۴کیلومتر خواهد بود .کانو تا ژوئن  ۲۰۲۳فرصت تحویل تمامی این خودروها به
ناسا را خواهد داشت .نسخه تولیدی کانو الیف استایل قرار است از اواخر سال جاری میالدی و با قیمت پایه  ۳۴۷۵۰دالری روانه بازار
شود .این خودرو با تریم های پایه ،پریمیوم ،ادونچر و دلیوری در دسترس خواهد بود .قویترین نسخه این خودرو قدرت  ۳۰۰اسبی و
گشتاور  ۴۵۰نیوتون متری خواهد داشت .انتظار میرود حداکثر شعاع حرکتی محصول کانو نیز به  ۴۰۲کیلومتر برسد.

دانشــمندان به یک کشف کلیدی در مورد ریزش مو و امکان رشد
آن دست یافتهاند که امیدها را برای درمان طاسی زنده کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از ساینس دیلی ،دانشمندانی که سامانههای
پیچیده پشــت رشد مو را بررســی میکنند ،به یک کشف کلیدی
در مورد رفتار ســلولهای کلیدی در فولیکولها دســت یافتهاند.
این مطالعه نقش ناشــناختهای را برای یک مولکول سیگنالدهنده
نشــان میدهد که پیامهای آن برای رشــد جدیــد موها حیاتی
اســت و میتوان از آن برای رفع ریزش مو در انســان استفاده کرد.
سلولهای مورد مطالعه در این تحقیق به عنوان «سلولهای پاپیالی
پوستی» شناخته میشوند که در فولیکولهای مو زندگی میکنند
و به تعیین ســرعت رشد ،ضخامت و بلندی مو کمک میکنند .این
نقش« ،سلولهای پاپیالی پوستی» را در جبهه و در مرکز بسیاری
از تالشها برای توســعه درمانهای جدید برای ریزش مو و طاسی
قرار داده است و تحقیقات جدید که نشان میدهد چگونه میتوان
آنها را از سلولهای بنیادی تولید کرد یا در نسخههای سهبعدی به
کار برد ،احتماالت امیدوارکنندهای را ایجاد کرده است.این مطالعه
جدید توسط دانشمندان دانشــگاه کالیفرنیا در ایروین انجام شده
است که در حال تحقیق در مورد درمانهای جدید برای «آلوپسی
آندروژنتیک» یا «طاســی با الگوی مردانه» بودند.دانشمندان برای
انجــام این کار ،مدلهای موش را با ســلولهای پاپیالی پوســتی
بیشفعــال طراحی کردند که در نتیجه ،موها بیش از اندازه رشــد
میکردند.این مطالعه ،دانشــمندان را قادر ساخت تا مشاهده کنند
که سلولها چگونه مولکولهای سیگنالدهنده را که کلید رشد مو
هســتند ،فعال میکنند و اینگونه بود که آنها نقش ناشناخته یک
مولکول به نام « »SCUBE3را کشف کردند.

